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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a investigar a política de democratização da gestão educacional 
considerando desde os processos sócio-históricos implicados na agenda de 
modernização dos paradigmas administrativos, até a forma como essa política rebate e é 
significada pelos sujeitos no interior da escola.  Considera-se que a democracia 
preconizada pela política de democratização da educação via 
neoliberalismo/gerencialismo, por ser fruto de um consenso que se propõe a conduzir 
hegemonicamente a sociedade, traz em si, o gene, de diferentes concepções de 
democracia, portanto, em seu interior estão postas em tese, os elementos conceituais de 
diferentes projetos de sociedade. Desse modo, analisa-se como, no interior da Escola 
Estadual Dom Nivaldo Monte, essa política vem sendo (res)significada e transformada 
pelos sujeitos, compreendendo os diferentes contornos que se delineiam quanto à 
dimensão da democratização, da autonomia, da participação e da representatividade. 
Aborda o objeto de estudo na perspectiva do materialismo histórico dialético, por meio 
do qual consideramos ser possível analisar o objeto em sua delimitação, mas não de 
forma fragmentada ou alienada das determinações ou mediações de ordem econômica, 
política, cultural e simbólica da sociabilidade do capital mundializado. Para superar as 
nuances estruturalistas atribuídas a concepção teórico metodológica adotada, utilizamo-
nos da compreensão que considera as macroestruturas como sendo formadas pelas 
microestruturas numa relação de complementaridade entre os micro e macro processos. 
Dentre nossas parciais conclusões, defendemos que gestão democrática e gestão 
gerencial são formas de administração distintas, antagônicas, embora esse antagonismo 
seja do tipo coincidente, por essa razão, precisamos insistentemente distingui-los, se 
desejarmos defender uma escola pública de qualidade; em segundo lugar, compreende-
se que a gestão gerencial cria condições legítimas e legais para a gestão democrática, ao 
mesmo tempo em que cria as condições que tanto a inviabilizam e dificulta quanto 
inviabiliza e dificulta a própria condução gerencial da administração o que nos leva a 
inferir, por fim, que a gestão democrática é impossível de ser implementada por meio do 
gerencialismo e o gerencialismo é impossível de ser implementado por meio da 
democracia. Apesar da incompatibilidade de interesses que perpassam a defesa de 
diferentes concepções de democracia, a participação institucionalizada pelo 
gerencialismo, se alargada em suas bases conceituais, pode promover o alargamento do 
controle social sobre o Estado e contribuir para a transformação social, o que nos parece 
um desafio difícil, mas não improvável e passível de ser melhor investigado. 
 
 
 
Palavras-chave:  Políticas educacionais. Democracia. Gerencialismo. Contradição.  
Responsabilização.  

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN  

 

 
Este estudio tiene por objeto investigar la política de democratización de la 
administración educativa de la consideración de los procesos socio-históricos que 
participaron en el programa de modernización de los paradigmas de administración, por 
la forma en que la política de descuentos y que se entiende por los sujetos dentro de la 
escuela. Se considera que la democracia defendida por la política de democratización de 
la educación por el neoliberalismo / gerencialismo, siendo el resultado de un acuerdo 
que aspira a dirigir la sociedad hegemónica, portador del gen, las diferentes 
concepciones de la democracia, por lo tanto, en su en el interior se colocan en posición, 
los elementos conceptuales de los diferentes proyectos de la sociedad. Por lo tanto, 
vamos a ver cómo, en el Estado Dom Escuela Nivaldo Monte, esta política se (re) 
significado y transformado por los sujetos, incluyendo las diferentes formas que se 
delinean en la dimensión de la democracia, autonomía, participación y representación. 
Aborda el tema de estudio en vista del materialismo histórico y dialéctico, por lo que 
consideramos que es posible examinar el objeto en sus fronteras, pero no de manera 
fragmentada o enajenados o la mediación de la determinación del capital económico, 
político, cultural y simbólica de la sociabilidad la globalización, para superar los 
matices asignado a estructuralista metodología de diseño teórico adoptado, usado, en el 
entendimiento de que considera que la macro y micro estructuras están formadas por 
una relación de complementariedad entre los procesos micro y macro. Entre nuestras 
conclusiones parciales, que argumentan que la gestión democrática y la gestión de la 
administración son diferentes formas de administración, antagónicos, aunque este efecto 
fue una especie de coincidencia, le distinguen: en primer lugar, si queremos apoyar la 
calidad de las escuelas públicas, y en segundo lugar que la organización de gestión crea 
las condiciones para la gestión democrática legal y legítimo, mientras que se establecen 
las condiciones que tanto impracticable y difícil como imposible y muy difícil de llevar 
a cabo la gestión de la administración que conduce a la conclusión de que, finalmente, 
la gestión democrática es imposible de llevarse a cabo por medio de la gerencia pública 
y la gerencia pública es imposible de llevarse a cabo por medio de la democracia. Sin 
embargo, la participación institucionalizada de la gerencia pública puede promover la 
extensión del control social sobre el estado y contribuir a la transformación social, que 
parece que está un reto difícil, pero no improbable, y es probable que se siga 
investigando.  
 
 
 
Palabras-clave: Políticas educativas. La democracia. Gerencialismo. Contradicción.  
Rendición de cuentas.. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1 Contextualizando o objeto de estudo 

   

No contexto da modernização capitalista, impulsionada pela busca de 

maior independência do capital em relação ao trabalho, com a contribuição das 

descobertas da microeletrônica, da microbiologia e da energia termonuclear, 

aconteceram transformações estruturais e complexas em todos os campos sociais.  

Estas, por sua vez, reestruturaram os modos de produção e operaram mudanças no fluxo 

financeiro; no mundo do trabalho; nos hábitos de consumo; nas representações sociais e 

exigiram uma reestruturação do capital, que se desenhou pela negação de concepções e 

modelos vigentes, impondo novos paradigmas de organização social. 

No mundo do trabalho, as linhas de montagem foram substituídas por 

células de produção e o processo de qualidade que antes era realizado no final da 

produção, deu lugar ao controle internalizado e realizado no decorrer do processo.  

Essas transformações exigiram profissionais com capacidades intelectuais mais 

complexas, capazes de realizar, eles mesmos, em alguns níveis o planejamento, a 

avaliação e o controle da produção, sendo necessário, portanto, raciocínio autônomo, 

lógico e criativo, além de habilidades interpessoais de resolução de conflitos e 

convivência com as diferenças.  Com a contribuição das teorias psicológicas, o 

conhecimento do caráter motivacional e formativo da participação, foi incorporado 

pelas teorias administrativas e amplamente difundidos no setor produtivo, 

operacionalizando o aumento da produtividade e a diminuição das tensões entre o 

capital e o trabalho.  

O gerencialismo, teoria administrativa decorrente dessa articulação entre 

participação e controle, que prevê em seu arcabouço teórico um conjunto de medidas 

aplicáveis desde a estrutura administrativa central as suas várias agências, passou a ser 

incorporado pelas empresas como modelo ideal de organização e gestão do trabalho e 

posteriormente foi utilizado pelas políticas públicas como o caminho para a 

modernização da administração pública, e, portanto, para adequação as exigências 

contemporâneas.  Como estratégia para viabilizar a implantação do novo modelo 

gerencial e aproximar o cidadão/cliente dos serviços prestados à população, a nova 



gestão pública criou estratégias de responsabilização, por meio das quais responsabiliza 

o gestor público pelo sucesso ou fracasso das suas ações e distribui com os usuários dos 

serviços a responsabilidade pela qualidade das políticas.  

O modelo gerencial objetiva promover a eficiência pela redução e 

controle dos gastos públicos e tem como condição imprescindível a descentralização 

administrativa, por meio da qual se atribui maior autonomia às agências e aos 

departamentos. Exige-se dos gerentes habilidades e criatividade para encontrar novas 

soluções, sobretudo para aumentar a eficiência, pelos modelos de avaliação do 

desempenho.  

Esse novo paradigma gerencial vem substituindo gradativamente os 

modelos burocráticos de gestão, trazendo modificações em todos os setores sociais. É 

um modelo de gestão que se apresenta como politicamente neutro, baseado no 

pressuposto de que a sua hegemonia e sua ampla difusão devem-se à sua capacidade de 

responder aos dilemas do mundo atual. Essa é uma visão asséptica e técnica. Na 

verdade, a adoção do novo modelo de gestão pública está associada a uma inspiração do 

pensamento neoliberal, objetivando (re)dimensionar o papel do Estado nos serviços 

públicos. 

No campo da educação, desde os sistemas centrais até a escola, foram 

adotadas diretrizes gerenciais na condução dos serviços educacionais. As influências 

desse modelo se fazem presentes na gestão escolar, entre outros, por meio da 

descentralização das ações; por meio da instituição de mecanismos de participação 

como os colegiados; por meio das estratégias e discursos de responsabilização dos 

diretores e professores, pelos sucessos e fracassos dos alunos, dentre outras. Percebe-se 

uma mudança na organização e na gestão da escola, na qual destacam-se as estratégias 

do novo modelo gerencial do serviço público, procurando tornar a escola mais ágil, 

mais eficiente e mais produtiva, utilizando, para isso, a transposição da administração 

do setor produtivo para a escola, como se houvessem semelhanças na natureza dessas 

instituições. 

A implantação de uma gestão gerencial na educação brasileira vem de 

encontro ao princípio da gestão democrática, instituído na Constituição Federal, de 

1988, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9395/96. Esses 

mecanismos legais apresentam estratégias de alargamento da participação, da autonomia 

e da representatividade, como uma das possibilidades de consolidação da democracia no 

interior das escolas. Nesse tipo de gestão é estabelecida uma organização escolar 



horizontalizada, baseada no princípio da participação direta dos segmentos da 

comunidade escolar no processo de decisão, planejamento de decisões compartilhadas. 

Desde a década de 1990, os pressupostos da gestão democrática foram disseminados, 

como forma de obtenção dos objetivos considerados desejáveis.   

Paralelo a essas diretrizes, estabelecia-se nas escolas, modelos 

diferenciados de gestão, com a utilização de estratégias de participação, autonomia e 

descentralização, articulados com à lógica gerencial, ou seja, como um processo 

necessário à racionalização dos recursos e não como mecanismos de gestão 

democrática.  

A demanda de reorganização da escola de modo a promover o 

envolvimento da comunidade em suas decisões, planejamento e avaliação, de certo 

modo, atendia a reivindicações da sociedade civil organizada e vinha de encontro a lutas 

que pleiteavam o aumento do controle social sobre as políticas públicas, estabelecia-se, 

portanto, um consenso em torno dos ideais de democratização, embora motivados por 

interesses divergentes.  Ou seja, quer motivados pelo desejo de transformação do status 

quo, quer para atender aos interesses de manutenção deste, o que estava posto era o 

consenso em torno da necessidade de transformar a gestão da escola, possibilitando uma 

maior participação de seus atores em seus rumos. 

O desafio que se coloca nesse cenário de consenso é realizarmos a leitura 

crítica da ideologia e interesses que perpassa o discurso oficial, a fim de verificarmos de 

que forma é possível construir a coerência entre os objetivos da transformação social no 

atual momento histórico e as reais necessidades, desejos e pretensões dos usuários da 

educação pública. 

Esse desafio nos remete a compreensão de que o movimento histórico 

que culminou com a democracia como forma desejável na condução dos processos 

políticos, resulta de uma longa história de luta que ao inserir novos sujeitos nos espaços 

públicos, conduziu o capitalismo a reelaborar suas formas de regulação, o que significou 

abrir mão, em muitos casos, da coerção, em função da busca de consensos favoráveis a 

sua reprodução.  No caso da administração das instituições públicas, o consenso, 

relacionado com práticas democráticas, está relacionado também com a compreensão de 

que não se pode prescindir da participação dos atores, sob pena de não de obter 

resultados satisfatórios, ou seja, o consenso é uma nova forma de regulação.     

Nessa perspectivada, o gerencialismo, com base na expansão da 

democracia evoca distintos projetos de sociedade, tem-se dentro das condições criadas 



pelo seu arcabouço teórico, a possibilidade de ação dos atores sociais de forma distinta 

do que preconiza a hegemonia política responsável pelo seu planejamento. Ou seja, ao 

institucionalizar a participação no interior das instituições, objetivando que esta redunde 

em formas de controle menos conflituosa, mais eficiente e eficaz e conduzir a sociedade 

a manutenção do capitalismo, a modernização da administração pública favorece que, 

por meio dessa participação os indivíduos se organizem para questionar, contestar e 

buscar transformar a lógica social posta. Dada essa dupla possibilidade, nossa pesquisa 

consiste na problematização desse processo considerando-o em suas múltiplas 

determinações, facetas, possibilidades e limites.  

A complexidade ou circularidade desse processo, pode ser bem 

representado pela analogia do labirinto.  Adentramos em um labirinto, no qual o 

objetivo ou desafio é a escola ideal e o “prêmio” é a “verdade” ou alguns princípios 

explicativos para construí-la. Para conseguir esse objetivo é preciso entrar no labirinto, é 

preciso chegar ao seu centro e nesse percurso aventurar-se, tatear, realizar incursões 

nem sempre fáceis, por vezes desgastante e sempre desafiador das capacidades de 

interpretação e escolhas acertadas. Ao final será preciso retornar e sair, ou ficar-se-á 

perdido, rodando em círculos, sem poder voltar, talvez com uma difícil sensação de 

medo, de incertezas, de fracasso. Por isso, pensando que será preciso sair, não se pode 

caminhar olhando apenas de dentro, observando apenas cada parte, é preciso caminhar 

tentando juntar todas as peças históricas, análises, sentidos e teorias, para outra vez 

reconduzir-se ao começo, a saída e assim, contribuir para desvendar esses caminhos. 

 

  

 

1.1 Aproximação com o objeto de estudo 

 

Em que momento e por quais razões de professora alfabetizadora e 

estudante dos processos de ensino-aprendizagem, passei a pesquisar sobre política 

educacional e democratização da gestão escolar, adentrando no labirinto de sentidos e 

contradições desse objeto de estudo? Certamente que o meu lugar na estrutura social, 

minha história de vida antes mesmo de tornar-me profissional da educação e 

pesquisadora, influenciaram nesse processo, mas não pretendo voltar tão longe.   

O primeiro fato que desejo ressaltar na busca do nexo desta pesquisa, é o 

início da minha atuação na rede pública Estadual que se deu no ano de 1999, no 



município de Nízia Floresta.  Desde então, desejos e reflexões começaram a me 

inquietar.  Os desejos (no nível mais subjetivo: poético, político, ideológico) me 

inquietavam na busca criativa de soluções para os limites que se apresentavam.  As 

reflexões (no nível mais objetivo: conceitual, intelectual) me instigavam rumo ao 

mesmo desafio: compreender os processos impeditivos de uma educação de qualidade e 

encontrar, ainda que no campo do imaginário, caminhos para nortear minha práxis.   

Para que essas inquietações surgissem, considero relevante o início de 

minha formação profissional que se deu no curso de Magistério e a atuação como 

professora no Colégio da Integração (uma escola privada, onde comecei a trabalhar aos 

dezenove anos).  Da primeira instância de formação, trazia as aproximações com 

concepções críticas de análise social e de educação. Da segunda instância, a vivência de 

formação em serviço que complementava, ampliava e enriquecia não só o currículo da 

primeira, mas minha própria “condição de ser, de estar no mundo” e de existir. 

Após a formação no curso de Magistério e meus primeiros anos de 

atuação como professora, chegava à escola pública trazendo o espírito impregnado da 

convicção de que qualidade em educação não se constitui por decreto, por normas, por 

decisões unilaterais, por ações centralizadoras e autoritárias.  Que aprendizagem e 

desenvolvimento humano para que se dê em instituições sociais com estes fins, 

pressupõem a construção de relações horizontais entre as pessoas, por meio das quais 

mobilizem-se as capacidades afetivas, criativas, intelectuais e políticas.   

Implícita a essa convicção estavam os texto de vários autores e pessoas 

com quem convivi profissionalmente, em especial ecoavam em minha memória a voz 

de uma das pessoas com quem trabalhei no Colégio da Integração, ela dizia: “não 

adianta impor as pessoas a concepção de educação que acreditamos, se não correr na 

veia, se não fizer parte da verdade de cada um, não haverá mudança”.  Não só sua fala 

ecoava e passava a fazer muito sentido, mas todo seu esforço ao dirigir uma escola 

buscando promover essa transformação coletiva, o crescimento e a formação ampliada 

de cada pessoa, não de cada educador, mas de cada pessoa, pois acreditava que só 

pessoas, homens e mulheres em constante processo de formação humanística poderiam 

contribuir para a formação de outros homens e mulheres de forma ampla e crítica e, 

portanto, contribuir para a transformação do mundo. 

A condução coletiva de um projeto de ensino comum que fizesse parte da 

corrente sanguínea dos educadores, ou que evidenciasse a consciência destes de sua 

condição de ser educador, de ser pessoa, era o que eu não vislumbrava na condução ou 



administração das escolas onde atuava. Passei então a atribuir a essa variável a falta de 

qualidade dos processos educacionais e a desejar contribuir para transformar essa 

característica nas escolas em que trabalhei.   

Nesse percurso entrei em contato com duas coisas distintas que 

ampliariam minha compreensão das razões para a falta de qualidade da escola e 

colocaria em evidência as questões que norteiam minha busca na atual pesquisa.  Em 

primeiro lugar, comecei a ouvir falar, como quem escuta um burburinho ao longe, que a 

gestão da escola, de acordo com os documentos oficiais deveria ser democrática e a 

segunda coisa com que me deparei e hoje consigo nomear, foi com a cultura autoritária 

e centralizadora das equipes de direção de escola, a despeito da legislação em vigor.  

Tinha, portanto, outra variável a quem atribuir à falta de qualidade da escola, mais que 

isso, tinha a quem culpar: os diretores de escola que não criavam as condições 

favoráveis para que se construíssem os projetos coletivos de condução das escolas. 

Com essa compreensão e “e com uma bagagem” de quem tinha a ação 

político-pedagógica dificultada pela ação de diretores centralizadores e autoritários, 

desenvolvi em 2005 a primeira pesquisa nessa área, por meio da qual discutia sobre a 

democratização da gestão da educação no contexto das Reformas Neoliberais. Por meio 

do estudo bibliográfico analisava as diferentes concepções de democratização e 

participação que perpassava o “tecido” social discutia como essas concepções se 

caracterizavam nas práticas administrativas.  Buscava compreender o que efetivamente 

era a gestão democrática da educação; de que forma poderia contribuir para a qualidade 

dos processos educativos e porque pairava sobre a escola, mas não alterava 

efetivamente as relações de poder em seu interior.   

Ao final da pesquisa concluímos que ao se adequar à gestão da educação 

aos princípios neoliberais de eficiência, eficácia e qualidade, como pressuposto da 

modernização, introduziu-se na escola um modelo administrativo incompatível com a 

natureza de sua produção, aprofundando o processo histórico de desqualificação desta 

instituição e, ainda, evidencia o descompromisso político do Estado em promover uma 

educação de qualidade.  E ainda que, os mecanismos e discursos relacionados à 

modernização, trazem rupturas importantes no caráter centralizador e autoritário das 

práticas administrativas, porém, de caráter genérico, flexível e pouco prático, 

evidenciam a reestruturação de novas formas de controle social e a ressignificação das 

relações entre sociedade civil e o Estado. No entanto, a atuação política dos grupos 



sociais pode determinar a quem e para quê serve a modernização e democratização em 

curso: à transformação social ou conservação do status quo. 

Era o fim da inocência.  Como pude algum dia pensar que na escola 

pública apenas a construção de um projeto de trabalho coletivo, resultante da inserção 

efetiva de todos os sujeitos da escola daria conta de uma escola de qualidade sem 

considerar as relações sociais, econômicas e políticas mais amplas? Como atribuir aos 

diretores, hoje gestores escolares, a responsabilidade pela não construção do projeto 

coletivo de escola e, portanto, da qualidade da educação, sem conhecer o que 

efetivamente propõem e objetivam as políticas educacionais que buscam alterar a forma 

administrativa das escolas? Sem considerar a conjuntura mundial e as demandas que 

impõem à educação uma concepção de democracia captada dos movimentos sociais, 

mas que não encontram no “tecido” social, as condições de sua efetivação? 

Continuando nossos estudos, na pós-graduação, especificamente, nesta 

pesquisa, consideramos que a democracia preconizada pela política de democratização 

da educação via neoliberalismo/gerencialismo, por ser fruto de um consenso que se 

propõe a conduzir hegemonicamente a sociedade, traz em si o gene de diferentes 

concepções de democracia, portanto, no seu interior estão postas em tese, os elementos 

conceituais de diferentes projetos de sociedade. Ou seja, compreendemos que dentro do 

arcabouço teórico-prático do gerencialismo, está implícito parte das demandas de outro 

projeto de sociedade que não o capitalista nem o socialista, trata-se de uma terceira via, 

de uma via que busca conciliar interesses divergentes.  E é essa via, ou dentro dessa 

intercessão entre o ser e o não ser democrático, entre o ser e não ser capitalismo, entre o 

ser e não ser socialismo, que compreendemos situar-se a gestão democrática 

preconizada pela política nacional mediada pela concepção administrativa gerencial.   

Por essa razão, nosso pressuposto perpassa pelo “chão da escola”, 

elementos conceituais, práticos e ideológicos de diferentes concepções administrativas, 

ou seja, da administração clássica/burocrática; da administração gerencial e da 

administração democrática transformadora.  Os elementos conceituais, ideológicos e 

práticos da primeira estão presentes como algo que deve ser superado, que não responde 

mais as exigências contemporâneas; a segunda concepção, amplamente defendida, 

perpassa o arcabouço jurídico-administrativo da administração pública em todos os seus 

âmbitos e é compreendida como elemento de modernização dos processos de gestão; o 

terceiro modelo está presente potencial ou utopicamente, enquanto possibilidade de 

superação dos primeiros no interior do próprio gerencialismo. No entanto, não podemos 



afirmar que o modelo burocrático de gestão foi superado ou que a gestão/administração 

em curso é caracterizada como gerencialista ou democrática sem adentrarmos no 

universo das instituições a fim de apreendermos e refletirmos sobre como essas 

transformações têm repercutido e de que forma têm se desenhado nessas práticas 

administrativas, considerando a ação dos diferentes atores.  

Há pontos de convergências entre um e outro projeto, especialmente 

quanto ao uso dos mesmos conceitos, como democracia, participação e autonomia.  Por 

essa razão, se nos detivermos na análise apenas dos mecanismos e estratégias utilizadas 

no interior da escola para promover a democratização, provavelmente realizemos uma 

análise superficial e circular.  Consideraremos o contexto sócio-histórico no qual essa 

política se desenha e é implementada, quais os seus reais e não anunciados objetivos, de 

que forma ela é viabilizada, se seus objetivos anunciados guardam coerência com a 

prática observada e a que interesses serve.  Ou seja, consideraremos que os mecanismos 

presentes no interior da escola se constituem em importante etapa, mas que não deve 

prescindir a consideração mais ampla dos determinantes sócio-históricos. 

Em síntese, ao analisar a gestão da escola não pretendemos identificar o 

que é democrático e o que é gerencial, mas identificar dentro das estratégias gerenciais 

evidências do democrático quer pelo discurso contestatório à lógica modernizadora, 

quer pelas contradições que empurram as ações para outra perspectiva ou ainda pela 

organização política dos sujeitos no interior da escola.  Dessa forma, elaboramos 

algumas questões de pesquisa que servirão para nortear os nossos estudos.  

 

1. Como se caracterizaram as transformações socioeconômicas nas décadas de 

1990 e 2000 que culminaram com a ascensão do neoliberalismo, e com a adoção 

do gerencialismo como paradigmas estruturantes das políticas educacionais? 

2. Quais as diferentes concepções de democracia que permeiam as políticas sociais 

na atualidade e quais suas implicações na gestão da educação? 

3. Como a política de democratização da gestão educacional foi incorporada à 

política educacional do Rio Grande do Norte, e quais as suas convergências ou 

divergências com a política nacional?  

4. Como a política de democratização da gestão educacional rebateu no interior da 

Escola Estadual Dom Nivaldo Monte no período de 2006 a 2008? 

5. O que revelam a participação, a autonomia e a representatividade dos diversos 

segmentos escolares, nos órgãos colegiados da Escola E. Dom Nivaldo Monte? 



2 Objetivos  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a política de democratização da gestão educacional no interior da 

Escola Estadual Dom Nivaldo Monte, evidenciando como essa política é 

(res)significada e transformada pelos sujeitos, compreendendo os diferentes 

contornos que se delineiam quanto à dimensão da democratização, da 

autonomia, da participação e da representatividade. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Compreender as transformações socioeconômicas que culminaram com a 

ascensão do neoliberalismo, e com a adoção do gerencialismo como 

paradigmas estruturantes das políticas educacionais; 

• Analisar os diferentes conceitos de democracia que têm permeado as 

políticas sociais, caracterizando suas convergências, divergências, e 

implicações na gestão da educação; 

• Compreender como a política de democratização da gestão educacional é 

incorporada à política educacional do Rio Grande do Norte, 

identificando convergências ou divergências com a política nacional.  

• Analisar que características assume a política de democratização da 

gestão educacional no interior da Escola E. Dom Nivaldo Monte?  

• Analisar como se efetiva a participação, a autonomia e a 

representatividade nos colegiados, dos diversos segmentos da escola 

Dom Nivaldo Monte. 

 

3  O Caminho metodológico 

 

As transformações pelas quais passam a Política Educacional brasileira e 

a escola no que diz respeito ao processo que sintetizamos no termo ‘democratização da 

educação’, é um objeto que agrega múltiplas e amplas contradições, uma vez que se dá 

no âmbito de uma sociedade cujo modo de produção é, por natureza, violento e 

excludente e que se esgotou em suas capacidades civilizatórias conforme evidencia 



Jameson (2001) e Mészáros (2002), mas que sobrevive em meio a um dogmatismo que 

tenta convencer ao mundo de que essa é a única forma possível de sociabilidade.  No 

dizer de Frigotto (2003):  

 
 
Trata-se de teorias de um corpo ideológico que opera num duplo 
sentido: mascarando a especificidade e a profundidade da crise do 
capital e sua violência na destruição de direitos, a mutilação da vida 
da grande maioria dos seis bilhões de seres humanos que habitam o 
planeta Terra e a própria ameaça da base da vida; e afirmando os 
horizontes ético-políticos utilitaristas que sustentam o ideário do 
mercado auto-regulado como parâmetro das relações sociais e impõem 
a ditadura da razão única – razão do capital (FRIGOTTO, 2003, p. 5). 
 
 

É nesse contexto da imposição de uma razão única, ou de uma lógica que 

reestrutura e reproduz o capital que entendemos se inserir a concepção de 

democratização da educação que altera as relações sociais nos últimos tempos, a favor 

da manutenção da exclusão, do aumento da pobreza, da exploração exacerbada do 

trabalhador.  Por essa razão, buscando proceder a análise do objeto na perspectiva do 

materialismo histórico dialético, por meio do qual consideramos ser possível analisar o 

objeto em sua delimitação, mas não de forma fragmentada ou alienada das 

determinações ou mediações de ordem econômica, política, cultural e simbólica da 

sociabilidade do capital mundializado. O desafio é transcender o mundo fenomênico 

imediatamente perceptível ou as visões mistificadoras da ideologia dominante e 

apreender/evidenciar as mediações entre o nosso objeto – o processo de democratização 

da gestão educacional e escolar – e às formas sociais que assume o capital sem perder 

de vista as categorias básicas evidenciadas pelo nosso referencial: o trabalho, a luta de 

classe e a prática coletiva pela emancipação do homem e em prol da igualdade social. 

Buscando superar as nuances estruturalistas atribuídas ao materialismo 

histórico dialético, utilizamo-nos da compreensão que considera as macroestruturas 

como sendo formadas pelas microestruturas numa relação de complementaridade entre 

os micro e macro processos.  Ou seja, compreende-se a sociedade como uma estrutura 

que se movimenta mediante a força da ação social individual e coletiva, na qual as 

estruturas existem e devem ser reconhecidas, mas é a ação humana, a interação social 

que constitui o motor da história e na qual não há incompatibilidade entre a análise da 

ação individual e coletiva e a análise das classes sociais 

 
 



A classe social é, com efeito, uma entidade fundamental na análise da 
sociedade capitalista, mas que sua ação se inicia nos pequenos grupos, 
nos sindicatos, nos bairros, nos partidos; ou seja, as decisões são 
tomadas por indivíduos e grupos que interagem e decidem sobre a 
ação comum (HAGUETTE, 2000, p. 20). 
 
 

Nessa abordagem, Conforme Haguette (2000) há uma margem para que os 

indivíduos atuem como protagonistas da história, pois a ação destes nos bairros, 

sindicatos, comunidades, fazem parte da dinâmica societal, tendo em vista que as ações 

dos microprocessos em seu conjunto são incorporadas as estruturas maciças, ou seja, a 

macroestrutura, aparentemente invariáveis.  Entretanto, de acordo com a autora, é 

preciso considerar que: 

 
 
a ‘margem de manobra’ ou o poder de decisão da maioria, se chocam 
com o poder constituído – poder econômico, poder do saber, e outros 
poderes – que molda as consciências e os imaginários, anulando a 
ação contestadora em  busca de uma realidade de ideal libertário 
(HAGUETTE, 2000, p .18). 
 
 

Considerando, portanto, o fato da ação dos sujeitos protagonizarem a 

história, ainda que de forma limitada, procedemos à análise do objeto buscando 

identificar os significados ou a forma como as ações e proposições da macroestrutura 

(as proposições da política de democratização da gestão educacional) são significadas e 

postas em prática pelos sujeitos no interior da escola e de que forma essas proposições 

transformam os sujeitos e são por eles transformadas. Assim, consideraremos a escola 

como uma instituição regulada por deliberações e regras formais, no entanto, 

consideramos, sobretudo que: 

 

As organizações são sempre pessoas em interação social, e porque os 
actores escolares dispõem sempre de margens de autonomia relativa, 
mesmo quando a autonomia das escolas não se encontra juridicamente 
consagrada e formalmente reconhecida e regulamentada. E, assim, os 
actores escolares não se limitam ao cumprimento sistemático e 
integral das regras hierarquicamente estabelecidas por outrem, não 
jogam apenas um jogo com regras estabelecidas a priori, jogam-no 
com a capacidade estratégica de aplicarem seletivamente as regras 
disponíveis e mesmo de inventarem e construírem novas regras 
(LIMA, 2001, p. 94, Grifos do autor). 
 
 



 Partindo desses pressupostos, a democracia será considerada como um 

conceito a ganhar forma distinta em cada escola, em cada organização social, por meio 

dos discursos, práticas e ações sociais que constroem sentidos formas e valores de 

democracia.  Nesse processo, compreendemos que participação, autonomia e as práticas 

de legitimação da representação se constituem em importante elemento elucidativo, 

portanto, as elegemos como categoria de análise em nosso estudo.  

O termo gestão democrática será utilizada em dois sentidos distintos.  Um 

primeiro sentido, ao nos referirmos à gestão democrática oficial, disseminada pelos 

documentos, preconizada pela política, portanto, como sinônimo de gestão gerencial 

entendido como mediação do processo de reordenamento das formas de regulação com 

base nos princípios neoliberais. Nessa perspectiva a democracia é elevada ao status de 

valor universal a ser objetivado por todos. Dissemina-se, sutilmente que por meio de 

práticas democráticas, portanto, por meio da participação da sociedade na política serão 

obtidas as conquistas necessárias a transformação social.  

Em oposição ao sentido hegemônico, utilizamos o termo gestão democrática 

relacionado com a busca da transformação social, articulado com os objetivos de 

distribuição menos desigual do poder e dos bens de consumo.  No interior da escola 

essa concepção deve buscar qualificar a participação por meio de processos de formação 

política, utilizar os mecanismos institucionalizados para práticas formativas da 

participação, mobilizar a comunidade em torno de interesses comuns e estimular ações 

de contestação que articule a política micro, desenvolvida no ambiente da escola, com a 

política macro, desenvolvida em seu exterior pela classe política.   Essa concepção parte 

dos condicionantes e fazem do seu desvelar um processo de formação política com a 

finalidade de contribuir para a formação de blocos não-hegemônicos que atuem de 

modo a ampliar o controle do Estado pela sociedade.  

 A fim de analisarmos nosso objeto de estudo, para cada eixo reflexivo, 

elegemos alguns autores centrais.  Nas discussões sobre a reorganização do capitalismo, 

neoliberalismo e gerencialismo, destacamos: Chesnais (1996); Boron (2001); Abrúcio 

(1997); Castells (1999); Bresser-Pereira e Cunill Grau (2006).  Para discutirmos sobre 

democracia, participação e autonomia, referenciamos nossas reflexões em: Nogueira 

(2005); Demo (1988); Coutinho (1980); Santos (2002); Paro (2003); Poulantzas (1985); 

Prezeworki (1989); Toledo (1994), dentre outros. 

 

 



3.1 Procedimentos técnicos utilizados 

 

Partindo do princípio que a interação entre os sujeitos imprime significados 

específicos e distintos às proposições da política de democratização da gestão, o estudo 

buscou realizar um constante confronto/diálogo entre as proposições da política e as 

práticas no interior da Escola Estadual Dom Nivaldo Monte.  Esta Escola está situada na 

Rua Rio Largo, s/n, no Loteamento Trairi, Emaús, na cidade de Parnamirim/RN. Foi 

inaugurada no dia 19 de dezembro de 2002, regulamentada na Lei de criação de nº. 

16.597, na data de 20 de dezembro de 2002, no diário oficial nº. 10.393.  Escolhemos 

essa escola como campo empírico por esta ter sido certificada, em 2006, como a escola 

vencedora do Prêmio de Referência Nacional em Gestão Escolar.   

Na nossa compreensão, ao inscrever-se no prêmio a escola se 

autorreconhecia como democrática e ao ganhar o primeiro lugar, foi assim reconhecida.  

Por essa razão, ao escolhê-la para campo empírico, partíamos do pressuposto de que, em 

algum nível, de alguma forma, sob alguma perspectiva, a condução democrática da 

gestão deveria fazer parte do cotidiano da escola. Embora o Prêmio não se refira 

propriamente a gestão democrática, se constitui num instrumento que se propõe a alterar 

a cultura centralizadora de condução dos processos administrativos e aprimorar os seus 

processos de gestão.   

Para buscarmos respostas às questões desse estudo, utilizamos os seguintes 

instrumentos de coleta de dados: entrevistas semiestruturadas, observações da dinâmica 

escolar e análise documental.   

Por meio das entrevistas semiestruturadas, inicialmente pretendíamos 

entrevistar um representante de cada turno dos vários segmentos; dois representados de 

cada turno dos vários segmentos e a equipe gestora (direção e coordenadores 

pedagógicos), totalizaria um universo de 36 entrevistados. Devido às dificuldades que 

surgiram, em detrimento da falta de disponibilidade de tempo, especialmente dos 

professores e pais, realizamos apenas 17 entrevistas assim distribuídas: entre a equipe 

de direção entrevistamos a diretora e duas coordenadoras pedagógicas; na condição de 

representados entrevistamos dois professores, seis alunos, uma funcionária e um pai; e 

na condição de representante, entrevistamos: um professor, dois alunos e uma 

funcionária.   

As entrevistas buscavam compreender melhor as crenças, atitudes, valores, 

motivações dos sujeitos, ou seja, que significados atribuem a democracia e as mudanças 



nas práticas gestoras. Buscávamos, por meio das entrevistas, conforme concebe Minayo 

(2000, p. 109), “o caráter revelador das condições estruturais, de sistemas de valores, 

normas e símbolos” em condições históricas, socioeconômica, culturais específicas e 

determinadas. 

Uma segunda forma de coleta de material utilizado, neste estudo, foram as 

observações de reuniões administrativas, reuniões de estudo, eventos e a dinâmica 

cotidiana da escola propriamente dita.  Buscávamos melhor compreender a forma como 

se estabeleciam as relações hierárquicas e interpessoais no interior da escola; se haviam 

canais de diálogo, informação e formação para a participação em desenvolvimento e 

como os vários segmentos percebiam e conviviam com essas práticas.  

Analisamos ainda alguns documentos internos da escola, como o seu 

Regimento, Atas de Reunião do Conselho, o Projeto Político Pedagógico, o Plano de 

Gestão escrito pela equipe de direção por ocasião da sua candidatura ao cargo e o dossiê 

escrito pela escola ao inscrever-se no Prêmio Nacional de Referência em Gestão 

Escolar. 

 

 

4  Organização do texto 

 

O primeiro capítulo discute o processo de reorganização do capital buscando 

evidenciar as transformações no mundo do trabalho, o desenvolvimento do 

gerencialismo como arcabouço teórico que medeia as formas modernas de exploração 

do trabalho e caracteriza como, ao ser transposto para a administração pública,  essa 

concepção de administração  alinhada ao discurso neoliberal da governabilidade 

democrática, irá reorganizar a relação Estado Sociedade Civil por meio do 

desenvolvimento de sofisticadas e complexas formas de responsabilização, e, 

finalmente, evidenciarmos como essa reorganização implicou na condução das políticas 

brasileiras de democratização da gestão educacional. 

O segundo capítulo discute o processo histórico que resultou na premência 

da democracia como valor imprescindível na condução das políticas públicas, 

objetivando elucidar a distinção subjacente à democratização da gestão educacional na 

perspectiva gerencial, entendida como hegemônica e na perspectiva transformadora ou 

contra-hegemônica.   Ao elucidar essa distinção, discutem-se ainda as dimensões da 



participação, autonomia e legitimidade da representação como estratégias fundamentais 

para a construção de uma efetiva democratização.   

O terceiro capítulo traz uma análise, com base em documentos do Rio 

Grande do Norte, compreendidos entre 2000 e 2007 sobre como o estado atendeu as 

exigências de modernização da gestão educacional.  O capítulo analisa ainda, a 

participação do Rio Grande do Norte no Prêmio Nacional de Referência em Gestão 

Escolar, que tem contribuído para a indução de um modelo gerencial de gestão 

educacional, para tanto, analisa o dossiê de candidatura da Escola Dom Nivaldo Monte 

apresentada à comissão julgadora do Prêmio, o qual lhe conferiu o título de “Escola 

Referência Nacional em Gestão Escolar”, sendo, por meio deste, reconhecida como 

escola que conduz seu processo administrativo de forma democrática. 

O quarto capítulo apresenta as análises do cotidiano escolar, no que se refere 

à efetivação das dimensões da participação, da autonomia e da representatividade, no 

cotidiano da Escola E. Dom Nivaldo Monte. São considerados além dos documentos 

que orientam as ações da escola, o depoimento dos pais, dos alunos, dos funcionários e 

dos professores sobre o processo de democratização da Escola Estadual Dom Nivaldo 

Monte. 

Por fim, apresentamos nossas considerações finais, que se propõem a fazer 

uma articulação entre nosso pressuposto inicial, nossas questões de pesquisa e algumas 

aproximações com possíveis respostas. De caráter parcial e transitório, o conhecimento 

que pensamos apresentar não se propõem a elucidar, a explicar, a apresentar conclusões, 

mas a registrar, em forma de reflexões, a sistematização de um estudo que muito mais 

que respostas, aponta para outras dúvidas sobre o dinâmico  processo socioeducacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

 

Reorganização do capitalismo, transformações nos paradigmas administrativos e a 

gestão da educação 

 

 

Introdução 

 

 

 O discurso e a prática em torno da administração/gestão da educação, na 

América Latina, desde a década de 1990, tem sido tratado como uma das principais 

pautas nas agendas oficiais, “na busca da qualidade da educação”.  Esta centralidade 

traduz-se na exigência de transformar os paradigmas administrativos, o que implica na 

necessidade de superar a centralização, a burocracia, a rigidez e a hierarquia, 

características atribuídas às teorias administrativas clássicas substituindo-as pela 

denominada democratização da gestão educacional. 

 Esse processo, não se dá por acaso, antes é perpassado pelas 

transformações econômicas, políticas e sociais das últimas três décadas: (1980, 1990 e 

2000).  Por essa razão,  considerando a concepção teórico-metodológica que norteia 

essa investigação, a análise da democratização da gestão educacional e escolar em 

implantação na atualidade, não prescinde de uma compreensão mais ampla do 

fenômeno denominado de nova ordem mundial e do sistema de ideias que se estruturam 

em sua lógica. 

 Ressaltaremos, para tanto, algumas transformações ocorridas nas últimas 

três décadas, sintetizadas nos processos que Chesnais (1996) denominou de 

mundialização e financeirização do capital; posteriormente discutiremos sobre a 

concepção gerencial de administração resultante desse processo; suas formas 

contemporâneas de responsabilização e como essas rebateram na administração pública. 

Finalmente, analisaremos como essa reorganização implicou na condução das políticas 

de democratização da educação.   

 

 

 



1.1 Reorganização do capital e outros padrões organizacionais para o Estado 

 

 

 As diretrizes da educação brasileira, nas duas últimas décadas, têm sido 

delineadas no contexto de ampliação dos processos que parecem tornar o mundo uma 

unidade econômica, política e cultural.  A ideia de nação, que num passado recente, era 

referência como unidade de análise, é confrontada pela sociedade mundial, na qual, 

nenhum país é auto-suficiente, antes está estruturalmente ligado a um único sistema de 

unidades supranacionais de abrangência política, militar, econômica e cultural, a partir 

do qual se delineiam rudimentos de um governo mundial.  Os processos históricos 

atravessam as fronteiras das unidades nacionais com novos agentes, novos mecanismos 

e novas direções.  

 No âmbito econômico, mecanismos regulatórios abrangem o globo por 

meio de acordos econômicos regionais e mundiais; da divisão global do trabalho; da 

atuação política de empresas transnacionais e/ou por meio de unidades de regulação 

supranacional que aliados à política com orientações neoliberais1, convergem para a 

necessidade de outros marcos regulatórios, que não os marcos pautados pelo equilíbrio 

− tenso, mais firme − entre Estado, trabalho e capital.     

 Esse equilíbrio, no passado, deu-se em função das importantes 

concessões do capital, que pressionado pela atuação das organizações em defesa das 

pessoas que trabalhavam na produção de capital e mediado pela regulação do Estado, 

resultaram na melhoria do padrão de vida destes.  Assimiladas pelo conjunto do sistema, 

as concessões resultaram em vantagens produtivas para o capital e em ganhos durante 

seu processo de autoexpansão.  

O equilíbrio tornou-se desequilíbrio em função do inimaginável poder 

que o mercado assumiu.  Na ascensão deste poder do mercado e tendo como 

pressuposto a necessidade de desregulamentação e liberalização do poder do Estado, 

deu-se uma convergência para a ampliação do fenômeno da mundialização e 
                                                            
1 O Neoliberalismo, conforme Anderson (1995) é uma concepção política, que pautou a 
reorganização mundial de forma crescentemente hegemônica a partir da década de 1970. 
Pressupõe que a economia internacional é autorregulável, capaz de vencer a crise e 
progressivamente distribuir benefícios pela aldeia global sem a intervenção do Estado. Por essa 
razão, propõe um estado enxuto, mínimo, que transfira gradativamente para a iniciativa privada 
o papel de distribuição de renda, redirecionando à produção de bens e serviços do setor público 
para o privado. Para tanto, Utilizam-se diferentes estratégias, como: privatizações, terceirização 
de serviços e divisão de responsabilidades com os consumidores- cidadãos. 
 



financeirização do capital, o que resultou tanto na superposição do poder econômico 

sobre o político, quanto na limitação dos Estados nacionais, devido à atuação das 

instâncias econômicas que se formaram a partir da ampliação destes fenômenos. As 

instâncias daí decorrentes se tornaram, no dizer de Boron (2001), os “novos leviatãs”, 

ou seja, um pequeno conglomerado de gigantescas empresas transnacionais que 

constituem “o outro poder”. Nesse sentido Boron (2001) afirma que:  

 
 
O mercado, cujos poucos e seletos participantes fazem ouvir sua voz 
todos os dias - nas bolsas de valores, na cotação do dólar, nos 
corredores e ‘anéis burocráticos’ do poder – cujas decisões e 
preferências são muito levadas em conta pelos governos que 
dificilmente poderiam resistir mais que uns poucos dias à chantagem 
ou ao suborno dos capitalistas (BORON, 2001, p. 37). 
 

 

Imbricado nesse processo de ascensão do mercado e transformação social 

mais ampla, tanto contribuindo para seu delineamento, quanto sendo delineada por ele, 

desenvolveram-se novas relações no mundo do trabalho, podendo-se destacar: a 

substituição das linhas por células de produção (flexibilização da produção); a 

precarização das formas de remuneração e do trabalho; e as exigências de outro tipo de 

trabalhador, mais hábil, mais competitivo e criativo, consequentemente mais adequado à 

lógica do mercado.  

O capital financeiro, cada vez menos dependente do setor produtivo para 

se reproduzir, diminuiu a oferta de empregos e criou um exército reserva de mão-de-

obra tanto qualificada quanto desqualificada, gerando um alto nível de desemprego 

estrutural; precarizando as relações trabalhistas por intermédio de vínculos temporários 

adaptáveis a ofertas flutuantes (subcontratações); e implementou formas flexíveis de 

remuneração que implicaram em ganhos modestos de salários reais, assim como 

aumentaram a competição entre os trabalhadores, enfraquecendo o poder sindical 

(HARVEY, 1993). 

A acumulação flexível em confronto direto com a rigidez do 

taylorismo/fordismo, apoiado na flexibilidade dos processos e dos mercados de 

trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo exigiu graus de qualificação mais 

elevados em um processo de reconstrução e destruição de habilidades. Assim, dos 

trabalhadores passaram a ser exigidos novas competências e capacidades intelectuais 

necessárias ao trabalho, comunicação adequada, por intermédio de novas linguagens 



tecnológicas; conhecimento de novos idiomas e novas formas, trazidas pela semiótica; 

autonomia intelectual para resolver problemas utilizando métodos científicos; 

autonomia moral e posicionamento ético para comprometer-se com o trabalho com 

responsabilidade, crítica e criatividade: autonomia, iniciativa, polivalência, flexibilidade 

e versatilidade. 

Na concepção de Pelbart (2003), essa “nova” forma de organização do 

trabalho, assim como esse novo perfil exigido de sua mão de obra, requisita dos 

trabalhadores muito mais que o trabalho mecânico ou a compartimentalização solitária. 

De acordo com esse autor:  

 

 

É a alma do trabalhador que é posta para trabalhar, não mais o corpo 
que apenas lhe serve de suporte. Por isso quando trabalhamos nossa 
alma se cansa como um corpo, pois não há liberdade suficiente para a 
alma, assim como não há salário suficiente para o corpo.  Em todo 
caso, que a alma trabalhe significa, nos termos que mencionávamos há 
pouco, que é a vitalidade cognitiva e afetiva que é solicitada e posta a 
trabalhar. O que se requer de cada um é sua força de invenção, e a 
força-invenção dos cérebros em rede se torna tendencialmente, na 
economia atual, a principal fonte de valor. É como se as máquinas, os 
meios de produção tivessem migrado para dentro da cabeça dos 
trabalhadores e virtualmente passassem a pertencer-lhes. Agora sua 
inteligência, sua ciência, sua imaginação, isto é, sua própria vida 
passaram a ser fonte de valor. A associação e cooperação entre uma 
pluralidade de cérebros prescindem, no limite, na mediação do 
capitalista, tão decisiva num regime fordista (PELBART, 2003, p. 24). 

 

 

Como muito bem define Pelbart (2003), a flexibilização da produção 

pode ser definida como a exacerbação das formas de exploração, o aprofundamento do 

uso da força de trabalho com formas sofisticadas e diferenciadas que manipula as 

estruturas psíquicas e cognitivas dos trabalhadores a favor da obtenção do lucro, 

também denominado de eficiência, eficácia e qualidade. 

Para que ocorresse essa transformação na forma de controle e exploração 

do trabalho, desenvolveram-se as novas tecnologias organizacionais. A prática gestora 

das empresas e indústrias, imbuídas do discurso modernizador, desenvolveu estratégias 

para conciliar interesses de trabalhadores e capitalistas por meio de mecanismos 

participativos.  Assim, preveem que os trabalhadores devem participar não só da 

execução, mas também do planejamento, avaliação e controle das várias etapas da 

produção, envolvendo-se de tal modo  nas atividades das empresas, que se sintam 



responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso.  Com essas medidas, o mercado obtém maior 

eficiência ao mesmo tempo em que diminui, via fabricação de consensos, as tensões e 

resistências entre trabalhadores e capitalistas.   

Os princípios e estratégias desse processo foram sintetizados na chamada 

concepção gerencial que prevê o controle interno via responsabilização dos 

trabalhadores no decorrer do processo produtivo como forma de aumentar a eficiência e 

eficácia das empresas por meio do discurso participacionista. Essa modernização, na 

concepção de Castells (1999) se tornou imprescindível para a sobrevivência das 

empresas, tendo em vista que a tecnologia, organizacional e de gerenciamento, foram 

compreendidas como fatores que induzem à produtividade e, em longo prazo, à riqueza 

das nações.  

Nessa perspectiva, Castells (1999) evidencia que a tecnologia da 

informação, as mudanças organizacionais e o crescimento da produtividade passam pela 

questão da concorrência global e que os agentes políticos, voltados para a maximização 

de suas economias, para não perder a competitividade e a lucratividade, buscam essa 

modernização. O que significa dizer, que toda a tecnologia de gerenciamento 

desenvolvida para aumentar a lucratividade do capital, será transposta para as políticas 

públicas, como forma de melhorar o desempenho estatal e aumentar as possibilidades de 

adequação dos Estados aos parâmetros do mercado mundializado. 

Segundo Harvey (1993), perpassando o agigantamento do mercado em 

detrimento da política e das novas formas de controle do trabalho, destaca-se a 

reorganização do sistema financeiro global, que devido ao uso dos computadores e das 

comunicações eletrônicas tornou possível a coordenação instantânea de fluxos 

financeiros e atividades entrelaçadas que integraram o capital industrial, mercantil e 

imobiliário às estruturas e operações financeiras, tornando cada vez mais difícil dizer 

onde começam os interesses comerciais e industriais e terminam os interesses 

estritamente financeiros.  

Esse também é o entendimento de Mészáros (2002), para quem esse 

momento potencializou a forma incontrolável de controle socialmetabólico do capital. 

Ou seja, o capital desenvolveu como nunca antes um caráter totalizador a qual tudo 

deve se ajustar, “desde as menores unidades de seu ‘microcosmo’ até as mais 

gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais 

complexos processos de tomada de decisões dos vastos monopólios industriais.” 

Mészáros (2002, p. 96) em nome da viabilidade produtiva e da liberdade econômica e 



política. Até o controle dos capitalistas mais ricos, torna-se insignificante, na medida em 

que, ou obedecem aos imperativos do sistema, ou perdem seus negócios. 

O Estado, nessa conjuntura ao mesmo tempo em que é atravessado pelo 

poder do mercado e transformado por ele, atua na construção do arcabouço jurídico-

administrativo para que se consolidem as transformações estruturais necessárias a essa 

fase do capital (capital mundial e financeirizado).  Nesse sentido, atua tanto na 

acumulação do capital produtivo (que tem parte transposta para o capital financeiro, ao 

prescindir do seu papel regulador); quanto na acumulação do capital financeiro, por 

meio do ajustes fiscais para pagamento de dívidas, da não-regulação dos juros e das 

formas de investimento desse capital.  E, embora seja na esfera da produção que se gere 

a riqueza − a partir das novas formas de exploração do trabalho, da flexibilização na 

forma de contratação e remuneração − será a esfera financeira que ditará as regras nos 

diversos âmbitos sociais, sobre como essa riqueza será distribuída (CHESNAIS, 1996). 

O crescimento do poder do mercado em detrimento do poder do Estado, 

não é apontado como o único fator determinante na redefinição do papel e função deste 

poder.  Segundo Rosanvallon (1997), devido ao crescimento das demandas sociais; da 

incapacidade do Estado em respondê-las a contento e a disseminação de ideologias 

contrárias ao modelo de regulação até então vigente, parte significativa da sociedade 

passou a não suportar o pagamento de tributos e tentou romper com o contrato social, 

não estando disposta a pagar pelo bem-estar-social num Estado que não prestava conta 

adequadamente do que arrecadava.  Nesse sentido, destaca que houve um abalo 

intelectual em torno do ideário do Estado-providência, que se deu em função do debate 

sobre o tipo de solidariedade que regia o contrato social, entendendo-se que deveria 

deslocar-se do âmbito estatal para o âmbito das relações da sociedade civil, por meio de 

ONGs e nas relações pessoais.  

O discurso hegemônico, ilustrado pelo argumento acima, sugere que o 

Estado interventor, que corrigia “falhas” do mercado na superação das crises 

econômicas, diante do agigantamento do capital financeiro, das novas relações 

desencadeadas pelas tecnologias informacionais e gerenciais, das mudanças na 

produção e no mundo do trabalho se constituiu em obstáculo ao desenvolvimento, 

portanto, deveria ser reorganizado. Este discurso disseminou, ainda, que o terceiro setor 

deveria atuar entre o Estado e o Mercado (mecanismo de integração social via 

solidariedade) e ser responsável pelas novas formas de solidariedade.   



Conforme destaca Nogueira (2005), essa foi a base do rasgado elogio que 

passou a ser feito ao “terceiro setor”, ao voluntariado, à solidariedade e à 

responsabilidade social corporativa. Nesses marcos, o aberto incentivo às organizações 

sem fins lucrativos e ao voluntariado levou a uma “refilantropização” particularmente 

na área social, e, ao emergir como parte de um projeto de hegemonia − que incentiva a 

solidariedade e ao mesmo tempo celebra o indivíduo empreendedor e elogia a 

comunidade − a filantropia moderna acrescentou uma dose a mais de despolitização ao 

imaginário coletivo. 

Boron (2001); Chesnais (1996) e Jameson (2001) compreendem que o 

processo de desmantelamento da autonomia dos Estados nacionais frente à atual fase do 

capital é real e não é um processo meramente casual, promovido por um movimento 

“metafísico” da globalização, mas é fruto de intervenções políticas e econômicas 

objetivas operadas pelos governos Thatcher, Reagan e os que a eles se aliaram em torno 

do ideário neoliberal.  

É um processo que tem atores bem definidos, que tem território e 

identidade própria e que promove, ele mesmo, a despeito da ideologia que dissemina, 

distinções entre os Estados Periféricos e Estados Centrais, imprescindíveis para a 

manutenção da dominação dos primeiros. E que, por essa razão, ao falarmos de 

enfraquecimento ou fortalecimento de Estados, é preciso distinguir se falamos de 

Estados do capitalismo central, que formam o oligopólio mundial que (segundo dados 

do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) vêm se fortalecendo 

nos últimos vinte anos), ou dos Estados periféricos, com o qual mantém uma relação de 

dominação.  

Nessa perspectiva, as políticas implementadas nos Estados periféricos, 

apenas podem ser analisadas se consideradas as medidas adotadas no centro do império, 

com o governo dos Estados Unidos no comando, mediadas pela Organização Mundial 

do Comércio (OMC), pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial.  

Essas agências que desempenharam papel preponderante na reorganização da atual fase 

do capital forçaram as endividadas nações do “terceiro mundo” a implantarem seu 

receituário de desenvolvimento e modernização. 

Nesse contexto, como demonstra Jameson (2001), desenvolveu-se uma 

sociedade crescentemente injusta; o progresso técnico-industrial acentuou as diferenças 

de acesso aos bens produzidos por esse progresso e contribuiu para uma fragmentação 

extrema da consciência e da experiência do homem pela lógica tecno-urbano-



consumista. Seus custos sociais, especialmente para os países latinos americanos são 

muito altos e podem ser observados pelo aumento nos índices da pobreza e do 

desemprego, que resultou em outros complexos problemas sociais.   

Como esclarece Castel (2005), quando o trabalho deixa de ser sinônimo 

de emprego, desfaz a coesão social tecida pelo “fio” do trabalho assalariado e se dá uma 

degeneração da “teia” social. Nesse contexto o universo desintegrador do não-trabalho 

gera amplos problemas familiares, psicológicos e políticos e uma enorme massa de não-

empregáveis, um contingente de jovens não-integráveis, não-qualificados, são, por 

conseguinte inutilizados também para a vida social e política.   

Nesse contexto, portanto, que agentes financeiros internacionais, ou 

“novos leviatãs” passam a gerir pacotes de reformas estatais que validaram, 

regulamentaram e consolidaram a reprodução e ampliação do capital (financeirizado e 

mundializado) nestes países.  Para minimizar os custos sociais, da reorganização do 

capital, algumas estratégias foram traçadas, em âmbito internacional, como forma de 

atenuar as disparidades sociais; conter as possibilidades de conflito e garantir as 

condições materiais de sua reprodução.  

Dentre essas estratégias, conforme aponta Oliveira (2000), encontram-se 

as políticas sociais, referenciadas em pressupostos que indicam uma retomada da teoria 

do capital humano, a partir da qual se disseminou a ideologia de educação como 

elevador social, e, embora o sistema produtivo não tenha como gerar empregos no 

mesmo ritmo que os estudantes são formados, dissemina a exigência de qualificação dos 

trabalhadores como sendo o caminho para a empregabilidade.   

Segundo essa ideologia o desemprego não é considerado valor intrínseco 

ao modo de produção capitalista, mas da falta de capacitação dos trabalhadores, o que 

transpõe a responsabilidade para o nível individual e induz a uma competitividade via 

qualificação escolar.  Assim,     

 

 

A crença de que o mundo caminha rumo a uma sociedade mais 
técnica, com um sistema produtivo altamente informatizado e 
robotizado, com novos processos organizativos que se renovam 
constantemente, ao lado de uma realidade de tamanha escassez de 
empregos e de uma super oferta de força de trabalho, pode estar 
contribuindo para uma corrida sem ponto de chegada a uma 
qualificação ideal, superior e diferenciada (OLIVEIRA, 2000, p. 315). 
 

 



  Embora não haja ponto de chegada, ou a possibilidade, pelo menos para 

a grande maioria de por meio da educação, sair da condição de pobreza, o discurso 

disseminado induz a compreensão de que a educação seria uma forma de fazê-lo.  

Discurso que além de alterar a compreensão dos diversos segmentos sociais a respeito 

do papel da educação, produz um alto nível de competitividade entre os indivíduos, que 

anteriormente buscavam um emprego e agora buscam maior qualificação, objetivando 

um melhor posto no mercado de trabalho (DEL PINO, 2001). 

Todas essas transformações podem ser consideradas como uma agenda 

de reformas, que no âmbito da educação, como destaca Vieira e Albuquerque (2002), 

será resultante da nova onda de acordos internacionais e da redescoberta da educação 

como campo de investimentos; da retomada da visão que articula educação a 

desenvolvimento e da presença de organismos internacionais no país, voltados para o 

desenvolvimento de projetos na área educacional.  Apesar do caráter propositivo, 

afirmam que não se pode simplificar a análise afirmando que há apenas um processo de 

intervenção internacional na política nacional, mas há de se considerar que a construção 

da agenda internacional consolida um processo também de cooperação, “uma sintonia 

entre esses organismos e os governos” (VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2002, p. 69). 

Esse processo de intervenção/cooperação revela a síntese de uma forma 

de relacionamento complexa, que vem sendo (re)construída do final da década de 1970 

aos dias atuais, e que para melhor ser compreendida, deve considerar a evolução 

histórica dos conceitos de: neoliberalismo e gerencialismo e a adequação deste segundo 

a administração pública.   

 

 

1.2 As reformas gerenciais e a busca da governabilidade democrática 

 

 

As bases teóricas da concepção neoliberal foram escritas nos anos de 

1940, por Friedrich Von Hayek, no seu livro intitulado, Caminho da Servidão. Sua 

escalada, entretanto, aconteceu na década de 1970, quando serviram para orientar a 

Inglaterra, sob o comando de Margareth Tacther2, e os Estados Unidos, sob o comando 

                                                            
2 Segundo Anderson (1995) o Chile foi o verdadeiro pioneiro do ciclo neoliberal da história 
contemporânea e o seu modelo serviu para inspirar o modelo inglês, implantado por Margareth 
Tatcher. 



de Ronald Reagan. Estes governos, de acordo com Abrúcio (1997), em resposta às 

dificuldades e transformações ocasionadas pela crise do petróleo, que desencadeou 

crises econômicas, fiscais e políticas, buscavam assegurar as mudanças necessárias e 

garantir a continuidade do processo de acumulação do capital. 

Segundo Abrúcio (1997), frente à crise os contribuintes se mostravam 

insatisfeitos com a falta de relação entre o aumento dos tributos e qualidade dos serviços 

oferecidos; havia uma sobrecarga de serviços e poucos recursos em decorrência da 

Segunda Guerra Mundial.  O governo tinha dificuldade para resolver seus problemas e 

passava pelo processo de diminuição do seu poder, uma vez que a globalização e as 

revoluções tecnológicas transformavam a forma de circulação dos fluxos do capital e 

dificultavam o controle pelo Estado, o que, aliado ao fortalecimento das grandes 

multinacionais limitava o seu poder para ditar políticas macroeconômicas. 

Ainda de acordo com Abrúcio (1997), afetado o aparato governamental, 

colocava-se a necessidade de uma reforma ampla, que nesse contexto, tanto objetivava 

diminuir gastos, quanto operar uma retração da máquina estatal.  Para tanto, operaram-

se as reformas administrativas, ou seja, a implantação de uma nova concepção 

organizacional − o modelo gerencial ou managerialism − em oposição ao modelo 

burocrático weberiano, considerado como excessivamente apegado às normas, 

inflexível e ineficiente. Nesse sentido, a respeito da articulação entre neoliberalismo e 

gerencialismo, Lopes (2006) afirma: 

 

Mais que um conjunto de idéias o neoliberalismo assume um caráter 
organizativo e apresenta à administração pública um novo modelo 
gerencial, instrumento da reorganização que sedimentado nos 
governos acima citados, traz em seu arcabouço os paradigmas e 
objetivos inerentes às transformações em curso.  Os pressupostos 
implícitos a este modelo apresentam e ressignificam conceitos como 
democracia, participação, descentralização e autonomia, relacionando-
os aos princípios de eficiência, de eficácia e de qualidade, como 
condições imprescindíveis para a sobrevivência e lucratividade dos 
mercados (LOPES, 2006, p. 19). 

 

 

No decorrer da década de 1980, o impulso político para a reforma do 

setor público, dado pela Grã-bretanha, sob o comando de Margareth Thatcher, tendo 

como pressuposto a gestão empresarial, estendeu-se a vários países como Alemanha, 

                                                                                                                                                                              
 



França, Inglaterra e Estados Unidos, e embora tenha se dado de modo específico em 

cada país, em linhas gerais, de acordo com Bresser Pereira (2006, p. 20), buscou 

promover a 

 

 

[...] disseminação de uma cultura baseada nos custos e no valor dos 
recursos públicos; a flexibilização legal da administração pública, 
estabelecendo de mais de um regime de trabalho aos funcionários; 
descentralização de poder aos gerentes (empowerment) ou 
administrativa às agências, agindo, desse modo, contra a estrutura 
centralizada e extremamente hierarquizada presente, particularmente, 
nas administrações públicas européias; e a adoção da administração 
por objetivos ou missões (BRESSER PEREIRA, 2006, p. 20). 

 

 

Objetivo era passar da administração baseada no controle passo a passo 

de normas e procedimentos para um modelo baseado na avaliação dos resultados, e 

assim, promover uma cultura organizacional mais consciente dos gastos, comprometida 

com o aumento na eficiência das políticas. “A crise fiscal do Estado, as transformações 

operadas pela globalização e a terceira revolução industrial, somadas ao acúmulo de 

atividades executadas pelo governo e a crescente insatisfação dos cidadãos em relação à 

qualidade dos serviços públicos.” (CLAD, 2006, p. 18-19) explicariam, em síntese, o 

advento das reformas nos demais países pelo mundo. 

Em relação à América Latina, a primeira geração de reformas, ou a 

reforma de Estado, esteve voltada para o mercado e foi marcada pela privatização e 

liberalização visando a atender ao ajuste fiscal.  Uma vez que não se alcançou um bom 

desempenho quanto ao desenvolvimento econômico da região, nesse sentido, fazia-se 

necessário ir além das reformas estruturais e realizar uma reforma na administração das 

instituições públicas, a fim de tornar  o aparato estatal menos burocrático, mais eficiente 

na realização de suas tarefas e mais efetivo ao enfrentar os desafios da globalização.  O 

que significava considerar que,  

 

 

As medidas de abertura comercial, desregulamentação e outras 
direcionadas à estabilização, todas importantes para o início do ajuste 
estrutural, puderam ser realizadas por grupos relativamente pequenos 
de formuladores de políticas, sem a necessidade de grandes 
articulações políticas. No entanto, a continuidade do ajuste e a 
construção de novas instituições que dêem conta da reformulação da 
atuação estatal nos mais diversos campos dependerão da montagem de 



coalizões dentro do sistema político, junto à burocracia e com setores 
representativos da sociedade (CLAD, 2006, p. 24). 
 

 

Em outras palavras, seria necessário fazer políticas pensando no dia 

seguinte, na sustentabilidade das reformas estruturais, o que implicava em modificar 

hábitos institucionais, rotinas, culturas, comportamentos. Portanto implicava, na 

formação de outros valores e concepções a cerca da função, mecanismos e estratégias 

inerentes à política e a compreensão diferenciada dos funcionários públicos em relação 

ao papel, objetivos e funcionamento das instituições.  

Diante do triplo desafio de criar condições econômicas para o 

crescimento sustentável, corrigir as desigualdades sociais e definir a inserção estratégica 

na ordem internacional estabelecendo relações que fortalecessem a cooperação no plano 

regional, os governos latino-americanos precisavam, portanto, construir uma 

governabilidade que contemplassem a um só tempo a reinvenção do papel do Estado e o 

fortalecimento de suas democracias.  

A fim de compreendermos melhor o processo de construção dessa 

governabilidade implícito as reformas, tomamos como referência os estudos realizados 

pelo Centro Latino Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), 

organizados em livro por Bresser Pereira e Cunill Grau (2006) a partir do qual 

discutiremos os conceitos de governabilidade e accountability (responsabilização) que, 

enquanto princípios explicativos, evidenciam as estratégias que norteiam a concepção 

gerencial e as transformações na relação Estado-sociedade, necessário ao novo 

momento histórico. 

De acordo esses autores, a governabilidade seria a construção contínua da 

capacidade de governar do Estado de forma legitimada pelos cidadãos. Uma vez 

colocada em risco essa legitimidade, em decorrência da insatisfação crescente destes, 

fazia-se necessário reconstruí-la.  Desse modo,  

 
Com base em análises da experiência internacional e pensando em sua 
adaptação para os países latino-americanos, pode-se dizer que a nova 
gestão pública basear-se-á, aqui, na profissionalização contida no 
modelo burocrático clássico, em diferentes técnicas gerenciais 
alicerçadas nas idéias de flexibilização administrativa, controle por 
resultados, contratualização, competição administrada e, com grade 
ênfase, na transformação e ampliação do conceito de público, 
especialmente por meio de mecanismos de responsabilização (CLAD, 
2006, p. 24). 

 



 

No Brasil, para promover a ampliação desse conceito de público, as 

funções que podiam ser realizadas pelos governos subnacionais, foram descentralizadas.  

Por outro lado, nas atividades que permanecerem a cargo do Governo Central, a 

administração se baseou na desconcentração organizacional, na delegação de funções 

para agências descentralizadas ou para organizações públicas não-estatais.  Ou seja,  

 

 

Busca-se o fortalecimento das funções de regulação e de coordenação 
do Estado, particularmente em nível federal [sic] e a progressiva 
descentralização vertical, para os níveis estadual e municipal, das 
funções executivas no campo da prestação de serviços sociais e da 
infra-estrutura (FRANÇA, 2006, p. 21). 

 

 

Nesse contexto, a descentralização ou flexibilização foi fortemente 

relacionada à ideia de democratização. Conforme Nogueira (2005), só seria considerado 

democrático os entes e espaços descentralizados, isto é, capacitados para assumir 

encargos antes centralizados, com a expectativa de que viesse a colocar nos eixos tanto 

o aumento unilateral do poder das instâncias subnacionais, quanto o enfraquecimento 

das instâncias centrais.  Aliviando-se de parte da carga, o Estado incentivaria o 

envolvimento das instâncias subnacionais e avançaria em termos de tomada de decisões, 

sustentabilidade e controle social. 

Dentre os princípios da nova governabilidade democrática, seria 

necessário que a alta burocracia, na perspectiva dos novos padrões e ideologia, 

formulasse, supervisionasse e regulasse a política de forma a conduzir a uma mudança 

desejada.  Tratava-se de uma nova tecnocracia de gestores, a quem caberia perseguir 

metas e conduzir planejamentos estratégicos monitorando resultados de forma 

supostamente autônoma e alheia aos interesses políticos e econômicos.  Os gestores, por 

outro lado, devido ao princípio de responsabilização, deveriam ser responsabilizados 

perante a sociedade, quanto as suas atribuições e atividades.    

Inserido no regime democrático moderno, que tem como princípio a 

soberania popular, o conceito de accountability (responsabilização), pressupõe dois 

aspectos: de um lado a responsabilidade dos governos em prestar contas aos cidadãos; 

de outro, o direito dos cidadãos em controlar as ações dos governos. Ou seja, governos e 



administradores públicos são responsabilizados quando controlados internamente pelas 

próprias instituições de Estado e, externamente, pela sociedade.   

As diferentes formas de responsabilização teriam por objetivo 

republicizar o sistema político, atuando contra os antigos padrões clientelistas e 

patrimonialistas, evitariam igualmente a adoção da visão tecnocrata que predominou 

durante a primeira rodada de reformas cujos resultados teriam conduzido mais ao 

reforço da burocracia autorreferenciada do que à republicização da esfera pública.   

De acordo com o CLAD (2006), seriam cinco as formas de 

responsabilização a permear a administração pública: a) a responsabilização pelos 

controles clássicos; b) a responsabilização pelo controle parlamentar; c) a 

responsabilização pelo controle social; d) a responsabilização pela introdução da lógica 

dos resultados e e) a responsabilização pela competição administrada.  As três últimas 

se inserem no contexto mais atual, e, combinada com as anteriores, complementam-se 

em busca das transformações necessárias ao capital. 

A responsabilização pelo controle parlamentar e procedimental clássico, 

já estavam em desenvolvimento desde os anos de 1950 e denominam-se clássicos. São 

controles que se constituem como princípios ou alicerçam a teoria democrática 

implementados pelo constitucionalismo, gerado pelo Estado de Direito, com o objetivo 

de evitar o abuso do poder e assegurar os direitos dos cidadãos.  O que caracteriza essa 

forma de controle é a comparação entre os atos, os efeitos e as normas previstas. 

O esquema básico dos controles clássicos consiste na divisão dos poderes 

entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e o controle mútuo entre eles, tendo 

como principal característica o conceito liberal de limitação de poder.  São exemplos de 

controles: a avaliação de nomeações feitas pelo Executivo; o controle da elaboração, 

gestão orçamentária e da prestação de contas do Executivo; as comissões parlamentares 

destinadas a avaliar as políticas públicas e a investigar a lisura das ações 

governamentais; as audiências públicas para avaliar projetos em discussão no 

Legislativo, projetos ou programas do Executivo. 

A responsabilização pelos controles procedimentais clássicos é 

burocrática e se realiza por mecanismos internos da administração que objetivam 

garantir a legalidade e regularidade das ações.  Destaca-se nesse âmbito, o papel dos 

controles procedimentais voltados para a gestão financeira (auditorias financeiras e 

tribunais de contas) que vêm forçando uma reorganização da burocracia em prol da 



eficiência, contribuindo para flexibilização, descentralização e publicização dos gastos, 

possibilitando o acompanhamento da sociedade.   

Constata-se, que esses procedimentos, embora venham desempenhando 

importante papel, têm suas fragilidades. Dentre outros aspectos, abrem espaço para que 

alguns grupos monopolizem a interpretação das leis e sanções para formar estruturas de 

poder dentro do serviço público e manipulem informações para adquirir espaço nas 

estruturas formais, gerando uma privatização do público.   Por essa razão buscam-se 

formas para minimizar os aspectos negativos desse processo e é nesse contexto que se 

delineia as formas mais contemporâneas de responsabilização.  Elas seriam um caminho 

para republicizar o público, uma vez que compatibiliza a eficiência administrativa com 

a democratização das políticas públicas, diminuindo os riscos do burocratismo via 

controle social.     

No que se refere à responsabilização pelo controle social, esta vem sendo 

um instrumento crescente desde o pós-guerra, concomitantemente com as formas de 

controle anteriormente citadas (responsabilização pelos controles clássicos e 

parlamentar) e se desenvolve atualmente, tanto perpassando estas, quanto as duas novas 

formas de responsabilização: a responsabilização pela competição administrada e a 

responsabilização pela introdução da lógica dos resultados. Pode, portanto, ser 

observado em diferentes situações:   

 

 

No Conselho das Auditorias Externas independentes e nas audiências 
públicas no Parlamento, na definição dos critérios que devem guiar o 
controle dos resultados das políticas e na fiscalização da competição 
administrada realizada pelos organismos públicos não-estatais 
(CLAD, 2006, p. 45).  
 

 

Existem vários mecanismos eminentemente específicos dessa forma de 

responsabilização, que objetiva promover o controle dos governados sobre os 

governantes no decorrer do mandato, ou seja, para além do período de eleições, algumas 

dessas formas podem ser observadas,  

 

 

[...] na participação e definição das principais diretrizes e alocação de 
gastos dos orçamentos públicos; na gestão direta de serviços públicos 
ou na participação em conselhos que administrem determinados 



equipamentos sociais; na utilização dos mecanismos de democracia 
direta (plebiscito, referendo); na criação de ombudsman ou figura 
equivalente que reúna as reclamações da população para apresentá-las 
ao poder público; na atuação em canais públicos para que os cidadãos 
avaliem e discutam a orientação das políticas públicas, na participação 
da comunidade em órgãos de fiscalização governamental (CLAD, 
2006, p. 46). 

 

 

Quatro seriam as principais qualidades dessa forma de controle – 

responsabilização social − a ampliação do espaço público; a ampliação da consciência 

republicana; evitar que as políticas de Estado tenham apenas um caráter economicista, 

lembrando ao poder público que seu foco deve ser os direitos dos cidadãos e, por fim, 

ajudar na modernização da administração pública gerencial, uma vez que os cidadãos ao 

se inserirem como ator nas políticas, promove a redução dos custos e aumenta o índice 

de acerto entre as ações que o Estado desenvolve. 

Para que se consolide essa participação social, considera-se como 

variáveis importantes a articulação dos cidadãos com as intuições de democracia 

participativa; o esforço institucional do Estado para manter seus funcionários 

preparados e motivados; um desenho institucional que facilite a construção das bases da 

participação, uma vez que ela não acontece de forma espontânea e deve ser estimulada; 

e a disseminação permanente de informações com transparência e responsabilidade para 

embasar as decisões dos cidadãos. 

Em relação a essas condições, admite-se haver alguns fatores impeditivos 

ou que dificultam o desenvolvimento dessa forma de controle (responsabilização 

social).  Destaca-se, por exemplo, o confinamento das pessoas na vida privada; o 

predomínio de valores mercantis sobre os demais na esfera pública; a diferença entre 

atores ou regiões com diferentes capitais sociais e as condições destes para participar; os 

efeitos das desigualdades sociais sobre a participação social e a resistência da classe 

política tradicional.  Esses cinco fatores articulados podem resultar no aumento do 

poder de grupos organizados, dando-lhes maior capacidade de atuação financeira, que, 

modifiquem, em detrimento das diferenças socioeconômicas, os interesses da maioria, 

tida como minoria.  

Embora haja apenas avaliações incipientes, que apontem mais para 

indagações do que para respostas, principalmente, em relação aos países da América 

Latina, o arcabouço teórico gerencial, mostra-se inerente às políticas públicas 

contemporâneas, cujos desafios que se apresentam apenas alimentam sua dinâmica de 



aperfeiçoamento e continuidade, é o que se observa nos esforços em relação à 

implementação das novas formas de responsabilização e do seu aperfeiçoamento.    

Ao contrário da administração burocrática centrada nos processos, na 

padronização e execução de procedimentos e normas, a responsabilização pela 

introdução da lógica dos resultados, orienta-se pelo constante monitoramento e controle 

destes resultados, sendo necessário, torná-los quantificáveis para assim auferir os 

ganhos de eficiência e efetividade das políticas.   

Como parte da estratégia para promover a modernização do Estado, 

pressupõe a comparação entre “metas” e “resultados” o que implica em uma 

organização hierárquica que cria uma cadeia de responsabilização desde o Governo 

Central até os diretores, gerentes e funcionários públicos nos diferentes níveis 

subnacionais e locais conduzidos pela busca da adequação entre as metas e os 

resultados. A profissionalização desses gerentes se constitui numa das principais 

medidas para as capacidades institucionais do Estado não mais executor, mas regulador 

das políticas. A função da alta e profissionalizada burocracia será elaborar as grandes 

linhas da política nacional; supervisionar o processo de descentralização e fiscalizar os 

vários provedores dos serviços públicos, ajudando a montar as redes de cooperação 

entre os diversos agentes sociais envolvidos nas políticas.   

Os gerentes ou gestores atuam dentro de um sistema descentralizado, 

flexível, com liberdade para tomar decisões e administrar recursos, em contrapartida, 

com maior responsabilidade pessoal em relação aos resultados, podendo inclusive ter 

sua remuneração (por meio de gratificações e premiações) e a remuneração dos demais 

funcionários, condicionado aos resultados.   O desafio constitui-se em abandonar o 

modelo tradicional centrado na administração dos recursos públicos e substituí-lo por 

um modelo orientado para a satisfação dos usuários. 

A base da responsabilização efetiva, no processo de planejamento, 

execução e avaliação das metas, inicia-se na fase orçamentária, pois entende-se que a 

ausência de mecanismos que vincule prioridades e orçamento, legitima um modelo de 

gestão inerte e ineficiente.   

Considera-se importante também, a incorporação da avaliação como 

forma de promover a consciência tanto por parte dos avaliadores quanto dos avaliados, 

em relação aos critérios e as metas que servem de referência para medir o desempenho 

em cada instituição, sem perder de vista que o aperfeiçoamento dos mesmos é o 



objetivo em longo prazo. Assim como, a avaliação implica em mecanismo de formação 

constantes de todos os envolvidos na gestão, de tal forma que  

 

 

Em um processo de prestação de contas os gerentes responsáveis pela 
execução dos programas devem ser capazes não só de reconhecer os 
acertos e desacertos da sua gestão, mas também de prestar explicações 
conscientes e racionais – não desculpas – sobre os fatores que 
determinaram o sucesso ou o fracasso (QUIRÓS, 2006, p. 175). 
 

 

De igual modo desempenha papel preponderante os mecanismos de 

acompanhamento da execução como indutor do ajuste entre metas e resultados, em 

oposição ao modelo anterior cuja preocupação central voltava-se para a fiscalização da 

legalidade e cumprimento de horários, rotinas, sem preocupações com a satisfação dos 

usuários. Por meio do acompanhamento  

 

 

[...] os gerentes responsáveis tentarão manter o controle dos 
programas e dos recursos, incorporando como uma ferramenta útil 
para conhecer o grau de avanço e estabelecendo controles seletivos e 
estratégicos para garantir o uso racional dos recursos.  Com esse 
controle, propicia-se a incorporação da auto-avaliação como uma 
prática interna de cada órgão executor, talvez mais poderosa que a 
própria avaliação ex post (QUIRÓS, 2006, p.174). 

  

 

Por fim, destaca-se a importância da participação social como elemento 

imprescindível para garantir a transparência do processo de responsabilização pelos 

resultados e como forma de garantir que as metas não tenham sido traçadas de forma 

unilateral pelos governos, mas que estejam permeadas pelas demandas dos cidadãos e, 

portanto, na avaliação desse processo através do acompanhamento das informações e 

resultados divulgados. 

Fechando o ciclo das estratégias de modernização gerencial, tem-se a 

responsabilização pela competição administrada.  Na nossa compreensão, os 

mecanismos a ela inerentes, ocasionam as transformações mais significativas, quanto a 

redefinição do Estado e a relação deste com a sociedade.  Será também a forma de 

responsabilização que maior intercessão terá com as demais formas, uma vez que os 

funcionamentos de seus mecanismos se mostram interdependentes da participação 



social, da introdução da lógica dos resultados e da capacidade de regulação das políticas 

via controles clássicos. 

Essa forma de responsabilização parte do princípio de que a falta de 

concorrência no interior do serviço público é um fator impeditivo da eficácia, eficiência 

e qualidade deste, assim, aponta como solução formas de diversificar os provedores dos 

serviços e ações públicas, para que em meio à pluralidade de atores, instaure-se 

diferentes formas de competição.  Os agentes poderão ser estatais, públicos não-estatais, 

privados ou mesmo a gestão realizada pela própria comunidade. 

Como articulador/regulador das políticas, o Estado, obedecendo ao 

princípio da autonomia regulada deve promover simultâneo processo de 

autonomização/descentralização.  Ou seja, seu núcleo central estabelece parâmetros de 

desempenho às unidades descentralizadas ou aos prestadores de serviços públicos não-

estatais, que por sua vez serão regulados por agências subordinadas ao Estado.  

Os provedores ou entes descentralizados serão ligados à administração 

central ou as suas respectivas agências por meio de contratos firmados entre ambos.  Os 

contratos, por sua vez são os instrumentos que traduzem as metas e índices a serem 

atingidos e os resultados observáveis são passíveis de penalizações, premiações e/ou se 

tornam meios para realizar os ajustes necessários. De forma simplificada, poderia se 

dizer que: 

 

 

A competição administrada interna no setor público é similar à que 
ocorre à um bom tempo na iniciativa privada. Por meio dela, as 
diversas unidades competem entre si e, com base na comparação em 
relação às metas atingidas, há premiações, eventuais punições ou são 
repensadas as formas de alcançar os desempenhos desejados 
(ABRÚCIO, 2006, p. 231). 
 

 

Se a competição acontece entre órgãos governamentais, o Estado deve se 

fortalecer para acompanhar e avaliar a execução das ações descentralizadas. Se ocorrer 

entre empresas privadas que prestem serviço público por meio de concessões, é 

necessária a criação de agências reguladoras independentes do Executivo e Legislativo, 

cuja tarefa é fiscalizar os setores privados. E ainda, no caso da prestação de serviços 

pelo terceiro-setor (entidades públicas não-estatais), deve haver uma constante 



fiscalização por meio do acompanhamento dos contratos seguindo a lógica dos 

resultados.  

A implementação e sucesso dos métodos gerenciais de controle, a 

posteriori, propiciou os parâmetros para que se estabelecessem as primeiras formas de 

competição administrada, dentre as principais destacam-se: 

 

 

Adoção de índices e avaliações de resultados como parâmetros 
básicos para a ação administrativa; a flexibilização na gestão de 
pessoal, inclusive em termos de pagamento; o repasse de poderes de 
órgãos centrais às unidades descentralizadas e do topo da organização 
às gerências intermediárias; a introdução de uma cultura mais voltada 
à satisfação de metas públicas que à observância de regras 
ensimesmadas; e, especialmente, a contratualização da administração 
pública, definida pela autonomia e pelo aumento da responsabilidade 
de cada agência segundo objetivos claramente definidos (ABRÚCIO, 
2006, p. 231). 
   

 

A partir dessas condições, situam-se ainda as várias formas de licitação. 

Por meio desse mecanismo, contemporâneo ao desenvolvimento dessa forma de 

controle –responsabilização pela competição administrada − estimulam-se a competição 

entre os possíveis prestadores de serviços ou vendedores de materiais, a fim de que se 

execute contratos com custos mais baixos e capacidades de desempenho mais altos.  

Desse modo busca-se evitar o desperdício comum aos gastos públicos e diminuir o 

monopólio gerado por empresas privadas com relações privilegiadas com políticos ou 

burocratas, que muitas vezes vedem mais caro e executam serviços ruins.   

A obtenção desses objetivos, no entanto, estaria condicionado pela 

desburocratização e flexibilização das regras; e pela fiscalização e acompanhamentos 

dos contratos, incluindo-se no segundo condicionante a transparência e publicização das 

informações para possibilitar o controle social.  

No decorrer de quase três décadas, os ajustes e modificações nas 

estratégias se mostraram tanto inevitáveis quanto imprescindíveis à governabilidade, 

especialmente no que diz respeito ao alargamento do inicial caráter economicista.  Ao 

ser transposto para o setor público, com o qual não se depara com a necessidade do 

lucro, mas da eficiência, eficácia e qualidade requerida pelos cidadãos, deu-se a 

necessidade dessa adequação que significou não perseguir apenas os objetivos 

relacionados ao fazer mais com menos, mas fazer mais e melhor. 



Nesse sentido, na concepção dos pesquisadores do CLAD, a competição 

disseminada como positiva para reconstruir a governabilidade e republicizar o público 

por meio da responsabilização democrática, rejeita uma visão meramente instrumental e 

administrativa dos mecanismos de responsabilização, visão que não contemplaria a 

dimensão política e seria disseminada pela compreensão neoconservadora da reforma de 

Estado.  

Para ilustrar essa distinção, ressalta-se a importância que tem assumido o 

princípio da equidade no interior dessas políticas, por meio do qual se vem superando os 

graves problemas da competição administrada meramente técnica. Problemas 

especialmente causados pela desigualdade estimulada e acirrada pelo sistema de 

premiação e penalização dos piores e melhores desempenhos. Ou seja,  

 
 
Mantido apenas o ângulo econômico na orientação da competição 
administrada, a desigualdade na provisão tende a crescer e a criar um 
circuito perverso: as escolas boas continuarão com mais alunos, 
receberão mais recursos públicos e, provavelmente, melhorarão 
continuamente sua proposta pedagógica, ao passo que as piores 
escolas ficarão vazias ou serão fechadas, ou ainda manterão os alunos 
das regiões mais distantes que não têm como se deslocar para outros 
estabelecimentos (ABRÚCIO, 2006, p. 236).    
 

 

Devido aos problemas causados pelo enfoque meramente economicista, 

segundo Abrúcio (2006), as formas contemporâneas, após duas décadas de reflexão 

sobre tais experiências, têm resultado na compatibilização da perspectiva econômica 

com a política e que para além do caráter punitivo, baseado na transposição de técnicas 

administrativas do setor privado, têm resultado em mecanismos de aprendizagem 

organizacional, fomentando uma nova cultura.  

 

A literatura tem demonstrado que a competição na esfera 
governamental não pode ser levada ao ponto de provocar um conflito 
que mine a cooperação entre os órgãos, e nem resultar na 
fragmentação exagerada das atividades, prejudicando a coordenação 
das políticas. A competição deve se constituir como estímulo e 
sinalizador para a busca de melhor desempenho, e não apenas como 
forma de estabelecer um ranking entre as agências (ABRÚCIO,2006, 
p. 231).  

  

 



Nessa perspectiva, as críticas que têm sido feitas quanto ao caráter 

meramente economicista das políticas, estariam desatualizadas, uma vez que o próprio 

movimento histórico demonstrou o caráter problemático das primeiras gerações de 

reformas e que esse caráter vem sendo superado em virtude da própria sobrevivência do 

Estado, ou da necessidade deste de em necessitando da legitimação social, precisar dar 

respostas às demandas postas.  

Na nossa compreensão, os significativos avanços em relação à 

responsabilização, ou seja, ao reconhecimento de que os governos devem prestar conta 

das suas atividades e de que os sujeitos têm o direito de ser informado e participar do 

planejamento, execução e fiscalização das políticas, não é uma concessão espontânea do 

capital, antes é fruto das tensões entre as classes que vivem da exploração do trabalho e 

a classe que vive da venda de seu trabalho.  E, embora sejam permitidas e legalizadas 

essas concessões, as condições materiais criadas pelo mesmo capital, parecem não 

possibilitar efetivamente que se colham os frutos dessa responsabilização, portanto, não 

podemos considerá-las como único ideal pretendido pela classe que vive da venda do 

seu trabalho.   

De todo modo, os princípios, conceitos e estratégias implícitos à 

governabilidade e responsabilização conduziram as políticas públicas dos países latinos- 

americano, sendo amplamente implementados na educação desses e alterando de forma 

significativa suas estruturas organizacionais e os padrões de relacionamento entre 

Estado e a sociedade, conforme tentaremos evidenciar. 

 

 

1.3 O processo de modernização da gestão educacional no Brasil: princípios e 

mecanismos de implementação 

 

 

A cooperação internacional, como fator condicionante das políticas 

transnacionais; as transformações tecnológicas e produtivas resultante das novas formas 

de conciliação entre interesses dos trabalhadores e do capital; a união do ideário 

neoliberal e o gerencialismo na condução das políticas públicas; rebateu na orientação 

da política brasileira, por meio da exigência de mudanças nos paradigmas 

administrativos.   



Com sua soberania limitada pelas decisões tomadas pelos centros de 

poder externos a ele, com decisões reguladas pelas estruturas globais de poder, o Brasil 

atendeu as demandas do ajuste estrutural e dessa forma, para viabilizar o pagamento de 

suas dívidas com os países que formam o oligopólio mundial, implementou a agenda 

neoliberal a partir da década de 1990, com o governo de Fernando Collor de Melo 

(1990-1992) iniciando a primeira geração de reformas administrativas.   

No entanto, conforme Diniz (2001) a modernização mais efetiva se deu 

no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) com o 

processo de privatização, liberalização e a abertura da economia.  Como marco dessa 

modernização, Pessoa (2000) ressalta a Emenda Constitucional nº 19/98, que ao dispor 

de mecanismos de aperfeiçoamento da administração pública positivada na Constituição 

de 1988, imprimiu novas conceituações e práticas inerentes ao modelo gerencial, dentre 

as quais destaca: 

 

 

A adoção de um sistema de privatização em larga escala; terceirização 
de diversos serviços públicos importantes; adoção de valores 
gerenciais e de mercado na Administração Pública direta, funcional e 
autárquica; mentalidade voltada para o mercado e orientação para o 
cliente; redução progressiva dos gastos sociais; crescente ênfase no 
‘fazer mais com menos’, com os ganhos em eficiência; administração 
hierarquizada; ênfase nas mudanças pela ‘cúpula’ e não pelas ‘bases’, 
relegadas ao descaso; separação entre um pequeno grupo estratégico e 
uma periferia operacional; ênfase no papel do gerente, do técnico, com 
aumento da tecnocracia e do ‘déficit democrático’ das novas 
instituições (PESSOA, 2000, p. 4). 
 

 

A reorganização da lógica pública via “nova administração”, é 

compreendida pelo autor como a “desforra conservadora contra os excessos 

democráticos de 1988” (PESSOA, 2000, p. 2) que culminou na Constituição Cidadã, a 

partir da qual deveriam ser respeitados os precipícios da legalidade e democracia na 

condução das políticas.   Para ele essa é uma reforma conservadora tendo em vista se 

originar nas empresas privadas dos grandes centros capitalistas e ter por princípio a 

racionalidade econômica.   

No entendimento de Nogueira (2005), sobre a essência dessas reformas 

administrativas, o que vem sendo feito, pelos efeitos retóricos ou pelo jogo sutil e 

dissimulador das palavras, é tornar o setor público mais parecido com a iniciativa 



privada sem considerar as suas exigências e características próprias num movimento 

contínuo que busca adequar “o léxico democrático à cultura mercantil e à hegemonia 

neoliberal” (NOGUEIRA, 2005, p. 55).   

De que forma identificam-se os princípios norteadores da gestão 

gerencial na política educacional e no interior da escola?  Em primeiro lugar, não há 

controvérsias quanto à reorganização administrativa consolidada no decorrer da década 

de 1990 e que estamos vivendo seu processo de aperfeiçoamento, dois momentos 

distintos quanto as estratégias, mas conduzidos pelos mesmos princípios e objetivos 

inerentes ao processo de modernização sob a   égide do capital. 

É possível encontrar-mos na literatura avaliações que apontam para 

avanços e limitações dessas estratégias quanto a sua eficácia no que diz respeito à 

melhoria da qualidade e equidade dos sistemas.  Nosso objetivo, no entanto, não é 

adentrar nesse mérito, mas identificar na configuração que se delineia, a lógica 

estrutural do movimento denominado de democratização da gestão educacional e 

escolar, destacando como os princípios gerenciais perpassam desde a política macro até 

os espaços micros, as estratégias de descentralização e desconcentração 

modernizadoras.  

Conduzida pelos objetivos neoliberais e pelos princípios gerenciais, 

operou-se a descentralização do sistema educacional brasileiro e o estabelecimento de 

uma corrente de alianças entre os entes federados e a sociedade como um todo. A 

municipalização do ensino, uma modalidade de descentralização que despontou como 

paradigma organizacional durante o período de ditadura militar (na década 1970) e 

esteve no decorrer da década de 1980, no centro do debate sobre a universalização da 

educação, apresentou-se, a partir da década de 1990, como mecanismo imprescindível 

aos novos paradigmas administrativos (FRANÇA, 2006).   

Desse modo, na década de 1990 a organização da educação básica no 

Brasil passou de 26 grandes sistemas estaduais autônomos, articulados a partir da 

regulamentação estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases nº. 4.024/1961, para a 

possibilidade de mais de cinco mil sistemas municipais além dos estaduais (DUARTE, 

2005, p. 822).  

A Constitucional Federal (1988) modificada pela Emenda de nº. 14 que 

regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9394/96 (LDBEN) se constituíram em dois importantes marcos legais da reforma 



educacional. Além de (re)definir as atribuições legais e responsabilidades dos estados e 

municípios, atribuíram à União incumbências de articulação, coordenação e avaliação 

do sistema de educação básica e o exercício de função supletiva e redistibutiva mediante 

assistência técnica e financeira (DUARTE, 2005, p. 822). A partir dessa reorganização, 

os esforços empreendidos orientaram mudanças estruturais ressignificando o papel do 

Estado, que de administrador e provedor se transformou em avaliador e incentivador de 

políticas (CABRAL NETO, 2004). 

Não se pode, no entanto, considerar esse processo como um movimento 

unilateral, no qual o capital e as elites econômica e politicamente dominantes, de forma 

verticalizada empreenderam as mudanças desejadas.  A principal característica inerente 

às políticas a partir da década de 1990 é exatamente seu caráter aglutinador de interesses 

divergentes.  

Nesse sentido, a origem da descentralização esteve relacionada tanto com 

as demandas populares resultantes da busca de maior democratização e menor 

burocratização do Estado, quanto com o estratagema neoliberal, amparado pelo discurso 

da modernização.  Podendo ser interpretada a partir de dois enfoques: como aspectos 

das ações governamentais (descentralização governamental) ou gestão dos sistemas, que 

desloca o poder central para instâncias menores; ou associada às ações da sociedade 

civil nos assuntos públicos, deslocamento do poder do Estado para a sociedade 

(ABRANCHES, 2003). 

Dentre as ações que descentralizaram o sistema educacional brasileiro, 

destacamos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF)3, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE- Nacional).  

O FUNDEF é um Fundo de natureza contábil que recolhe imposto dos 

vários municípios dentro de um mesmo Estado e do próprio Estado e os redistribui de 

forma equânime entre todos com base no número de alunos de cada sistema.   E objetiva 

a busca da equidade entre as diferentes regiões, estados e municípios, o que, 

supostamente, seria viabilizado pela sua lógica redistributiva.  

A partir do vigor desta forma de financiamento, que tem a União como 

coordenadora e avaliadora dos processos educativos, os mais de cinco mil municípios 

                                                            
3 Em 2007, por meio de Medida Provisória o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, que 
amplia o financiamento anteriormente destinado apenas ao Ensino Fundamental, para toda a 
Educação Básica e mantém os mesmos princípios e objetivos do Fundo anterior. 



brasileiros passaram a receber diretamente da União as verbas para seu financiamento, o 

que implicou em ampla motivação para que houvesse a adesão à nova forma de 

organização e gerou uma forte competitividade entre os entes federados.   

Duas inovações referentes ao FUNDEF serão indutoras dessa 

competitividade e adesão por parte dos municípios brasileiros: o financiamento 

vinculado ao número de matrículas das prefeituras ou administração central de cada 

estado e a vinculação dos recursos com o cálculo do custo-aluno nas diferentes 

modalidades e níveis de ensino.   

Os recursos do Fundo são transferidos para as contas dos governos 

estaduais e municipais realizando a descentralização financeira do sistema.   Por outro 

lado, continuando o processo de descentralização no nível micro, ou institucional, o 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) transfere recursos do Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação FNDE/MEC às escolas através das Unidades Executoras 

(que são grupos formados pelas escolas com caráter jurídico). (FRANÇA, 2006). 

Criado em 1995 o PDDE, anteriormente denominado de Programa 

Dinheiro na Escola, é um programa de assistência financeira, elaborado pela União para 

complementar com base no número de alunos matriculados, informado pelo senso de 

cada escola, o financiamento das agências, por meio do qual a União induz as escolas a 

realizarem seu planejamento financeiro, estas, posteriormente, submetem o 

planejamento à avaliação e aprovação dos órgãos centrais que financia as ações 

planejadas.    

As ações podem ser de infraestrutura física e pedagógica e reforço da 

autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para 

elevar os índices de desempenho da educação básica.  De acordo com o Ministério da 

Educação e cultura (MEC) (2007) os recursos são transferidos independentemente da 

celebração de convênio ou instrumento congênere. Significa que diferente de outros 

programas, a escola não precisa comprovar, por meio de contratos de gestão, que está 

apta a gastar de forma eficiente os recursos, independente dessa comprovação receberá 

os recursos.  

No entanto, vale destacar que a liberação dos recursos está vinculada ao 

preenchimento pelas escolas ou agências descentralizadas de instrumentos similares aos 

contratos.  Estes documentos estabelecem a margem de autonomia das agências e é 

dentro dessa margem que planejarão como serão gastos os recursos.  O documento é 

avaliado pelos órgãos centrais e apenas após sua aprovação são liberadas as verbas.   



Para estarem aptas a receberem os recursos, às escolas deverão ter criado 

suas Unidades Executoras ou Caixa Escolar. As Unidades Executoras são entidades de 

direito privado e com personalidade jurídica criadas no interior da administração 

pública, para as quais são destinados os recursos.  Aliado a esse mecanismo, que 

possibilita também a diversificação da forma de financiamento da educação pública, dá-

se um forte incentivo às alianças e parcerias, estimulando a ação de empresas junto às 

escolas por meio do estabelecimento de pactos, doações, eventos e voluntariado.   

Essas Unidades Executoras, formada por representantes dos diversos 

segmentos da escola (clientes-consumidores), deverão realizar o controle interno à 

medida que os novos modelos gerenciais os responsabilizam quanto à qualidade dos 

serviços oferecidos, tornando-os participantes da administração ancorada em conceitos 

como: processo, produto, cliente, fornecedor, produtividade.  Estes são paradigmas 

postos há quase duas décadas e é uma lógica que se moderniza, complexifica-se e está 

fortemente presente em toda a constituição das políticas educacionais brasileiras, desde 

sua organização mais ampla, até o cotidiano das instituições.   

Representativo dos princípios de desconcentração organizacional e 

delegação de funções para agências descentralizadas, a alta burocracia 

profissionalizada, que elabora as grandes linhas da política nacional, por meio do PDDE 

orienta como as escolas poderão obter investimentos para suas ações.  Desse modo, 

constrói as redes de cooperação entre os diversos agentes sociais envolvidos nas 

políticas ao mesmo tempo em que promove a mudança paulatina da cultura 

organizacional.  

Outro instrumento que adentrou a escola nessa perspectiva da 

descentralização como sinônimo de desconcentração organizacional, pautada na 

participação para legitimar as ações planejadas no plano central, foi o Plano de 

Desenvolvimento Escolar (PDE-Escola).  Este se constitui em outro programa de 

complementação da União, desta vez, não apenas financeiro, mas também técnico. Por 

meio dele se desenvolvem ações para ajudar as escolas na elaboração do planejamento 

estratégico para melhoria de seus indicadores e descritores de desempenho. Por meio 

desse planejamento estratégico a escola 

 

 

Analisa seu desempenho passado, seus processos, suas relações 
internas e externas, seus valores, sua missão, suas condições de 
funcionamento e seus resultados.  A partir dessa análise projeta o seu 



futuro, define aonde quer chegar, que estratégias adotará para alcançar 
seus objetivos, que processo desenvolverá, quem estará envolvido em 
cada processo e qual o perfil de saída de seus alunos (XAVIER; 
SOBRINHO, 1999, p. 19). 
 

 

Para a condução exitosa desse planejamento, ressalta-se a importância da 

liderança das escolas (diretores, orientador, coordenador, secretário) que devem ter 

conhecimentos e capacidade de liderança, tomada de decisão e planejamento; 

conhecimentos técnicos e capacidade de trabalhar em equipe e habilidades em promover 

mudanças.  Nesse processo,  

 

 

Cabe aos líderes criar um senso de propósito no local de trabalho para 
que as pessoas fiquem motivadas para dar o melhor de si; manter as 
pessoas informadas e envolvidas, mostrando como elas fazem parte e 
são importantes no quadro mais amplo da escola; promover a 
comunicação e o desenvolvimento das pessoas para que cada indivíduo 
possa fazer o melhor no seu trabalho; delegar responsabilidades e 
autoridade para que as pessoas não façam apenas o que lhes é dito para 
fazerem, mas tomem iniciativas e busquem constantemente fazer 
melhor o seu trabalho (XAVIER; SOBRINHO, 1999, p. 15). 

 

 

Ao aderir ao PDE às escolas firmam um contrato com a União 

responsabilizando-se a cumprir as metas que estabeleceu. Os diretores, agora 

denominados gerentes, devem ter consolidado, atendendo as demandas da legislação já 

mencionada, a cadeia de participação no interior da escola por meio do Conselho de 

Escola, Caixa Escolar e agremiações representativas dos pais, alunos, docentes e 

funcionários. Cria-se deste modo, uma cadeia de responsabilização desde o governo 

Federal (por meio do MEC) até os diretores, gerentes e funcionários públicos nos 

diferentes níveis subnacionais e locais conduzidos pela busca da adequação entre as 

metas e os resultados, caracterizando-se, portanto, como um contrato de gestão. 

Os contratos de gestão desempenharam papel preponderante na 

adequação entre metas e resultados, assim como, em relação à cadeia instituída desde o 

centro até as agências.  Esse instrumento deve ser situado dentre as estratégias de 

competição administrada entre órgãos governamentais ou entre as agências públicas 

descentralizadas.  Por meio dos contratos o órgão central conduzido por índices 



resultantes das avaliações dos sistemas, estabelece metas a serem atingidas pelas 

agências.  

Constitui-se ainda, em instrumento de responsabilização via competição 

administrada pelo menos de duas formas distintas: em primeiro lugar, as escolas com 

maior número de matrículas recebem maior volume de recursos, assim, devem prestar 

um serviço de qualidade para que os clientes procurem esta e não aquela escola e para 

assim, obterem maior volume de recursos.  Em segundo lugar, com base nos 

indicadores nos dados centralizados que possibilitam auferir quantitativamente os 

resultados − ao comparar metas e resultados − instaura-se um ranking nacional a partir 

do qual se criam formas de bonificação, ou seja, escolas com melhores desempenhos 

podem receber mais recursos. 

Nesse contexto, a União defende o discurso da modernização da gestão 

como forma de qualificar a educação e atribui à falta de qualidade não a insuficiência de 

recursos, mas a ineficiência dos processos administrativos.  Desse modo, justifica o não 

aumento dos investimentos e conclama a sociedade a participar dos processos de gestão, 

argumentando ser esse um recurso para a qualificação dos processos administrativos, 

assim como uma forma de controle público sobre as verbas destinadas às instituições.  

Implícito a participação, perpassam incentivos para que as instituições diversifiquem 

suas receitas por meio de formas privadas de arrecadação.  Oculta-se na realidade, a 

essência desse discurso e lógica: o necessário ajuste macroeconômico recomendado 

pelas agências econômicas internacionais. 

As escolas, secretarias municipais, estaduais e universidades candidatam-

se por meio da assinatura de acordos, programas ou projetos, a cumprirem determinadas 

metas, submetem esses documentos à avaliação da União, que destinará ou não verbas 

para estes, dependendo da avaliação que realize.  Ou seja, o financiamento deixa de ser 

universalista, para ser focalizado.  Esta focalização dá-se, ou como forma de ajuda aos 

municípios e escolas com mais baixos índices nas avaliações, ou como forma de 

premiar os entes que têm demonstrado competência técnica para gerir seus sistemas. 

Após duas décadas de Reforma na educação, dados da VII sessão do 

Comitê Intergovernamental Regional do Projeto Principal para a Educação 

(PROMEDLAC VII), realizada em 2001, na Bolívia, apontam para um acirramento da 

desigualdade, da pobreza e miséria na América Latina e avaliam que os objetivos das 

Reformas educacionais não têm sido exitosos.  De igual modo, as avaliações nacionais 

dos sistemas educacionais, apontam para um quadro insatisfatório no que se refere aos 



resultados desejados, tanto do ponto de vista da qualidade do ensino, quanto da 

flexibilização da gestão dos sistemas e escolas, o que ocasionou em novas diretrizes e 

demandas.  Por essa razão, desde o início desta década, atendendo as novas diretrizes 

regionais, o delineamento da política educacional vem tentando reordenar com maior 

profundidade a gestão do sistema dentro dos parâmetros organizacionais gerenciais.   

A orientação é que, descentralizado o sistema e criado os mecanismos de 

participação social, deve-se qualificar os sujeitos responsáveis pela administração para 

que estes possam coordenar o processo de mudanças. Ou seja, faz-se necessário transpor 

o foco das mudanças estruturais para as mudanças culturais.  Esse será o principal 

objetivo das estratégias de contínuo ajuste ou das reformas institucionais. 

 No movimento em direção a essa mudança cultural, três fatores parecem 

ter um grande peso: a reformulação no sistema de avaliação nacional; o uso da 

tecnologia a favor da informatização/centralização das informações referente ao 

desempenho de todas as redes e escolas e o lançamento do Plano de Desenvolvimento 

da Educação em âmbito nacional. 

Conforme discutimos anteriormente, a gerência em substituição aos 

paradigmas administrativos burocráticos será fortemente induzida pela lógica do 

controle dos resultados, em detrimento do controle dos processos organizacionais.  Por 

essa razão, na década de 1990 dar-se-á início a criação de instrumentos que avaliam 

nacionalmente os diferentes níveis de ensino.  Os resultados apontados tanto norteiam 

as metas a serem atingidas, como são usadas para auferir a eficácia e eficiência das 

agências. 

Em relação à Educação Básica, até 2005 a avaliação era realizada pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).  Implementado em 1990 

esse instrumento consistia na aplicação de um exame e questionário a cada dois anos 

para uma amostragem de alunos de cada estado.  Seus resultados permitiam acompanhar 

o desempenho médio dos alunos, e assim, norteava a elaboração das ações nacionais e 

locais. Como a amostra não era representativa dos alunos de cada município ou escola, 

não permitia as prefeituras e/ou diretores, avaliarem o êxito dos esforços realizados.  

A partir de 2005, iniciou-se o que o Ministério da Educação (MEC) 

denomina de primeira avaliação universal da educação básica.  Desse momento em 

diante: 

 

 



Mais de três milhões de alunos de quarta e de oitava séries das escolas 
públicas urbanas realizaram a Prova Brasil, graças à adesão de 
governos estaduais e municipais, cientes das dificuldades de construir 
um sistema nacional de avaliação que acompanhasse as condições de 
ensino e aprendizagem dos conteúdos que asseguram formação básica 
comum, sobretudo em língua portuguesa e matemática.  Registre-se 
que a LDB já determinava aos entes federados ‘integrar todos os 
estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema 
nacional de avaliação’ (MEC, 2007, p. 20). 
 

 

Os esforços seriam para tornar as informações mais consistentes e 

relevantes ao mesmo tempo em que, devido às conexões estabelecidas entre avaliação, 

financiamento e gestão, os resultados passaram a desempenhar o papel indutor da 

homogeneização.  Utilizando os dados da Prova Brasil e os resultados de desempenho 

escolar obtido por meio do Censo escolar4 (fluxo dos alunos), criou-se o indicador de 

qualidade: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).   

As informações sobre o desempenho dos alunos fazem parte do 

Educasenso, um banco de dados on-line preenchido por cada escola com informações 

sobre reprovação, promoção e evasão de cada aluno.  O Censo deixou de ser feito por 

escola para ser feito por aluno; os dados deixaram de ser informados por formulários 

preenchidos a mão para serem enviados em tempo real via internet, deixaram de ser 

estimados em modelos matemáticos, para se basearem no fluxo real e individualizado.  

Essa inovação possibilitou aos gestores centrais a compreensão de diversos aspectos, 

anteriormente obscurecidos pelos modelos estatísticos. Analisados esses dados, traçados 

os devidos paralelos com os resultados da Prova Brasil, dá-se a principal mudança entre 

SAEB e IDEB. 

A partir da criação do IDEB, calculado por escola, por rede e para o 
próprio país, foi possível fixar metas de desenvolvimento educacional 
de médio prazo para cada uma dessas instância, com metas 
intermediárias de curto prazo que possibilitam visualização e 
acompanhamento da reforma qualitativa dos sistemas educacionais 
(MEC, 2007, p. 22). 

                                                            

4 O Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, 
movimento e rendimento escolar. Essas informações são utilizadas para traçar um panorama 
nacional da educação básica e servem de referência para a formulação de políticas públicas e 
execução de programas na área da educação, incluindo os de transferência de recursos públicos 
como merenda e transporte escolar, distribuição de livros e uniformes, implantação de 
bibliotecas (MEC, 2007).   

 



 

 

Na medida em que as metas nacionais foram estabelecidas, os esforços 

dos municípios e escolas passaram a ser por estas baseadas, ao mesmo tempo os índices 

das escolas e sistemas norteiam o planejamento, ação e avaliação das escolas e sistemas. 

Outra vez tem-se um instrumento que aglutina em sua lógica e funcionamento interno as 

diferentes formas de responsabilização.   

Utilizando os dados do IDEB o governo Federal estimula a competição 

entre as redes e escolas.  Os governos estaduais e municipais e gestores escolares 

sentem-se responsáveis pelo aumento dos índices e trabalham para melhorar tanto os 

indicadores de desempenho relacionados ao fluxo, quanto os indicadores pertinentes ao 

desempenho na aquisição do conhecimento. Todos consideram os dados do IDEB uma 

vez que ele norteia a distribuição de recursos dos vários programas da União que têm o 

caráter (re)distributivo e complementar, evidenciando, portanto, no quanto se 

constituem em instrumentos de responsabilização pelo controle dos resultados e pela 

competição administrada. 

A divulgação dos índices por escola e rede, estimula a sociedade a 

acompanhar os resultados e deve servir de parâmetro para que os cidadãos, não mais 

clientes, exijam as melhorias necessárias.     

Nesse contexto, para dar organicidade e coesão aos vários programas da 

União o governo institui PDE- Nacional, que de acordo com o MEC (2007) pode ser 

considerado como um plano executivo ou um conjunto de programas que visa dar 

consequência às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação.  

Dentre os princípios que pautam o plano executivo estão: a visão 

sistêmica da educação, a partir da qual se busca considerar a interdependência e 

importância entre todos os níveis e modalidades de ensino; territorialidade, a partir do 

qual busca-se a unidade do sistema nacional sem desconsiderar a multiplicidade que 

caracteriza o conjunto dos sistemas, como caminho para a qualidade; responsabilização 

e mobilização social, por meio desses princípios defende-se que a mobilização da classe 

política e da sociedade como condição indispensável para qualificar os processos 

educativos. 

Por meio do PDE a União coloca a disposição dos estados e municípios 

instrumentos de avaliação e de implementação de políticas buscando, por meio destes, 

desempenhar com maior eficiência a função redistibutiva e supletiva atribuída pela 



Constituição de 1988, de forma a garantir a equalização de oportunidade e padrão 

mínimo de qualidade (MEC, 2007, p. 11). 

Embora o texto que apresenta as razões, princípios e programas do PDE 

pareça apresentá-lo como uma inovação, ele traz poucas novidades.  Na realidade se 

constitui em um documento que demonstra o quanto os vários programas educacionais, 

independente do nível de ensino ao qual se destine, fazem parte de um mesmo conjunto 

de diretrizes.  Ao mesmo tempo, programas já existentes, considerados como eficientes 

para o fortalecimento da organicidade gerencial é aprofundado, como é o caso do PDE 

escola, que de um programa pontual, assume abrangência nacional.  Ou ainda do 

sistema de avaliação, que com a criação do Educasenso possibilitará um maior controle 

das informações e uso mais eficiente dos dados para auferir resultados quantitativos e 

estimular o planejamento com base na lógica dos resultados. 

Fazem parte desse plano mais de quarenta programas, mas é dado 

destaque a ações que evidenciam as conexões mais relevantes no que diz respeito ao 

delineamento da política com base nos princípios já mencionados, dentre eles: a 

reorganização do sistema de avaliação com a criação do IDEB e o princípio da 

responsabilização; a reorganização do financiamento com criação do FUNDEB; a 

criação do sistema nacional de formação de professores e estabelecimento do piso 

salarial nacional da categoria e por fim a criação de um instrumento jurídico que 

estabelece um novo regime de colaboração entre os entes federados, agora firmados por 

meio de contrato entre a união e os vários entes federados.  

Nesse contexto, em Abril de 2007, para atender as exigências 

internacionais e nacionais de melhoria dos índices educacionais, o governo brasileiro 

lançou, por meio do Decreto nº 6094 o Plano de Metas Compromisso Todos Pela 

Educação, por meio do qual buscava regular um novo pacto federativo entre os 

diferentes sistemas educacionais brasileiros que conduzissem ao alinhamento e 

fortalecimento do nexo entre estes, para assim, conjugar esforços para a melhoria da 

qualidade da educação.  

Com base em estudos realizados em parceria com organismos 

internacionais, que buscavam identificar boas práticas educativas considerando os 

resultados da Prova Brasil 2006, o governo traduziu os resultados em 28 diretrizes que 

orientam as ações desse Plano.  Baseado nessas diretrizes os municípios e estados foram 

orientados a elaborarem seus Planos de Ações Articuladas (PAR). De acordo com o 

Decreto nº 6094, a adesão dos municípios é voluntária, no entanto, a assistência técnica 



e financeira é condicionada a essa adesão, o que torna pouco viável não fazê-lo.  Devido 

à obrigatoriedade disfarçada de voluntária, a maior parte dos mais de cinco mil 

municípios brasileiros, aderiu a esse Plano de Metas Compromisso Todos Pela 

Educação, e desse modo, estão todos ligados por um pacto contratual que traz em seu 

arcabouço o princípio da responsabilização. Para ser signatário do pacto e validar os 

sistemas de ensino a receberem os programas e financiamentos previstos, estes devem 

elaborar um planejamento estratégico que demonstre que têm competência técnica, 

material e estrutural para atingir as metas previstas. 

Ao perseguir as metas estabelecidas utilizando-se dos instrumentos 

estrategicamente elaborados pelos planejadores centrais, pode-se considerar que há um 

novo ânimo em relação à modernização da gestão, uma nova cadeia de diretrizes se 

forma.  O Plano elaborado centralmente deverá orientar a elaboração do PAR de cada 

estado e município.  As escolas, ao elaborarem o Plano de desenvolvimento escolar 

deverão considerar tanto o PAR nacional quanto o de seu município. Nesse cenário, 

deve-se envolver a comunidade em todas as instâncias para dar aos documentos a 

legitimidade desejada.   

Em busca de dar homogeneidade às políticas, o governo Federal utiliza 

as várias mídias para conclamar sociedade brasileira a assumir parte da responsabilidade 

na construção da uma educação pública de qualidade.  O movimento “Todos pela 

Educação”, ilustrativo desse discurso, serve de slogan para a sensibilização da 

população.  Empresários, ONGs e demais sujeitos devem encontrar formas de 

participar. Espera-se que estes contribuam e fiscalizem através de sua atuação em 

conselhos gestores e outras formas de participação.    

Implícito a toda essa dinâmica e apelo pode-se identificar outra 

constituição da ideia de políticas públicas.  Estas, não são apenas políticas feitas por 

agentes estatais, mas principalmente na implementação pressupõem a ação de outros 

sujeitos que por meios de pactos privatizam a noção de público e naturalizam a relação 

negocial no interior de instituições públicas.   

Essa naturalização, por sua vez, resulta da ideologia da modernização 

com vistas à maior qualidade da educação e das transformações operadas a partir das 

reformas na década de1990.  O longo, e ainda em curso, processo de redefinição do 

papel do Estado, ecoa no cotidiano das instituições educacionais por meio de Planos, 

Projetos, Leis e Emendas Constitucionais que redefinem sua função e reorganizam os 



padrões de regulação social, transpondo, gradativamente, a responsabilidade das ações 

sociais do Estado para o mercado e a sociedade. 

Conforme aponta Oliveira (2007), é nesse contexto que a educação, 

enquanto política social, ofertada por um Estado pouco autônomo, regido pela lógica 

economicista, pelos princípios do mercado, seguindo a agenda educacional globalizada, 

deixa de pautar-se por uma ideologia universalista, para pautar-se em uma lógica de 

focalização.  Ou seja, a construção da lógica que introduz o sentido da mercadorização 

dos direitos no interior da sociedade de forma sutil e gradativa, mudando o foco das 

políticas sociais universalistas baseadas no princípio da igualdade, para políticas 

focalizadas baseadas na competitividade, na meritocracia, na diferença.   

Portanto, na atualidade, devemos ser cautelosos ao usarmos o termo 

gestão, pois podemos estar nos referindo a um conjunto de paradigmas, que como tal, 

estão situados historicamente e se relacionam com um contexto socioeconômico, que 

defende uma concepção de modernização da gestão que atende aos interesses da 

hegemonia econômica, política e ideologicamente dominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

 

No labirinto de teorias e concepções sobre democracia: em busca de outro sentido 

para a democratização da gestão educacional  

 

 

Introdução 

 

 

  O conceito de democracia tem sido fortemente evocado pelo processo de 

reorganização da administração pública, com repercussões, no campo da administração 

escolar.  Embora com conotações diferenciadas, a compreensão da lógica que o permeia 

e a importância que tem adquirido esse conceito é complexa e desafiadora e na mesma 

proporção de sua complexidade, compreende-se a importância de seu desvelar.   

  Por essa razão, neste capítulo, discute-se o processo histórico que 

resultou nessa premência da democracia como valor imprescindível na condução das 

políticas públicas objetivando elucidar a distinção subjacente à democratização da 

gestão educacional na perspectiva gerencial, entendida como hegemônica e na 

perspectiva transformadora ou contra-hegemônica.   Ao elucidar essa distinção, 

discutem-se ainda as dimensões da participação, autonomia, legitimidade da 

representação como estratégias fundamentais para a construção de uma efetiva 

democratização.    

 

 

2.1 Consensos e dissensos na construção do conceito de democracia 
 

 

  Ao assumir lugar de destaque no campo político, no final do século 

XVIII até aos dias atuais, o conceito, a forma, a aplicabilidade, assim como, a 

desejabilidade da democracia vem sendo discutida em bases sociais engendradas pelo 

modo de produção capitalista, que busca conformar seus valores, com os valores 

individuais de liberdade e igualdade. Considerando-se que esse modo de produção é 



caracterizado pela não democratização dos meios de produção e riquezas produzidas, a 

democratização política constitui-se num processo em constante tensão. 

A democracia contemporânea, que no dizer de Sartori (1994), é a 

Democracia Liberal Representativa, ou no dizer de Boron (2001) é o capitalismo 

democrático, tem sua origem no contexto das várias revoluções tidas como burguesas5 

em países da Europa, que resultaram na tomada do poder político pela burguesia e nos 

primórdios da democracia moderna por meio do voto universal.  Movimento esse que 

evidenciava uma forte fusão hegemônica de interesses divergentes. 

O conceito de hegemonia utilizado por Boron (2001) remete-nos ao 

entendimento desse conceito referenciado nas ideias de Gramsci (1978), para quem, 

hegemonia implica não só em dominar, mas também em conduzir, dirigir, nortear a 

partir de valores e conceitos consensuais, portanto, produz cultura e padrões 

organizacionais.  Nessa perspectiva, ao pretender dominar ou governar, uma classe 

social precisa ser capaz de fundir, negociar e aliar diferentes interesses para assim 

conduzir seu projeto de dominação estabelecendo uma hegemonia.   

Portanto, não basta tomar o poder para a condução de um projeto 

político, faz-se necessário que se consolide uma hegemonia, para a qual será de 

fundamental importância o papel dos intelectuais na condução ideológica dos projetos 

de sociedade.  A ideologia, por sua vez é compreendida como um conjunto de 

concepções ou ideias que norteiam as ações       dos sujeitos. 

A partir dessa compreensão o conceito de democracia será fortemente 

utilizado no processo de conciliação de interesses divergentes.  Nesse processo, 

conforme Morais (2001), o embate ideológico entre as diferentes classes agregou ao 

campo semântico da palavra democracia, concepções distintas e até antagônicas, mas 

que podem ter seus sentidos recuperados ao se retomar o nexo entre a historicidade e a 

polissemia da palavra, para assim, compreender melhor em que sentido se usa esse 

conceito nas diferentes práticas políticas.   

Na gênese da condução hegemônica que evoca a democracia como 

conceito fundamental, destaca-se o avanço do ideário socialista e a busca da 

emancipação social, que também resultou na busca do poder político por parte dos 

socialistas, uma vez que tentava empreender uma revolução pacífica, ou seja, a 
                                                            
5 Para Poulantzas (1977), a tomada do poder político pela burguesia apenas foi possível devido à 
sua aliança com outras classes, como a pequena burguesia e campesinato. Essas alianças se 
deram com diferentes classes em diferentes países e resultavam na transformação do poder de 
forma peculiar a cada aliança.  



transição da sociedade capitalista à socialista, por meio do sufrágio universal. 

Apostando nesse projeto, parte dos socialistas fundou o Partido Social Democrata.   

Sobre as contribuições desse partido, ou a fusão da ideologia socialista 

com a ideologia capitalista, destacamos os argumentos de Przeworski (1989), ao 

evidenciar que como governo de minoria, sem um projeto econômico consistente, capaz 

de empreender o programa socialista, em meados de 1930, os social-democratas, em 

meio à crise que se estabelecia, descobriram nas ideias Keynesianas6, uma teoria que 

dava sustentação a reformas intermediárias e que poderiam ser realizadas com êxito 

dentro dos limites do capitalismo.  Estavam postas as bases do Estado de bem-estar 

social ou as bases do capitalismo democrático, erguido sobre as reformas socialistas, na 

compreensão de seus defensores, rumo ao socialismo. 

Em decorrência, a atuação do Estado em múltiplas esferas sociais – 

programas de pleno emprego, projetos de assistência familiar, programas de saúde, 

educação, sistemas de auxílio financeiro – , atuando como regulador de mercados e 

fornecedor de serviços, mediada por instituições públicas democráticas, era concebida 

por parte dos socialistas como uma forma possível de transição da sociedade do capital 

para a sociedade do bem comum.   

Contudo, dentro dos limites do capitalismo, a luta via sufrágio universal, 

levou os social-democratas a muitos impasses frente à capacidade de transformação das 

formas de dominação capitalista, entre eles; os desafios relacionados à politização e 

mobilização da base e o processo de descaracterização da classe operária. O Partido 

Social Democrata para continuar em busca de seus objetivos iniciais, precisou fazer 

alianças com outros partidos, ampliar suas bandeiras para outros trabalhadores e nesse 

processo, minimizou seus objetivos. 

Essa descaracterização é evidenciada por Przeworski (1989) ao 

apresentar os objetivos iniciais a serem alcançados por meio do exercício do poder 

legislativo, quando pretendiam, 

 
 

Abolir a exploração, destruir a divisão da sociedade em classes, 
remover todas as desigualdades econômicas e políticas, eliminar o 
desperdício e a anarquia da produção capitalista, erradicar todas as 
fontes de injustiças, e preconceito. Iriam emancipar não só o 

                                                            
6 Lord Keynes, em se livro de 1926 The end of laissez-faire, defende que o Estado deve 
implementar políticas macroeconômicas capazes de reduzir as crises cambiais; corrigir as 
desigualdades por meio de sistemas de tributação progressivas; controlar a inflação; promover 
políticas de pleno emprego. Ou seja, ser um Estado forte. 



operariado, mais a humanidade, construir uma sociedade baseada na 
cooperação [...] (PRZEWORSKI, 1989 p. 45). 
 
 

Os objetivos contemporâneos, após décadas de atuação, conflitos, 

embates e alianças, agora se restringem,  

 
 
À convicção de que o mercado pode ser dirigido para qualquer bem, 
público ou privado, que sejam preferidas pelos cidadãos, e de que pela 
racionalização gradual da economia o Estado pode transformar os 
capitalistas em funcionários privados do povo sem alterar a situação 
legal da propriedade privada (PRZEWORSKI, 1989  
p. 57). 
 
 

Ao identificarmos a diluição dos objetivos socialistas e o processo de 

adesão aos instrumentos da democracia liberal evidenciados por Przeworski, podemos 

inferir que o conceito de democracia, inerente as políticas públicas em geral e 

educacional em particular, resultou da hegemonia do capital no momento histórico em 

que os objetivos capitalistas eram ameaçados pelo avanço do socialismo europeu.  Ou 

seja, que seu desenho se consolidou a partir da cooptação de demandas tanto dos que 

vivem da venda de sua força de trabalho quanto dos detentores dos meios de produção.   

O percurso dos debates e embates seguintes desenhou a forma e os 

limites da democracia liberal, assim como, as concepções que tentaram superar esses 

limites ou mesmo se opor ao modelo liberal de democracia.  No dizer de Santos (2005), 

dentro desses embates, se constituíram as concepções hegemônicas e não-hegemônicas 

de democracia. 

A via capitalista liberal e social-democrata adentrou por debates sobre o 

mérito do procedimentalismo na busca de fórmulas para obtenção dos seus objetivos. O 

consenso indicava, portanto, a concepção de democracia “caracterizada por um conjunto 

de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar 

decisões coletivas e com quais procedimentos” (BOBBIO, 2000, p. 30).  Conforme este 

autor, as regras e procedimentos do jogo democrático preveem que aos chamados para 

decidir, sejam garantidos os direitos de liberdade, que estão na base do Estado Liberal, 

do Estado de direito, ou seja, do Estado que exerce seu poder dentro dos limites dos 

direitos invioláveis dos indivíduos. 

Concordando com essa perspectiva conceitual, Faria (1978) faz a 

seguinte colocação, 



 

 
A democracia é o regime dos sistemas abertos, ou seja, aquele que 
procuram garantir a manutenção das regras do jogo, a sobrevivência 
dos textos constitucionais, a impessoalidade e o rodízio do poder, e a 
ação dos diferentes grupos sociais, sem a eliminação dos descontentes 
e da maneira menos coercitiva (Faria 1978, p. 62). 

 

 

Na primeira metade do século XX, segundo Santos (2005), os debates 

giraram em torno da desejabilidade da democracia, e na segunda metade, passaram a 

discutir sobre compatibilidade ou incompatibilidade entre democracia e capitalismo e 

também sobre a questão da virtualidade distributiva da democracia.  Entendia-se haver  

 

 
Uma tensão entre capitalismo e democracia, tensão essa que uma vez 
resolvida a favor da democracia colocaria limites à propriedade e 
implicaria em ganhos distributivos para setores menos favorecidos. Os 
Marxistas, por seu lado, entendiam que essa solução exigia uma 
descaracterização total da democracia, uma vez que nas sociedades 
capitalistas, não era possível democratizar a relação fundamental em 
que se assentavam a produção material, a relação entre o capital e o 
trabalho (SANTOS, 2005,  p. 40) 
 

  
Entre os liberais, a questão era: como conter o caráter distributivo e as 

demandas provocadas pela participação de novos atores no cenário do regime político 

democrático? Assim, surgiram teses como: a relação procedimento e forma; o papel da 

burocracia na vida democrática; a inevitabilidade da representatividade na democracia 

de grande escala, todas foram discutidas no decorrer do último século, a fim de construir 

respostas a essa possível incompatibilidade entre democracia e capitalismo.  

De acordo com Santos (2005), a inevitabilidade da burocracia foi uma 

tese trazida no período entre guerras, dentro da teoria de democracia clássica, por Max 

Weber  para o centro do debate democrático. Para esse teórico, a racionalização das 

atividades estatais por meio de um aparato técnico especializado era considerada 

inevitável a perda do controle econômico e político dos cidadãos, em detrimento do 

controle crescente da burocracia, mediando às ações entre Estado e sociedade.   

 Nesse mesmo sentido, segundo Morais (2001) as teses de Schumpeter 

são representativas, pois considerava que um método político, não deveria conduzir por 

meio da tomada de decisão à soberania popular, mas a um arranjo institucional para se 

chegar a decisões políticas e administrativas ou a legitimação do Estado como legislador 



absoluto e neutro em sua racionalidade.  Ou seja, compreende que “o método 

democrático”, é o arranjo institucional para chegar a decisões políticas, no qual os 

indivíduos adquirem o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelo voto.   

Em síntese, as concepções hegemônicas de democracia, ou a democracia 

liberal, do período de fortalecimento do Estado moderno ao Estado de bem-estar social, 

conduziram a uma democracia com baixa participação popular; defenderam o modelo 

representativo como única forma de democracia possível; utilizaram-se da concepção 

burocrática de administração como forma de alienar os sujeitos das decisões dos 

representantes; buscaram desqualificar as teses que relacionam democracia com 

soberania popular, assim como ofuscar a remota origem do conceito.   

As transformações pós 1970, com a ampliação da “financeirização e 

“mundialização” do capital; a reestruturação produtiva e demais dimensões 

condicionadas por esses processos, implicaram na necessidade de reordenamento das 

relações entre o Estado e a sociedade; o que, entre outras coisas, exigiu a construção de 

outros padrões democráticos.   

As novas formas de ampliação do capital, que ocorreram em resposta à 

crise fiscal e de legitimidade do Estado, pautaram as políticas públicas no sentido da 

minimização da participação desse, em função da mercadorização dos direitos sociais 

ou da distribuição dos bens via mercado.  A partir de então, ocorreu uma colonização da 

política pela economia, impondo-se o paradigma da modernização na perspectiva da 

crença na capacidade reguladora e distributiva do mercado; na concorrência e 

competitividade; nas ideologias meritocráticas; no racionalismo econômico por meio de 

novos padrões democráticos (LIMA, 2001).  

Nesse contexto, a busca do lucro em detrimento da justiça social; o 

agigantamento das desigualdades decorrente da amplificação da concentração de renda 

e do aumento quantitativo e qualitativo da exclusão social sacrificará a democracia no 

altar do mercado.  Essa premissa é reforçada por Boron (2001), quando afirma que a 

democracia não poderá sustentar-se sobre sociedades assinaladas pela desigualdade e 

exclusão social. Para o autor, em nome do lucro mitificado em discursos 

modernizadores, consolida-se a construção de uma instância “democrática” ou de um 

poder político indispensável à análise da constituição da democracia contemporânea, 

instância que denomina de outro poder, “poder dual” ou o “voto do mercado”.  Este se 

constitui como protagonista privilegiado de nossa “débil democracia” ao persuadir as 



ações do Estado com tamanha força que o sufrágio universal e outros movimentos 

advindos das bases, pouco incomodam ou interferem.  

Nesse processo, o mercado, protegido por uma ampla rede7, transforma-

se em eleitor que vota todos os dias, em uma instância restrita, dinâmica e privilegiada. 

Enquanto que os demais atores sociais, excluídos dessa instância, fazem a cada dois 

anos, “teatralizando o simulacro democrático”.  Nessa perspectiva, o “capitalismo 

democrático”, segundo Boron (2001), pode ser considerado como um processo de 

contrarreforma, ou seja, uma resposta ao que o Estado de bem-estar social conquistou 

quanto ao caráter universalista dos              direitos sociais.   

O caráter de contrarreforma é evidenciado por Anderson (1995), no seu 

entendimento, esse processo se caracteriza pelos propósitos de combater o processo de 

socialização das demandas e o poder nefasto dos sindicatos e do movimento operário 

que haviam corroído as bases da acumulação capitalista, sendo necessário para tanto a 

organização de um Estado forte na regulação em favor do mercado e parco nos gastos 

sociais.   

Devido à necessidade de assegurar a legitimidade desse novo padrão de 

regulação social, em tempos de “alta abstenção (baixa participação) e crise da 

representatividade8”, o debate em torno da ineficiência e ineficácia do modelo 

administrativo burocrático, da representatividade e das formas de autorização, virão à 

tona e estarão na base da democracia no contexto neoliberal. Desse modo, buscar-se-á 

integrar mecanismos da democracia participativa com os mecanismos da democracia 

política representativa, utilizando como estratégias fundamentais a descentralização e o 

forte discurso pró-participação. 

Quanto mais a democracia representativa se foi mostrando ineficiente, 

travada pela burocratização, foi se cristalizando na população a perspectiva de que a 

resolução dos problemas não passaria pela política institucionalizada. Cidadãos, 

movimentos sociais e associações poderiam mais do que os governos, tornando-os de 

certo modo indispensáveis. A revalorização da ideia de democracia direta ou o chamado 

                                                            
7 Banco Mundial, Fundo monetário Internacional, grandes bancos comerciais, comunicadores 
sociais, governo dos países centrais e suas autoridades monetárias e financeiras, pelos 
economistas, o ativismo das organizações empresariais e movimentos sociais diversos que 
respaldam a sensatez dos “talibãs” do mercado. 
8 É o que Boaventura (2005, p. 42) irá chamar de dupla patologia da democracia hegemônica.  
 



republicanismo cívico, de base comunitarista, tornou-se uma referência impossível de 

ser ignorada. Segundo Nogueira (2005):  

 

Trata-se de um deslocamento ‘lógico’ do processo de democratização, 
diferenciação e complexificação das sociedades modernas: ampliação 
dos direitos, a fragmentação e diversificação dos interesses, a 
constituição de sociedades sempre mais poliárquicas e plurais, a crise 
do Estado e os problemas da representação levam, inevitavelmente, a 
que a participação e a demanda por participação se ampliem. Não, 
porém, necessariamente, em favor da modalidade política de 
participação (NOGUEIRA, 2005, p. 140, Grifo do autor). 
 
 

A perspectiva da participação consolidou-se tanto entre técnicos e 

estudiosos da gestão pública quanto entre formuladores das políticas, passando-se a 

reconhecer tanto o valor em si da participação, como também seu relevante papel no 

fornecimento da sustentabilidade às políticas públicas e ao próprio desenvolvimento. Os 

processos participativos converteram-se, assim, em recurso estratégico do 

desenvolvimento sustentável e da formulação de políticas públicas, particularmente na 

área social (NOGUEIRA, 2005).  

O debate entre democracia representativa e democracia direta foi 

sistematicamente problematizado e o consenso caminhou na direção de apontar uma 

complementaridade ente os dois sistemas. Conforme argumenta Bobbio (2000, p. 65), 

ao considerar que “democracia representativa e democracia direta são dois sistemas 

alternativos, mas sistemas que podem se integrar reciprocamente”.   

Nesse contexto, a descentralização despontou como estratégia de 

participação que tanto se traduz de forma sistematizada, por meio das teorias 

administrativas, quanto como ideologia de novos padrões democráticos.  Ao ser 

operacionalizada pelos vários conjuntos de reformas nos diferentes países, é confundida 

com a ampliação da democratização, possivelmente por instituir muitos mecanismos 

participativos e aumentar ainda mais a inclusão de novos sujeitos nos cenários políticos 

de base.   

Paralela a constituição dos novos padrões democráticos, coloca-se no 

cenário mundial a exaltação e o debate da democracia como valor universal.  Conforme 

Santos (2005), uma vez sedimentada essa ideologia, os embates se dariam em arena 

própria, na arena do poder institucionalizado, na arena do poder da hegemonia 

econômica e política, “passando de uma aspiração revolucionária, no século XIX, a um 



slogan adotado universalmente, mas vazio de conteúdo no século XX” (SANTOS, 

2005, p. 39). 

A exaltação da democracia como valor universal, como um fim 

pretendido por todos, como instrumento que eleva os excluídos a condição de incluídos, 

encontrará várias resistências, especialmente, entre teóricos marxistas. A partir da 

análise de algumas dessas críticas, identificamos ser possível a compreensão do 

conceito de democracia, para além do conceito liberal, retomando a essência da ótica da 

social-democrata ou reformista e pela via socialista ortodoxa.   

Denominamos de social-democrata o conjunto de sujeitos políticos 

resultante das várias alianças entre a burguesia e os trabalhadores representados por seus 

sindicatos e partidos políticos, responsáveis pela condução do projeto socialista 

utilizando o sistema democrático liberal e seus mecanismos.  Denominamos de 

socialistas ortodoxos, os teóricos ou sujeitos sociais defendem a não adequação entre o 

projeto de transformação socialista e os processos de reprodução capitalista, portanto 

que se opõem a concepção de transformação social via reforma dentro dos moldes do 

capital. 

Entre os reformistas, dentre os quais destacamos Coutinho (1980); Santos 

(2005) e Nogueira (2004) e ortodoxos, como Toledo (1994) e Morais (2001), as 

divergências teóricas são muitas e não pretendemos esgotá-las ou pontuá-las com 

exaustão, antes, pretendemos explicitar em síntese, o que postulam e de que forma 

compreendem a possibilidade de atuação dos sujeitos rumo a emancipação social, para 

assim, podermos relacioná-las com possíveis práticas emancipatórias no interior da 

escola. 

Coutinho (1980), em seu texto denominado “Democracia como valor 

universal” evidencia argumentos representativos da defesa de reformas progressivas via 

participação democrática rumo à superação da sociedade do capital.  Para ele, “a relação 

entre a democracia socialista e a democracia liberal, é uma relação de superação, a 

primeira elimina, conserva e eleva a nível superior as conquistas da segunda”. 

(COUTINHO, 1980,    p. 31). A primeira cria um regime de liberdades formais, do qual 

não se pode prescindir, nem no capitalismo, nem no socialismo e a segundo caminha na 

direção de transformar esse regime formal em efetivas práticas de controle do poder 

político. 

O pensamento de Coutinho (1980) reflete a posição de que há no interior 

do próprio capitalismo, como dimensão de suas contradições, a formação de “sujeitos 



políticos coletivos” (democracia de base) e um processo de “socialização da política” 

que faz uso do espaço formal criado pela democracia capitalista, forçando as 

transformações rumo a outro modelo de sociedade.  

Nesse sentido, a transformação qualitativa via instituições democráticas, 

implicam não só na superação da alienação econômica, mas também na superação da 

alienação política, sendo esta segunda, imprescindível na (re)apropriação do Estado.  

Este, alienado do povo que o criou, deve, por meio de uma forte articulação entre os 

organismos democráticos de base e os organismos tradicionais, ser reabsorvido.  Para 

ele, essa articulação  

 

Deve promover a síntese dos vários sujeitos políticos empenhados na 
transformação social, uma síntese que – respeitada a autonomia e o 
pluralismo dos movimentos de base – seja a portadora da hegemonia 
dos trabalhadores, cujo núcleo é a classe operária, sobre o governo da 
sociedade como um todo (COUTINHO, 1980, p. 29). 
 
 

Os argumentos de Coutinho (1980) apontam para a compreensão de que, 

por meio do embate entre hegemonias – hegemonia dominante versus hegemonia 

popular, no interior do Estado, utilizando os espaços criados pela formalização da 

democracia é possível inverter o caráter elitista e formal da democracia.  

De igual modo, Nogueira (2005), ao discutir sobre a atual configuração 

do Estado capitalista, aponta para a possibilidade da luta pela emancipação social como 

sendo inerente, parte de sua natureza, ou como algo que se dá a partir das estruturas 

postas, tendo em vista haver uma tendência de os atores hegemônicos de esquerda 

dedicarem-se a politização da sociedade civil e nesse processo utilizarem-se das 

estratégias de articulação das formas de democracia direta e representativa, da 

articulação entre os aspectos sociais e institucionais e da articulação entre a legalidade e 

contestação.   

Santos (2005), ao sistematizar o que denomina de concepções                       

não-hegemônicas de democracia, ressalta que o desafio posto pelos seus atores é a 

formação de uma nova gramática social e cultural e o entendimento da inovação social 

articulada com a inovação institucional, ou seja, a procura de uma nova 

institucionalidade da democracia. Para ele, pensar a democracia como uma ruptura 

positiva na trajetória social, significa, semelhantemente à Coutinho (1980), empreender 



uma “guerra contra-hegemônica” no interior das instituições, buscando alargar os 

conceitos, construindo uma nova gramática social. 

Nesse processo, Coutinho (1980) destaca o retorno do debate da relação 

entre procedimento e participação e a atuação dos movimentos sociais.  Na sua 

compreensão, ao inserir novos atores na cena política, a democratização instaurou uma 

disputa pelo significado da democracia e assim, introduziu o experimentalismo no 

interior do Estado, transformando-o em um movimento social.   

Com argumentos e análises diferentes, esses autores valorizam os 

avanços democráticos, e tendem a tratá-lo como um valor universal, embora 

compreendam que em alguns níveis essa universalização ou valorização apenas formal é 

utilizada a favor da exploração e dominação.  Vislumbram que a possibilidade de 

transformação está posta na essência do próprio sistema, nas tensões que ocasionam as 

mudanças, tanto dos ideais dominadores quanto dos dominados.  Que, uma vez 

institucionalizada e ideologicamente reforçada, as possibilidades e os mecanismos de 

democracia representativa e participativa, faz-se necessário, continuamente, a 

politização dos diversos atores para que esses conceitos sejam significados a favor da 

emancipação. 

Toledo (1994) e Morais (2001), diferente de Coutinho, Nogueira e 

Santos, apresentam argumentos que evidenciam a incoerência entre democracia e 

capitalismo e alertam para os riscos de se empreender uma revolução à luz dessa 

ideologia.  Compreendem que há a necessidade de uma concepção teórica que extrapole 

o falacioso e perverso processo de desigualdade e injustiça ocultadas pela ideologia da 

democracia como valor universal. 

Para esses autores, a democracia é um instrumento de dominação política 

subordinada aos interesses da expropriação e exploração.  Compreendem que por meio 

da engenharia institucional, tenta suprimir as contradições, o que se evidencia pelas 

contínuas fórmulas criadas para retirar os direitos sociais conquistados e pela maneira 

como os detentores dos privilégios econômicos nunca permitem que seu modelo de 

democracia ultrapasse, ou ponha em xeque, os limites da ordem “burguesa”.  Para 

Toledo (1994) e Morais (2001), em tempos de forte crise ou de ameaça à ordem 

estabelecida, o caráter coercitivo que o Estado vem assumindo, valida o retorno da 

violência.   

Em respostas a concepções reformistas, ressaltam ainda, que uma 

hegemonia popular implicaria na utilização dos aparelhos públicos e privados pelos 



trabalhadores, e questionam: estaria efetivamente posta essa possibilidade? Os 

principais e decisivos aparelhos da hegemonia estão acessíveis às classes trabalhadoras 

e populares? Na vigência da ordem capitalista seria possível a veiculação sistemática, 

nos meios de comunicação de massa, dos valores socialistas e populares? Estes 

aparelhos permitiriam a difusão de ideais anticapitalistas e revolucionários? (TOLEDO, 

1994, p. 32 e 33). 

Nessa perspectiva, compreendem que, embora não se deva negar ou 

subestimar a estratégia da hegemonia na luta pelo avanço da democracia e na transição 

ao socialismo, esta não é condição suficiente, visto ser ilusório pensar que as classes ou 

frações de classe dominadas venham a ocupar posições semelhantes à posição da 

hegemonia dominante9.  

A construção da hegemonia precisa estar articulada a um sentido 

anticapitalista, comprometida com o socialismo.  Ou seja, não se pode desvincular a 

“guerra de posição” − guerra pela hegemonia no interior das instituições − da “guerra de 

movimento” − guerra entre projetos de sociedades distintos.  “A guerra de movimento 

não é senão um momento do processo de transição, momento que deve ser preparado 

pela guerra de posição” (TOLEDO, 1994, p. 36).   

Por último, destacamos a concepção de Morais (2001, p. 23) acerca do 

debate sobre a desejabilidade da violência. Para ele,  

 
 
Em seu lado, o marxismo não recusa, em princípio, a idéia de 
transição do capitalismo ao socialismo pela via democrática.  Sempre 
é bom lembrar que quem recusa essa via é a burguesia, como atestam 
as dezenas de golpes de Estado que derrubaram governos de esquerda, 
no mais das vezes com atrozes banhos de sangue.   
 

 

No entender dos autores, dadas às contradições inerentes ao liberalismo; 

à violência disfarçada por meio do discurso; a verdadeira face repressora e violenta 

sintetizada no arsenal convencional e nuclear estadunidense; e imbuídos da certeza de 

que as transformações sociais radicais não serão aceitas pacificamente; seria importante 

não abrir mão da reflexão e do debate sobre o uso da violência, o que levaria a embarcar 

                                                            
9 Poulantzas discute sobre a dinâmica da luta de classes e frações de classe e aponta para a 
perspectiva de que as classes dominadas ocupam posições subalternas, existem enquanto 
dispositivos de resistência, de corrosão ou acentuação de contradições internas do Estado.  
Enquanto que as classes dominantes controlam os pontos estratégicos do Estado e reelaboram 
continuamente essa estrutura (POULANTZAS, 1977). 



em uma idealização da luta social, seria aderir ao sacerdócio democrático ludibriado 

pela defesa da democracia como única revolução possível. 

Por fim, para esses autores, em tempos de ampliação da financeirização e 

mundialização do capital, do agigantamento da exclusão social; da exploração; da 

despolitização via consenso democrático; do domínio burguês sobre as instituições de 

controle político, econômico, social e militar, é preciso que a esquerda mundial e os 

povos oprimidos façam do combate anticapitalista e não da luta pela ampliação da 

democracia o centro de suas lutas. Só assim lutará pela democracia no plano 

internacional. 

A partir das distinções de projetos políticos e das convergências e 

divergências observadas em todo esse debate, compreendemos que a ideologia dos 

teóricos considerados reformistas, assim como dos sujeitos que militam com base 

nessas ideias, entrecruzam-se ou são diluídas, confundidas com as ideias que sustentam 

as políticas neoliberais, ou seja, fazem parte das fusões atuais implícitas ao projeto 

político modernizador da gestão pública. Ou seja, estão implícitas na defesa de 

democratização da gestão pública, a compreensão de que, a partir da disseminação da 

democracia como valor universal, é possível aumentar o controle social sobre o Estado, 

portanto promover a transformação social pelas vias institucionais. 

A ideologia marxista ortodoxa faz uma dura crítica a esse discurso e suas 

estratégias, considerando-o como instrumento de manipulação e falseamento da 

realidade, ressaltando a incoerência entre os objetivos de igualdade anunciados e os 

limites criados no âmbito de uma sociedade cujo modo de produção é por natureza, 

violento e excludente e que se esgotou em suas capacidades civilizatórias conforme 

evidencia, gerando um antagonismo entre a concepção capitalista e democrática. Essa 

divergência evidencia a ambiguidade inerente ao conceito de democracia, e que, 

portanto, o arcabouço jurídico-administrativo possibilita “democratizações” e não um 

único tipo de democratização. Diante dessas possibilidades, qual a concepção e, 

portanto, projeto político mais adequado com vistas à transformação social?   

Essa é uma pergunta que está em aberto, e apenas será respondida pelo 

devir histórico.  Contudo essa divergência e as possibilidades distintas de atuação estão 

presentes no interior das instituições educacionais, sejam elas escolas, sejam secretarias 

de educação, na medida em que, em nome da legitimidade dos governos, buscando 

consolidar consensos em torno de um projeto hegemônico de sociedade, são 

institucionalizadas.  Dessa forma, considera-se importante evidenciar algumas 



dimensões, que a depender de, com qual concepção de democracia se articule, poderá 

ou não contribuir para a transformação social e, portanto, para uma gestão pública mais 

democrática.  

 

 

2.2 A participação como dimensão implicada no conceito de democracia: objetivos, 
princípios, níveis e condicionantes 

 

 

A participação como dimensão inerente ao processo de democratização, 

pode estar associada a uma gramática social que objetiva tanto a emancipação quanto a 

conformação à ordem social vigente; assim como pode estar na gênese da tensão entre o 

consenso e o dissenso, ou seja, só há dissenso, porque há participação dos diversos 

atores, com objetivos diferentes, tencionando as relações sociais, o Estado e a política.  

Ambos os posicionamentos têm em comum a compreensão, a exemplo da 

discussão sobre democracia, que a participação não pode ser compreendida de forma 

deslocada de uma base sócio-histórica e econômica.  Eixo da política social, a 

participação não pode se dá de forma autônoma do eixo econômico, ou seja, em última 

análise, ela objetiva a distribuição mais equânime tanto dos bens materiais (eixo 

econômico), quanto do poder (eixo político) (DEMO, 1986).   

Nessa mesma perspectiva, Ammann (1977), destaca que o objetivo maior 

da participação é a “distribuição dos bens da sociedade, assumindo um caráter 

transformador dos mecanismos que mantém e/ou reproduzem as desigualdades sociais”, 

não fazendo sentido sua utilização como forma de legitimar um sistema ou situação 

dada (AMMANN, 1977, p. 13),    

Para tanto, não se pode conceber a participação como algo pronto, 

realizado, acabado.  Segundo Demo (1986), “Participação é conquista”, e como tal, não 

pode ser entendida como dádiva, concessão ou algo pré-existente.  Não pode ser 

concedida por outrem, porque não é pertencente a esse outrem, ela é prática social, é 

movimento, constitui-se como fenômeno dinâmico sem um núcleo objetivo, sem uma 

materialidade da qual alguém possa se apropriar.  Nesse sentido, ao estar posto 

mecanismos de participação, isso não implica que haja participação, mas pode significar 

a intenção de concessão, de outorga, de dádiva.  Formas de compensação ou 



assistencialismo, que promovem a manutenção das formas de dominação por meio da 

manipulação ideológica. 

Ademais, não pode ser considerada como panaceia para todos os 

problemas, mas como uma forma desejável de estabelecimento das relações a partir da 

qual, opera-se um importante processo de autoformação e autodesenvolvimento, por 

meio do qual, conforme Freire (1971) não se aliena os indivíduos de sua condição de 

sujeitos da “história sujeito de ação e reflexão, que transforma o que pensa, que é capaz 

de distanciar-se do mundo para ficar nele e com ele criando-o e recriando-o” (FREIRE, 

1971, p. 31). 

Como processo, a participação deve ser continuamente aperfeiçoada e o 

aumento de sua qualidade, resulta do seu caráter autoformativo.  Portanto, de acordo 

com Bordenave (2007), deve ter como objetivo que as pessoas aprendam a conhecer sua 

realidade; a refletir; a superar as contradições reais e aparentes; a identificar premissas 

subjacentes; a antecipar consequências; a entender novos significados das palavras; a 

distinguir efeitos de causas, observações de inferências e fatos de julgamento. 

Aprendem a manejar conflitos; clarificar sentimentos e comportamentos. 

A participação deve ser ainda um instrumento de construção da igualdade 

política, no qual a vontade geral assegure o respeito aos contratos firmados de modo que 

os interesses particulares sejam secundarizados em função dos interesses coletivos.  

Nesse sentido, os sujeitos que desempenham o papel de liderança podem ter como norte 

a máxima elaborada por Rousseau, no que diz respeito à importância de se consolidar 

uma vontade geral.  Para ele, os pactos ou leis que regem os homens devem emergir do 

processo de participação, que gera uma vontade coletiva resultante da conciliação dos 

interesses individuais e coletivos e da igualdade entre todos os membros da assembleia.  

O que tenda a  tornar as leis legítimas e respeitada por todos. 

O princípio da legitimação das leis pelo coletivo de modo que este 

coletivo a respeite e siga, sendo governado por elas, como pode se inferir é o mesmo 

que perpassa as estratégias de participação gerencial.  No entanto, para uma participação 

efetiva, faz-se necessário ir além: o desvelar das contradições e promover a mobilização 

para consolidar a participação contestatória, assim como, o caráter político e formativo 

que se busca.  Não se objetiva a conformação a uma ordem estabelecida, mas 

desmistificação e enfrentamento da ordem posta e a construção de uma ordem 

efetivamente representativa dos interesses dos sujeitos da participação. 



Algumas condições são desejáveis à participação entre elas, a formação 

para participar e a informação.  Inerente ao processo participativo, a formação para 

participar nas condições socais dadas, conforme destaca Demo (1986) implica em que 

sujeitos externos, responsáveis por conduzir o processo de descentralização do poder, 

promovam as condições, para que se desenvolva a qualidade da participação com vista à 

autopromoção dos indivíduos; ao estabelecimento de regras democráticas; ao controle 

do poder pelo coletivo e o controle da burocracia, em vista a consolidação de uma 

cultura democrática. 

O que em síntese, significaria promover no interior das instituições o 

espaço permanente de discussão, reflexão, planejamento e avaliação, mediada pela 

equipe gestora. Mas que não deverá ter como norte somente o consenso macro, 

pressuposto pela política nacional, antes deverá ser um espaço do conflito de idéias, da 

argumentação; do convencimento do outro; da apropriação e crítica ao discurso 

hegemônico e ao arcabouço jurídico-administrativo que regem as ações.  

No que se refere à informação, conforme destaca Bordenave (1986), esta 

se constitui em outro elemento imprescindível à participação, para ele “a qualidade da 

participação fundamenta-se na informação veraz e oportuna”, o que requer a abertura de 

canais confiáveis e desobstruídos, para que o grupo se mantenha bem informado sobre o 

que acontece.   

De igual modo Ammann (1977) destaca que “Somente informado, uma 

população poderá julgar a validade das oportunidades e dos instrumentos postos a sua 

disposição”. Essa informação, evidentemente deve estabelecer um diálogo entre iguais, 

uma situação de interação que pressupõe um relacionamento horizontal, fornecendo 

elementos para a percepção crítica da realidade. 

Os aspectos anteriormente mencionados quanto aos objetivos da 

participação, suas características e condições desejáveis, de algum modo serão 

maximizados ou minimizados a depender de um importante elemento da participação, a 

atuação dos sujeitos externos, que aqui são concebidos como os sujeitos responsáveis 

pela implementação das políticas pensadas centralmente. Sujeitos que embora estejam 

no interior das instituições, atuando como gestores/administradores têm uma dupla 

função: representar os interesses dos indivíduos que de algum modo estão no interior 

das instituições e representar os interesses do Estado. 

Em toda a literatura estudada, encontramos destaque implícito ou 

explícito a ação dos sujeitos externos quanto ao planejamento, construção ou controle 



da participação.  Vislumbramos essa dimensão, por exemplo, em Demo (1986) quando 

argumenta que a participação não é algo corriqueiro, ou uma tendência natural, que há 

obstáculos como sua própria banalização; como a ocultação da essência impositiva 

inerente ao seu processo, e ainda como à falta de identificação dos sujeitos externos 

com as comunidades e a tentativa destes em omitir, quando deveria enfrentar, o caráter 

propositivo dos planos. 

Apontamos essa dimensão ainda implícita à análise de Paro (2003), ao 

discorrer sobre o desejável processo de deslocamento do poder do âmbito central para o 

coletivo ou para a coordenação do esforço coletivo, inerente a democratização efetiva 

da gestão escolar.  Nesse processo de transição, sugere, há uma ação consciente, 

política, planejada de indivíduos que de alguma forma ou por alguma razão, assim o 

desejam.  

Por outro lado, ainda, é possível percebermos essa dimensão nos 

argumentos hegemônicos elucidados pelos documentos oficiais, que atribuem aos 

gestores, papel preponderante na gestão da participação. A relevância desses sujeitos, 

então, dar-se-á, na medida em que, como técnicos, ou no dizer de Demo (1986), como 

uma elite dotada do poder propositivo, conduzirá o processo participativo.   

Diante das possibilidades de democratização posta, da ambiguidade dos 

conceitos e dimensões e da centralidade de sua posição na atual concepção de gestão, a 

atuação dos sujeitos externos enquanto crítico ou legitimador da política, das formas de 

poder, das relações sociais e da própria participação, será determinante no processo de 

gestão da participação.    

O sujeito externo, ou gestor, conduzirá a gestão da participação de forma 

crítica ou acrítica.  Como crítico de sua função, das formas de poder e das relações 

sociais, no dizer de Demo (1986), para que se construa o processo participativo, ele não 

deverá ocultar o poder, camuflá-lo, mas empreender a construção de outra forma de 

poder, a partir do enfrentamento do poder, do desvelar de sua essência e da crítica a ele. 

Os agentes da política social, sendo agentes revestidos de uma condição 

de poder, inerente a sua função de planejadores/gestores deve reconhecer sua condição 

de parte de uma elite, sua condição de não-povo, sua condição de propositores de ações.  

Não se trata de negar a realidade, trata-se de outra forma de intervir na realidade, 

através da autocrítica e pelo diálogo.  A ação por meio do planejamento participativo 

não impede que se busque convencer a comunidade de algo, desde que seja feito dentro 

de um espaço legítimo de participação.  Ou seja:  



 
 
A equipe gestora, como intelectual comprometida com a 
transformação, além de promover a crítica coletiva ao modelo vigente 
e buscar o desvelar dos interesses a ele inerente, coloca-se como 
articuladora da percepção destes, de que o modelo até então conhecido 
pode ser modificado e que todos podem ser responsáveis por 
consolidar essa transformação (LOPES, 2005, p. 89). 
 
 

A crítica da política implica em conhecer os condicionantes destas, o 

contexto em que sua atuação está inserida, a função hegemônica e contra-hegemônica 

de seu papel, as possibilidades de sua atuação e os limites desta, para assim, poder 

conduzir a ação participativa de forma coerente com essa crítica. 

Por fim, a crítica da participação implica no conhecimento dos atores 

externos, ou gestores em relação aos atributos, princípios, objetivos e condicionantes da 

participação; assim como os usos ideológicos desse conceito, as possíveis articulações 

entre os mecanismos de participação macro e micro e os limites e possibilidades desse 

processo, frente às necessidades de modernização e qualificação apregoadas pela 

hegemonia dominante.  

A natureza da participação, algumas características inerentes ao processo, 

assim como a necessária formação e informação para participar, no entanto, dão-se 

inter-relacionados com toda a complexa estrutura social, donde decorrem seus 

condicionantes e a necessidade de superá-los.  A primeira etapa desse movimento de 

superação, no entanto, é identificar, problematizar e compreender esses condicionantes.   

Nessa perspectiva, Paro (2000), ao discutir sobre os condicionantes da 

participação, percebidos no interior de uma escola, classifica-os em duas categorias: 

condicionantes internos e externos.  Ressalta como internos: os condicionantes 

materiais, os condicionantes institucionais; os condicionantes ideológicos e os 

condicionantes político-sociais. 

Por condicionantes materiais entende “as condições objetivas em que se 

desenvolvem as práticas e relações no interior da unidade escola:” a falta de material 

didático, espaço físico impróprio, insuficiente ou inadequado, móveis e equipamentos 

didáticos deteriorados, formação inadequada do corpo docente, escassez de professores 

e demais funcionários, falta de recursos financeiros para fazer frente às necessidades 

mais elementares, baixos salários dos profissionais, são alguns dos destaques dados por 

esse autor.  



Os condicionantes institucionais estariam vinculados aos aspectos 

organizacionais e formais da escola, como a existência de mecanismos de participação, 

o tipo de hierarquias e a forma de provimento da direção. Conforme destaca,  

 
 
Ainda que não tenha perfeita correspondência com a realidade de uma 
instituição, a estrutura legal desta condiciona, em grande medida, as 
práticas e relações. Traçando um ideal institucional, para o qual se 
supõe convergirem, e ao qual se devem conformar, todas essas 
práticas e relações (PARO, 2000, p. 69 e 70).  
 
 

Nesse aspecto, entendemos que ao se definir a direção como sendo 

formada pela equipe de direção e conselho escolar e o diretor como membro nato do 

conselho; as  atribuições do diretor como responsável por coordenar, planejar e 

promover a interação escola\família\comunidade; a regulamentação dos conselhos e 

suas atribuições, assim como a toda a hierarquia funcional desde a administração central 

até a escola, são estabelecidas as condições ou limites no qual a participação deverá 

acontecer. 

Por condicionantes ideológicos, Paro (2000) “define as concepções e 

crenças sedimentadas historicamente na personalidade de cada pessoa, que movem suas 

práticas e comportamentos no relacionamento com os outros”. Nesse sentido destaca a 

visão da escola a respeito da comunidade e sua postura diante da participação. 

Conforme discute, se os que atuam no interior da escola têm uma visão dos pais como 

carentes de ajuda econômica, afetiva, cultural; ou dos alunos como desinteressados, 

agressivos, bagunceiros, é possível que se desenvolva em relação a estes uma postura 

paternalista-assistencialista ou de imposição pura e simples, ou ainda, de quem está 

aturando por condescendência as pessoas.  

Por conseguinte, diante da visão depreciativa com que são tratados, pode 

se dá um afastamento dos sujeitos em relação à escola, como forma de se protegerem da 

diminuição de seu autoconceito e 
 
 
Assim, não parece difícil deduzir a implicação dessa postura para a 
participação da comunidade nas decisões escolares.  Uma escola 
perpassada pelo autoritarismo em suas relações cotidianas muito 
dificilmente permitirá que a comunidade se faça presente para 
participar autonomamente de relações democráticas (PARO, 2000, p. 
305).   

 

 



Por outro lado, a visão da participação evidenciada pelos sujeitos da 

escola demonstra qual o sentido dado ao discurso pró-participação e o projeto político 

que se evidencia.  Se a equipe da escola, por exemplo, promove a participação como 

concessão-permissão e/ou com o caráter de execução de tarefas ou como partilha de 

poder.  

A visão da participação como concessão ou execução de tarefas, decorre, 

na compreensão de Paro (2000), das baixas expectativas dos sujeitos organizadores da 

participação em relação às condições intelectuais e descrença nas possibilidades dessa 

participação acontecer. Em função de preconceitos ou equívocos, dificulta-se a legítima 

participação da comunidade, sob alegação de que a comunidade não tem condições 

técnicas de participar, o que supõe a redução do papel político da escola a dimensão 

meramente técnica. 

O quarto e último tipo de condicionante interno, denominado por 

Paro(2000) de político-sociais, dizem respeito ao caráter conflituoso dos interesses que 

perpassam o cotidiano escolar.  Conforme discute, embora em última análise, os 

interesses de pais, alunos, professores e funcionários, são os mesmos, por serem todos 

desprovidos das condições objetivas de produção da existência material e terem que 

vender sua força de trabalho. No entanto, isso não significa que as relações sejam 

harmoniosas, uma vez que a consciência dos interesses mais amplos não se dá de forma 

imediata. “Na prática diária as pessoas se orientam por interesses imediatos e estes são 

conflituosos entre os diversos grupos atuantes na escola” (PARO, 2000, p. 301).  

Como condicionantes externos o autor destaca: as condições objetivas de 

vida da população; os condicionantes culturais e os condicionantes institucionais da 

comunidade.  

As condições objetivas de vida, como a condição de trabalhador 

assalariado que chega ao final do dia cansado e que muitas vezes não tem como 

conciliar o acompanhamento das atividades escolares de seu filho e as demais demandas 

do cotidiano. Estes condicionantes são, na opinião do autor, o fato mais apontado pela 

comunidade escolar para explicar a baixa-participação.   

Considera que embora a solução definitiva desse problema social escape 

aos limites da escola, não se pode ignorar medidas possíveis para diminuir seus efeitos e 

que no âmbito social mais amplo, deveria ser uma bandeira, à luta pela dispensa de 

trabalho remunerada, para tanto viabilizar, quanto incentivar a participação dos pais na 

educação dos filhos.     



Os condicionantes culturais, dizem respeito à visão que os sujeitos têm 

em relação ao espaço participativo no qual estão inseridos. Há uma tendência de atribuir 

a baixa-participação a uma inclinação “natural” das pessoas, a desinteresse ou 

comodismo sem razão de ser, próprio de nossa cultura.  A ocultação das narrativas de 

processos participativos que resultaram e resultam nas transformações sociais, 

disseminando os fatos históricos relacionado a heróis, contribui para a sedimentação 

dessa tendência.  A partir disso, os agentes externos ou gestores da participação deixam 

de investir no potencial efetivo que os sujeitos têm, e, provavelmente, está adormecido 

também, por força da disseminação desse discurso e a forma como ele negativamente 

contribui para a baixa-participação.  

Os condicionantes institucionais da comunidade: implica em conhecer e 

reconhecer as demais práticas participativas desenvolvidas pela comunidade: em 

associações de bairro, igrejas e outros grupos que pode ter uma percepção da 

participação igual ou diferente da visão apresentada na escola, podendo acarretar em 

conflitos.  

Reconhecer esses condicionantes, e considerá-los com a devida seriedade 

e responsabilidade na gestão da participação, “significa reconhecer que somos seres 

condicionados, mas não determinados. Reconhecer que a história é tempo de 

possibilidades e não de determinismos” (FREIRE, 1996, p. 19). Assim, o conhecer e 

refletir sobre esses condicionantes devem levar-nos a ação em busca da participação 

efetiva e não a imobilidade conformada e deve conduzir os sujeitos a busca da 

autonomia. 

 

 

2.2.1 Autonomia: uma dimensão intrínseca ao processo de democratização 
 
 

Inicialmente, poderíamos conceituar autonomia em oposição à 

heteronomia, ou seja, ser autônomo implicaria em ausência de dependência de outrem, 

cujo sujeito ou instituição assume o controle, governa a si mesmo ou é regido por leis 

próprias.   

No entanto, conforme Silva (1996) é necessário pensarmos esse conceito 

na perspectiva da interação social, uma vez que, faz parte do mesmo as idéias de sujeito, 

norma, liberdade e poder, e uma vez que todo ser e agir humano é condicionado por 



circunstâncias nas quais se dão relações do sujeito com elementos naturais, econômicos, 

políticos, culturais.  Portanto, o ato de reger a si mesmo, seja no caso de indivíduos ou 

instituições, implica em ações intersubjetivas, como tal, ações compostas por elementos 

internos e/ou externos aos sujeitos. 

Para Silva (1996) autonomia seria definida como uma relação e prática 

social compostas por dimensões coletivas e individuais.  Na dimensão pessoal se 

constitui como um atributo da pessoa, fruto da liberdade pessoal que se manifesta pela 

afirmação da pessoa frente ao estado ou qualquer instituição destinada à regular o 

convívio social.  Na dimensão grupal, a autonomia é utilizada para denominar o esforço 

que os grupos realizam no sentido de assumir e conduzir suas próprias vidas.   

Conforme Barroso (1996), etimologicamente, autonomia se relaciona 

com autogoverno, com a capacidade que os indivíduos ou organizações têm de se 

regerem por regras próprias, contudo, destaca ser esse um conceito relacional: somos 

sempre autônomos em relação a alguém ou alguma coisa e essa autonomia pode ser de 

maior ou menor grau.  Podemos ser autônomo em relação a umas coisas e não o ser em 

relação a outras. Em síntese, autonomia seria “uma forma de gerir, orientar, as diversas 

dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram em seu meio biológico ou 

social, de acordo com suas próprias leis” (BARROSO, 1996, p. 17). 

Ao discutir sobre a proposição da autonomia escolar posta na agenda da 

educação brasileira nas décadas de 1980 e 1990 Barroso (1996) ressalta que a crescente 

autonomia da escola, insere-se no contexto global de redefinição do aparelho de Estado 

em nível central e regional; do processo de transferência de competências para as 

autarquias; no processo de responsabilização da sociedade através de vários 

instrumentos e como tal, essa autonomia tem por princípio: o condicionamento e a 

política macro; a relatividade e o caráter de tutela.   

Um conjunto de normas definidas pelos órgãos da administração pública 

reconhece a autonomia das escolas que se traduz na capacidade destas, dentro dos 

limites estabelecidos, de decidir sobre o planejamento pedagógico, disciplinar, 

estatutário e financeiro, o que a caracteriza como autonomia condicionada ou 

“autonomia decretada”. Embora Barroso (1996) reconheça a importância desses marcos 

regulatórios que denotam o caráter jurídico-adminstrativo da autonomia, alerta para seu 

caráter pouco efetivo.  

Na sua compreensão essas medidas não passam de retórica oficial 

sistematicamente desmentida pelos decretos e regulamentos, bem como pela prática de 



atores que ocupam lugares de decisão em relação ao funcionamento das escolas. Além 

do que, como adverte, são insuficientes para instituírem formas de autogoverno das 

escolas, uma vez que a autonomia não se dá por outorga, mas por processo de 

construção na relação entre os atores.  

Para além da dimensão jurídico-administrativa, Barroso (1996) considera 

desejável que, além de regulamentar e outorgar a autonomia se privilegiasse a dimensão 

cio-organizacional da escola, o que significaria considerá-la como processo de 

construção que resulta da confluência de várias lógicas e interesses e da gestão. Nesse 

caso o que estaria em jogo não seria conceder maior ou menor autonomia as escolas, 

mas considerar a autonomia como valor intrínseco à sua organização e utilizá-la em 

benefício da aprendizagem dos alunos, como um meio para a obtenção dos objetivos 

finais da escola (BARROSO, 1996, p. 21). 

Desse modo, a autonomia, enquanto processo relacional resultaria da 

inter-relação entre a dimensão jurídico-administrativa e a dimensão sócio-organizativa.  

Ou seja, a autonomia seria compreendida como valor intrínseco aos processos 

administrativos da escola, concorrendo para promoção das autonomias individuais e se 

relacionaria com os processos de outorga na medida em que se processa no interior de 

instituições. No entanto subsidiada por uma concepção de superação do caráter de 

outorga, elevaria a autonomia para graus superiores.   

Explicitando a complexidade desse conceito ao permear as políticas 

educacionais brasileiras, Cabral Neto (2008, p. 55) considera que é possível identificar 

no atual momento dois diferentes olhares:  

 

 

De um lado esse princípio é considerado como condição fundamental 
para a gestão democrática da escola. Essa é a concepção defendida 
pelos educadores e por suas entidades representativas, e também por 
setores/segmentos sociais que compreendem ser a luta pela 
democratização da sociedade brasileira inerente à defesa da educação 
pública, gratuita e democrática.  De outro lado é apresentado como 
uma estratégia pela qual a escola seria responsabilizada por buscar os 
meios necessários para a sua manutenção e ainda, para atingir os 
índices de eficiência estabelecidos pelo poder político.    

 

 

Para Cabral Neto (2008), enquanto os educadores e suas entidades 

representativas no decorrer da década de 1980 atrelavam a autonomia técnica, 



administrativa e econômica ao aumento de investimentos, para que assim fossem 

viabilizadas as condições materiais para seu vir a ser, na perspectiva neoliberal, a 

autonomia se constituiu atrelada às formas de retração ou diminuição de gastos em 

relação às políticas sociais. 

As políticas educacionais de cunho neoliberal, conforme destaca, 

atribuem importância a autonomia como forma de legitimar a restrição do papel do 

poder público frente à sua responsabilidade com as políticas sociais e para transferir as 

escolas a responsabilidade pela melhoria dos índices de aprovação, redução da 

repetência e do abandono escolar.   

Caracteriza-as ainda como uma autonomia restrita uma vez que as 

decisões que se dão no seu interior são condicionadas por decisões externas a ela, no 

nível internacional, nacional e local, que preveem a autonomia da escola apenas no 

nível da implementação dessas políticas, não no nível de seu planejamento.  Presta-se à 

resolução de problemas administrativos, pedagógicos e financeiros no interior da escola, 

decorrentes na maior parte do tempo da ampliação do atendimento sem o 

correspondente aumento dos investimentos públicos.   

O elemento de desresponsabilização do poder público é também 

destacado por Martins (2002) ao discutir sobre o cenário a partir do qual a autonomia se 

insere na política educacional brasileira promovendo importantes paradoxos no âmbito 

escolar.  Para a autora, a partir da intervenção político-econômica do Banco Mundial na 

proposição e reorientação das diretrizes educacionais, as estratégias de autonomia 

assumem o sentido de: adequação da escola as exigências do mundo do trabalho e 

combate a pobreza e devem minimizar os efeitos das políticas de ajuste estrutural.  

Nesse contexto, as liberdades se consolidam paradoxalmente por meio da 

desresponsabilização gradativa do Estado e responsabilização crescente da sociedade 

civil, ao mesmo tempo em que autonomia é equivocadamente relacionada com 

descentralização ou desconcentração.  Ademais,  

 
 
Mais do que nunca, as diretrizes internacionais têm insistido na defesa 
de suas políticas sociais e na outorga da autonomia à rede de escolas, 
especialmente no que tange a sua reorganização curricular e 
administrativa, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, consolidam 
o processo de avaliação externa dos sistemas de ensino – com base em 
exames e testes padronizados – normatizam currículos em âmbito 
nacional e recentralizam o fluxo de financiamento.  Nesse sentido, o 
processo de descentralização – ao que tudo indica, está mais próximo 
à operacionalização de medidas de desconcentração administrativa – 



aparece como norte das políticas educacionais, contraposto à 
excessiva centralização das políticas sociais anteriormente 
implementadas, é utilizada, de forma equivocada, como sinônimo de 
autonomia das próprias unidades escolares (MARTINS, 2003, p. 116). 
 
 

 As discussões de Martins (2003) ressaltam ainda a interferência das 

estratégias de responsabilização pelo controle dos resultados como outro fator que 

interfere na suposta autonomia das agencias educacionais.   Embora admita a 

importância de avaliações para orientar os gestores em suas ações, destaca que são 

mecanismos que limitam sobremaneira a possibilidade de ampliação da autonomia das 

escolas, tendo em vista que a lógica dos resultados forçam as escolas a implementar as 

políticas centralmente pensadas por meio de negociações entre si, a despeito de seus 

próprios recursos e competências e da presença redistibutiva eficaz do Estado.  Ou seja, 

ao mesmo tempo em que as avaliações pressionam a homogeneização e limitam a 

autonomia das escolas, paradoxalmente, por meio da valorização da autonomia, exigem 

destas a elevação da qualidade, sem o correspondente investimento necessário.  

Dentre outros fatores que favorecem essa identificação com a autonomia 

na perspectiva gerencial, destacam-se ainda os efeitos do sistema de premiação e 

punição instituído pelos mecanismos de complementação técnica e financeira da União, 

por induzirem a adoção das estratégias de modernização na ótica gerencial e 

atropelarem as possibilidades de articulação da comunidade baseada em avaliações, 

reflexões e encaminhamento próprios.    

No que diz respeito a autonomia pedagógica, as ações a serem 

desenvolvidas nas escolas, devem considerar como parâmetro para o seu planejamento, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e sua vinculação com a formação para o trabalho 

voltada para atender ao perfil de trabalhador exigido pelo setor produtivo, em 

detrimento de uma formação mais crítica e ampla, assim como as matrizes curriculares e 

metodológicas utilizadas pelas  avaliações nacionais, o que caracteriza, portanto, que 

também na dimensão pedagógica tem-se uma autonomia restrita.  

Em síntese, para obter sucesso no que tange aos indutores da qualidade 

instituídos nacionalmente, os gestores devem ser capazes de executar o planejamento 

estratégico de modo a cumprir as metas estabelecidas; adequar o currículo aos 

conteúdos previstos pelas avaliações nacionais e conduzir o planejamento financeiro 

dentro dos parâmetros do PDDE.  Tantas demandas se constituem evidentemente num 

estreitamento do espaço das instituições regerem-se a si mesmas.   



Apesar do caráter paradoxal dessas políticas, Fortuna (2008), chama-nos 

atenção para considerarmos que a emergência do conceito de autonomia na política 

nacional embora adulterada pelas administrações públicas, ao ser compartimentalizada 

em pedagógica, administrativa e financeira, deve ser considerada também, como 

importante conquista democrática da década de 1980, resultante da atuação dos 

movimentos de educadores, que colocaram em pauta a democratização da gestão 

educacional como condição para uma escola pública de qualidade. Deve ser considerado 

ainda, de acordo com Fortuna (2008), que formalmente, criou  

 

 
A possibilidade de cada estabelecimento de ensino elaborar seu 
projeto político pedagógico, definir seu calendário, eleger diretamente 
seu diretor, construir colegiados, entre outras possibilidades criadas a 
partir das reformas iniciadas nos anos 80 e aprofundadas nos 90, 
representa grandes conquistas. Contudo essa ainda não é uma 
realidade que atinge todo o universo das escolas públicas brasileiras, 
variando com as normas vigentes em cada sistema (FORTUNA, 2008, 
p. 138). 
 
 

Os processos de concessão da autonomia e sua interdependência com os 

processos sociais mais amplos, além da sua dupla dimensão individual e coletiva e da 

necessidade de interação entre essas dimensões, delineiam o caráter complexo desse 

conceito e a necessidade de compreendê-lo em suas múltiplas determinações, para assim 

podermos olhar criticamente para o discurso disseminado distinguindo as possibilidades 

inerentes ao mesmo.   

Aliem-se a esses fatores as características individuais e coletivas dos 

sujeitos envolvidos na escola, relacionado aos condicionantes sociopolíticos culturais e 

econômicos, anteriormente mencionado. Essas características farão com que haja nesse 

processo de      autorreger-se da escola, além da tensão entre os processos de outorga e 

de alargamento da autonomia; das tensões entre seus níveis individuais e coletivos, a 

tensão entre interesses divergentes relacionado à intersubjetividade desses sujeitos.   

Sem deixar de considerar a complexidade da instituição formal da 

autonomia dada à condução hegemônica das políticas e os limites da contestação 

decorrente do consenso estabelecido, impõe-se então a pergunta: que possibilidades 

restam, de, na contramão dos parâmetros consensuais, da manipulação crescente da 

subjetividade e/ou captura do capital, considerar o processo de construção da autonomia 

individual e coletiva, dado o contexto de interesses divergentes?  



Considera-se importante identificar que há uma divergência de sentido e 

uso ideológico em relação ao termo e situar esse conceito dentro de uma perspectiva 

diferente da que perpassa a proposição das políticas.  Portanto promover reflexões 

coletivas a respeito do caráter histórico processual que trouxe esse conceito para o 

arcabouço jurídico-administrativo da política educacional e das instituições de ensino de 

modo a desmistificar e criticar seu uso hegemônico. 

Portanto, considerar a autonomia situada dentro da ética Neoliberal, 

conforme Freire (1996) legitima um uma ordem na qual as minorias esbanjam os 

recursos e bens de consumo, enquanto a maioria faminta atribui sua desventura as 

fatalidades do fim do século, podendo operar uma burocratização da mente, entendida 

como:  

Um espaço refinado de estranheza, de ‘autodemissão’ da mente, do 
corpo consciente, de conformismo do indivíduo, de acomodação 
diante das situações consideradas fatalisticamente de imutáveis 
(FREIRE, 1996, p. 114). 
 
 

Nesse contexto, no qual a autonomia é incorporada ao incentivo à 

competitividade e individualismo, podem operar-se inversões no pensamento e prática 

pedagógica e o que assusta é   

 

 
A insistência com quê, em nome da democracia, da liberdade e da 
eficácia, se vem asfixiando a própria liberdade e, por extensão, a 
criatividade e o gosto da aventura do espírito.  A liberdade de mover-
nos, de arriscar-nos vem sendo submetida a uma certa padronização 
de fórmulas, de maneiras de ser, em relação as quais somos avaliados 
(FREIRE, 1996, p. 114). 
 
 

Todos os sujeitos, no interior das instituições são estimulados a 

considerar ser autônomo como ser partícipe das estratégias de gestão gerencial sem que 

haja espaço para o pensar sobre sua inserção no mundo e as contradições que o rodeiam.  

Na contramão dessa lógica ao compreender autonomia como processo inerente ao 

desenvolvimento e aprendizagem humana, numa perspectiva de educação e projeto 

político para além do caráter reprodutivista da ordem do capital, portanto, pautado em 

uma ética que se contrapõe a burocratização da mente e ao processo de autodemissão do 

pensar, Freire (1996), traz a tona elementos que consideramos essenciais para a reflexão 

sobre autonomia. 



Embora seja um texto mais voltado para a práxis pedagógica 

propriamente dita, em suas entrelinhas, identifica-se a defesa contundente da prática 

educativa ou do processo ensino-aprendizagem, como sendo uma ação libertária de 

todos os sujeitos nela envolvidos e que objetiva, portanto, a autonomia destes 

indivíduos. Uma vez que educandos e educadores estejam envolvidos num processo de 

aprendizagem pautado pelos princípios do respeito, da liberdade de pensamento, do 

rigor metodológico e científico, da criticidade, pressupõe que estarão em processo de 

libertação-construção da autonomia individual e coletiva, pautada pela ética maior. 

Uma ética por ele definida como ética universal do ser humano, ética 

enquanto marca universal, que se relaciona com a condição de ser mais do homem, 

gestada socialmente na história, por meio do pensar sobre si mesmo, das suas 

possibilidades de intervenção e transformação, da sua presença no mundo (FREIRE, 

1996, p. 17 e 18).   

Convencido da natureza ética da prática educativa, enquanto prática 

especificamente humana ressalta a responsabilidade dos educadores de, em sendo uma 

presença no mundo, compreender que adaptar os educandos a realidade animada pelo 

neoliberalismo e suas visões fatalistas/imobilizadoras da história seria transgredir a ética 

natural.   

Portanto autonomia nessa perspectiva, não se relaciona com o 

desenvolvimento de capacidades criativas para atender as demandas do mundo da 

produção nem pode estar articulada com intenções implementação de políticas, mas se 

constitui em uma característica intrínseca, inerente ao processo de desenvolvimento e 

aprendizagem humana e no caso da aprendizagem escolar, seus objetivos devem prevê 

esse processo.    

Por fim, será necessário considerar que a autonomia como processo 

relacional que se consolida a partir das condições objetivas postas, o que implica dizer 

que as estratégias postas no interior das instituições escolares, legalizadas e 

formalizadas como exigências da modernização da gestão, devem ser consideradas 

como um elemento a mais nesse processo de construção coletiva da autonomia, mas não 

como um fim em si mesma.  O que significa que não devem ser as exigências legais que 

justificam o desenvolvimento da autonomia, mas esta, como processo inerente ao 

desenvolvimento humano deve ser objetivada, para além dessas exigências.  

 

 



2.2.2 Representação e legitimidade na democracia participativa 
 
 

Diferente da democracia Grega, na qual todos os homens considerados 

cidadãos participavam de forma direta, na democracia moderna, o sufrágio universal, 

garante a participação quantitativa da maioria por meio da representatividade.  Nesta, 

representar significa o ato de uma pessoa ou grupo ser eleito, normalmente por votação, 

para “representar” um grupo ou população, para falar, agir e decidir em nome dela.  A 

representação, no decorrer de várias décadas, foi concebida como fórmula para resolver 

os problemas da democracia em larga escala.  Conforme Faria (1978, p. 62), É nesse 

momento que surge a necessidade de um critério para a validação dos regimes políticos 

e seus ordenamentos, a necessidade de justificativas para a representatividade obtida 

mediante a transferência de direitos até então considerados inalienáveis.   

Portanto, conforme Faria (1978) pode-se considerar que o problema da 

legitimidade nasce associado à noção de democracia moderna e a consolidação da 

sociedade burguesa no início da Revolução Industrial, responsável pela sociedade de 

massas e das grandes transformações históricas que ocasionaram o gradativo ingresso 

da população nas atividades políticas, mediante a extensão da cidadania às classes de 

menor poder aquisitivo. As eleições, resultante da competição dentro do sistema 

democrático representativo que se estabeleceu nesse contexto, funcionou tanto como 

forma de estabelecer as regras do jogo quanto como forma de garantir a sobrevivência 

dos textos constitucionais, a impessoalidade, o rodízio do poder, e a ação dos diferentes 

grupos sociais, sem a eliminação das partes descontentes. Ou seja, a competição, 

manifestada pelas eleições, constituiu-se na forma de legitimar a representação e 

garantir as regras do jogo democrático.  

A representação legitimada pela eleição, nascida na democracia moderna, 

de acordo com Bobbio (2000), deveria ser caracterizada por um tipo de representação 

dos interesses da nação, não podendo estar vinculada a interesses de grupos ou 

mandatos, os eleitos seriam os representantes da nação e deixariam de ser o 

representante dos eleitores.  No entanto, a despeito das normas constitucionais para 

defender esse tipo de representação, esta se tornou em uma das regras mais violadas nas 

sociedades composta por grupos relativamente autônomos, nas quais cada grupo luta 

por sua supremacia. Essa característica estaria dentre tantas outras que evidenciam, na 

concepção de Bobbio, o caráter adaptativo e dinâmico da democracia, enquanto 

processo que se transforma continuamente.  



Com a crise da democracia representativa liberal, em função dos 

múltiplos efeitos do protagonismo da democracia participativa e da desvalorização do 

elitismo democrático procedimentalista, emergem, no espaço da articulação entre essas 

duas formas de democracia, novas discussões sobre as formas de legitimação da 

participação.  Ao analisar essas possibilidades, Bobbio (2000) realiza uma articulação 

entre os pressupostos teóricos dos liberais e socialistas forjando em um único escopo 

teórico a defesa das liberdades civis, as garantias políticas e os direitos sociais que 

respaldam a articulação entre a democracia representativa e a democracia participativa.  

No entanto, a legitimação da vontade geral, mesmo na democracia 

participativa novamente remete aos problemas de escala, de métodos para autorização 

ou a inviabilidade de uma democracia direta na medida da concepção do termo. Como 

legitimar, por exemplo, a representação de um conselheiro municipal de educação, 

representante de professores em um município com mais de 100.000 habitantes?  Ou a 

representação de um conselheiro estadual de educação, representante dos estudantes, 

que neste Estado remete a um universo de 200.000 estudantes?  De acordo com 

Cambraia (2007), devido à dificuldade de legitimação, volta-se ao modelo 

representativo e a discussão de autorização e controle, uma vez que os agentes que 

geralmente ocupam os cargos destinados à sociedade civil não são atores individuais, 

mas, antes, organizações civis e/ou atores coletivos específicos, representantes de 

segmentos particulares.  

Por essa razão Bobbio (2000) defende que a participação direta, 

entendida como aquela em que os cidadãos participam das decisões sem intermediário, 

devido a complexidade das sociedades de massa, efetivamente é pouco observada.  O 

que se observa, são relações intermediárias entre a participação direta e a representativa.  

Nesse sentido, a relação de revogação de mandatos por uma categoria ou grupo que não 

mais se sinta representado, o que se denomina de vinculação do mandato,  em que 

estudantes representam os interesses dos estudantes, operários os interesses dos 

operários, seria uma relação compatível com a democracia direta, mas na compreensão 

de Bobbio (2000) mesmo nesse caso não se pode falar em democracia direta no sentido 

próprio da palavra. Seu argumento é que, esse tipo de representação é um caminho 

intermediário entre a democracia direta e a representativa e que entre uma e outra, não 

há, como supõem os defensores da democracia direta, um salto qualitativo, um divisor 

de águas, mas uma relação de continuum, na qual é difícil dizer onde termina uma e 

começa a outra. 



Todavia, embora a democracia direta não seja tão direta e não represente 

esse salto qualitativo, estamos assistindo à ampliação do processo de democratização 

caracterizado pela expansão do poder ascendente, que até agora havia ocupado apenas o 

campo da grande sociedade política para o campo da sociedade civil nas suas várias 

articulações, da escola à fábrica.  Esse movimento de ampliação é classificado por 

Bobbio (2000) “como uma reviravolta no desenvolvimento das instituições 

democráticas, reviravolta que pode ser sinteticamente resumida numa fórmula do 

seguinte tipo: da democratização do Estado à democratização da sociedade.” (BOBBIO, 

2000, p. 67). 

 
 
Hoje, se se deseja apontar um indicador do desenvolvimento 
democrático, este não pode mais ser o número de pessoas que têm o 
direito de votar, mas o número de locais, diferente dos locais políticos, 
nos quais se exerce o direito do voto; sintética, mas eficazmente: para 
dar um juízo sobre o Estado da democratização num dado país, o 
critério não deve mais ser o de ‘quem’ vota, mas o do ‘onde’ se vota 
(BOBBIO, 2000, p. 68). 
 
 

Nesse contexto de ampliação da participação e da articulação entre a 

democracia participativa e representativa o debate sobre a legitimidade da representação 

volta a cena e pode ser considerada tanto no âmbito social mais amplo, quanto em 

relação a nos espaços micros.  Na perspectiva do Estado, a própria articulação entre as 

duas formas de representação, em si, se constitui numa outra forma de legitimar a 

participação ou de autorizar seu caráter legislador, nessa perspectiva, a legitimação das 

políticas decorrem não apenas do consenso na esfera política restrita, mas dos vários 

consensos articulados nas diferentes esferas sociais. 

Entendido como legítimo aquilo que é resultante do consenso ou está de 

acordo com uma vontade geral, com as regras estabelecidas por essa vontade, há uma 

vinculação entre a legitimidade e a legalidade.  Ou seja, o que é legal em uma 

democracia deveria ser legítimo, ser fruto do consenso.  Não estamos tratando da 

legalidade positiva, do Direito Constitucional, embora se funde nessas premissas.  

Queremos ressaltar que a representação, considerando as práticas participativas, deve 

pautar-se na busca de sua legitimidade em práticas sociais que evidencie a vontade geral 

e o consenso dela proveniente.  

Considerando a viabilidade da legitimação em espaços micros, a 

democracia representativa que se desenvolve em espaços menores, como escolas, 



hospitais, empresas, igrejas, apenas poder-se-á considerar legítimos os representantes, 

quando o posicionamento destes reflete um consenso, a vontade daqueles que 

representa, por conseguinte, as decisões tomadas na instância representativa remetem a 

uma legalidade, ou seja, ao estabelecimento de uma regra ou lei legitimada pela 

democracia participativa. 

Valorizar a condução do processo nessa perspectiva visando articular a 

democracia direta com a democracia representativa seria como nos adverte Nogueira 

(2005), uma importante contribuição com os objetivos emancipatórios, autopromotor e 

formativo da participação.  Ou seja, como recurso de transformação social e de 

reinvenção do político, a democracia participativa, apenas poderá colaborar para a 

construção de bons governos e boa sociedade, se seus cidadãos forem alcançados por 

processos de educação política, de politização.  

A construção da legalidade das decisões, que se relaciona com a 

legitimação da representação e com a promoção do autocontrole dos sujeitos, implica 

em interpretar o poder como vindo de baixo para cima, em identificar a comunidade 

como detentora do poder; em reconhecer que representa por delegação o poder de um 

grupo, que dentro das regras estabelecidas, pode destituí-lo; e que deve prestar contas à 

base e colocá-la sempre que desejar, nos espaços de tomada de decisão (DEMO, 1986).   

O movimento dos representantes em direção aos seus representados deve 

ser uma constante.  Nas escolas, por exemplo, nas quais as instâncias de representação 

são o Caixa Escolar e Conselho de Escola, sendo formados, por representantes de 

professores, funcionários, pais, alunos e gestor, para que seja legitimada a representação 

desses grupos, é preciso que existam mecanismos de discussão dos interesses comuns 

intra e extra grupos representados. Ou seja, que os representados discutam entre si seus 

posicionamentos, incômodos, críticas, sugestões e que os representantes expressem nas 

instâncias representativas esses posicionamentos, assim como os informem, o que 

ocorreu nessa instância, em decorrência das discussões e negociações com os demais 

segmentos.  

Vale ressaltar ainda, a questão do processo de seleção dos representantes 

destacado por Demo (1986).  Para se ter um representante de um determinado grupo, 

supõe-se que ele exista como tal, como sujeitos que têm identificações conscientes de 

interesses comuns, ou seja, que se identificam enquanto grupo.  Muitas vezes, no 

entanto, esses grupos não existem, mas têm supostos representantes.  Representam 

delegados por quem?  Nem mesmo a delegação dos poderes nesses casos, são legítimas 



ou mesmo possíveis, visto não haver um grupo a ser representado, ou que delegue este 

poder.  Que legitimidade tem as decisões tomadas nessas estâncias? 

Representantes legítimos devem ser gerados por processos democráticos 

de delegação de poder, que lhes dão a capacidade de falar em nome de todos, ao mesmo 

tempo mantendo-os unido à base, vigora enquanto a mantém.  O que se observa, no 

entanto, são representantes reconhecidos por alguma sorte de carisma ou influência de 

outrem.  Não se têm o hábito, por razões históricas e inerentes a pouca cultura 

participativa, do exercício democrático, objetivando essas representações.  E, embora 

seja difícil num primeiro momento, que essa representação seja satisfatória, recai sobre 

esses líderes iniciais, a tarefa de amadurecer o surgimento consolidado do processo 

democrático de geração de representantes. (DEMO, 1986, p. 101).  

Compreende-se então, que para ser legítima a representação deve traduzir 

a vontade coletiva e desse modo promover a legalidade das decisões, projetos e regras.  

Ter representantes escolhidos de forma democrática por uma base existente enquanto 

grupo de interesses. E que, embora inicialmente a representação, por razões culturais e 

históricas do espaço em que se insere, tenha pouca legitimidade, tanto os gestores – 

sujeitos externos − quanto os representantes, devem ter clareza da necessidade de buscar 

essa legitimidade, sob pena de não ser participativo ou democrático. 

Embora, como condição real dada, a escola deva utilizar-se dos 

mecanismos de representação, uma vez que não pode simplesmente negar os 

condicionantes postos, tendo em vista que seria penalizada, sua atuação crítica requer 

inicialmente que compreenda que estes mecanismos trazem implícito um conjunto de 

formalidades e ideologia passíveis de crítica.  E em segundo lugar, que é possível 

utilizar esse princípio a favor da transposição da legitimação apenas formal. 

A razão de ser da busca da legitimação nos marcos da democracia 

participativa, na nossa compreensão, justifica-se em função de dois elementos: do 

caráter formativo da democracia participativa e da articulação desta com a política 

maior, portanto, com os elementos da política representativa.  De acordo com Nogueira 

(2005, p. 164), a democracia direta 

 

 
Pensada, porém, como recurso de transformação social e de 
reinvenção do político, apenas pode avançar se seus cidadãos forem 
alcançados por processos fortes de educação política, de 
conscientização cívica e de politização. Esses cidadãos não são apenas 
seus protagonistas principais: são sua garantia. Cidadãos ativos, afinal, 



portadores de direitos e de deveres, mas, concomitantemente, 
construtores de ‘bons governos’ e da ‘boa sociedade’, dependem tanto 
de instituições políticas e de marcos jurídicos adequados quanto de 
condições adequadas de participação na esfera pública. Requerem, em 
suma, procedimentos e atos participativos.  
 

 

Enquanto na democracia representativa de grande escala, o consenso é 

objetivado e realizado por meio das eleições, na democracia direta que objetiva a 

transformação social, a legitimação das decisões deve ser amplamente respaldada na 

maior quantidade possível de ações participativas, de negociação, de conflitos, de modo 

a favorecer a educação política com vista à atuação dos sujeitos envolvidos na política 

mais ampla.   Por fim, é preciso vislumbrar que a emancipação no quadro da 

modernidade capitalista não tem como ser alcançada se for pensada de modo a excluir a 

participação representativa. 

A despeito da importante distinção do projeto político inerente ao 

conceito de democracia para os liberais, socialistas ortodoxos ou reformistas, o que é 

importante destacar, é que, no processo de construção de um projeto político 

hegemônico, institucionaliza-se ou legaliza-se via legislação, a possibilidade de 

democracia tanto formal quanto efetiva.  Ou seja, conforme temos defendido nos 

pressupostos desta pesquisa, no interior das políticas e da escola, as estratégias que 

resultaram da busca de conciliar os interesses das classes econômica e politicamente 

dominantes e os interesses dos trabalhadores, resultaram no que denominamos de 

democratização gerencial da educação e nesse marco vislumbra-se possibilidades 

distintas de atuação política no interior da escola.   

No entanto, para que aja uma ação contestatória a lógica estrutural do 

capital no interior da escola, faz-se necessário inicialmente que os sujeitos em seu 

interior tenham claro a distinção dessas concepções, compreendendo que a condução da 

gestão escolar na perspectiva gerencial contribui para a ampliação do avanço da classe 

que detém o poder econômico em detrimento da exploração daqueles que vivem da 

venda do seu trabalho. 

A comunidade escolar, ao democratizar suas ações 

administrativas/gestoras na perspectiva gerencial, estará assumindo como norte o 

projeto de modernização do capital, ou seja, estará deixando de contestar a lógica do 

capital, implementando-a. Desse modo aceita o tipo de sociedade, o projeto político, a 

escola e a educação que a hegemonia dominante entende ser possível e/ou necessária, 



portanto, a manutenção da ordem excludente e desumana estabelecida pelo capital.  

Conforme destaca Mészáros (2005). 

 
 
Limitar uma mudança educacional radical as margens corretivas e 
interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, 
conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação social 
qualitativa. Do mesmo modo, contudo, procurar margens de reforma 
sistêmica na própria estrutura do sistema do capital é uma contradição 
em termos. È por isso que é necessário romper com a lógica do capital 
se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional 
significativamente diferente (MÉSZÁROS, 2005, p. 27). 
 
 

Para romper com essa lógica, é preciso reconhecer que a educação, 

entendida não apenas no sentido escolar, mas no seu sentido mais amplo, tem sido 

utilizada tanto para fornecer os conhecimentos e pessoal necessário à máquina 

produtiva, como para assegurar que cada indivíduo adote como suas as regras de 

reprodução do sistema, internalizando-as de tal modo que considerem natural a 

subordinação hierárquica imposta à custa da alteração grosseira da história.   

Por outro lado, o horizonte de transformação apenas pode apontar para a 

crítica a essa lógica. Não necessariamente aos instrumentos e estratégias que utiliza, 

mas a ideologia que dissemina e ao seu caráter eminentemente técnico.  Assim, o 

processo democrático deve promover a retomada do caráter político dos processos 

administrativos; possibilitar a desmistificação das condições estruturais do capital; e 

promover a mobilização da comunidade escolar para que se efetivem ações 

contestatórias que extrapolem os limites físicos e político da escola. 

No que se refere a retomada da dimensão política, conforme discute 

Nogueira (2005), os resultados sociais desastrosos, reconhecidos pelos propositores das 

políticas, sinalizam para a necessidade de reforma da reforma.  Na concepção desse, 

para se construir essa contrarreforma, deve-se privilegiar a retomada da dimensão 

política pelos diversos atores sociais, como sendo fator preponderante, para tanto, 

 

 
A sociedade civil, precisa ser imunizada contra as operações que 
falando em seu nome, a esvaziam de política e de funções 
hegemônicas positivas, que a convertem, digamos assim, em coréia de 
transmissão da hegemonia dominante. Assim como a reforma 
democrática do Estado, a sociedade civil depende de uma dinâmica 
que promova a política e qualifique o sistema político, com suas 
regras e instituições (NOGUEIRA, 2005, p. 60 e 61) 



 

Todavia, conforme adverte, devido ao reordenamento no qual a mudança 

acelerada parece ter fugido ao controle e ter desintegrado as possibilidades de embate, a 

política, enquanto processo essencialmente antagônico, enquanto espaço de lutas e 

paixões, assim como de possibilidades de inserção dos interesses dos diferentes atores 

nas políticas públicas, vem sendo desvalorizada, uma vez que ela “entra em confronto 

com os processos e circuitos mediante os quais o capitalismo globalizado se reproduz” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 63). 

Nesse sentido, as formas de resistência, entendidas aqui como uma 

possibilidade que se constrói a partir da gestão democrática transformadora, desafiam a 

rede construída, em nome da democracia, para limitar o poder da maioria.  Portanto, 

qualquer ação que se dê em oposição a essa estrutura, encontrará resistência.  Contudo, 

por mais limitada que sejam as formas de resistência ou de contestação desenvolvidas 

no interior da escola, cumprem sua função social, especialmente se considerarmos que a 

dinâmica da história não é uma força externa mística, mas uma intervenção do seres 

humanos no processo histórico. E que a visão geral de mundo é formada por incontáveis 

concepções particulares na base de interesses irreconciliáveis, por essa razão nenhuma 

manipulação vinda de cima, por maiores que sejam os investimentos, pode alterar de 

forma unilateral uma dada concepção de mundo.  

No processo de retomada da dimensão política, nesse contexto de 

dogmatismo no qual parece que somos permanentemente engolidos pela dinâmica do 

capital e que todas as ações, mesmo as de crítica, são esmagadas por um grande rolo 

compressor, a compreensão da natureza do Estado segundo Poulantzas (1977), pode 

contribuir para que se mantenham a manutenção da crítica permanente ou das tentativas 

de superação dos paradigmas gerenciais.    

Esse autor evidencia os quantos à feitura da política ou das ações 

públicas estão impregnadas da contradição inerente ao capitalismo, portanto, estão 

contidas nestas, atuações dos diferentes sujeitos, das várias classe se frações de classe, 

embora, como ressalta, essas políticas tendam sempre a recompor a hegemonia 

dominante e enfraquecer as classes trabalhadoras.  

Dito de outra forma significa considerar que o estado em “suas formas, 

sua política, suas estruturas, traduzem os interesses da classe dominante não de forma 

mecânica, mas através de uma relação de forças que faz dele uma expressão condensada 

da luta de classes em desenvolvimento”. Ou ainda, que a luta de classe, entre as frações 



de classe do bloco no poder e as relações destas com as classes dominadas e suas 

frações, tencionam as relações sociais ao longo do tempo caracterizando diferentes 

formas de Estado.  Assim, a política não é algo que se instaura de forma unilateral, a 

despeito das contradições, mas a partir delas, “onde se entrecruzam núcleos e redes de 

poder que ao mesmo tempo se articulam e apresentam contradições e decalagens uma 

em relação à outra.” 

O Estado não é apenas um aparato de dominação que condensa as 

relações sociais e age em conformidade com as classes que dominam a economia e 

sustentam um projeto de hegemonia.  Mas, um como campo de disputa, no qual a 

correlação de forças e a organização política têm papel preponderante. Nessa 

perspectiva, ações organizadas no interior da escola ou de qualquer outra instituição, a 

partir de uma concepção de democracia que busque a (re)apropriação do público, de 

algum modo rebate na feitura da política, o que pode ser considerado como um caminho 

para a transformação social a favor dos trabalhadores. 

Os divergentes interesses que perpassam as políticas públicas e a atuação 

do Estado de forma a fortalecer ou organizar os interesses da hegemonia política e 

economicamente dominante e desorganizar os interesses das classes não hegemônicas; 

ao mesmo tempo em que institucionaliza a democratização da gestão educacional e 

escolar, cria ou reproduz as condições objetivas de destruição da sua efetivação.   

Os condicionantes devem ser considerados, mas não compreendidos 

como determinantes, uma vez que a história não terminou, como defendem alguns, mas 

podem ser o ponto de partida para a reflexão crítica, para a mobilização e contestação 

organizada no interior da escola. 

A gestão democrática para além da gestão gerencial, compreendendo a 

importante distinção entre os dois projetos de sociedade implícito a essas formas de 

administração, compreendendo as políticas de Estado como perpassada por tensões 

resultante da mobilização e contestação e a (re)politização da sociedade como um 

caminho de resistência ao capital, pode promover aos sujeitos o direito de vislumbrar os 

determinantes sócio-históricos e econômicos, as relações de desigualdade e exploração 

e as formas de reprodução da exploração através do trabalho, bem como, pode 

contribuir para consolidar práticas administrativas coerentes com o tipo de formação 

que se propõe: uma formação ampla, crítica, democrática e que promova a 

transformação por meio da mobilização social para a contestação. 



No entanto, conforme discutiremos nos próximos capítulos, o 

gerencialismo, opera uma dificuldade de compreensão das reais condições da educação 

no país e promove uma ação destruidora da política educacional devido à inadequação 

entre seus mecanismos e a natureza da educação e devido aos interesses contraditórios 

dos que estão no interior das escolas e os que dirigem as políticas. 

Capítulo3 

 

Gestão educacional no Rio Grande do Norte: democratização e a reestruturação 

gerencial (2000-2007) 

 

 

Introdução 

 
 

Na atualidade vem se configurando nos sistemas educacionais, um 

processo de modernização da gestão e perpassando-o, estão postas possibilidades de 

atuação ética-política distintas, que caracterizam uma determinada forma de gerir os 

serviços públicos.  Em comum, preveem a participação, a autonomia e a 

descentralização como estratégias de qualificação da educação, no entanto, nem sempre 

a sua operacionalização está articulada ao real significado de um processo democrático. 

Segundo autores, como Libâneo (2001) e Abranches (2003), em um contexto neoliberal, 

dá-se uma ressignificação desses conceitos utilizados, na lógica gerencial, não como 

mecanismos de um processo democrático, mas como  processo necessário à 

racionalização dos recursos.  Partindo desse pressuposto, discute-se neste capítulo, 

como esses distintos projetos de gestão educacional estão implicados na política de 

democratização da gestão e seus desdobramentos na política educacional do Rio Grande 

do Norte na atual década. 

A fim de melhor compreendermos a implementação do processo de 

modernização da gestão educacional no Estado do Rio Grande do Norte, necessário se 

faz considerar os antecedentes históricos, bem como a análise das diretrizes postas em 

documentos estaduais, elaborados e implementados no período, compreendidos entre 

2000 e 2007. Este capítulo analisa ainda, a participação do Rio Grande do Norte, no 

Prêmio de Referência em Gestão Escolar, que tem contribuído para a indução de um 



modelo gerencial de gestão educacional, dessa forma, consideramos pertinente analisar 

também o dossiê de candidatura da Escola Dom Nivaldo Monte apresentada à comissão 

julgadora do Prêmio de Referência em Gestão Escolar, o qual lhe garantiu o título de 

“Escola Referência Nacional em Gestão Escolar”,  sendo reconhecida como escola que 

conduz seu processo administrativo de forma democrática. 

 

3.1 A democratização da gestão educacional e escolar no Rio Grande do Norte: 

antecedentes e configuração atual 

 
 

Em consonância com as transformações impostas pelo processo de 

reorganização capitalista, pela agenda globalizada de políticas sociais, o estado do Rio 

Grande do Norte, no decorrer da década de 1990, efetuou mudanças na educação que 

repercutiram em toda sua estrutura.O  marco dessa reorganização, o Plano Estadual de 

Educação Básica (1994-2003), alinhado as orientações do Plano Decenal de Educação 

Para Todos (1993) incorporou a descentralização do sistema e a gestão democrática 

como ações primordiais das ações. Dentre seus objetivos e em coerência com as 

estratégias modernizadoras, previa: resgatar um planejamento social capaz de mobilizar 

as forças sociais para desencadear um processo de valorização da escola e que pressione 

os gestores para que ela funcione adequadamente; garantira a autonomia das unidades 

escolares de modo que sua prática reflita as demandas e aspirações da população 

(BARBALHO, 2006, p. 24).  

Os documentos orientadores da gestão educacional no Estado, à 

semelhança do sistema nacional foi incorporando e alternando lógicas variadas de 

gestão, havendo inicialmente privilegiado a gestão democrática e posteriormente a 

gestão gerencial. Nesse sentido, percebemos que o processo de elaboração do Plano 

Estadual de Educação (1994-2003), numa concepção de gestão democrática, contou 

com a ampla participação de diversos segmentos sociais − gestores municipais, 

escolares, representantes do executivo, representantes do Ministério da educação e 

comunidade em geral (BARBALHO, 2006,          p. 100), evidenciando o mesmo 

movimento observado em nível nacional em relação à ampliação da participação como 

forma de legitimar metas e ações planejadas, promovendo a responsabilização social e 

assegurando o princípio da democratização necessário a nova governabilidade. 



No aspecto do financiamento, o Estado aderiu ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 1, 

a partir do qual estabeleceu um regime de cooperação entre o Estado e os municípios, 

integrando as receitas oriundas dos impostos destes e redistribuindo-os de forma 

equânime.  O FUNDEF, a exemplo do movimento observado nacionalmente, que 

segundo Neves (1999, p. 138), operou uma “municipalização na marra”,  mostrou-se 

como indutor da reorganização do sistema no que diz respeito a sua descentralização, 

tendo em vista que a partir de então, cada município do RN, passou a desenvolver seu 

próprio sistema educacional com uma relativa autonomia em relação ao Estado e União.  

A descentralização financeira das escolas, de igual modo, teve importante 

incentivo, na década de 1990, por meio de ações financiadas pelo Governo Federal que 

repassavam recurso direto para as escolas, por meio de ações de complementação 

técnica e financeira, como o programa Dinheiro na Escola10. Para acompanhar o 

planejamento e aplicação dos recursos, tanto do FUNDEF, quanto dos programas de 

complementação, foram criados os conselhos municipais de educação e os conselhos de 

escola. 

Em síntese, a descentralização dos sistemas de ensino; a autonomia 

administrativa, financeira e pedagógica das escolas; a adesão ao FUNDEF; os contratos 

firmados entre escolas e Governo e a criação dos conselhos, no início da década de 

1990, alterou o modelo burocrático-piramidal de administração, flexibilizando a gestão, 

diminuindo os níveis hierárquicos, aumentando a autonomia de decisão dos gestores e 

criando espaços para colegiados e para a participação da comunidade escolar no 

processo decisório.  

Apesar dessa ampla reorganização, os resultados obtidos pelo país nas 

avaliações transnacionais não são animadoras, dessa forma, o Estado continuaria a 

propor inovações, a fim de melhorar o desempenho dos seus sistemas de educacionais. 

As avaliações transnacionais consideraram que a gestão centralizada ainda é a tônica da 

gestão da educação dos países da América Latina e que a descentralização de algumas 

responsabilidades dos Estados não têm sido acompanhada com o necessário 

investimento financeiro. E o apoio técnico para criar escolas autônomas e geridas com a 

participação social, assim, os organismos internacionais, entre eles a UNESCO, 
                                                            
10 Criado pela Resolução nº 12, de 10 de maio de 1995, com o nome de Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE). Mais tarde, passou a se 
chamar PDDE.  
 



defendem que devem ser implementadas no campo da gestão educacional, 

transformações que levem em consideração a mudança de foco: dos insumos e 

estruturas às pessoas, de forma a desenvolver as motivações e as capacidades para que 

se responsabilizem com os resultados, promovendo o envolvimento dos sujeitos não 

como atores que seguem orientações de livretos, mas autores que escrevem, criam e 

seguem o próprio roteiro e mudam as ações (UNESCO, 2002, p. 9). 

Essa exigência passou a nortear os documentos e estratégias estaduais em 

curso no decorrer da atual década no Rio Grande do Norte, por essa razão buscou-se dar 

uma maior consistência e coerência a democratização da gestão educacional e escolar, 

conforme se observa nas ações e documentos estaduais da década de 1990.  Assim 

destacamos por ordem cronológica a Portaria Nº. 115/2000 - SECD/GS que dispõe 

sobre as normas básicas para organização e funcionamento administrativo e pedagógico 

das escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte; a Lei complementar a 

Lei nº. 290/200511; o Plano Estadual de Educação (2005/2011)12; e o Plano de Metas 

Estadual, que atendendo as exigências do PDE-Nacional resultou no lançamento da 

chamada Agenda da Educação, pela governadora Vilma de Faria em Junho de 2007. 

A partir do documento Normas Básicas para Organização e 

Funcionamento Administrativo e Pedagógico das Escolas da Rede Estadual de Ensino, 

instituída pela Portaria Nº. 115/2000, observa-se um detalhamento sobre o processo de 

descentralização da gestão no interior das escolas.  A aplicabilidade dessas orientações 

implicou em considerar a democratização da gestão escolar como princípio maior, 

entendendo que este seria fortalecido, monitorado, avaliado e assessorado pelos órgãos 

centrais e regionais. Segundo o documento, o sistema educacional do Rio Grande do 

Norte deveria observar ainda os seguintes princípios: 

 
 
I - Participação dos profissionais envolvidos no processo educativo da 
escola na elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação 
do seu projeto político-pedagógico; 

                                                            
11 Dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede pública estadual de 
Ensino do Rio Grande do Norte e dá outras providências. 
12 O Plano Estadual de Educação atende a uma exigência legal da Constituição Federal e da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação e estabelece diretrizes globais e estratégicas para as várias 
modalidades da educação básica e para a educação profissional e superior.  O documento em 
análise tem orientado as diretrizes da secretaria de fato, mas não de direito, uma vez que ainda 
não foi submetido à análise e aprovação da Assembléia Legislativa Estadual.  O texto 
consultado se constitui na terceira versão preliminar do documento, já tendo sido alterado em 
2006. 
 



II - organização e participação dos segmentos da comunidade escolar - 
dirigentes, professores, alunos, pais, pessoal de apoio, técnico-
administrativo e pedagógico - nos processos consultivos e, através da 
representação em órgãos colegiados, nos processos decisórios; 
III - autonomia de gestão pedagógica, administrativa e financeira, das                
unidades escolares, observadas as diretrizes e normas vigentes; 
IV- transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e 
financeiros; 
V - administração dos recursos financeiros, através da elaboração, 
execução avaliação do plano de aplicação, devidamente aprovado 
pelos órgãos ou instituições escolares, levando em consideração a 
legislação vigente para gastos e prestação de contas de recursos 
públicos;  
VI - constituição e funcionamento do Conselho Diretor, da Caixa 
Escolar, dos Conselhos de Ciclo, Série ou Classe, da Associação de 
Pais e Educadores e das Agremiações Estudantis (SEEC-RN, 2000, p. 
4). 
 
 

Esse desenho institucional que prevê uma organização do poder mais 

horizontal está presente na legislação desde a LDB nº 9394/96, no entanto, o Estado 

reafirmou por meio da Portaria nº. 115/2000, a exigência do funcionamento das 

instâncias participativas no interior da escola e definiu as atribuições e características de 

cada uma delas.   Nesse sentido, reafirmou a exigência de criação do Conselho Diretor, 

e do Caixa Escolar já regulamentado pelo Decreto Nº 12.508, de 13 de fevereiro de 

1995.  

A Portaria indica a necessidade de que o planejamento financeiro da 

instituição seja elaborado, executado e avaliado com a participação dos órgãos 

colegiados existentes nas instituições escolares, levando em consideração a legislação 

vigente para gastos e prestação de contas de recursos públicos e ao regulamentar a 

participação da comunidade escolar na gestão, busca imprimir o princípio da 

transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiro, 

responsabilizando a todos, gestores e segmentos, pelos resultados obtidos.  

No que se refere aos Conselhos Escolares, estes devem ser de caráter 

deliberativo e consultivo o Conselho Diretor ou Conselho Escolar, com base no 

Regimento Interno da escola, no Projeto Político Pedagógico e na legislação vigente, 

avalia e decide sobre as questões pertinentes aos objetivos da instituição.  O Caixa 

Escolar13, associação de pais, docentes, discentes e funcionários igualmente são 

                                                            
13 A Caixa Escolar é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, representativa da comunidade escolar, instituída pela Resolução Nº. 001/95, de 
13 de novembro de 1995, da SECD/RN, para receber e administrar os recursos financeiros 



reafirmadas como instrumento necessário para qualificar a gestão escolar via 

participação. 

Conforme está previsto no próprio documento, ele serviu de base para a 

elaboração do projeto político-pedagógico e do regimento escolar das unidades de 

ensino da rede estadual, em sintonia com a política educacional preconizada pela 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SECD), constituindo-se em importante 

instrumento de homogeneização dos valores e estratégias preconizadas. 

  Nesse sentido afirma-se que:    

 
 
É importante também que se reforce o desígnio que a SECD tem de 
poder, aos poucos, ir promovendo uma ruptura com posturas 
clientelísticas que em nada contribuem para o avanço que os tempos 
modernos estão a exigir. Este ideal será conseguido a partir do 
compromisso com uma gestão democrática e participativa, através da 
qual a própria comunidade que abriga a escola possa ser incentivada a 
colaborar. Para isso os dirigentes escolares terão que abrir suas mentes 
e corações para o acolhimento da comunidade em seu espaço escolar 
e, mais que isso, na própria vida pedagógica da unidade de ensino, 
ensejando a sua participação na construção do seu projeto político-
pedagógico (RIO GRANDE DO NORTE, 2000, p. 3). 
 
 

A gestão democrática, o protagonismo da comunidade escolar, a ruptura 

com uma cultura organizacional baseada em interesses particulares são apontadas como 

características necessárias para atender as transformações dos “tempos modernos”. 

Destaca-se para tanto, o papel dos dirigentes e a capacidade deste de organizarem a 

participação. Assim, a ênfase à democratização que anteriormente recaia sobre o 

gerenciamento dos recursos e sua fiscalização via participação, sem ênfase ou 

detalhamento sobre como a descentralização deveria alterar o cotidiano das escolas, 

prevê a necessidade de alterar o desenho institucional, tornando-o menos verticalizado e 

impondo uma maior exigência quanto à implementação das estratégias centralmente 

planejadas.   

Apesar do forte discurso pró-participação e do novo desenho 

institucional, o documento não fazia qualquer menção a uma possível mudança na 

forma de provisão no cargo de diretor, realizada até então por indicação política.  Cinco 

anos depois dessa portaria, com a Lei complementar nº. 290/2005, foi instituída a 

                                                                                                                                                                              
destinados às escolas, transferidos por órgãos federais, estaduais e municipais, pela comunidade, 
pelas entidades privadas e aqueles resultantes de campanhas escolares. 
 



eleição direta para diretor na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte (RN).  Até 

então os diretores eram nomeados ou indicados e atuavam como braços do poder 

Executivo no interior da escola reforçando um tipo de clientelismo moderno, no qual 

não é mais a dependência econômica direta que rege as relações de troca de favores e 

influências, mas a possibilidade de acesso aos recursos do Estado, caracterizando um 

clientelismo do tipo político (DROULES apud PARO, 2003).  

Nesses casos, a escolha de diretor cabe ao deputado, vereador, prefeito 

ou chefe de diretórios partidários com base em critérios como influência política, 

filiação partidária e/ou parentesco dos pretendentes.  Configurando o que na linguagem 

da política denomina-se de curral eleitoral, uma situação na qual a direção das escolas, 

comprometidas com interesses particulares de políticos ou partidos, prescinde do 

respaldo da comunidade escolar, trabalhando, pois, numa situação em si, 

instrumentalizadora de práticas autoritárias (DOURADO apud PARO, 2003). 

Em 2005, com a Lei complementar nº. 290 que dispõe sobre a 

democratização da gestão escolar no âmbito da rede pública Estadual de ensino do Rio 

Grande do Norte, alterou-se a forma de provisão do cargo de diretor que deixou de ser 

uma indicação política para se dá via eleição.  A lei alterou também a forma de 

condução da gestão escolar, determinando que deveria ser exercida não apenas pelo 

diretor e vice-diretor, mas por uma equipe de direção composta por: diretor, vice-

diretor, coordenador pedagógico e coordenador financeiro.  Estabeleceu as atribuições 

de cada membro da equipe de direção e do conselho de escola; reconheceu a livre 

organização dos membros da escola em associação de pais, alunos, professores e 

funcionários; dispôs sobre as normas para eleição da Equipe de Direção e explicitou as 

normas de condução do processo.  

Conforme Paro (2003), a relevância do processo de eleição em 

detrimento da nomeação ou concurso público na provisão do cargo de direção, 

fundamenta-se na possibilidade de tornar-se mais um instrumento de controle 

democrático do Estado por parte da população e deve ser compreendida dentro do 

processo de alargamento da democracia que se utiliza não apenas de instrumentos da 

participação representativa, mas também da representação direta.   

Segundo esse autor, embora se articulem resistências conservadoras e até 

mesmo entre educadores que se dizem progressistas e se dê um intenso debate em torno 

da pertinência e adequação desse modo de provisão, por vezes com posicionamentos 

políticos contrário, essa é a forma mais coerente entre os objetivos educacionais 



emancipatórios e a condução do processo administrativo da escola, tendo em vista que 

outorga maior autonomia aos diretores em relação ao poder político instituído.  

Conforme ressalta, ainda, o fato de que a educação escolar não pode modificar a 

sociedade, não significa que não possa contribuir para isso, e, embora a eleição de 

diretores não deva ser tomada como um fim em si mesma, ou como panaceia que 

resolverá todos os problemas,  

 

Na medida em que consiste na apropriação da cultura humana, a 
educação constitui elemento imprescindível para que os sujeitos 
humanos, tomando ciência da realidade social, possam agir na direção 
de sua transformação. E a escola, ao lidar com esse tipo de atividade, 
tem necessariamente de ter um mínimo de autonomia com relação às 
determinações sociais mais amplas, o que possibilita que ela 
implemente e exercite formas democráticas amplas (PARO, 2003, p. 
31). 
 
 

Por ser recente esse processo no RN, não existem pesquisas que discutam 

ou apontem para as características a ele inerentes, no entanto com base em pesquisas 

realizadas em outros estados, Fortuna (2008) evidencia a complexa posição que 

assumem os diretores eleitos nesse contexto modernizador, que os tem transformado em 

gerente de um negócio que precisa viabilizar-se: a escola. Todavia apesar da difícil 

tarefa dos diretores em conduzirem esse “negócio”, a Lei nº 290 se constituiu num 

avanço, tendo em vista concorrer para diminuir as relações paternalistas e clientelistas 

que se estabeleciam por meio da prática de indicação política e por dar aos diretores 

gestores maior autonomia em relação ao poder, ainda que essa autonomia seja mais 

potencial que real.   

Contemporâneo ao processo de implementação da eleição de diretores, 

iniciaram-se as discussões a cerca do Plano Estadual de Educação (2005-2011).  A 

despeito da reestruturação realizada, o Plano, em sua análise situacional, registra poucos 

avanços em relação à eficiência e eficácia pretendida, especialmente nos últimos anos 

da educação básica.  De acordo com o documento, embora tenha se atingido no Ensino 

Fundamental, a meta de universalização, constata-se um alto índice de distorção idade-

série, evasão e repetência, o que significa desperdício de investimentos, ou baixa 

efetividade das políticas.  Além do que, de acordo com dados do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) publicados no documento, observou-se um déficit de 

aprendizagem no Ensino Fundamental no RN acima de 77% em relação às habilidades 

necessárias na área de linguagem e de 71, 59% em cálculo/matemática, sendo os alunos 



classificados em estágios críticos ou muito críticos (RIO GRANDE DO NORTE, 2005, 

p. 12). 

Os dados relacionados ao Ensino Médio, Educação infantil, Educação de 

Jovens e adultos, Ensino Profissionalizante e taxas de analfabetismo, de igual modo 

evidenciam que o estado está diante do enorme desafio de propor e coordenar políticas 

eficazes para a melhoria dos seus índices. Em função da análise dos dados,  sob 

influência das proposições nacionais, o Plano reflete a necessidade de políticas voltadas 

para uma visão sistêmica de educação, tida como forma de reparar as discrepâncias 

entre os diferentes níveis de ensino, decorrente da focalização no Ensino Fundamental 

durante a década de 1990.   

As políticas delineadas a partir de então, apresentaram uma preocupação 

com a articulação de investimentos técnicos e financeiros em todos os níveis da 

educação básica, incluindo políticas voltadas para a profissionalização e educação de 

jovens e adultos.  Esse aspecto evidencia o movimento de produção das contradições, 

tendo em vista que anteriormente, para justificar a diminuição do Estado com vistas ao 

ajuste estrutural,  deu-se a consolidação da focalização no Ensino Fundamental e a 

gradativa mercadorização tanto da educação profissional, quanto do Ensino Médio, que 

passaram a ser ofertados principalmente por instituições privadas.    No atual momento, 

entretando, impõe-se a necessidade ao Estado de que sejam implementadas ações 

reparadoras dos problemas criados por essa visão. 

Para elevar seus índices, a articulação entre o Estado e os diferentes 

setores da sociedade brasileira e rio-grandense-do-norte é considerada imprescindível.  

Por meio dessa articulação objetiva-se consolidar a universalização do acesso, 

permanência e sucesso da educação básica com qualidade.  Para tanto, dentre oito 

princípios estabelecidos, a gestão democrática aparece como o primeiro. Sobre a qual se 

diz: 

 

Não se alcançará a qualidade desejada se não houver uma ruptura com 
estruturas verticais hierarquizadas de forma segmentada, em que os 
atores têm o seu papel definido de forma estanque, sem compromisso 
com a visão e a compreensão da totalidade. E, muito menos ainda, 
sem a dimensão e a clareza da democracia, participação e construção 
coletiva baseado em um projeto de nova sociedade (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2005, p. 20). 
 
 



Portanto para a melhoria da qualidade, devem ser realizadas reuniões 

sistemáticas em que os grupos envolvidos na gestão da escola desenvolvam novas 

aptidões, melhorem o relacionamento interpessoal, desenvolvam formas coletivas de 

motivação e envolvimento com o planejamento, acompanhamento e execução das 

metas. Para tanto, destaca-se como fundamental uma equipe gestora com formação 

adequada para articular os diferentes segmentos de forma a superar ações competitivas 

em detrimento de ações cooperativas. (RIO GRANDE DO NORTE, 2005, p. 20).  

Nessa perspectiva de participação social, caberá aos gestores mobilizar as 

sinergias alinhadas ao projeto de democratização gerencial, o que implica em considerar 

ser possível uma confluência de interesses, motivado pelas estratégias de fabricação de 

consenso.  

Conforme se observa, embora seja um sistema de ensino independente, o 

RN realiza sua avaliação e planejamento com base em dados recolhidos e 

sistematizados nacionalmente, assim como realiza seu planejamento considerando os 

resultados dos demais sistemas de ensino. Esses dados são centralizados e 

disponibilizados para a consulta pública, objetivando criar uma cultura de competição 

entre os sistemas e ao mesmo tempo possibilitar o controle governamental e social em 

relação a esses resultados.  Tem-se então uma inovação importante e complexa que 

altera drasticamente a forma de conduzir a política educacional local. 

O que significa, em outros termos, que a utilização dos sistemas de 

avaliação nacional como parâmetro criou os caminhos para que as metas a serem 

atingidas fossem mensuráveis, definidas e servissem de diretriz para toda a cadeia de 

agências, gestores e demais sujeitos envolvidos no planejamento, execução e avaliação 

dos processos educativos escolares.  Nesse sentido, a busca da qualidade ou êxito se dá 

atrelada aos parâmetros dessas avaliações, interferindo diretamente também na matriz 

curricular do Estado e das escolas, o que ocasiona o alinhamento também na esfera 

pedagógica e interfere na autonomia do planejamento das agências.   

Em outros termos, o Estado considera os dados nacionais para criar 

diretrizes e metas e as escolas devem considerar os dados estaduais e os seus próprios 

para estabelecer, perseguir e alcançar metas, melhorando assim os índices gerais.  A 

imprensa divulga esses resultados e entre os sujeitos envolvidos com a educação, quer 

sejam eles críticos ou não do sistema, há uma tendência para que se discuta a qualidade 

a partir destes.   



Logo, na nossa análise, o caráter de alinhamento da política educacional 

do Estado como projeto de modernização gerencial, revela-se no Plano Estadual (2005-

2011), tanto pela utilização dos dados quantitativos resultantes do Instituto Nacional de 

Estudos Educacionais do Ministério da Educação e Cultura e Ministério da  

Educação e Cultura (INEP\MEC), como ponto de partida para as análises situacionais e 

planejamento das ações, quanto pela defesa da participação como instrumento de 

implementação e legitimação da política centralmente delineada: evidências do binômio 

centralização/descentralização e das estratégias de responsabilização contemporânea. 

Evidenciando outros instrumentos da política nacional a fomentar esse 

binômio, nesse contexto de popularização das metas, resultados, índices e notas, 

conforme evidenciamos, em Abril de 2007, por meio do Decreto nº 6.094, o Governo 

Federal criou o Plano de Metas da Educação, estabelecendo mecanismos para o 

estabelecimento de um novo pacto federativo entre os Estados, Municípios e Distrito 

Federal, denominado “Compromisso Todos Pela Educação”.  A adesão ao pacto, 

considerada pelo governo central como voluntária, tem por base a celebração de um 

convênio por meio de um Plano de Ações Articuladas (PAR), no qual os entes 

federativos se comprometem com a assunção da responsabilidade de promover a 

melhoria da qualidade da educação básica em sua esfera de competência e pela 

evolução do IDEB (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007). 

Embora, segundo o documento, a adesão seja voluntária, os municípios 

que não aderirem ao pacto, não contam com essa assistência.   Aderindo ao pacto, em 

30 de Maio de 2007, o Governo do RN lançou seu Plano de Metas ou a “Agenda da 

Educação”, composta por quatro eixos estruturantes: educação de qualidade; melhorar 

para educar; dinamizando a Escola e choque de Gestão.  

As ações básicas relacionadas ao eixo “educação de qualidade” previam 

campanhas de conscientização da comunidade sobre a importância da integração 

sociedade escola; gestão da SEEC nas regionais; parcerias das escolas com empresas 

privadas; ações para manter alunos na escola após as aulas; o desenvolvimento de 

oficinas de alfabetização; construção e implantação de centros de ensino médio.  

Relacionada ao eixo “melhorar para educar” o planejamento elaborado 

previa: criar modelos de escolas públicas; dotar todas as escolas de quadras esportivas 

cobertas; construção de laboratórios de informática; atendimento de saúde na rede de 

ensino; desenvolvimento de bons hábitos alimentares nas escolas; capacitação 

continuada de professores; envolvimento entre escola e empresas. 



Quanto ao eixo “dinamizando a escola”, foi previsto: promover 

atividades que envolvam os alunos criando a consciência da premiação do desempenho; 

criar competições que desenvolvam e despertem a busca pelo conhecimento; evidenciar 

a meta do milênio através do voluntariado jovem nas escolas. 

Por último, em relação ao eixo “choque de gestão” as ações básicas 

previam: criar plano de desenvolvimento e acompanhamento de metas; parceria com 

municípios visando à elevação dos índices do IDEB; adequação das estruturas internas 

da SEEC, DIRED e Escolas; criação da rede integrada de educação através da 

informatização; melhoria da qualidade do ensino com premiação para os melhores 

resultados obtidos. 

A agenda estabeleceu como objetivo institucionalizar o novo modelo de 

gestão, baseado na eficiência, eficácia e efetividade, medida através de metas 

predeterminadas.  Para tanto, previa: o estímulo a competitividade; o destaque para a 

parceria com a iniciativa privada; a disseminação do discurso pró-participação e 

sistemas de premiação.  Por meio das premiações pretende: 

 
 
Melhorar a qualidade do ensino com foco em resultados, premiando-
se os municípios, escolas e alunos que alcançarem melhores resultados 
e premiando escolas e municípios que alcançarem melhor evolução 
nos índices com base nos parâmetros do IDEB (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2007, p. 3). 
 
 

Esses prêmios levam em consideração metas estabelecidas 

nacionalmente, a exemplo das 28 metas do “Compromisso Todos Pela Educação”.  A 

premiação, realizada pelos Governos Estadual, Municipal, Federal e/ou por empresas 

privadas, tem sido uma estratégia indutora da penetração das formas de 

responsabilização, ou da mudança da cultura escolar no estado do Rio Grande do Norte.   

Pode se identificar diferentes formas de premiações, com um destaque para as que 

preveem  aumento de recursos ou financiamento de determinados programas das escolas 

que apresentarem melhores índices no IDEB, por exemplo.   

A “Agenda da Educação” (2007), embora modernize a sistemática de 

apresentação do planejamento, ao aderir ao planejamento baseado em metas, apresenta 

as ações sem críticas ou uma visão mais alargada acerca das bases causais dos índices e 

características que se propõe a superar. O que, na nossa compreensão, implica ainda em 

admitir, que o documento apresenta uma concepção de que a escola do Rio Grande do 



Norte, com todos os seus problemas, não precisa de mais investimentos, ou mesmo de 

que, precisamos de outro tipo de sociedade, mas sim de inovações técnicas e 

competência gerencial.   

Ao aderir sem as análises críticas ao Pacto, o RN assume, por exemplo, 

que deve ser estabelecida uma rede de parcerias entre o Estado e as empresas, na 

condução das políticas sociais; que a solidariedade ou a corresponsabilização dos 

sujeitos é um caminho para diminuir as discrepâncias sociais geradas pela enorme 

desigualdade na distribuição de renda; e que a desagregação social, fruto da diminuição 

dos postos de trabalho é inevitável e pode ser resolvida pelo empreendedorismo, que 

significa a capacidade criativa dos sujeitos para encontrarem formas de gerar renda. 

Esse discurso  

 
 
Embora se refira à libertação e à transformação social, visa imprimir 
novas formas de dominação aos sujeitos, formar empreendedores cuja 
identidade tenha por base os valores que sustentam o mercado a ação 
do mercado. Refere-se a um sujeito que deve possuir competências 
técnicas e capacidade de organização que lhe permitam inserir-se num 
processo produtivo de base flexível, que também precisa ser autônomo 
para buscar soluções e resolver os problemas com os quais se depara. 
De preferência que saiba conviver em sociedade sem questionar as 
relações de desigualdade a que está submetido, considerando-as 
naturais, como produto de seu próprio esforço (GARCIA, 2007, p. 
97). 
 

 

Portanto, o cenário educacional do Rio Grande do Norte, suas diretrizes e 

documentos oficiais apontam tanto para os mesmos problemas do cenário nacional, 

quanto para os mesmos encaminhamentos ao solucioná-los: o aprimoramento do 

binômio centralização/descentralização; o aprimoramento das formas de 

responsabilização na administração pública via responsabilização social, via 

responsabilização pela lógica dos resultados e via responsabilização pela competição 

administrada.  

Esses encaminhamentos, por sua vez, guardam estreita relação com o 

projeto político que perpassa as orientações internacionais e nacionais, que se propõem 

a reconstruir o aparelho de estado, tornando-o mais eficiente na realização de suas 

tarefas e mais efetivo ao enfrentar os desafios da globalização, para, assim, atender com 

maior competência as demandas do capital. 



De todo modo, implícita nessa convergência entre a política do RN e a 

política nacional, identifica-se que ambas trazerem em sua gênese as demandas 

populares e a luta dos grupos organizados em prol de uma sociedade menos injusta, a 

institucionalização da democratização da gestão educacional no Rio Grande do Norte, 

traz o potencial transformador, na medida em que institucionaliza também, a 

possibilidade da atuação contestatória e a articulação de mobilizações populares que 

objetivam a transformação do status quo.   

 

 

3.2 Prêmio Nacional de Referência em Gestão Educacional: a adequação aos 

parâmetros gerenciais e sua repercussão no RN 

 

 

Dentre as várias estratégias para incentivar a mudança na cultura das 

instituições adequando-as aos padrões gerenciais, tem figurado no cenário da educação 

brasileira, o Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar.  A análise crítica de sua 

lógica interna, bem como a análise dos seus objetivos, evidenciam o caráter progressista 

que as alianças construídas em torno das atuais políticas hegemônicas têm formalizado, 

assim como as contradições inerentes a base econômico-social no qual essas alianças se 

firmam.  

O Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar é uma iniciativa 

conjunta do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME), da Organização das Nações Unidas 

para a Educação Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Fundação Roberto Marinho 

(FRM), o que revela uma forte intercessão entre instituições privadas e publicas no 

processo de ressignificação da relação Estado-sociedade.  Sua implementação conta 

com o apoio da Fundação Ford, do Fundo das Nações Unidas para a infância 

(UNICEF), da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, do Conselho Britânico e, 

eventualmente de outros organismos e instituições (MANUAL DE ORIENTAÇÔES, 

2008). 

 Pode concorrer a esse prêmio escolas de todo o Brasil, elas devem 

realizar uma autoavaliação prevista no regulamento e enviar um dossiê ou relatório 

completo, das ações desenvolvidas, nos moldes em que são solicitados no manual de 

orientação, com as devidas comprovações documentais.  A premiação é constituída por 



valores em dinheiro para as escolas vencedoras, diploma de “Escola Referência 

Nacional em Gestão Escolar” e viagem de intercâmbio para os diretores.   

No ano de 2008, O Prêmio encontrava-se em sua décima edição, havendo 

contado, com a adesão 19.230 escolas. As escolas vêm se candidatando buscando o 

reconhecimento nacional de sua eficiência e de seu desempenho, esses aferidos por 

instrumentos elaborados e aplicados, tendo como referência indicadores criados pela 

Comissão do Prêmio. No que se refere especificamente à gestão da escola, esta deve ser 

reconhecida como democrática por todos aqueles que compõem a comunidade escolar.  

Quanto as suas características e objetivos, na opinião de seus 

organizadores o Prêmio se constitui em um instrumento que estimula a melhoria do 

desempenho da escola e o sucesso da aprendizagem dos alunos pela identificação e 

reconhecimento como referencial, de estabelecimentos escolares que estejam 

desenvolvendo práticas eficazes de gestão (MANUAL DE ORIENTAÇÔES, 2005, p. 

7). 

O caráter indutor da qualidade, que esse instrumento teria, é reconhecido 

também pelo Comitê Estadual do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar do 

RN. No documento elaborado por ocasião de sua primeira reunião para análise dos 

relatórios das escolas do RN inscritas na sétima edição (2005-2006) o comitê o definiu 

como:   

 

O Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar é um mecanismo 
para estimular a melhoria do desempenho da escola e o sucesso da 
aprendizagem dos alunos, para identificar e para reconhecer, como 
referência estadual e nacional, estabelecimentos escolares que estejam 
desenvolvendo práticas eficazes de gestão. O Prêmio é uma estratégia 
de mobilização contínua de toda a comunidade escolar, voltada para a 
identificação, análise e reflexão dos mecanismos e procedimentos da 
gestão e da função social da escola (RIO GRANDE DO NORTE, 
2006, p. 4) 
 
 

São objetivos do prêmio: 

 

a) estimular o desenvolvimento da gestão democrática na escola, 
tendo como foco o compromisso com uma aprendizagem de 
qualidade; 
b) valorizar as escolas públicas de educação básica que se destaquem 
pela competência de sua gestão e por iniciativas e experiências 
inovadoras e bem-sucedidas na melhoria da aprendizagem dos alunos; 
c) apoiar o desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação da 
gestão escolar; e 



d) incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela 
elaboração de planos de ação, tendo como base a sua auto-avaliação 
(MANUAL DE ORIENTAÇÕES, 2006, p. 7) 
 

 

A dimensão da democratização da gestão, conforme observado é 

destacada como primeiro objetivo do Prêmio e é articulada com a qualidade. O segundo 

objetivo contempla a valorização das escolas públicas que se destacaram pela sua gestão 

inovadora e bem-sucedida, numa menção implícita aos o princípio da premiação e 

punição, como elemento indutor da qualidade; o terceiro objetivo, ao prevê o incentivo 

da cultura de autoavaliação, de acordo com nossa análise, está se referindo a conduzir as 

escolas para a gestão com base na análise dos resultados e por fim, o último objetivo, 

implica em considerar desejável que esses elementos sejam articulados e contemplados 

em um amplo planejamento, que redunde no aumento da melhoria da qualidade.  

Pela lógica prevista no Prêmio, a partir da incorporação da cultura de 

autoavaliação, as escolas passariam a desenvolver boas práticas de gestão ocasionando, 

portanto, a melhoria dos seus resultados.  Por outro lado, a análise dos resultados já 

obtidos, seguindo a lógica da condução do planejamento, constituiria-se em parte 

fundamental da autoavaliação que deveria resultar no planejamento das metas a serem 

perseguidas em busca de melhorar os resultados analisados.  Esse ciclo, característico 

do gerencialismo, será, portanto, incentivado pela sistematização da autoavaliação 

prevista. 

Nas edições do Prêmio Nacional e Referência em Gestão Escolar que se 

sucederam a partir de 2007, foi considerando o lançamento do “Compromisso Todos 

pela Educação”. Nesse sentido, é possível observar uma articulação entre os objetivos 

do Plano e as metas estabelecidas pelo PDE-nacional para a educação brasileira.  

Conforme se pode ler: 

 
 
Ao apresentar sua candidatura, o diretor e sua escola participarão de 
um importante e contínuo movimento nacional pela melhoria da 
qualidade do ensino.   
Dê sua contribuição para o sucesso do Todos pela Educação, lançado 
no dia 6 de setembro de 2006.   
Uma gestão escolar de qualidade é pré-condição para alcançar as 
cinco grandes metas educacionais, até 2022, ano do bicentenário da 
Independência do Brasil: 
1. Todas as crianças de 4 a 17 anos estarão na escola. 
2. Toda criança de 8 anos saberá ler e escrever. 
3. Todo aluno aprenderá o que é esperado para a sua série. 



4. Todos os alunos vão concluir a educação básica. 
5. Os recursos da educação serão garantidos e bem geridos. 
(UNESCO, 2008, p. 9). 
 
 

Essa articulação revela que embora a premiação seja um instrumento 

proposto e organizado por instituições privadas e associações não governamentais, há 

tanto um alinhamento de seus propósitos e estratégias aos objetivos e estratégias 

governamentais, quanto uma pretensão por parte dessas instituições, em relação ao 

poder de atuar para promover as transformações culturais necessárias ao novo momento 

e a consequente obtenção das metas traçadas. 

Esses aspectos denotam o aumento da intercessão entre sociedade civil e 

sociedade política na condução das políticas sociais, e o quanto têm se efetivado as 

novas formas de colaboração necessárias ao capital mundializado e financeirizado, 

objetivadas pelas políticas internacionais e nacionais desde o final da década de 1970.   

Nessa nova forma de relação, conforme evidencia Nogueira (2005), os 

cidadãos organizados – sociedade civil – irão se dirigir muito mais para a gestão das 

políticas públicas do que para a oposição a essas, tenderão a abandonar a luta no terreno 

político-estatal para se concentrar na defesa de direitos e valores em escala mundial.  Os 

governos por sua vez, disseminam que só pode haver um Estado competente se trouxer 

consigo uma sociedade civil participativa, ativa e democrática.  Ou seja,    

 

Não se trataria, portanto, de uma organização autônoma voltada para a 
emancipação, a construção de consensos e hegemonias ou a 
interferência coletiva nos espaços em que se definem as escolhas e as 
decisões fundamentais, mais de organização subalternizada, 
domestificada, concebida de modo ‘técnico’. A sociedade civil seria 
cooperativa, parceira: não um campo de lutas ou oposições, mas um 
espaço de colaboração e de ação construtiva (voluntariado) 
(NOGUEIRA, 2005, p. 59). 

 

Pouco se observa por parte desses sujeitos e das instâncias que 

representam, um movimento de crítica a esse instrumento e aos objetivos que 

efetivamente o perpassa.  O que se observa, é que devido à complexidade do momento 

histórico no qual a democracia na condução das políticas públicas é desejável pelas 

diversas classes e frações de classe, a convergência de interesses produziu confundiu 

alguns atores sociais ao ponto de perderem de vista seus projetos originais. 

O Prêmio, assim como o IDEB e o PDE-nacional, estabelece parâmetros 

(metas) claros do que é desejado e cria estímulos para que todas as agências e sujeitos 



nela envolvidos trabalhem para atingi-los, como em uma grande empresa. O controle 

social, previsto nessa dinâmica, constitui-se em um elemento para o controle de 

qualidade. Nessa dinâmica, estão previstas a autoavaliação das seguintes dimensões: 

 a) gestão dos resultados educacionais; 

 b) gestão participativa;  

 c) gestão pedagógica; 

 d) gestão de pessoas; 

 e) gestão de serviços e recursos. 

Na dimensão da gestão dos resultados educacionais, de acordo com os 

indicadores de qualidade, é considerada Referência em Gestão a escola que: socializa 

anualmente as metas a serem atingidas; analisa e propõe metas a partir da análise de 

dados dos últimos três anos das taxas de aprovação, reprovação, distorção idade-série e 

evasão; compara e utiliza em seu planejamento os resultados das avaliações Nacionais e 

Estaduais; divulga aos pais e comunidade os resultados obtidos; mede e sistematiza 

regularmente o índice de satisfação dos pais e alunos em relação a escola e, por fim, 

monitora e avalia a implementação dos planos e metas junto aos vários segmentos da 

comunidade escolar. 

Ao analisarmos esses indicadores, à primeira ressalva a ser feita, é que, 

dificilmente uma administração escolar racional, política e tecnicamente competente, 

não agirá de modo a utilizar-se de mecanismos semelhantes para nortear o trabalho 

escolar.  Provavelmente busque realizar um diagnóstico com base em dados 

quantitativos da escola, associando-os, no entanto, aos dados qualitativos para conduzir 

suas análises e reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem e os caminhos que 

deverá trilhar ao definir os objetivos institucionais.   O que significa dizer que se de 

algum modo a adesão das escolas ao Prêmio as estimula a perseguir essas metas, de 

certa forma elas estão perseguindo aquilo que é salutar que o façam, e que, 

provavelmente é o fim pretendido por todas, embora os atinjam em níveis e condições 

diferentes.  

O que a lógica do Prêmio e sua difusão como instrumento capaz de 

alterar a cultura das escolas evidencia e é passível de crítica, é a nova dinâmica de 

controle construída sobre as bases do binômio descentralização/(re)centralização, por 

meio da qual, as sutis inovações do projeto modernização gerencial, consolida valores e 

posturas que contribuem para a continuidade do status quo.  A primeira inovação 

alinhada com esse projeto, conforme está posto, é a valorização de que o planejamento 



seja pautado pelos índices de evasão; aprendizagem; distorção idade-série e pelo 

controle social, nesse caso, controle realizado pela medição do grau de satisfação dos 

pais em relação à escola.   

Essas inovações evidenciam que as metas a serem perseguidas já foram 

traçadas em outras instâncias e que as agências as deverão perseguir. Evidenciam ainda 

que a pressão dos pais, do mesmo modo que a pressão dos clientes na relação empresa-

consumo se constitui em um elemento de controle de qualidade dos processos 

educacionais.  Desse modo, transfere a responsabilidade pelos índices nacionais e 

locais, decorrentes das questões estruturais mais amplas, para os níveis das escolas e 

posteriormente para os níveis individuais, assim como, implica em defender que a 

competitividade e o controle social ao incidir sobre o trabalho dos profissionais da 

educação se constituem em elemento fundantes da qualidade escolar.  

Nesse contexto ocorre uma exacerbação do trabalho desses profissionais, 

que ao serem culpabilizados pelos resultados e exigidos em suas capacidades criativas 

para que encontrem soluções internas aos problemas que são estruturais, têm suas 

responsabilidades e atividades ampliadas e complexificadas (OLIVEIRA, 2008).  

A dimensão da gestão participativa abrange aos processos e práticas que 

respondem ao princípio da gestão democrática do ensino público.  De acordo com os 

descritores observados nessa dimensão, uma escola é considerada democrática: quando 

seu projeto pedagógico é desenvolvido com a participação de todos os segmentos da 

escola e suas metas e estratégias norteiam a ação educativa; o plano de ação e a prática 

pedagógica são acompanhados e avaliados por representantes dos vários segmentos da 

escola; os colegiados são atuantes e demonstram comprometimento com suas 

atribuições; são estabelecidas parcerias com profissionais, empresas e outros serviços 

para enriquecer o currículo; há transparência, informação e prestação de contas a 

comunidade em relação aos planos e ações da escola; se existem práticas de estímulo ao 

engajamento dos alunos em ações de solidariedade comunitária, visando à formação 

cidadã. 

Nessa dimensão podem ser observadas inovações importantes do ponto 

de vista da alteração da dinâmica institucional, destacamos, por exemplo, o incentivo as 

parcerias para que, complementem os espaços, materiais e recursos da escola.  Dentro 

dessa lógica, uma escola eficiente, assume que os investimentos e condições materiais 

de que dispõem são insuficientes e que a comunidade deverá desdobrar-se, ser criativa e 

buscar em outros agentes, que não o Estado, viabilizar a satisfação de suas necessidades. 



Vislumbra-se ainda a valorização das ações comunitárias de 

voluntariado, por meio das quais se naturaliza o trabalho não-remunerado como sendo 

uma estratégia de formação de hábitos e valores altruístas, necessários ao caráter do 

cidadão.  Ocultando-se, todavia, que enquanto os voluntários trabalham de graça, 

contribuem para a diminuição dos gastos públicos e se tornam corrente de transmissão 

dos valores que conformam a sociedade e a desigualdade, em contrapartida, há falta de 

emprego e a pobreza. 

Por outro lado, há elementos consensuais entre os indicadores de 

qualidade relacionados à gestão participativa.  Ter um plano de trabalho comum, que 

conduza e oriente os profissionais dentro da escola se constitui em uma premissa 

inerente aos princípios da administração escolar, conforme Paro (2008) faz parte do 

esforço de dotar o espaço escolar de coerência entre as atividades meio e as atividades 

fins.  Ademais, esse desenho institucional horizontal, com o poder descentralizado foi 

defendido pelos educadores no decorrer da década de 1980 e, provavelmente ainda o 

seja, por ser compreendido como coerente com os objetivos de uma educação 

emancipatória.  

E ainda, sabe-se que os planos que devem ser elaborados com a 

participação de todos, têm pouca autonomia em relação ao contexto mais amplo, uma 

vez que devem considerar os indicadores quantitativos das avaliações Nacionais e 

Estaduais para o estabelecimento desses planos, o planejamento estratégico nacional e 

suas metas estabelecidas, os decretos, leis e demais diretrizes oficiais, que, portanto, a 

horizontalização da gestão, implica muito mais na defesa de estratégias modernas de 

controle e manutenção da ordem social, do que no estímulo a efetiva autonomia, 

conforme discutimos no capítulo anterior.  

Na dimensão da gestão pedagogia, os indicadores estimulam a 

autoavaliação dos seguintes aspectos: atualização das propostas curriculares em função 

das transformações tecnológicas, científicas e culturais da sociedade; monitoramento da 

aprendizagem dos alunos; desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que 

atendam as necessidades de aprendizagem específicas dos educandos; desenvolvimento 

de práticas pedagógicas inclusivas; desenvolvimento de planejamentos de aula de forma 

cooperativa, sistemática e que considere a proposta curricular da escola. 

Dentre os indicadores da dimensão pedagógica, destacamos o indicador 

que prevê o monitoramento do desempenho dos alunos.  Outra vez quando se fala em 

desempenho e monitoramento, a relação é de condução do planejamento a partir dos 



resultados quantitativos auferidos, como se não houvesse variáveis socioeconômicas, 

culturais e históricas interferindo nesses resultados.  Outra vez, a solução para todas as 

dificuldades diagnosticadas pela autoavaliação, segundo essa lógica, está no interior da 

escola, na ação comprometida do trabalho docente que com a ajuda das diversas formas 

de controle a que seu trabalho está submetido, deverá encontrar as saídas necessárias, 

inovadoras para promover a aprendizagem dos alunos a despeito de todas as limitações.  

A dimensão Gestão de Pessoas abrange os processos responsáveis por 

promover o envolvimento das pessoas com os objetivos da escola e destaca como 

indicadores de qualidade: o envolvimento comum dos diversos seguimentos com os 

objetivos da instituição; a formação continuada para qualificar os profissionais e 

melhorar a resposta deste as demandas apresentada pelo projeto pedagógico; a formação 

de lideranças, elevação da autoestima dos profissionais e resolução de conflitos em um 

clima de compromisso ético, cooperativo e solidário; a avaliação do desempenho dos 

professores; a observância da legislação e dos regulamentos que estabelecem os direitos 

e deveres dos vários segmentos da escola; as práticas de incentivo e valorização do 

trabalho dos profissionais no sentido de reforçar as ações que contribuem para a 

melhoria do ensino. 

Dentre esses indicadores, observa-se a valorização da capacidade dos 

gestores em produzirem um clima institucional convergente para os mesmos interesses, 

para a efetivação das metas e estratégias consideradas pelas autarquias, como 

desejáveis.  Não se estimula, portanto, que sejam discutidas as causas que levam a 

fixação das metas e as contradições entre a implementação destas e as condições de vida 

tanto dos usuários da escola, quanto da escola e da sociedade como um todo.  

Observa-se o estímulo a medidas que denota a indução para ações de 

controle do trabalho dos profissionais da escola por meio de premiações e estímulo a 

competitividade, mudando os marcos do controle do externo, para o interno, ou seja, 

não serão mais os coordenadores ou direção que exigirão destes a eficiência, mas  

supostamente o desejo de ser o melhor, de ser destacado, premiado e de elevar a escola 

ao topo do ranking.   

Na dimensão da Gestão de Recursos e Serviços, as escolas devem avaliar 

seu desempenho a partir dos descritores: organização dos registros escolares para 

atendimento ágil a comunidade escolar; uso adequado dos recursos e instalações de 

modo a favorecer a implementação do projeto pedagógico; preservação do patrimônio 

escolar; maximização do uso dos espaços da escola; capação alternativa de espaços, 



recursos e materiais complementares para a melhoria da realização do projeto 

pedagógico da escola e por fim, planejamento, acompanhamento e avaliação da 

aplicação dos recursos financeiros, levando em conta à necessidade de prestação de 

contas à comunidade. 

Também nessa dimensão identificam-se indicadores consensuais, ou 

inerentes a qualquer atuação administrativa que objetive uma escola pública de 

qualidade, mas outra vez observa-se também, a naturalização da insuficiência nas 

condições matérias posta, ao se destacar como desejável a busca alternativa de espaços, 

recursos e materiais complementares a realização do projeto pedagógico da escola.   

De um modo geral, a julgar pelos indicadores de qualidade previstos pelo 

Prêmio, sua implementação, pressupõem, estimular a melhoria da educação ao alterar os 

padrões organizacionais da escola, modernizando-os, sem, contudo considerar em cada 

uma das cinco dimensões: os insuficientes investimentos na educação; as condições 

econômicas que esfacelam as relações sociais degradam as condições humanas e geram 

um contexto escolar repleto de conflitos; as precárias condições de trabalhos dos 

educadores e dos próprios gestores; a falta de tempo disponível dos vários atores sociais 

para participar e tantos outros condicionantes de uma gestão eficiente e democrática.  

No Rio Grande do Norte, de acordo com o coordenador do Comitê 

Estadual do Prêmio, o coordenador geral da comissão estadual, informou-nos que no 

ano de 2008, por falta de investimentos, não foram desenvolvidas com escolas as 

atividades necessárias para fomentar a disseminação da cultura de autoavaliação e 

divulgação do Prêmio e que, por essa razão, apenas cinco escolas do Estado 

participariam da premiação em 2009.  Ainda de acordo com suas informações, a adesão 

das escolas não acontece naturalmente, são estimuladas por essas ações desenvolvidas 

pela Secretária da Educação. Ou seja, de acordo com esses dados, a participação das 

escolas no Prêmio Nacional de Referência em gestão Escolar não acontece 

naturalmente, mas é estimulada e assessorada por uma equipe da administração central. 

 A julgar pelas instâncias da sociedade civil representadas na comissão 

do Prêmio, reconhece-se a importância que ele assumiu no Estado do RN desde que 

teve início. No entanto, a pouca participação das escolas nos anos de 2008/2009, de 

acordo com depoimentos do Coordenador Geral, pode indicar que essa cultura da 

competitividade, da autoavaliação, não se sedimentou no interior da escola, há um 

movimento de participação, ainda em estágio embrionário, necessitando uma ação mais 

eficaz e indutora da SECD/RN, para que ela aconteça. Pode-se afirmar que há um 



movimento em direção a adesão desse instrumento de gestão gerencial, na política 

educacional do Estado e na gestão nas escolas, gerando algum impacto ou alterando a 

cultura organizacional em direção a gestão gerencial. 

 

 

 

3.3 A Escola Dom Nivaldo Monte e o Prêmio de Referência em Gestão 

Educacional: convergências e divergências  

 

 

Inaugurada em 2002, sob a exigência legal da Gestão Democrática e 

influenciada pelas estratégias de responsabilização que trouxe para o interior das escolas 

os pressupostos da avaliação e divulgação dos resultados, como forma de prestar contas 

a sociedade do cumprimento de suas responsabilidades, a Escola Dom Nivaldo Monte, 

no ao de 2006, candidatou-se ao Prêmio Nacional de Referência de Gestão Escolar, a 

competição lhe rendeu o primeiro lugar no ranking nacional, conferindo-lhe o diploma 

de Escola de Referência Nacional em Gestão Escolar.   

Objetivando concorrer a esse título, a escola escreveu um dossiê que foi 

submetido à avaliação da Comissão Estadual. Para elaborar esse documento deveria 

realizar a sua autoavaliação com base nos indicadores de qualidade elaborados pela 

comissão do Prêmio e enviar as devidas comprovações desta autoavaliação e atividades 

citadas. No dossiê, identificam-se elementos elucidativos das relações que se 

estabeleceram a partir dessa adesão, tanto no sentido de evidenciar o alinhamento com a 

democratização baseado na concepção gerencial, quanto no sentido de evidenciar as 

contradições inerentes a esse alinhamento e/ou elementos que apontem para a condução 

da democratização escolar para além do gerencialismo.  

Segundo o dossiê, o primeiro passo para a candidatura da escola foi dado 

em reunião do Conselho Escolar, nesta ocasião, a direção da escola, expôs sua avaliação 

positiva da experiência de participação no prêmio no ano anterior, argumentando que 

esta “favoreceu o processo de organização e avaliação dos serviços oferecidos” pela 

escola e consultou os conselheiros sobre a participação ou não, no ano de 2006.  Após 

decisão a favor, criou-se “o Comitê do Prêmio constituído pela equipe de apoio 

pedagógico e direção da escola com a atribuição de sistematizar a documentação das 



práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço escolar.” (ESCOLA ESTADUAL DOM 

NIVALDO MONTE, 2007, p. 139). 

O dossiê foi escrito no ano de 2007 com dados referentes ao ano anterior, 

por essa razão traz informações e análises comparativa dos índices referentes aos anos 

de 2004, 2005 e 2006.  Faz parte do regulamento do Prêmio, a exigência de que, no 

dossiê, com base na autoavaliação realizada pela escola, apresente um plano de gestão 

para o ano seguinte. Em função de ter se inscrito no ano anterior, já tinha experiência 

com a gestão dos resultados educacionais nos moldes previstos pelo plano e de algum 

modo, a experiência anterior poderia estar influenciando a gestão do ano de 2006.  

Submetendo-se outra vez a competição, como parte das exigências 

realizou e registrou no dossiê sua autoavaliação das seguintes dimensões:  

a) gestão dos resultados educacionais;  

b) gestão participativa;  

c) gestão pedagógica; 

d) gestão de pessoas; 

 e) gestão de serviços e recursos. 

No início do documento, são apresentadas as seguintes tabelas com 

indicadores referentes à taxa de aprovação, reprovação, abandono e distorção idade-

série. 

 
Tabela 1 − Indicadores de desempenho da escola\ Ensino Fundamental 

 
 

Ano/indicador 
(%) 

Taxa de 
Aprovação 

(%) 
Taxa de 

Reprovação 

(%) 
Taxa de 

Abandono 

(%) 
Taxa de distorção 

idade/série 
2004 84,18 11,07 04,75 38,85 
2005 85,59 00,90 18,51 46,28 
2006 72,47 18,84 08,59 18,54 

Fonte: Livros de Atas Finais e de Matrícula da E. E. Dom Nivaldo 
Monte. 

 
A Tabela 1 indica que nos anos de 2004 e 2005 houve um crescimento 

das taxas de aprovação e um decréscimo nas taxas de reprovação e abandono, o que 

demonstra que nos anos em que a escola concorreu ao Plano, houve uma melhoria no 

desempenho escolar. No entanto,  no ano de 2006, apesar do reconhecimento da escola 



como Referência Nacional em Gestão Educacional, conforme os dados houve um 

decréscimo da taxa de aprovação no Ensino Fundamental.  

O diagnóstico da Escola, no que se refere aos dados do Ensino Médio 

(Tabela 2), apresenta uma situação semelhante ao Ensino Fundamental, melhoria dos 

índices de aprovação, reprovação nos anos de 2004 e 2005. Todavia, a taxa de abandono 

nesse nível de ensino foi alternada nos anos de 2004, 2005 e 2006, mas mesmo assim 

ainda muito alta para a escola. 

 

Tabela 2 − Indicadores do Desempenho da Escola\ Ensino Médio 
 

 
Ano/indicador 

(%) 
Taxa de 

Aprovação 

(%) 
Taxa de 

Reprovação 

(%) 
Taxa de 

Abandono 

(%) 
Taxa de distorção 

idade/série 
2004 66,38 05,87 27,75 60,84 
2005 65,03 03,03 31,94 86,74 
2006 64,05 11,02 24,93 59,58 

Fonte: Livros de Atas Finais e de Matrícula da Escola E. Dom Nivaldo Monte. 
 
 

Analisando o desempenho escolar dos alunos detectamos que nos anos 

anteriores os resultados apresentados nos documentos oficiais da escola (atas de 

resultados finais) demonstravam estatísticas positivas. Estes dados confrontados com a 

avaliação diagnóstica (sem valor quantitativo) que realizamos no início do ano letivo 

não condiziam com a realidade, isto é, o quantitativo estava se sobressaindo ao 

qualitativo, conforme se observa nas tabelas abaixo.  
 

A avaliação qualitativa, a que se refere, foi planejada e realizada pela 

escola, como uma das ações que buscavam diagnosticar melhor os problemas e 

características que interferiam nos resultados observados no ano anterior. A avaliação 

utilizou a aplicação de atividades escritas com os alunos, com a finalidade de identificar 

a construção de conceitos e competências referentes às várias áreas do conhecimento. 

Para tanto, os resultados foram classificados em conceitos não-construídos, em 

construção e construídos, conforme pode ser observado na Tabela a seguir: 

 
Tabela 3 − Avaliação Diagnóstica realizada em Março\2006 com todos os alunos da 

escola, 
totalizando um universo de 697 alunos 

 

COMPETÊNCIAS CONCEITOS 
NÃO 

CONCEITOS 
EM 

CONCEITOS 
CONSTRUÍDOS



CONSTRUÍDOS PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO

Matemática- Resolução de 
problemas envolvendo as 
operações; adição, subtração, 
multiplicação e divisão; 
radiciação e potenciação. 

 
45% 

 
20% 

 
35% 

Química- Aplicação dos 
conceitos básicos de matéria, 
substância e elementos 
químicos. 

30% 20% 50% 

Física- Cálculos envolvendo 
conceitos de velocidade, 
distância e movimento. 

43% 20% 37% 

Biologia- conhecimentos 
sobre a origem da vida, a 
evolução da genética e as 
questões ambientais. 

23% 27% 50% 

História e Geografia - 
atividades associadas aos 
conceitos de espaço e tempo; 
identificação dos principais 
problemas sociais da 
atualidade nomeando as 
causas e consequências. 

 
22% 

 
29% 

 
49% 

Língua Portuguesa – leitura 
(decifração do código escrito 
e compreensão do sentido), 
interpretação (identificação 
da mensagem do texto) e 
produção de textos 
(organização das ideias, 
clareza, coerência e coesão 
textual). 

 
35% 

 
30% 

 
35% 

Fonte: As avaliações realizadas no período de março de 2006. 

Na interpretação da equipe que analisou esses dados, o baixo 

desempenho observado, mostrava-se incoerente com as taxas de aprovação observadas 

nos anos de 2004 e 2005, o que os levou a concluir que a promoção de uma série para 

outra nem sempre vinha associada à aquisição das competências necessárias para tal 

promoção.  Detectada a incoerência e realizado esse diagnóstico, foram estabelecidas as 

formas de tentar melhorar os resultados dessas aprendizagens, conforme descrito:  

 

A partir desta conclusão concretizamos algumas ações de intervenção 
pedagógica para melhorar a aprendizagem, entre elas, merece 
destaque: a constituição de um grupo de estudo da aprendizagem; a 
realização de projetos voltados para a valorização da livre expressão, 
estímulo à criatividade e o resgate da auto-estima; o investimento em 



pesquisa como recurso didático-pedagógico para superar as 
deficiências na aprendizagem (ESCOLA E. DOM NIVALDO 
MONTE, 2007, p. 9). 
 
 

As várias atividades destacadas, desde a avaliação dos conceitos ao 

planejamento e realização das intervenções, na nossa compreensão, são inerentes ao 

fazer pedagógico, embora em muitos casos, não seja realizada, todavia, nesse contexto, 

as ações de avaliar e intervir pedagogicamente para promover a aprendizagem e 

desenvolvimento é descrita como motivada pelos índices divulgados e a necessidade de 

melhorá-los. Portanto, a análise desse aspecto possibilita considerarmos que há uma 

incorporação da gestão pela introdução da lógica dos resultados e que a análise das 

taxas estabelecidas como critério para auferir a qualidade, na concepção do Prêmio, 

parece ter sido um ponto de partida para a análise situacional da escola.  Ou seja, a 

negatividade dos índices e o desejo de melhorá-los, parece ter estimulado a criação de 

instrumentos complementares e nesse processo, contribuiu para a mobilização das 

pessoas em busca de soluções para os problemas detectados.  

Nesse contexto, a capacidade de registrar e sistematizar informações, 

criar instrumentos para avaliar e propor estratégias a partir das análises realizadas são 

competências técnicas demonstradas pela equipe.  Não é possível sabermos que outros 

caminhos seriam utilizados para realizar essas análises, caso não fosse essa a dinâmica 

proposta pelo Prêmio, nem se, a estratégia de enriquecer o diagnóstico escolar 

comparando aos resultados quantitativos com a apreensão dos conteúdos seriam da 

mesma forma realizadas. Como também não é possível sabermos qual a interferência 

dos demais mecanismos de indução da gestão pela lógica dos resultados como o IDEB, 

ENEM e PDE-nacional, na absorção dessa lógica pela gestão da Escola Estadual Dom 

Nivaldo.  

Por outro lado, a elaboração de um instrumento complementar de 

avaliação, foi estimulado pela necessidade de responder à melhoria dos índices 

estabelecidos nacionalmente.  Nesse sentido, consta do dossiê:  

 

Com os dados da avaliação diagnóstica e das atas de resultados finais, 
como se pode observar nos gráficos 01, 02 e 03, nas comprovações da 
gestão de resultado educacionais, constatou-se que apesar dos altos 
índices de aprovações a qualidade da aprendizagem necessitava ser 
melhorada, pois os resultados das atas finais não estavam condizentes 
como os resultados apresentados na avaliação diagnóstica. Essa é uma 
realidade de muitas escolas no país, quando se confronta os índices de 



aprovação com os testes que tem como referencial para avaliação a 
qualidade e não a quantidade os resultados não são coerentes, como é 
o caso do ENEM. Na realidade os índices de aprovação têm 
melhorado nos últimos anos em todo o Brasil, porém a qualidade do 
ensino não está acompanhando esta evolução nas estatísticas positivas 
(ESCOLA E. DOM NIVAL DOMONTE, 2007, p. 12). 
 

 
Apesar dos índices de reprovação terem aumentado, a escola avalia como 

positiva e satisfatória as ações desenvolvidas no decorrer do ano para a melhoria da 

qualidade do ensino, como se pode ler, no dossiê da escola, 

 
 
Apesar de alguns mecanismos continuarem a mascarar a realidade, 
como por exemplo, aprovação por progressão, provão, entre outros, à 
escola desenvolveu ações propositivas para melhorar a aprendizagem 
(ESCOLA E. DOM NIVALDO MONTE, 2007, p. 12). 
 
 

Ainda que utilize como parâmetro os índices considerados como 

indicadores de qualidade da educação, ao demonstrar a incompatibilidade entre a 

avaliação didático-pedagógica e o alto índice de aprovação no ano anterior, o dossiê 

chama a atenção para o fato de que, em educação alguns resultados não são 

quantificáveis ou imediatamente observáveis, como o é, em se tratando da produção 

material.  Ao fazer essa observação, traz à tona um importante aspecto complicador da 

transposição da lógica da produtividade para o interior da escola sem considerar a 

especificidade da natureza dos processos educativos. 

Ao discutir sobre essa especificidade, Paro (2008) considera haver um 

antagonismo evidente entre a natureza da instituição escolar e a natureza das empresas. 

Na sua concepção a empresa serve ao capital através da gerência de todo um sistema de 

dominação e controle do trabalho mediando à apropriação da mais-valia e aumento do 

lucro, a escola, em contrapartida, quer pela transmissão do saber objetivo, quer pela 

promoção de uma consciência crítica da realidade social, pauta-se pelo desvelar da 

realidade concreta e visa servir de instrumento de superação da dominação e exploração 

vigente na realidade social.  

Na concepção desse autor, a racionalidade, no sentido da adequação dos 

objetivos últimos de uma instituição e os recursos que utiliza para conquistá-los, apenas 

será possível se considerada a coerência entre a natureza da coisa administrada e seus 

princípios, métodos e técnicas.   



Dentre as dimensões analisadas por Paro (2008) para evidenciar esse 

antagonismo, destaca o conceito de produto transposto do setor produtivo para a 

educação. Conforme o autor, o produto da escola não é a aula, mas o processo ensino-

aprendizagem que incorporado a vida dos educandos resulta em transformações a médio 

e longo prazo. Nesse processo, existem dificuldades e ocorrem equívocos nas formas de 

avaliação desse produto. Ou seja,  

 
 
Na produção industrial, há um mecanismo de avaliação da qualidade 
do bem produzido que se resume na aceitação ou não do produto no 
mercado: quando a qualidade não satisfaz, os consumidores inclinam-
se para a mercadoria similar concorrente. Com a produção escolar se 
dá de forma diversa. Além de prender-se a julgamentos em grande 
parte subjetivos, que impedem uma conclusão mais segura e definitiva 
a respeito da qualidade do produto, sua avaliação não pode efetivar-se 
completamente, tão logo se dê sua ‘aquisição’, já que, só no decorrer 
de períodos relativamente longos, que podem durar vários anos, é que 
se sentirão muitos de seus efeitos na vida das pessoas (PARO, 2008, 
p. 145). 
 

  

 Essa discussão, suscitada pelas conclusões a que chegou a escola, 

articulada com as reflexões de Paro (2008) sobre a incompatibilidade da natureza da 

administração capitalista e a administração escolar, podem indicar a necessidade de que 

a escola revitalize os resultados apresentados pelas avaliações oficiais, tendo em vista 

que considerá-las de forma acrítica, seria o mesmo que conduzir a administração escolar 

por métodos ou lógica incompatível com sua natureza, portanto, concorrer para o 

insucesso dos resultados que objetiva.  

Por outro lado, a elaboração de instrumentos internos para avaliar o 

processo de aquisição dos conteúdos, desenvolvido pela escola, pode ser interpretado 

como um movimento na direção de buscar a adequação entre sua natureza e os objetivos 

que persegue, os princípios, métodos e técnicas adequadas a sua racionalidade, uma vez 

que partiu do exame de suas especificidades.  Apesar desse esforço, como é perpassada 

por instrumentos que a induzem a considerar as avaliações nacionais como forma de 

medição, não consegue romper com as proposições teóricas dessa lógica, criticando-a 

de forma mais clara ou propondo de modo consciente, um alargamento da visão que 

essas propostas trazem, antes, reforça sua disseminação no ambiente escolar ao atrelar 

suas ações apenas a busca de melhoria dos índices.  



Embora devamos relativizar esses índices, devido à natureza antagônica 

entre a escola e o setor produtivo, entendemos que tanto os números apresentados pela 

escola, quanto os esforços descritos no corpo do dossiê para melhorá-los e os 

pressupostos implícitos a política educacional a favor da qualidade da educação, 

elucidam que estamos distantes de termos uma escola pública de qualidade.   

Na dimensão Gestão da Participação, observam-se as mudanças previstas 

nas reformas educacionais no que se refere à (re)organização do trabalho escolar, tendo 

em vista que vem ocorrendo a extinção de certas hierarquias e a implementação de 

novos procedimentos profissionais baseado no esforço coletivo e envolvimento da 

comunidade na gestão da escola.  Sobre esse aspecto, o documento em análise ressalta o 

seguinte: 

 

O Projeto Político Pedagógico desta escola foi construído dentro da 
concepção que as transformações só ocorrerão de forma significativa 
se houver a participação ativa de todos os envolvidos no cenário que 
pede mudança. Por isto, faz parte da organização desta escola à 
realização, de forma sistemática, de reuniões com todos os segmentos 
inseridos na mesma para refletir, avaliar e propor alternativas para 
superar os problemas pedagógicos e melhorar a qualidade da 
aprendizagem (ESCOLA E. DOM NIVALDO MONTE, 2007, p. 17). 
 

 

Ainda em relação à horizontalização das relações, há o registro de que a 

participação da comunidade escolar tem ocorrido de modo crescente em todas as etapas 

do planejamento: na avaliação situacional, assembléias, reuniões e encontros, 

demonstrando que será possível ocorrer uma mudança significativa na escola pública 

(ESCOLA E. DOM NIVALDO MONTE, 2007, p. 17).    

No entanto, uma análise mais global do documento, avaliando as ações 

decorrentes dessa participação, parece demonstrar que a participação referida se 

desenvolve dentro dos limites da concessão e do consenso legitimador das políticas 

neoliberais. Essas evidências se mostram tanto pela ausência de críticas, permeado a 

descrição e análise das ações, quanto pela ausência de ações contestatórias, que 

redundem na mobilização e busca de melhorias para além dos condicionantes 

ideológicos, materiais, institucionais; e ainda, pela implementação e disseminação das 

estratégias preconizadas, conforme pode-se verificar nas demais proposições e ações 

descritas no dossiê.  



O alinhamento da participação com os pressupostos neoliberais, 

implícitos ao gerencialismo se evidencia, por exemplo, nas ações que incentivam 

parcerias com os diferentes segmentos sociais como forma de complementar ou 

preencher as lacunas deixadas pelo financiamento público, a exemplo dessas ações o 

documento registra que: 

 

Todos os finais de semana a escola está aberta para a comunidade e 
instituições que precisam de um espaço físico para se organizar. Em 
contra partida estes parceiros da escola não se negam a prestarem 
serviços quando necessário e/ou contribui para a realização dos 
projetos da escola [...]. 
Durante todo o ano de 2006 pudemos contar com a ajuda dos pais 
através da mão-de-obra para a construção dos experimentos científicos 
que foram realizados nesta escola. As Igrejas também foram nossas 
grandes parceiras no cuidado e na manutenção do prédio escolar. 
Contamos também com a parceria com o posto de saúde do bairro 
através do atendimento clínico e odontológico aos nossos alunos e da 
parte formativa através de palestras e participação interativa nos 
projetos desenvolvidos por esta escola (ESCOLA E. DOM NIVALDO 
MONTE, 2007, p. 18).    
 

 

Fazer reparos na infraestrutura, cuidar da limpeza do terreno, da pintura 

do prédio, de sua conservação e melhoria, assim como adaptar materiais para fins 

pedagógicos, são demandas inerentes a administração de uma instituição de ensino, e 

como tal, deveriam estar previstos mecanismos de financiamento que suprissem essas 

necessidades a contento, mas essa não é a realidade.  Por isso, os gestores, professores e 

demais envolvidos na escola precisam criar mecanismos para viabilizarem tais 

realizações.  No dossiê, a escola destaca esse aspecto como positivo, por ser resultante 

da participação da comunidade, mas talvez não vislumbre que por outro lado, ao 

assumir as parcerias como desejáveis e incentivá-las, sem medidas que possibilitem a 

crítica ao que representa, a escola contribui para que se naturalize a escassez de 

investimentos, quando deveria militar em direção contrária, inclusive mobilizando, por 

meio da participação, os seus diversos segmentos para esse objetivo.   

No que se refere à participação dos alunos, o dossiê evidencia que há o 

incentivo às ações em atividades consideradas como formativas da cidadania por meio 

da solidariedade: 

 
 
No ano de 2006 realizamos várias atividades com a participação dos 
alunos. Através do Projeto Juventude cidadã, os alunos realizaram 



uma gincana para arrecadar alimentos e material de limpeza para doar 
ao abrigo dos idosos Também realizamos mutirões de limpeza da 
escola (ESCOLA E. DOM NIVALDO MONTE, 2006, p. 19). 
 
 

Na nossa análise, o voluntariado incentivado pelo Prêmio e pela escola, 

conforme destaca Nogueira (2005), insere-se no processo de ativismo civil, um processo 

no qual, deixando de acreditar na eficiência da política, a sociedade aposta suas fichas 

na ativação da pureza associativa dos movimentos sociais e nas formas de 

comunitarismo, como se a energia gerada por esse ativismo neutralizasse as maldades 

do sistema político, o que segundo o autor, contribui para que se tenha uma visão 

dicotômica e não dialética da relação Estado e sociedade.  A absorção dessa dicotomia 

afastaria os indivíduos de uma ação participativa que contribua para o aumento do 

controle sobre os que governam ao passo que uma compreensão dialética dessa relação, 

promoveria um caminhar no sentido do aumento do controle. 

Na dimensão da Gestão Pedagógica, verifica-se a elucidação apenas de 

aspectos positivos, o que implica dizer, que segundo o dossiê, todos os indicadores de 

qualidade previstos no prêmio têm se efetivado na escola de modo satisfatório.  Ou seja, 

tem-se conseguido, por meio da participação dos diversos segmentos, atualizar e por em 

prática o projeto pedagógico da escola; desenvolver práticas pedagógicas inovadoras 

para atender a especificidade dos alunos, incluindo-se práticas de educação inclusiva; 

desenvolver o planejamento sistemático das atividades de forma colaborativa e ter uma 

rotina organizada espacial e temporalmente de modo a atender as exigências dos 

objetivos institucionais. 

Dentre as inovações observadas, destacamos a defesa dos princípios do 

aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a viver e prender a fazer que norteiam as 

diretrizes do projeto pedagógico da escola e representam a absorção das novas 

exigências impostas à escola devido à flexibilização do modo de produção que não mais 

requer trabalhadores especialistas em determinadas funções, mas trabalhadores 

versáteis, polivalentes, criativos, que se adaptem facilmente a novas demandas e 

exigências implicadas do processo produtivo.  

Sobre a imposição das necessárias adequações, argumenta-se que: 

 

O modelo que ainda está presente, de forma hegemônica, é o modelo 
tradicional que não dá mais resposta às demandas atuais. Há de fato 
uma necessidade urgente de mudar o fazer pedagógico, pois estamos 
no tempo das tecnologias. A sociedade atual exige que as pessoas 



tenham iniciativas, que tenham visão global e que saibam se 
comunicar bem. A escola não pode ficar para trás, é preciso 
acompanhar a evolução da sociedade. Para isso é necessário que haja 
um movimento no interior das escolas vertical e horizontal. Tem que 
haver uma provocação para tirar os membros da comunidade escolar 
desse estado de letargia. (ESCOLA  E. DOM NIVALDO MONTE, 
2007, p. 69). 
 
 

Ao constatar a necessidade de mudanças, a escola parece culpabilizar a 

“letargia” ou apatia dos seus membros pelo não acompanhamento dessas. No entanto, 

havia afirmado que se tem presenciado nas três últimas décadas a implementação de 

uma política de ampliação do acesso escolar dissociada das condições necessárias para a 

promoção do acesso ao conhecimento sistematizado. Observa-se uma incoerência 

pontual, que, entretanto, é realçada no decorrer do dossiê, de forma explícita e implícita. 

Ou seja, embora em alguns momentos a escola evidencie aspectos da realidade que 

limitam a obtenção da qualidade preconizada pelos documentos oficiais e pelo Prêmio, 

em outros defende sua efetivação, ainda que para isso precise negar ou omitir essas 

limitações.  

Portanto, para atender as exigências de formação desse novo perfil, 

apesar da falta de condições necessárias para a promoção do saber sistematizado, a 

escola destaca um conjunto de atividades que desenvolveu, classificando-as como 

inovadoras 

 

Dentro desta concepção de ensino inovador ainda neste ano 
realizamos encontros da família na escola (café da manhã com os pais, 
almoço cooperativo, confraternização de encerramento do ano letivo), 
o III Sarau Poético e a IV Mostra Cultural que tiveram como tema A 
diversidade das raças é a riqueza do que somos; a páscoa da escola 
(campanha de doação de produtos de limpeza e higiene e celebração 
ecumênica), Luau Junino, com apresentação folclórica; comemoração 
do dia do estudante com atividades simultâneas (torneio de sinuca e de 
futebol e uma discoteca); I Feira de Ciência e Tecnologia e I 
Olimpíada da Química. Ainda neste ano foram desenvolvidos vários 
projetos científicos, tendo sido destaque o fogão solar e o destilador de 
água à energia solar (ESCOLA E. DOM NIVALDO MONTE, 2006, 
p. 21 e 22). 
   

 

Conforme se observa, a prática pedagógica da escola é dinâmica e as 

atividades ressaltadas como inovadoras revelam os esforços desenvolvidos para 

possibilitar que os usuários da escola tenham acesso ao saber sistematizado, acumulado 

e reconstruído continuamente pela sociedade.  O que nos remete a complexidade do 



espaço escolar, considerando que este pode ser tanto espaço de reprodução das relações 

capitalistas, quanto espaço de superação da mesma, não podendo, portanto, serem essas 

atividades consideradas como mera adequação aos parâmetros do gerencialismo e/ou do 

Prêmio. Por essa razão destacamos o perigo de enquadrá-las dentro dessa concepção de 

inovação do Prêmio, ou seja, como atividades que para além das limitações advindas 

dos condicionantes sociais mais amplos, representa o esforço da escola para superá-las.  

A competitividade, como estratégia para operar a qualidade, faz parte da 

dinâmica da escola e tem de algum modo, sido relevante em sua gestão.  Na descrição 

da gestão pedagógica e ao longo do dossiê, encontram-se referências a competições que 

a escola tem participado, como a I Olimpíada de Química e a I Feira de Tecnologia. Os 

prêmios conquistados pela escola são utilizados para argumentar a favor da qualidade de 

seu ensino, conforme se observa: 

 
 
Além dos resultados positivos na aprendizagem tivemos também o 
reconhecimento da sociedade e da comunidade científica através das 
diversas premiações de alguns projetos científicos desenvolvidos nesta 
escola no ano de 2006, a exemplo do destilador de água à energia 
solar e do fogão solar, que foram classificados para a finalista da Feira 
Brasileira de Ciência e Engenharia – FEBRACE, promovida pela 
USP/São Paulo. Podemos acrescentar também como exemplo de 
reconhecimento a premiação do aluno Jarbas Batista que obteve o 
segundo lugar no Prêmio Jovem Cientista do Brasil, na categoria 
Ensino Médio, [...]. A importância desta premiação ultrapassou o 
particular desta escola; tomou uma dimensão de âmbito Estadual e 
Nacional, [...]. É um exemplo de superação e de demonstração de que 
é possível o sucesso no desempenho escolar também dos alunos de 
escola pública (ESCOLA E. DOM NIVALDO MONTE, 2006, p. 10).  
 

 

Ao participar de uma reunia na escola, no dia 16 de outubro de 2008, 

observamos outro exemplo dessa adesão aos instrumentos de competitividade. A 

reunião tinha como pauta, a discussão sobre o piso salarial nacional.  Antes de iniciar a 

pauta oficial a direção da escola realizou uma consulta aos presentes sobre uma pretensa 

adesão da escola ao Prêmio: “O Desfio do Ensino Médio: como evitar que os jovens 

abandonem a escola?” realizado pelo Unibanco, que objetiva apoiar financeiramente 

projetos que apresentem soluções para a permanência e conclusão dos alunos do Ensino 

Médio. Nessa ocasião foi possível perceber que a participação em premiações é avaliada 

por parte dos sujeitos como uma alternativa de complementação financeira para as ações 

da escola. 



Para participar a escola deveria submeter à avaliação um plano de 

trabalho, que se fosse aprovado (eleito), a escola receberia o financiamento para 

executar as ações previstas no planejamento, no valor de até R$ 50.000.00 (cinquenta 

mil reais). Como já tinha experiência em participar em competições desse tipo, a 

direção da escola, um dia antes do final do prazo de inscrição, informou aos 

participantes da reunião citada, sobre como funcionaria a competição, argumentou a 

favor da participação da escola e consultou a opinião dos presentes sobre a adesão ao 

mesmo.  

Ao advogar a favor, a direção da escola e dois professores polarizaram a 

discussão. Conforme destacaram, caso a escola fosse escolhida, seria possível, por 

exemplo, pagar aos professores do cursinho pré-vestibular que acontece aos sábados, 

para que estes deixassem de trabalhar como voluntários se sentissem mais motivados e 

com maior compromisso, o que deveria melhorar a regularidade das aulas e 

consequentemente o estímulo dos alunos para participarem do cursinho. Outras ações, 

previstas no Projeto Pedagógico da escola, como o pagamento de meio salário mínimo a 

alunos monitores e a contratação de um professor itinerante que substituiria os 

professores efetivos em caso de falta, também seriam viabilizadas por esse recurso. 

Embora com posição favorável a candidatura da escola ao prêmio, uma 

professora problematizou o uso desse instrumento ao realizar uma análise conjuntural 

discutindo sobre as crises cíclicas do capitalismo, a desigualdade social e a necessidade 

de se buscar outro tipo de sociedade. Na sua opinião, na falta de alternativas claras, do 

ponto de vista de um projeto societal mais amplo, instrumentos como esses, poderiam 

ser utilizados como um caminho em busca de pequenas revoluções, como evidencia sua 

fala: 

 
 
Esse projeto aqui, ó, ele premia o aluno a escola e o professor. Eu 
acho ótimo. Eu não acho correto, eu preferia uma sociedade de novo 
tipo, mas a gente caminhando com isso, quem sabe agente chega 
numa sociedade de novo tipo, através de pequenas revoluções, já que 
as grandes revoluções demonstraram que... Demonstraram um pleno 
fracasso. Então, eu acho que discutir é muito importante... Eu conheço 
as carinhas dos alunos que estão aqui. São alunos que participam das 
aulas, são boas idéias... E os que foram embora, infelizmente, foram 
embora por causa do ônibus. ‘por favor, não faltem às aulas, que eu 
quero ganhar uma viagem..., eu quero ganhar uma viagem menina’ 
(Fala da professora).  
 

 



A professora defende a adesão, sugerindo que a escola deve tirar proveito 

das ferramentas sociais postas, aceitando a parceria público/privado, sem, contudo 

identificar essa situação como ideal.  Na sua compreensão, como não tem sido possível 

as grandes revoluções, talvez a diminuição dos índices de abandono escolar contribua 

para que haja pequenas revoluções e dessa forma se consiga transformar a realidade. 

Observa-se, na segunda parte de sua fala, ironia em relação à premiação destinada aos 

professores que se destacarem em função do desempenho de seus alunos, da redução do 

número de falta. Essa crítica, na nossa análise, evidencia uma crítica à lógica social, que 

relaciona a competição, ou ainda, seu descrédito, a construção dessa sociedade de “novo 

tipo”. 

Verifica-se também o uso da estratégia de competição e premiação no 

cotidiano da escola como estratégia para obter resultados específicos. O Projeto 

Pedagógico da escola, por exemplo, prevê a premiação do aluno que apresentar melhor 

frequência, melhor desempenho escolar e lê o maior número de livros da biblioteca. 

Prevê também a premiação com uma dispensa mensal, ao professor que não tiver 

nenhuma falta no mês, e ainda, uma viagem de intercâmbio cultural ao professor que 

cumprir as metas estabelecidas e obtiver resultados positivos dos alunos em sua 

disciplina. 

A defesa da premiação como estratégia de motivação é observada no 

dossiê do Prêmio, dentro do eixo Gestão de Pessoas. Na análise dessa dimensão, fica 

evidenciado como a escola tem incorporado a mudança na forma de controle, ao 

implementar ações que objetivam transpor o controle do âmbito externo para o interno, 

por meio de três estratégias: motivação via premiação ou destaque aos “melhores” 

trabalhadores; pelo favorecimento do conhecimento das metas por todos os sujeitos 

envolvidos no processo; e pelo autocontrole e/ou controle coletivo mediado pelos 

regulamentos e leis. 

Em relação aos esforços empreendidos para tornar os objetivos 

institucionais, como objetivos individuais, ou seja, como o projeto coletivo perseguidos 

em uníssono, o dossiê registra que: 

 

É comum nos projetos desenvolvidos pela escola constituirmos 
comissões de trabalho. A experiência de desenvolver uma ação em 
grupo estimula o desenvolvimento do trabalho em equipe. As 
comissões são compostas por pessoas de setores e turnos diversos o 
que favorece a interação entre os diversos setores e turnos; e 
geralmente, o grupo escolhe um coordenador para a ação o que 



favorece a construção de lideranças. O trabalho em equipe ajuda a 
superar a concepção compartimentalizada individualizada (ESCOLA 
E. DOM NIVALDO MONTE, 2006, p. 28).  

 

A distribuição do poder com várias lideranças e núcleos, que deveria ser 

consideradas como processo inerente a natureza do processo educativo, parece ser 

compreendida como técnica para promover a convergência de interesses aos objetivos 

delineados pela alta tecnocracia, como se fossem objetivos da comunidade local.  Ainda 

que no interior da escola as ações descritas favoreçam o desenvolvimento intelectual e 

político, vislumbra-se também, talvez de forma preponderante, a função de controle pela 

fabricação de consensos.  

Para favorecer o controle horizontal, coletivo, mediado pelas leis, 

regulamentos e normas, segundo o dossiê, é realizado o registro diário da conduta dos 

membros da escola, o acompanhamento e registro sistemático da disciplina dos alunos 

de modo a despertar o senso de responsabilidade no cumprimento das regras sociais.  

Assim como, o controle é promovido também  

 

Com desenvolvimento de propostas e atividades relacionadas às 
normas educacionais visando orientar direito e deveres dos 
profissionais na perspectiva de um conhecimento mais abrangente, 
buscando realizar estudos que possibilitem a observância das leis que 
norteiam esta instituição. São promovidos encontros entre pais, alunos 
professores e demais profissionais a fim de tornar ciente de seus 
deveres (ESCOLA E. DOM NIVALDO MONTE, 2006, p. 28).  
 

 

Ao realizar as reuniões para tornar a comunidade “ciente” de seus 

deveres e responsabilidades, tendo em vista que as regras e metas foram 

democraticamente combinadas, espera-se que todos sejam constrangidos por sua própria 

ética, a obedecê-las e cumpri-las.  Também utilizando-se da legitimação coletiva, as 

sansões são aplicadas de modo a evocar a validades das normas e regulamentos, 

conforme é destacado quanto ao uso do regimento para favorecer a preservação do 

patrimônio da escola:   

 

Estas ações foram reforçadas também com o rigor no comprimento 
das regras internas da escola através da aplicação do Regimento 
Escolar. Esta legislação interna ‘saiu da gaveta e passou a ter vida’. A 
mesma é consultada e analisada constantemente. Na nossa escola o 
aluno que pichar ou depredar o prédio escolar e os bens contidos nele, 
deverá pintar, consertar ou restituir o material danificado. Este é um 



exemplo da seriedade com a qual administramos as normas (ESCOLA 
E. DOM NIVALDO MONTE, 2006, p. 30). 
 

 

Em síntese, de acordo com a avaliação registrada no dossiê por meio das 

ações relacionadas a essas estratégias, a escola tem conseguido favorecer o 

envolvimento e compromisso de todos com os objetivos institucionais. Há uma ressalva 

apenas em relação à baixa participação dos pais. Todos os demais aspectos apresentam-

se sem críticas ou registro de limitações, de condicionantes ou de dificuldades. Dessa 

forma, ao serem descritos sem problematizações, deixam subtendido, que são avaliados 

como satisfatórios.  

Também são avaliados como satisfatórios as ações compreendidas como 

pertinentes a Gestão de Serviços e Recursos.  Registra-se o desenvolvimento de 

diversos esforços para potencializar o uso dos espaços e recursos da escola, como a 

utilização da biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva e demais 

dependência da escola pela comunidade em geral. São evidenciadas também esforços 

para promover a preservação do patrimônio, como os projetos “transformando pichação 

em artes” e a campanha “quem ama cuida” que sensibilizou a comunidade sobre a 

necessidade de cuidar bem da escola e contribuiu para a preservação do patrimônio da 

escola.  

Quanto à capacidade de captar recursos próprios, aspecto valorizado 

entre os indicadores de qualidade é registrado para esse fim a realização de festa junina, 

de rifas e venda de lanches. Com o dinheiro arrecadado através destas atividades a 

escola comprou os equipamentos para instalação da rádio escolar; comprou 47 cadeiras 

de plástico; alguns equipamentos para o espaço infantil, um vídeo cassete e custeou as 

aulas de campo. É destacada também o apoio dos comerciantes do bairro e de outras 

instituições através de recursos financeiros e/ou materiais para a tiragem dos jornais 

Escola Aberta e realização dos projetos científicos.  Embora não seja mencionado nessa 

dimensão, conforme anteriormente evidenciado, a participação em premiações, tem se 

constituído em fontes de captação de recursos também, assim como o trabalho 

voluntário dos pais e alunos nas ações de reparo e conservação do patrimônio.   

Por fim, outra inovação pertinente aos pressupostos gerenciais, que a 

escola descreve como implementada a contento, é a discussão, planejamento e 

acompanhamento coletivo dos recursos financeiros, que de acordo com o relato, tem 

sido realizada com a participação dos vários segmentos. 



 Em função de todos os aspectos avaliados e registrados no 

documento analisado, concluímos que se dependesse da relação participação-qualidade 

para a melhoria dos índices, estes teriam sido significativamente elevados, uma vez que 

a equipe responsável pela sistematização das informações avaliou esse aspecto em 

relação a todas as dimensões como satisfatória. No entanto, os índices de evasão, 

distorção idade-série, aprovação e reprovação, eleitos pelos propositores da política 

nacional como indicadores da qualidade, não sinalizaram para as melhorias esperadas, o 

que nos leva a inferir que, ou a competência técnica que a escola descreve não vem 

sendo efetivada na mesma proporção e intensidade que tenta evidenciar, e/ou, a mera 

competência técnica, não consegue alterar de modo significativo a realidade da escola.  

Portanto, retomando o pressuposto inicial de nossa pesquisa, no qual 

afirmamos não ser possível sabermos se a democratização da gestão de uma 

determinada escola ocorre numa concepção gerencial ou democrática, sem adentramos 

em seu interior e investigarmos os significados dados pela interação dos sujeitos, no 

próximo capítulo, buscaremos melhor compreender em que medida efetivamente a 

escola vem implementando a participação assinalada pelo dossiê e, de acordo com a 

análises dos demais documentos da escola, com nossas observações e falas dos vários 

sujeitos entrevistados, com que concepção de participação essa democratização se 

articula.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 

 
 

Escola Estadual Dom Nivaldo Monte: caminhos e descaminhos da participação, 
autonomia e representação 

 
 
 

Introdução 

 

Este capítulo objetiva discutir como se efetivam as dimensões da 

participação, da autonomia e da representatividade, no cotidiano na Escola Dom 

Nivaldo Monte, tendo em vista que a análise efetivada no dossiê escrito pela escola, 

identifica, segundo o item que descreve de suas atividades, que a escola vem 

implementando com sucesso os pressupostos da gestão democrática. Esta constatação 

nos leva a questionar se efetivamente vem se conseguindo implementar as dimensões da 

gestão democrática no interior da escola pesquisada, a despeito dos condicionantes 

institucionais, materiais, ideológicos e culturais? O que revelam os documentos, que 

traçam as diretrizes para a ação no interior da escola, como: Projeto Político-

Pedagógico, o Plano de Gestão da Escola? O que revelam os pais, alunos, funcionários e 

professores sobre o processo de democratização? Por fim, que concepção de democracia 

é revelada pela prática gestora no interior da escola? 



O cenário que se estabelece após as Reformas educacionais e o desenho 

institucional que as escolas assumiram, pressupõe a participação de todos os segmentos 

da escola na tomada de decisão que dizem respeito às atividades em âmbito escolar. 

Essa é uma diretriz comum, para toda a rede administrativa do país, de modo a formar 

uma cadeia participativa composta pelo Governo Federal, Estadual estendendo-se às 

várias agências centralizadas. A articulação entre esses segmentos é construída por meio 

estratégias de responsabilização pelos controles clássicos e burocráticos, pela introdução 

da lógica dos resultados, pelo controle social e pela competição administrada.  

Apesar do forte teor homogeneizante da política de democratização sob 

essa forma de organização, a articulação entre essas formas de responsabilização e a 

condução sob diferentes perspectivas da participação, da autonomia e da 

representatividade, serão, na nossa compreensão, o diferencial de cada instituição, daí a 

necessidade de investigarmos a caracterização desses processos no interior da escola. 

 

4.1  Da gestão indicada à gestão eleita: novas expectativas para a participação 
 
 

A Escola Estadual Dom Nivaldo Monte que foi inaugurada em dezembro 

de 2002. Está inserida dentro do programa de expansão do Ensino Médio, objetivando 

ampliar o atendimento e melhorar a qualidade desse nível de ensino. Pode ser 

considerada uma escola de médio ou grande porte, pois atende a um universo de 

aproximadamente 680 alunos nos três turnos de ensino (de acordo com os dados de 

2007), a escola contava com 40 professores, 20 funcionários do quadro da Rede 

Estadual de Ensino e 4 estagiários.  Suas instalações físicas conta com uma biblioteca 

cujo acervo é de aproximadamente 4.000 livros; laboratório de informática; laboratório 

conjunto de química, física e biologia; telessala; quadra esportiva; miniauditório; dez 

salas de aulas; espaço administrativo, cozinha, refeitório e banheiros que atendem 

satisfatoriamente, do ponto de vista infraestrutural, as necessidades dos usuários da 

escola.    

Por ter sido inaugurada no contexto da reorganização do sistema 

educacional, a escola Dom Nivaldo Monte, por exigências da LDB/1996, da portaria Nº. 

115/2000 - SECD/GS e em articulação com os Planos Nacional e Estadual de Educação, 

conduziu sua administração levando em consideração o princípio da gestão 

democrática. Portanto, por determinação legal, a escola, deveria ser gerida pela equipe 

de direção e Conselho Escolar, assim como ter o implantado o Caixa Escolar e 



elaborado o seu Planejamento Político Pedagógico, caracterizando-se, portanto, como 

uma instituição com autonomia quanto aos aspectos pedagógicos, administrativos e 

financeiros.   

Apesar da incorporação à gestão, do princípio da democratização, do ano 

de 2002 ao final de 2005, a Escola Dom Nivaldo Monte foi administrada por direções 

indicadas.  Nesse período, de acordo com os registros das Atas de Reunião do Conselho 

de Escola, três pessoas assumiram a direção da escola, sendo o primeiro mandato do ano 

de 2002 a meados de 2004 e os dois últimos, compreendidos entre o segundo semestre 

de 2004 ao final de 2005.   

Ao final de 2005,  quando o Estado adotou a eleição como forma de 

provê o cargo de diretor, a atual equipe de gestão foi eleita, sendo reeleita em 2007, com 

o mandato previsto até o final de 2009.  A eleição, na concepção da direção que 

assumiu, significou o ato da comunidade optar entre uma direção 

autoritária/centralizada para “a construção da democracia no interior da escola”. Nesse 

sentido, a diretora se posiciona da seguinte forma: 

 

 
Quando foi deflagrado o processo de eleição, então a gente tinha dois 
caminhos, ou a gente ficava com a chapa única, a chapa da direção, ou 
seja, a continuação daquele modelo autoritário/centralizador ou a 
gente enveredava por outro caminho, buscar construir a democracia na 
escola. A escola enveredou por outro caminho, por construir a 
democracia no interior da escola. Eram duas chapas, uma chapa 
representava a continuação do modelo de gestão e a outra representava 
a mudança. Então no momento em que a comunidade aprovou a chapa 
que representava a mudança, eu avalio que a comunidade depositou o 
desejo de haver uma mudança no sentido das relações dentro da escola 
(FALA DA DIRETORA). 
 
 

A equipe de direção foi unânime quanto a conceber que o processo de 

eleição mobilizou a comunidade escolar em torno dos pressupostos da democratização, 

ajudando a difundi-los e se constituiu na assunção do compromisso, por parte do grupo 

eleito, de atender as expectativas da comunidade em relação à mudança no tipo de 

relacionamento que anteriormente caracterizava o processo administrativo da escola, 

classificado por esta como autoritária e centralizada.   

A gestão da escola precisava então, reorganizar-se em função da 

necessidade de “construir a democracia no interior da escola” (DIRETORA). Nesse 

sentido, de acordo com o registro no livro de Ata de Reunião do Conselho Escolar, no 



ano de 2006, houve nova eleição do Conselho de escola, assim como esforços para criar 

e incentivar o funcionamento das agremiações dos diversos segmentos.   

Sobre esse período, afirma uma das coordenadoras entrevistadas:  

 
 
[...] em 2006 quando essa primeira gestão foi eleita, todo mundo teve 
uma vontade muito grande de que a escola se reerguesse que a escola 
melhorasse, todo mundo teve essa vontade e ai nesse momento todo 
mundo se uniu pra que as coisas acontecessem (COORDENADORA 
I). 
 
 

Esse também é o depoimento de outra coordenadora, no seu 

entendimento, devido à ampla mobilização em torno da construção de um projeto 

coletivo de escola, faziam-se reuniões para discutir todas as decisões que iam ser 

tomadas, convidava-se a comunidade e tinha-se um grupo de estudo que com empenho 

e ampla participação, passava horas estudando como encontrar soluções para os 

problemas detectados na escola, como excesso de violência entre os alunos; depredação 

da escola; divergências entre alguns pais e a direção; aumento da evasão escolar; 

diminuição das matrículas; altos índices de reprovação e baixo desempenho da 

aprendizagem.  

O ano de 2006 rendeu à escola o certificado de Referência Nacional em 

Gestão Escolar, teria sido, portanto, o período no qual a equipe de direção, junto com 

um grupo de professores e coordenadores, uniu esforços para construírem coletivamente 

uma escola na qual acreditavam e desejavam, motivados pelo desejo de superar as 

dificuldades. O prêmio, ao certificar a escola, considerava-a como democrática e a 

participação dos sujeitos relevante, tendo em vista ser esse um elemento imprescindível 

entre os descritores de qualidade estabelecidos pela comissão organizadora do concurso 

que concedeu à escola esse prêmio.  

Nesse período, o resgate do processo de participação emergiu como 

prática social com intento de transformação e de mudança. Acreditava-se que tomar 

parte na tomada e decisão, especialmente, no que se referia aos aspectos pedagógicos, 

ocasionaria resultados mais satisfatórios quanto à aprendizagem e  o desenvolvimento 

dos alunos.   A participação parecia surgir não apenas da outorga, mas do desejo da 

comunidade.  Na classificação realizada por Bordenave (1988) denominá-la de 

participação voluntária, ou seja, aquela na quais grupos são criados por seus próprios 

participantes que também definem seus objetivos e métodos de trabalho.   



 

 

 
4.1.1 Concepções e princípios da participação: o que revelam os documentos e os 

sujeitos? 
 
 
Considerando às possibilidades de participação implícitas ao processo de 

condução hegemônica da política de democratização da gestão educacional, buscamos 

identificar qual a concepção de participação que permeava e permeia a prática da Escola 

Dom Nivaldo Monte?  Considerando essa questão e o fato de que, a legislação em vigor 

trouxe a obrigatoriedade dos Conselhos e, portanto, da participação para o interior da 

escola, mesmo antes da eleição, achamos relevante, investigar: 

a) a concepção da democracia que respalda a prática da equipe de 

direção                                            (diretora e coordenadoras); 

b) os fatores determinantes da democratização no interior da escola;  

c) o que distingue a administração atual da anterior;  

d) a concepção de gestão democrática revelada pelos documentos 

e) o entendimento de pais, alunos e funcionários sobre a temática  

f) por fim, a concepção de participação revelada por esses elementos.   

   No que se refere à primeira indagação, a diretora, assim se posicionou: 

 
 
Ela acontece por uma demanda da comunidade, porque a lei da gestão 
democrática, não significa que a escola está sendo democrática. A 
escola só experimenta uma relação democrática quando as pessoas 
que estão na escola têm disposição para viver esse processo. O fato do 
diretor ser eleito não significa que vai garantir a democratização da 
escola, porque a democratização na escola tem que surgir da 
necessidade do grupo e muitas vezes o grupo tem uma cultura já 
incorporada de um modelo de gestão na cabeça e é esse modelo de 
gestão centralizadora que ele busca é desse modelo que ele quer 
resposta, então só o fato de ter eleição de diretor não significa que está 
garantido o processo de democratização a escola, né? Pode facilitar 
porque a comunidade escolheu as pessoas que quer que lidere o 
trabalho na escola (DIRETORA). 

 
  
Sua opinião se constrói em oposição à gestão anterior, que embora 

tivesse instituído os Conselhos, era centralizadora, “[...] e não promovia a interação, a 

integração, o compartilhamento das ideias, das experiências [...]” (diretora). Ao criticar 

a gestão anterior, a diretora, evidencia uma concepção de que democracia se constrói na 



interação dos grupos, no interesse em comum destes e que precisa romper barreiras 

culturais, portanto que não pode ser resumida a um processo de tutela, como algo dado, 

concedido, acabado. Evidencia-se ainda, no seu depoimento, a compreensão de que a 

legalização dos mecanismos de participação é secundária, no que diz respeito à sua 

contribuição para o processo de democratização, tendo em vista que: 

 

O fato de o Estado legalizar, por exemplo, os Conselhos escolares, o 
Caixa Escolar, e o Grêmio e Estudantil, é, essas questões de pais, não 
significa dizer que a escola com isso tudo Conselho Escolar, que seja 
uma escola mais participativa do que outra que não tenha. Claro, que a 
escola tendo esses instrumentos de participação, esses órgão 
Colegiados ela tem tendência a favorecer a desabrochar um 
sentimento de participação, mas também não é a garantia 
(DIRETORA). 

 

Outra temática que consideramos relevante para o estudo, foi saber o que, 

no entendimento da diretora distinguia a administração atual da administração anterior, 

caracterizando-a como democrática e obtivemos a seguinte resposta:    

 

No compartilhamento das decisões, entendeu? É... Quando a gente vai 
tomar uma decisão a gente compartilha. A proposição por parte dos 
funcionários, professores e alunos. Os alunos propõem, os professores 
propõem, os funcionários propõem. Não é uma coisa que, que sai de 
uma única pessoa né? Pessoas dão suas propostas, suas ideias e a 
gente tenta colocar em prática. Então eu acho que isso faz certa 
diferença né? A questão da participação e do compartilhamento das 
decisões, não só das decisões, mas da execução (DIRETORA). 
 
 

De acordo com esta fala e com nossas observações da dinâmica cotidiana 

da escola, inferimos que os atributos pessoais, entre eles: mostrar-se  disponível, 

acessível, aberto a consultas, informações e diálogos são considerados pela diretora e 

por alguns sujeitos representativos dos vários segmentos como elementos que 

caracterizam a gestão como democrática.   Observamos a presença desses atributos em 

função de se perceber o livre acesso de todos, por todos os espaços da escola. 

Observamos, ainda, que na atualidade a diretora conversa com todos, buscando resolver 

os problemas, atendendo os alunos e professores nas suas necessidades e também no 

sentido contrário, ou seja, por perceber que alunos, pais e professores transitam nos 

espaços administrativos (sala de direção, coordenação, secretaria, sala dos professores) 

e conversam com as diferentes pessoas de modo acessível. 



Quanto à explicitação da concepção de democracia nos documentos, 

apesar do compromisso assumido com a comunidade em “construir a democracia no 

interior” da escola e da compreensão de democracia como processo evidenciado pela 

fala da diretora, encontramos poucos registros escritos nos documentos sobre a relação 

ente o processo de democratização da gestão e os objetivos institucionais/educacionais. 

No Plano de Gestão (2007), elaborado pela equipe de direção ao submeter-se como 

candidata ao processo de eleição da escola, encontramos uma única menção a 

participação nos seguintes termos: 
 

 

A participação será a marca dessa gestão, portanto, teremos como 
meta a consolidação do Projeto Político Pedagógico e dos órgãos 
Colegiados, o envolvimento da comunidade e a realização de 
parcerias. Tudo isso terá como principal foco a aprendizagem 
(ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE, 2007b, p. 2). 
 
 

Esta é a única menção sobre a forma como pretende conduzir a gestão. 

Não há reflexões sobre as razões para se conduzir democraticamente as relações no 

interior da escola ou sobre a concepção de democracia que respalda essa defesa da 

participação.  O discurso apenas remete as três dimensões, privilegiadas pela concepção 

de modernização da administração: autonomia pedagógica, financeira e administrativa e 

menciona as palavras metas e parcerias remetendo, portanto, a semântica da gestão 

gerencial.  Mas tendo em vista que o gerencialismo pressupõe a ampliação da 

participação e talvez seja possível, por meio dessa ampliação promover uma efetiva 

democratização das relações no interior da escola, é preciso cautela ao tentarmos 

classificar a gestão da Escola Dom Nivaldo Monte como gerencial ou democrática. 

Entretanto, para transcender ou alargar o sentido da participação 

disseminado pela estão gerencial, compreendemos ser necessário que os sujeitos 

envolvidos na gestão das instituições desenvolvam a capacidade de estabelecer relações 

entre a natureza da participação e o contexto social mais amplo. Compreendendo-o 

como elemento que deve buscar tanto a distribuição mais igual dos bens matérias, 

quanto do poder, conforme discute Demo (1976).  Portanto, a análise social mais ampla 

deveria respaldar a prática administrativo-política da escola e está explicitada em seus 

objetivos, tendo em vista que a ausência da explicitação diminuiria a consciência desses 

objetivos, portanto, diminuiria a intencionalidade das ações.   



Buscamos, portanto, identificar essa intencionalidade no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola. Nesse documento também não encontramos qualquer 

reflexão explícita sobre a participação enquanto ação política, no entanto, identificamos 

a compreensão de que o próprio processo de elaboração deste documento “pode” 

“contribuir na mudança dos rumos da educação numa determinada comunidade escolar, 

tendo em vista ser na sua essência uma ação coletiva de reflexão e intervenção 

pedagógica” (Dom Nivaldo Monte, 2006, p. 4). 

 O PPP menciona ainda a importância do processo da eleição para 

direção da escola como um momento que teria favorecido a reflexão por parte da 

comunidade sobre a escola que se tinha e a que se desejava, e ressalta a atuação do 

Conselho Escolar como “fator determinante para que a escola permanecesse exercendo 

sua função social e educacional” (Dom Nivaldo Monte, 2006 p. 6).   

Corroborando com o entendimento da participação evidenciado pelo 

PPP, as três pessoas entrevistadas da equipe de gestão, destacaram a elaboração do 

Projeto Político Pedagógico como um dos principais instrumentos de democratização e 

participação da comunidade escolar. Uma das coordenadoras afirmou que “não se sabe 

se uma gestão conservadora atenderia ao princípio Constitucional de democratização do 

ensino, uma vez que talvez não desse o mesmo apoio pra desenvolver o PPP, porque 

nessa gestão agente se debruçava sobre essas questões”.  

A concepção de uma das coordenadoras sobre gestão democrática 

pareceu-nos considerar de forma mais abrangente e crítica a política de democratização 

da gestão escolar.  Após considerar vários problemas que interferem na qualidade da 

educação, como a baixa remuneração dos professores, exacerbação da carga de trabalho 

, poucos incentivos dados para a formação, baixa qualidade de vida dos profissionais, 

dentre outros, afirmou que, embora pouco se possa transformar essa realidade:  

 
 
A gestão democrática foi um avanço muito grande pra educação, 
principalmente aqui no RN que deu esse espaço pra ter a eleição, que 
ai nós da comunidade elegemos e colocamos aquelas pessoas que nós 
achamos que estão mais capacitadas para estar à frente porque um 
líder é fundamental, ele dá as diretrizes de como o trabalho tem que 
ser e tudo, só que ai eu vejo que a questão da gestão democrática 
influencia positivamente porque a escola passa a ter mais autonomia 
né? De alguma forma a escola passa a andar com suas próprias pernas, 
que antigamente você sabe, era dependente demais em todos os 
sentidos tudo era determinado de cima pra baixo, então eu acho que a 
questão da gestão democrática e da democratização efetiva da escola 
faz com que ela fique mais autônoma, ela possa andar com suas 



próprias pernas sem estar com tanta dependência 
(COORDENADORA I). 
 
 

Para essa coordenadora, ainda que não identifique na Escola Dom 

Nivaldo uma descentralização do poder, conforme deseja, e que a gestão democrática 

não contribua para transformar as questões estruturais que destacou a possibilidade de 

escolher de um líder que represente os interesses da comunidade, e a autonomia 

delegada à escola por meio da legislação, em algum nível caracteriza a escola como 

democrática, pois possibilita que os sujeitos participem, opinem, planejem com maior 

independência a escola que desejam.  Destaca ainda, que um líder com uma postura 

efetivamente democrática contribui para um ambiente de trabalho harmonioso, menos 

desgastante, conflituoso. Na sua percepção são os atributos pessoais do líder quanto à 

capacidade de dialogar, compreender, valorizar, ouvir o outro e respeitá-lo, em suas 

capacidades e limitações, que diante de condições de trabalho indesejáveis, poderão 

tornar o ambiente de trabalho melhor.  

Embora a análise da coordenadora seja ampla e considere de forma 

parcial as conquistas e limites da democratização, assim como os demais componentes 

da equipe de direção, não vislumbra o potencial formativo, político e transformador da 

gestão democrática, ou seja, não a identifica como instrumento que pode mobilizar a 

comunidade e estimular a realização de ações contestatórias que busquem transformar 

os elementos estruturais inicialmente considerados em sua fala.  

Em síntese, poderíamos considerar, portanto, que a equipe de direção 

considera que uma gestão democrática não se restringe ao uso dos espaços 

institucionalizados, que a postura pessoal na condução de relações horizontalizadas é 

um importante atributo para caracterizar uma gestão como democrática; que o processo 

de elaboração do PPP se constitui num dos caminhos mencionados para viabilizar a 

participação da comunidade escolar na administração participativa e que a participação 

mencionada não pressupõe uma articulação, com os objetivos de distribuição de bens e 

poder, como pressupõe Demo (1976). 

As análises dos elementos mencionados, portanto, remete a participação 

como um instrumento para resolver problemas, melhorar a qualidade dos resultados, 

para diminuir desconfortos, aliviar e agilizar a ação governamental, compartilhar custos 

e decisões, para reduzir atritos entre governo e a sociedade. Aparece ligada a problemas 

imediatos, práticos, quase sempre de fundo econômico.  Esse conjunto de 



características, segundo a classificação de Nogueira (2005), são evidências de formas da 

participação comum a três diferentes formas de participação pré-política: a participação 

clientelista, corporativa e cidadão.    

Quanto aos demais segmentos, a investigação apontou que os professores 

e funcionários demonstraram maior familiaridade com o conceito de gestão democrática 

e que relacionam gestão democrática com participação ampla da comunidade, com a 

utilização dos espaços institucionalizados, com o uso do Conselho e a elaboração do 

PPP.  

Os depoimentos mostram várias concepções, com tendências 

diferenciadas. Em e em alguns casos tratam-na como sinônimo de eleição. São 

exemplos dessa tendência: 

 
 
Gestão democrática é a possibilidade da comunidade participar da 
eleição para diretor, de decidir junto o que é melhor pra escola por 
meio da representação no Conselho e da eleição para escolher quem 
vai ser seu líder. O líder é muito importante. (PROFESSOR III, 
REPRESENTANTE) 
 
Gestão aberta, onde todos os segmentos participam, onde existe 
espaço de discussão e reflexão, né? (PROFESSOR I, 
REPRESENTADO). 
 
 

Os professores referem-se de modo genérico a gestão democrática, 

utilizam um vocábulo que remete ao discurso oficial, demonstrando algum grau de 

conhecimento sobre o campo semântico da gestão democrática e alguma vivência em 

relação às alterações que os marcos legais de sua institucionalização trouxeram para o 

interior da escola. No entanto, não realizaram qualquer reflexão sobre o tema para o 

qual parecem atribuir pouca importância.   

Uma segunda tendência, que conceitua a gestão democrática, por meio de 

críticas as ações da equipe de gestão, identificamos evidências da 
 
 
É tão incrível. Assim, porque eu ensinei uma escola pública três meses 
tirando a licença de uma professora, e eu achei tão incrível, lá não é 
gestão democrática, é direção indicada, né, e eu achei uma coisa tão 
incrível que não acontecia na gestão democrática e acontecia lá, no 
final de novembro a diretora veio, sabe com aquela papelada, numa 
reunião que teve, uma reunião pedagógica, mostrando, dizendo o que 
tinha comprado, o que não tinha, tudo que tinha sido gasto... eu achei 
tão estranho e ao mesmo tempo tão bonito, porque isso deveria 
acontecer nessa escola e não acontece. (FUNCIONÀRIA). 



 
 

A disseminação das práticas de responsabilização pelo controle social 

pressupõe a transparência da administração pública, talvez por essa razão ao comparar a 

gestão indicada com a gestão eleita, a funcionária demonstre sua compreensão de que 

tem o direito de ser informada e consultada das decisões administrativo-financeira da 

escola. Por um lado, a expectativa criada pela funcionária demonstra que a compreensão 

da participação como instrumento de fiscalização, como parte dos mecanismos da 

administração para dar efetividade a sua condução, por outro, demonstra, contradizendo 

o que havia sido registrado no dossiê sobre a condução transparente das finanças da 

escola, que essa participação estimulada pela responsabilização social, não vem se 

efetivando a contento.  

Encontramos ainda, depoimentos que associaram gestão democrática 

com ausência de controle ou estímulo a falta de disciplina. Ilustrativo dessa tendência 

um professor e um aluno dizem:  

 

É (pausa) democracia né? Do povo, para o povo, pelo povo. A gestão 
democrática ela tem que existir, agora também tem que ter limite 
né?A democracia tem que existir (PROFESSOR II, 
REPRESENTADO). 
 
Eu nunca pensei sobre isso, mas assim, se for liberal demais não 
presta, é sempre assim, aquela democratização que não seja liberal 
demais, porque assim, se a escola for dura demais, os alunos vão fazer 
o contrário, porque os alunos acham que as regras têm que ser 
quebradas, assim, a gente tem que vê assim, ser liberal para o que é 
melhor e ser mais rigorosa pra o que realmente não tem condições de 
ser, o que é ruim (ALUNA III, REPRESENTADA).  
 
 

Ao tentar refletir sobre o que seria a gestão democrática da escola, os 

alunos e pais mostraram pouca familiaridade com experiências de participação, 

demonstraram não ter uma opinião formada sobre o conteúdo da questão e ao tentar 

formular suas respostas, remeteram ao conceito liberal de democracia e democracia com 

o direito de expressarem opinião, de tomar decisões ou com ausência de controle.  

 
 
Assim, democrática eu acho que vem de democracia, então alguma 
coisa que todos devem participar, todos têm o direito. Que todos 
devem participar, porque democrático vem de democracia que todos 
devem participar, dizer o que pensa e o que acha (ALUNA, 
REPRESENTADA II). 
 



Na verdade eu já ouvi falar sobre o assunto, só que eu não sei ao certo 
o que é, na verdade eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. 
Nenhuma idéia (ALUNA I , REPRESENTADA) 
 
Não. Não tenho muita idéia não. É em termos de democracia, votação, 
essas coisas? (PAI e FUNCIONÁRIO, REPRESENTADOS) 
 
 

Percebe-se que, embora tenham pouca familiaridade com o tema e pouca 

vivência, em função das demandas de participação gerada pelo processo de eleição e 

pela institucionalização dos mecanismos de participação. Também entre os alunos e 

pais, o termo remete a participar, interferir, tomar partido, mas diferentes dos 

professores, por terem pouco conhecimento sobre a legislação e as possibilidades de 

participarem da gestão da escola, não demonstram muita expectativa de que essa 

participação ocorra.   

A ausência de compreensões críticas, reflexivas e amplas sobre a gestão 

democrática, na nossa compreensão é indicativo, por si mesmo, da pouca vivência da 

comunidade escolar com ações que tanto busquem viabilizar essa participação quanto 

qualificá-la por meio da informação e formação.  Não identificamos nas concepções 

evidenciadas pela fala dos sujeitos, que a participação na Escola Dom Nivaldo Monte 

estimule a potencialidade autoformativa das capacidades de atuação política coletiva e 

individual, conforme discute Bordenave (2007), por meio das quais os indivíduos 

aprendem a refletir e superar as contradições do real.   

Diante de todas as variáveis implicadas nos resultados da educação 

escolar, apontadas pelos dados que sintetizam as relações de desigualdade social gerada 

pelas relações capitalistas, não se identifica nos documentos e na fala dos sujeitos o 

enfrentamento das bases causais dos resultados negativos que a escola tenta superar por 

meio da participação ou mesmo uma crítica ao processo histórico por ele responsável, 

ou ainda ações que se proponham a buscar transformar essa realidade.  

Nesse caso, seria como se a democracia, ou seja, a participação de todos, 

opinando, mobilizados para encontrar saídas coletivas, por si só, superasse as limitações 

estruturais.  O que nos remete a discussão de Mészáros (2002, p. 217-221), ao afirmar 

que quanto mais evidentes os devastadores efeitos do capital apontando para a 

necessidade de mudanças nas suas premissas estruturais, mais intensamente são 

reforçados seus imperativos, que funcionam de forma a “retardar a verdade” por meio 

da superposição de camadas artificiais de complexidades que militam sobre todas as 

ideias sérias sobre como superar os efeitos estruturais destrutivos do controle 



sociometabólico estabelecido. Seria como se, por meio da manipulação dos obstáculos 

encontrados, a escola procurasse ampliar a margem de manobras desses limites 

estruturais.   

Embora não tenhamos encontrado a intencionalidade quanto à articulação 

da participação com a transformação social, entendemos que ao favorecer o acesso ao 

conhecimento produzido pela humanidade e contribuir para a formação de cidadãos 

críticos, autônomos e atuantes, conforme anuncia como sendo dois de seus objetivos, a 

escola estaria atuando de forma revolucionária, tendo em vista que, como discute 

Saviani (1983) e Paro (2003), ao cumprir com seu papel específico de socializar o saber, 

a escola instrumentaliza os indivíduos para consolidar um novo bloco histórico 

hegemônico.  Ou seja, a parcela de contribuição da escola, inscreve-se, na medida em 

que como instituição especificamente educativa, atue junto às massas trabalhadoras, 

promovendo a apropriação do saber e formação da consciência crítica, pois sem o 

conhecimento objetivo da realidade é impossível, vê-la criticamente 

 

 

 

4.1.2 Fatores que interferem na participação da Escola Dom Nivaldo Monte 
 
 

Entre as expectativas geradas em detrimento da divulgação do discurso e 

das estratégias de participação, portanto, entre as proposições da política e sua 

efetivação no cotidiano escolar, existem inúmeros elementos, resultantes das interações 

locais, que complexificam e transformam as estratégias de democratização, são o que 

Paro (2000) e Bordenave (2007) denominam de condicionantes da participação. 

Buscamos, portanto, identificar que fatores têm contribuído para dinamizar ou dificultar 

a participação na Escola Dom Nivaldo Monte, e como a gestão da escola lida com tais 

fatores. Compreendemos que esse aspecto elucida muito sobre a concepção de 

democracia que norteia à “práxis” gestora da escola.    

Conforme considera Paro (2000), não se pode dizer que uma escola que 

funcione em ótimas condições infraestruturais, necessariamente desenvolva relações 

democráticas, mas na medida em que faltam recursos de toda ordem para seu 

funcionamento adequado, os esforços despendidos para remediar tais situações 

competem com os esforços que se poderia empregar para transformar as relações 



autoritárias vigentes na escola. Partindo dessa premissa, há uma relação direta entre os 

condicionantes materiais e a participação.  

Embora sem estabelecer qualquer relação com a participação ou com a 

condução democrática da gestão escolar, em seu PPP, a escola destacou alguns 

problemas que, na sua compreensão, dificulta a obtenção de bons resultados pela escola 

e desafia a todos para superá-los, por meio da transformação da prática teórico-

metodológica.  Dentre esses problemas, que estamos considerando como condicionante 

da participação destaca: insuficientes investimentos em formação; a baixa valorização 

salarial dos professores; recursos insuficientes para manutenção e implementação de 

ações (apesar de se destacar a ótima infraestrutura física); situações de violência e 

depredação do prédio.  

Nas nossas observações, identificamos além desses, o alto índice de falta 

dos professores, em decorrência de problemas de saúde ou de ordem pessoal/emocional; 

a alta rotatividade de professores estagiários; a vacância de algumas cadeiras, por falta 

de contratação de professores; a sobrecarga de trabalho da equipe de direção; os 

conflitos interpessoais entre os trabalhadores da escola. Devido à incompletude do 

quadro de professores da escola, no início de 2008, quando iniciamos a coleta de dados, 

tanto a diretora quanto a vice-diretora estavam acumulando funções por terem que 

assumir aulas de disciplinas que não tinham professor.  

Identificamos dentre os depoimentos, vários registros que realçam o 

quanto o cotidiano exige muitos esforços para driblar os problemas criados pelos 

condicionantes materiais: 

 
 
Tem esse laboratório aqui de química, que a gente nunca usou, o 
laboratório de informática roubaram um monte de coisa, só presta uns 
quatro computadores, mas ó, quando você clica pra entrar na internet, 
quando acaba a aula ele entrou (risos), ai perdeu né? Passou uma aula 
e você não fez nada (ALUNO – REPRESENTADO). 
 
Faltam professores no quadro, aí tem os atestados e a falta dos 
professores, sem contar com os estagiários, que não têm muito 
compromisso com a escola, até porque o Estado também não tem 
compromisso com eles, as vezes eles passam até seis meses sem 
receber, e quer dizer, é difícil uma escola andar direito assim 
(FUNCIONÁRIA, REPRESENTANTE). 
 
É uma escola boa, só que como todas as outras tem suas falhas, por 
exemplo, muda muito de professor, muda muito o horário e acaba 
prejudicando os alunos mesmo (ALUNA, REPRESENTADA). 
 



[...] a nossa Dom Nivaldo Monte, ela tem uma boa estrutura, no 
entanto, ela também deixa algumas falhas, por exemplo, nós temos 
algumas salas que temos os recursos pedagógicos que nós gostaríamos 
que funcionasse o tempo todo e de maneira bem eficaz e muitas vezes 
isso não acontece, por quê? Porque a escola não tem condições de 
manter muitos desses equipamentos (COORDENADORA I). 

Com base nas observações realizadas na escola, podemos inferir que 

dentre as condições materiais, um dos fatores mais relevantes que tem dificultado a 

participação no interior da escola, é a baixa valorização salarial dos profissionais.  Em 

função desse elemento, uma cadeia de problemas vem à tona: ocorrem greves, paradas 

de advertências e paradas para assembléias de professores, o que implica em diminuição 

da regularidade das aulas e interfere na credibilidade e motivação dos alunos; os 

professores necessitam trabalhar em várias redes de ensino para conseguirem uma renda 

que viabilize a sobrevivência, ocasionando a impossibilidade de desempenharem seu 

trabalho de modo satisfatório tanto para eles mesmos, quanto para os alunos e o sistema, 

o que ocasiona cansaço e desmotivação; a baixa qualidade de vida aliada ao pouco 

acesso a saúde; e a percepção de sentimentos de injustiça, raiva, descrédito, baixa-

estima e frustração, são alguns dos elementos que compõem essa cadeia ocasionada pela 

baixa-valorização dos professores.   

O depoimento de uma das coordenadoras deixa clara a sua frustração ao 

perceber que muitas vezes suas intenções e projetos esbarram na dificuldade de 

conseguir a participação dos professores que, “tem escola particular, tem prefeitura e 

tem estado”. Quando convocados para tratar do planejamento das ações, poucos 

comparecem, a maioria porque não podem outros porque não querem.  Sobre essas 

dificuldades considera: “eu sei que às vezes o não querer faz parte do cansaço, do estar 

se economizando pra conseguir cumprir a tripla jornada, da falta de motivação fruto de 

uma baixa qualidade de vida” (COORDENADORA I).  

Ainda evidenciando a cadeia de problemas ocasionados pela baix-

valorização salarial identificamos, ao observarmos uma reunião realizada pelo sindicato 

dos professores no dia 17 de Outubro de 2008 (como parte das atividades em defesa da 

educação publica), outras nuances da baixa valorização salarial dos professores, 

 
 
Eu concordo em relação quando você fala da greve.  Como eu já 
coloquei. Por quê? Porque como Nina disse, agente precisa do nosso 
salário, o que não se discute. Se agente tivesse coragem de pegar 
nosso contracheque... vai fazer três anos que eu sou funcionária do 
Estado, só muda de número o mês e o ano, mas o salário nunca mudou 
um centavo, quem ganha um salário mínimo todo ano é reajustado, 



porque que a gente não é? Se agente for ficar aqui calado, vai passar 
dez, vinte, trinta anos e vai permanecer do mesmo jeito, então é por 
isso que é importante eu sociedade saiba por que é que se tem uma 
greve (PROFESSORA). 

  

 

Direcionando-se para os alunos, afirma ainda: 

 

As greves são necessárias e urgentes, agora essas paradas demais? 
Toda semana agente para pessoal!  Prejudicam vocês, vocês, o 
prejuízo é de vocês! Tem escola ai que está sendo fechadas a noite, 
por quê? Porque os alunos vão embora, ta ai, parada numa quinta-
feira, os alunos não vêm na sexta, se desestimula, não vem mais. 
Então o governo, o sindicato, os professores, os alunos e os pais de 
vocês precisam entrar em sintonia, pra que agente possa ter uma 
educação de qualidade, senão é chover no molhado, próximo ano 
agente ta aqui de novo, discutindo a mesma coisa e o ciclo rodando e 
agente sem dar um rumo pra esse sistema (PROFESSOR). 
 
 

O professor demonstra uma preocupação recorrente no cotidiano da 

escola, a possibilidade de seu fechamento que ocasionaria a falta de salas de aula para 

atuarem. A disseminação dessa concepção, estimulada pela ideia de que, se uma escola 

não satisfaz sua clientela (o aluno), esta tende a procurar outros serviços, tem sido uma 

tônica observada em vários discursos no interior da escola, especialmente dos gestores.  

Essa relação também fica clara na fala de uma das coordenadoras ao afirmar que: “eu 

falo muito, a gente pedagogo a gente pode estar em qualquer lugar, biblioteca, 

coordenação supervisão, mas o professor da área específica ele precisa daquele aluno e 

a gente precisa desenvolver estratégias pra buscar esses alunos né?” E sua defesa, que 

traz implícita a ameaça do desemprego, continua: “Por isso, todos devem se engajar 

para a permanência e o sucesso dos alunos na escola, mas os professores ainda mais” 

(COORDENADORA II). 

Embora tente argumentar que há a necessidade de união do diferentes 

segmentos para lutarem por um interesse comum que seria a busca de melhores 

condições salariais para os professores, a fala do professor, revela ainda, outro fator que 

perpassa o cotidiano escolar: a divergência ou choque de interesse que separa: de um 

lado, pais e alunos, e de outro, professores e funcionários.  

Os primeiros, querem ter aulas regulares, de boa qualidade, os segundos, 

defendem o direito de lutar por suas condições de sobrevivência, o que às vezes 



significa parar as aulas ou mesmo faltar ao trabalho. Esse conflito de interesse foi 

mencionado com ênfase pela diretora: 

 
 
Você sabe que a escola é formada por quatro segmentos (pais, alunos, 
funcionários e professores) e muitas vezes se a gente não refletir bem 
nossa postura a gente acaba instaurando a ditadura do professor dentro 
da escola né? Eu acho difícil muitas vezes conduzir esse jogo de 
interesse que muitas vezes são plurais, quase sempre são plurais [...]. 
Geralmente os interesses eles são ... é ... contraditórios e antagônicos. 
Geralmente os interesses dos professores e funcionários são diferentes 
dos interesses dos estudantes e dos pais (DIRETORA). 

 

 A diretora destaca o conflito de interesse como um grave problema a ser 

administrado e identificamos em sua fala uma tendência a tratá-lo sem vislumbrar os 

fatores socioeconômicos e políticos sintetizados nesse conflito. Sua percepção parece 

manter-se mais voltada para o cumprimento de metas, ocasionando dificuldade para 

vislumbrar de modo mais alargado, quais os impeditivos da efetivação do planejamento 

que traçou, portanto, da melhoria dos resultados desejados. Ao agir com uma visão 

restrita, mais técnica que política, encontra resistência de vários sujeitos, ao refletir 

sobre essas palavras da diretora, registrei em meu diário de campo a seguinte reflexão: 

unânime 

 
 
Devido as estratégias, ideologia e estrutura criada pela política de 
democratização no viés gerencial, os sujeitos da escola são engolidos 
por uma lógica que utiliza a não percepção destes do quanto estão 
agindo contra si mesmos ao aderirem à esta.  A lógica gerencial, por 
meio da competitividade e da responsabilização pelos resultados via 
discurso da participação e democratização, opera uma dificuldade de 
compreensão das reais condições da educação no país e da ação 
destruidora da política educacional devido aos interesses 
contraditórios dos que estão no interior das escolas e os que dirigem as 
políticas (DIÁRIO DE CAMPO, 12 DE MAIO DE 2009). 
 
 

Há ainda, no interior da escola, inúmeros condicionantes institucionais 

que decorrem da sua estrutura legal e definem um modelo, um tipo de organização do 

trabalho escolar, um tipo de hierarquia formal do poder, as atribuições dos diferentes 

sujeitos e a dinâmica formal administrativa que irá interferir diretamente na forma como 

o poder será distribuído e exercido no interior da escola, “traçando como que um ideal 

institucional, para o qual se supõe convergirem e ao qual se deve conformar”  PARO 

(2000, p. 70).    



No caso da Escola Dom Nivaldo, a sua organização, semelhante às 

escolas do RN, têm respaldo legal na Portaria Nº. 115/2000 - SECD/GS, que dispõe 

sobre as normas básicas para organização e funcionamento administrativo e pedagógico 

das escolas da rede Estadual de ensino; pela Lei complementar a Lei nº. 290/2005 que 

dispõe sobre a eleição para diretor; e pelo Plano Estadual de Educação (2005/2011). 

Essa normatização determina uma nova configuração para a escola e faz com que a 

comunidade escolar tenha uma dada concepção de organização do trabalho escolar.  

A parte mais inteirada da comunidade escolar, geralmente funcionários, 

professores e equipe de direção, concebe que a gestão democrática deve ser conduzida 

por um “líder”, que no caso é o diretor, responsável último pelas decisões da escola 

tanto na visão dos formuladores da política, quanto na visão dos sujeitos da escola.  De 

igual forma concebe haver uma hierarquia a ser respeitada, em ordem crescente, que 

seria representada pelas figuras do diretor, vice-diretor, secretário geral, coordenadores 

pedagógicos, professores, funcionários, alunos e pais; reconhece ainda o Conselho 

Escolar como instância de tomada de poder.  

No desenho institucional delineado pelos marcos jurídico-administrativos 

que do RN, a hierarquia deve ser construída levando em consideração a capacidade dos 

gestores em conduzir as estratégias de responsabilização por meio da participação 

social, pela introdução da lógica dos resultados e pela competição administrada que se 

desdobram nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira. Estimulada por essas 

estratégias, a equipe de direção parece conduzir-se pela premissa evidenciada por 

Bordenave (2007) de que “o trabalho é desagradável para o homem e para que ele 

trabalhe, deve ser recompensado, badalado, subordinado e punido”.  

Tendo em vista, essas mudanças, os líderes ou gestores são desafiados a 

exercerem autoridade sem autoritarismos, a conduzirem um projeto institucional 

coletivo de modo a seduzir a todos à participação, motivados pelo desejo de melhorar, 

de ser premiado, de se destacar ou pelo desejo de satisfação pessoal. Ele deve ser capaz 

de conduzir, defender e premiar um tipo de projeto pensado e elaborado centralmente de 

modo a fazer com que todos se sintam coparticipantes, sem impor ou delegar por meio 

da autoridade hierárquica as atribuições de cada ator.    

Nesse contexto, de acordo com nossa observação, o diretor/gerente tenta 

ser popular junto à comunidade e ser legítimo nas suas atitudes e tenta não contrariar os 

princípios da gestão democrática, o que em alguns momentos ocasiona dificuldade em 



delegar responsabilidades, dar ordens, distribuir tarefas, sem a correspondente 

autoridade que o cargo de diretor já se viu revestido.   

Em função do complexo tipo de poder que se estrutura na escola 

diretor/gerente e da sua dupla representatividade: agente da representação da política 

educacional e agente de representação dos interesses da comunidade, essa complexa 

posição dá margem para que os sujeitos percebam apenas uma dessas nuances, portanto, 

a daquele que está a serviço da intensificação da exploração, que os responsabiliza e 

culpabiliza pelos resultados insatisfatórios.  Essa, na nossa percepção é a razão de 

muitos conflitos entre os segmentos, especialmente: entre professore e funcionários e a 

direção.  

Uma das coordenadoras entrevistadas, expressando sua insatisfação em 

relação à condução do processo de gestão, demonstra alguns dos sentimentos gerados 

por essa falta de  sugere que uma gestão democrática precisa dar um tratamento a todos 

de modo a estimular, a acreditar, a aconchegar com amizade e humanamente, pois “só 

você criar metas, ‘vou criar metas’, vou fazer metas ir em busca dessas metas e esquecer 

que eu estou lhe dando com o ser humano, isso ai não leva a frente nenhuma instituição 

escolar”(COORDENADORA I). Sua fala revela certa crítica à condução das relações 

que se dão animada pela busca do cumprimento de metas, sem considerar as 

necessidades e dificuldades que se colocam entre o que se planeja e as condições dadas 

para que se execute esse planejamento.  

No interior da Escola Dom Nivaldo Monte, a participação também é 

influenciada pelos condicionantes ideológicos, ou seja, aquelas concepções e crenças 

implícitas na personalidade de cada pessoa, que movem suas práticas e comportamentos 

no relacionamento com os outros PARO (2000). Essas concepções norteiam a condução 

do processo participativo, caracterizando a participação de diferentes formas: como 

concessão, favor, controle ou caminho para a tomada do poder e distribuição mais 

equitativa dos bens.  

Identificamos, por exemplo, que a diretora atribui à baixa participação 

dos sujeitos na gestão da escola à “questão mesmo da cultura, do compromisso, quando 

eu delego a responsabilidade a outro, eu estou tirando a minha, entendeu? Como é que 

eu tenho compromisso, mas prefiro que outra pessoa faça né?” (DIRETORA). 

 Uma das coordenadoras, com concepção semelhante sobre o que 

dificulta a participação dos sujeitos destaca: 

 



 
[...] então assim, quando a gente inova, então agente sofre muito 
resistência, existem grupos de resistência. É uma questão ideológica, 
entendeu? Não levo nada pro pessoal, é ideológica, mas que queira ou 
não, existe aquela vertente que acredita, que tem uma posição mais 
democrática e tem aquela vertente que tem uma posição mais, como é 
que eu vou dizer, reacionária, um termo mais levezinho 
(COORDENADORA II). 
 
 

Em função dessa percepção afirmou que cotidianamente os princípios de 

democracia perpassam suas ações e tenta contaminar os colegas com esses princípios, 

assim como, nas reuniões de planejamento propõe dinâmicas e reflexões para favorecer 

a construção dessa cultura democrática. Também em reunião realizada em Maio de 

2008,  tinha como objetivo, discutir  as diretrizes curriculares desejáveis para uma 

escola de Ensino Médio com a finalidade de nortear a elaboração do PPP.  Observamos 

a influência dessa percepção sobre a participação dos professores, a nortear os 

discursos, que tentavam ensinar os educadores o que fazer e como agir, no seu fazer 

laboral.  Na ocasião, técnicos da Secretaria de Educação do RN, e a equipe de direção 

da escola enfatizavam os aspectos metodológicos necessários as práticas educativas 

adequadas à sociedade contemporânea, sendo a democratização das relações um dos 

aspectos enfatizados, como se esses conhecimentos fossem o que faltavam aos 

professores para que desempenhassem satisfatoriamente seu trabalho e assim, essa 

“aprendizagem” melhorasse os índices escolares.  Sobre as impressões dessa relação 

observada na reunião registramos no diário de campo: 

 
 
Os professores parecem evidenciar resistência às concepções 
implícitas aos discursos, tendo em vista prestarem pouca atenção ou 
rebaterem aos argumentos de que as práticas metodológicas e o maior 
envolvimento deles no cotidiano da escola não lhes parecia possível 
diante de suas jornadas de trabalho; e que a mudança de metodologia, 
tendo em vista que já as tentavam implementar, não deveriam ser 
considerados fatores determinantes da qualidade (DIÁRIO DE 
CAMPO).   
 
 

O gestor da escola deve responder pelos resultados da instituição que 

dirige toda a sociedade, com mecanismos, receitas, técnicas a serem aplicadas, por 

outro, tem-se parte da comunidade escolar, especialmente, professores e funcionários, 

com forte expectativa em relação à participação, e nesse percurso enfrenta condições 

adversas que são os vários condicionantes da participação que quando não inviabilizam, 



dificultam o atendimento das expectativas de todos, instaurando-se nessa altura, uma 

ausência do senso de direção. Todos parecem caminhar em sentidos diferentes, embora 

tenham o mesmo objetivo. 

Outro importante condicionante da participação observado, diz respeito 

às condições objetivas de vida e cultura da comunidade escolar, que implicam em 

considerar como condicionante a desigualdade social, que na compreensão de 

Bordenave(2007) e Boron (2001) se constitui num aspecto que inviabiliza a 

participação, uma vez: “a participação não pode ser igualitária e democrática quando a 

estrutura de poder concentra as decisões numa elite minoritária”(BORDENAVE, 2007, 

p. 41). 

 De acordo como dados levantados pela escola, 54% da família dos 

alunos sobrevive com renda de um salário mínimo e 27,01 com dois salários mínimos. 

Entre os estudantes 19,09% desenvolvem atividades remuneradas como comerciários, 

entregadores e domésticas (DOM NIVALDO MONTE, 2006, p. 11). O Projeto Político 

Pedagógico, ao traçar o perfil do estudante realizou o levantamento desses dados, mas 

não articulou qualquer reflexão entre estes e a condução democrática da gestão escolar, 

ou mesmo com os objetivos institucionais de um modo geral.  Identificamos, porém, 

uma análise mais abrangente sobre esses condicionantes na fala de professores, quando, 

buscando perceber esses condicionantes, perguntamos sobre os fatores, na opinião 

deles, que interferiam nos baixos índices educacionais elucidados pelas avaliações 

nacionais. 

Uma professora considerou: 

 
 
Os pais não tem condições materiais e outra coisa, eles não têm 
condições psicológicas, porque quando você retira de um homem ou 
de uma mulher a faculdade ( porque tem muitos alunos aqui que 
passam fome) de sustentar, de colocar a casa andando, a família, pra 
comprar sabonete, pão leite pra sua família, todos os dias nos horários 
certos, você tira muito da dignidade do cidadão, sabe, então, a nível 
psicológico, ele não tem como abordar o filho ele não se sente nem 
cidadão o suficiente pra cobrar do filho certas posturas. 
(PROFESSORA – REPRESENTADA). 
 
 

Realizando uma análise conjuntural, considera que o processo de 

colonização do Brasil que impõem ao Nordeste um tipo de padrão de desenvolvimento, 

sem uma base industrial; o baixo nível de politização dessa região que resultou na 

perpetuação de oligarquias e contribuíram para a expropriação das riquezas da região 



em detrimento do eixo Sul do país, são fatos que, numa perspectiva histórica explicam 

os baixos índices educacionais identificados pelas avaliações nacionais.  Nesse sentido, 

o cenário de baixo desenvolvimento da região concorreu para que os pais  

 
 
Entreguem os filhos pra gente, não só no que se refere à educação 
formal, educação para o trabalho, para a cidadania, mas a educação de 
um modo geral, sabe, a população, a minha, a nossa comunidade aqui, 
ela ta tão atarefada em sobreviver, ta tão preocupada em sobrevier, 
que ela não tem condições, não é porque não quer não. Ela não tem 
condições, nem psicológicas, nem condições materiais pra dar atenção 
mínima, pra um filho adolescente, ela mal pode dar atenção pros 
filhos pequenos. Eles não são culpados, ela é o agente do problema, a 
família é o que causa o problema, mas ela não é culpada, ela é apenas 
o reflexo da política do Estado, da política da região (PROFESSORA 
- REPRESENTADA). 
 
 

O baixo poder aquisitivo das famílias e a dificuldade de participação 

devido às condições materiais são citados ainda por outros componentes da equipe de 

direção e pelos funcionários entrevistados, quando mencionam aspectos exteriores a 

escola, como a violência familiar, o envolvimento dos alunos com drogas e gangues. 

Sobre esses problemas enfrentados pela escola o funcionário da portaria acredita que, 

em função dos pais não acompanharem a vida escolar dos filhos,   

 
 
Tem mais bagunça, briga, gangue, influência na participação em 
máfias, como porteiro aqui, eu vejo eles, não vou dizer quem, é eles 
fingindo que está bebendo, mas é cheirando loló, eu acho que cabia 
mais aos pais olhar na bolsa, esse tipo de coisa assim 
(FUNCIONÁRIO E PAI). 

Apesar de tantos condicionantes perpassarem o cotidiano da escola e de 

compreendermos que faz-se necessário uma percepção crítica destes, o PPP, o Plano de 

Ação da equipe gestora e o dossiê do Prêmio, mencionam apenas alguns desses 

condicionantes sem problematizá-los. Identifica-se a tendência a minimizar a 

importância e efeitos destes ao mesmo tempo em que se dá ênfase ao que está sendo 

feito para superá-los.  

Conforme esses dados, podemos inferir o que os propositores e 

disseminadores da ideologia da democracia como a solução para todos os males, 

parecem não levar em consideração: que os altos índices de pobreza não solucionados 

pela apregoada liberdade de mercado e todos os problemas sociais decorrentes do 

capital financeirizado (independente do trabalho e do mundo produtivo e da regulação 



estatal), assim como a ascensão do mercado e do terceiro setor como responsáveis pela 

distribuição dos bens, estão concretamente no interior da escola a revelar as 

contradições que os discursos e políticas tentam minimizar, inviabilizando o sucesso de 

suas proposições.  

 

 

 

4.1.3 Estratégias de participação: Projeto Político Pedagógico, Conselho Diretor, 
Grêmio Estudantil e Associação de Pais 
 
 

 

No que se refere às estratégias que permitem a ampliação do espaço da 

participação no interior da Escola Dom Nivaldo Monte, consideramos relevante 

verificar que espaços existem em funcionamento no interior da escola. Para isso, 

consideramos o Projeto Político Pedagógico, o Conselho Diretor, o Grêmio Estudantil e 

Associação de Pais.  

O Projeto Político Pedagógico da escola foi elaborado no decorrer de 

2006 e aprovado em assembléia no dia 22 de Dezembro do mesmo ano e contou com a 

presença, segundo assinaturas da ata de reunião, de 28 pessoas, vale ressaltar que a 

comunidade da Escola Dom Nivaldo Monte é formada por um universo de mais de 700 

pessoas. O documento permanece sem alterações desde sua formulação, embora a 

equipe de direção tenha expressado que percebe a necessidade de refazê-lo, mas em 

função das muitas demandas cotidianas, afirmou a diretora, ainda não foi possível. 

Em Maio de 2008, estivemos presente a uma reunião de estudo com 

todos os profissionais da escola, promovida por técnicos educacionais da SEEC, 

pertencentes à 2ª DIRED, com o objetivo de discutir aspectos que deveriam ser 

contemplados no currículo da escola, e disseminar estratégias para que reelaborassem 

seus Projetos Políticos Pedagógicos.  Essa ação, de acordo com a técnica com quem 

conversamos após a reunião, estava acontecendo devido ao diagnóstico realizado pela 

secretaria que apontava para a baixa efetividade do PPP e a baixa participação da 

comunidade em sua elaboração, acompanhamento e aplicação.  

Portanto, por meio dessa ação o Estado reconhecia que não se tem obtido 

êxito quanto ao objetivo de que os Projetos Políticos Pedagógicos se constituam em 

instrumentos de reflexão coletiva e de mobilização de sinergias.  



De todo modo, no caso da Escola Dom Nivaldo Monte, havia um 

consenso entre a equipe gestora de que ouve uma importante participação na elaboração 

do PPP da escola. No entanto, em relação à função que se esperava que ele exercesse, 

ou seja, de um documento que expressasse um projeto de trabalho comum e norteasse à 

práxis escolar, vários sujeitos entrevistados consideraram que não se tem obtido êxito. 

Uma das coordenadoras que relata ter feito parte do processo de coleta de dados sobre o 

perfil da comunidade e dos estudos para elaborá-lo considera:  

 
 
Eu acho que o PPP da Dom Nivaldo Monte fica no papel, eu acho que 
deixa muito a desejar aqui, porque eu acho que o PPP ele é trabalhado 
no coletivo, onde todos façam parte e todos atuem, o PPP ele não deve 
ser feito engavetado e guardado... Então eu acho que aqui agente não 
tem muito colocado em prática o PPP não. Ele é ótimo, lindo, 
maravilhoso, mas ele não é colocado em prática (COORDENADORA 
I). 

 

 

Um dos professores entrevistado expressou sua inquietação quanto a esse 

aspecto, para ele, o grande problema da escola é que não se consegue, do ponto de vista 

metodológico falar a mesma língua “[...] e, embora alguns trabalhem na perspectiva 

crítica e política de formação científica, a maioria permanece com uma postura de 

ensino conteudística, alienante, pouco relevante para a formação dos alunos”.  Para ele, 

a equipe pedagógica não tem sido capaz de mobilizar os professores para que se 

construa um Projeto Político Pedagógico efetivo. Há em sua fala, a tendência de 

culpabilizar alguém (no caso) os professores e coordenadores pedagógicos, pela não 

existência de um projeto de trabalho em comum, como se apenas os fatores internos a 

escola explicassem as suas limitações, nessa perspectiva assume a culpa social pelos 

resultados insatisfatórios que a escola tem apresentado.   

Ao perceber essa inquietação do professor e seu desejo de que a escola 

seja um espaço de desenvolvimento e crescimento para os alunos e sua necessidade de 

encontrar culpados para as dificuldades que observa, levou-nos a registrar a seguinte 

reflexão em nosso diário de campo:   

 
O gerencialismo, ao tentar negar suas próprias determinações (o 
individualismo, a competitividade, a precarização do trabalho 
docente) atribui aos sujeitos envolvidos em cada instituição a 
responsabilidade pelos resultados lá obtidos ao mesmo tempo em que 
sugere a estes que suas decisões e envolvimento serão fatores 
fundamentais para a melhoria destes.  Os sujeitos incorporam esse 



discurso e como as condições objetivas não permitem a obtenção dos 
resultados desejados observa-se uma culpabilização recíproca entre 
eles. (DIÁRIO DE CAMPO).  
 
 

Uma professora entrevista na condição de representada reconhece que há 

um esforço da equipe de direção em conduzir, por meio da mobilização em torno das 

questões pedagógicas, um conhecimento coletivo e prático do PPP, mas para ela o 

processo “ainda tá muito lento, ainda tá muito alinhavado”. Ao perguntarmos a uma 

funcionária (representante desse segmento no Conselho) se participa do planejamento e 

tomada de decisões referente às questões pedagógicas afirma:   

 
 
Não. Não. É isso que eu digo, porque uma gestão democrática, por 
exemplo, onde está o PPP, porque ele tem que ser reformulado, ele 
não pode ficar engavetado, ele tem que está em constante 
transformação. Em constante mudança, porque ele não é um 
documento que você faz que deixa ali, se você não modificar, como é 
que isso vai ficar? Vai ficar ultrapassado. (FUNCIONÁRIA, 
REPRESENTANTE NO CONSELHO).   
 
 

Quando feita a mesma pergunta aos alunos e pais, na condição de 

representados, todos afirmam que nunca participaram de qualquer discussão referente 

aos aspectos pedagógicos assim, como não sabiam que tinham um representante no 

Conselho que deveria, com base nas suas opiniões, participar do planejamento e 

decisões nessa área.    

 
 
Eu respondi a um questionário, mas perguntar mesmo como eu 
gostaria que fosse a escola, a aula, as matérias, os professores, essas 
coisas, não, nunca perguntaram (PAI/FUNCIONÁRIO, 
REPRESENTADO).  
 
 

Os alunos representantes haviam participado de apenas uma reunião com 

essa pauta, mas consideram que apenas os professores e pedagogos tendem a discutir 

sobre esse tema: 

No tocante ao planejamento pedagógico, eu fui uma vez, é, eu acho 
que tem uma privação só entre os professores, entre os pedagogos, da 
coordenação pedagógica e da direção (ALUNO, REPRESENTANTE 
I) 
 
Eu acho que nessa parte ai, está muito restrito, nessa questão do 
planejamento das aulas, tal, nem os alunos representantes, não 
chamam, não convocam, só convocaram uma vez que foi no 



planejamento do ano passado, né, não só, eu nunca vi uma 
participação efetiva dos alunos, deveria ter (ALUNO,  
REPRESENTANTE II). 
 
 

No que se refere ao Conselho Escolar, outro mecanismo de participação, 

definido pelo Regimento Escolar, em seu art. 8º como instrumento “de natureza 

consultiva, deliberativa, normativa e fiscalizadora, tem por finalidade assegurar a 

efetiva participação da comunidade educacional e possibilitar o aprimoramento das 

atividades desenvolvidas na escola”, teve sua primeira formação um ano após a 

inauguração da escola, em 13 de Outubro de 2003.  Tivemos acesso às atas de reuniões 

do dos anos de 2003, 2004 e 2005, período no qual a escola foi gerida por direções 

indicadas e no decorrer desses anos identificamos que foram realizadas 12 reuniões, o 

que daria uma média de quatro por ano.  

A pauta observada na maior parte das reuniões esteve relacionada à: 

informações prestadas pela direção sobre questões administrativas, como solicitações do 

MEC, adesão a premiações, problemas com o transporte escolar e estabelecimento de 

parcerias; informações sobre planejamento financeiro e uso dos recursos e resolução de 

conflitos, como a insatisfação de parte da comunidade com a direção, postura 

considerada inadequada de professores ou de alunos.   

No início de 2006, em função do término do mandato do Conselho 

anterior, houve uma nova formação do Conselho. Por não termos conseguido acesso as 

atas da atual gestão, não sabemos precisar o mês, mas de acordo com os depoimentos, 

essa nova formação ocorreu no início do mandato da direção eleita e fez parte do seu 

esforço para atender as expectativas de participação da comunidade de modo coerente 

com seus posicionamentos durante a campanha.  

   Fragmentos das Atas do Conselho citados no dossiê, para comprovar as 

ações relacionadas à Gestão da Participação e Gestão de Pessoas, referente ao de 2006, 

registram que em reuniões acontecidas nos dias 05 e 25/06 a pauta esteve voltada  para 

elaboração das normas de funcionamento da escola.  Discutia-se, por exemplo, sobre o 

uso dos laboratórios; combate a pichações; uso da farda, de bonés e celulares pelos 

alunos; falta dos professores e funcionários; reposição de aulas; horários de entrada e 

saída na escola; regras relacionadas aos horários.  

Articulando os dados analisados com a discussão feita por Bordenave 

(2007) poderíamos considerar que a participação acontece no nível da cogestão. Neste 

nível há um compartilhamento na tomada de decisões entre vários membros que 



formam Conselhos, mas há uma forte influência do administrador/gestor sobre as 

decisões e planos de ação. Em relação à importância das decisões , cuja formulação os 

membros têm acesso, percebemos que há uma tendência para que, a participação se dê 

nos últimos três níveis, ou seja, em relação a alocação de recursos, execução de ações e 

avaliação dos resultados, enquanto que os níveis de formulação da doutrina, 

determinação de objetivos e elaboração de planos e programas, ficam mais restritos a 

equipe de direção.    

 Resultante de reunião realizada em Junho de 2006, foram publicadas e 

divulgadas várias resoluções, entre elas: 

 
 
Resolução nº 02/2006 os computadores deverão ser utilizados de 
forma racional, para fins pedagógicos, sendo vedada a utilização para 
outros fins. 
Resolução nº 06/2006 fica proibida a presença de alunos fora das 
salas, sendo na ausência do professor os mesmos deverão se dirigir a 
biblioteca, sala de vídeo ou procurar a direção. 
Resolução nº 07/2006 é proibido o uso de celular, devendo 
permanecer preferencialmente desligado [...]. 
Resolução nº 08 a direção deverá enviar a as faltas dos professores 
quando não pagas dentro do prazo previsto. 
Resolução nº 10 o professor deverá manter os alunos em sala de aula, 
não permitindo sua saída sem prévia autorização (ESCOLA E. DOM 
NIVALDO MONTE, 2006) 
 
 

Entretanto, durante nossas observações, percebemos que algumas dessas 

regras não eram aceitas como legítimas pela comunidade. Os alunos, por exemplo, 

reclamavam da obrigatoriedade do uso da farda, de terem que pedir autorização para 

sair, de terem que se explicarem quando estavam nos corredores. Por essa razão, 

identificamos que parte do tempo dispensado pela equipe pedagógica , a fazer cumprir 

essas regras, que em tese, por serem fruto da discussão coletiva, deveriam ser 

respeitadas por todos, sem resistência.  

A pouca legitimidade dessas resoluções podem ser explicadas por vários 

fatores, mas um se evidencia rapidamente, o fato dessas regras terem sido elaboradas 

em 2006 e vigorarem até 2009 sem que tenham sido rediscutidas, reavaliadas e, 

revalidadas pela participação da comunidade. De acordo com uma das funcionárias 

entrevistadas, no ato da matrícula, desde que estas resoluções foram publicadas pais e 

alunos as recebem por escrito e se comprometem a cumpri-las.  



Numa das visitas ao noturno presenciamos um aluno adulto, pedindo 

autorização à coordenadora para sair porque havia trabalhado muito durante o dia e, 

embora tivesse tentado, não estava conseguindo permanecer na escola devido ao 

cansaço.  Na ocasião a coordenadora deu a autorização por escrito e comentou: “se 

agente não fizer assim, ninguém assiste aula, quando agente menos espera eles vão 

todos embora”.  Nesse mesmo período, nos questionamos sobre a adequação das regras 

as diferentes realidades, tendo em vista que o aluno me parecia maduro o suficiente para 

decidir quando e porque não assistir aula.  

Compreendemos que em relação a esse aspecto é necessário que esteja 

muito claro para a escola, se a participação e o processo de tomada de decisão no 

Conselho têm a finalidade de consolidar uma vontade coletiva e contribuir para a 

formação política da comunidade escolar ou de legitimar falsamente regras disciplinares 

para facilitar o controle. 

Sobre a regularidade com que aconteciam as reuniões do Conselho, 

identificamos que durante o ano de 2007 o Conselho se reuniu algumas vezes, mas a 

participação diminuiu em relação ao ano anterior, especialmente dos pais. De maio de 

2008 a maio de 2009, período no qual realizamos dez visitas a escola, não soubemos de 

nenhuma reunião desse Conselho. Além das 10 visitas fizemos vários contatos por 

telefone a fim de sabermos se havia sido agendada alguma reunião, tendo em vista que a 

diretora nos dizia que estava solicitando ao presidente que o fizesse. O presidente, por 

sua vez, representante do segmento pai, estava trabalhando em outro município onde 

passava a semana.  Durante vários meses aguardamos que esta reunião acontecesse para 

podermos observar sua dinâmica, mas ela não aconteceu. 

Ao entrevistarmos os representantes do Colegiado sobre a pauta das 

reuniões todos remeteram as discussões que aconteceram em 2006 sobre as regras de 

funcionamento e demonstraram dificuldade para lembrar-se das últimas reuniões 

acontecidas, o que demonstrava a falta de regularidade e longo espaçamento de tempo 

entre essas reuniões.  Mas foram unânimes em afirmar que as últimas reuniões que 

haviam sido convocados para tratar de conflitos, problemas interpessoais entre a 

diretora e uma coordenadora que se tornaram administrativos e terminou por envolver 

não só o Conselho, mas toda a escola.  

Alguns depoimentos e fatos observados indicaram que o segundo 

mandato da direção reeleita, a partir de 2007, foi muito conturbado, sofreu muitos 

desgastes, ocasionando inclusive o pedido de exoneração da diretora em Junho de 2009.  



E em função desses problemas, nos anos de 2008 e 2009, o Conselho praticamente não 

se reuniu. 

Ao avaliar o momento que vive a escola nos últimos meses, traçando um 

paralelo com a escola que recebeu o Prêmio de Referência em Gestão Escolar afirmam 

que se tratam de momentos absolutamente diferentes. “Esse momento, afirma uma das 

coordenadoras, é de juntar os caquinhos, de refazer a escola, de reconstruir de onde 

paramos, de buscar a união de todos, porque quando estávamos todos unidos éramos 

mais fortes”. 

Ao investigarmos sobre a participação dos conselheiros nas decisões 

administrativas, financeiras e pedagógicas, um dos alunos representantes considerou: 

“as decisões pedagógicas ficam mais a cargo da equipe de professores, as financeiras, 

da equipe de direção e secretaria”. Para ele, o Conselho geralmente discute apenas 

questões administrativas. Em sua opinião, “principalmente questões simples, que 

deveriam ser resolvidas entre a equipe de gestão, são levados além da equipe de gestão e 

querem envolver todos”. Desse modo, “o Conselho não é convocado para debater, 

chamar todos esses segmentos em coisas que realmente faz parte do cotidiano da escola, 

mas o Conselho da escola está mais restrito a resolver intrigas” (ALUNO, 

REPRESENTANTE I).  

Essas intrigas ocasionam uma dinâmica de participação no Conselho 

semelhante à dinâmica de uma assembleia legislativa, ou seja: 

 
 
Essa parte é um pouco como se fosse assembleia. A assembleia, por 
exemplo, legislativa. Porque tem, os de esquerda, os de centro e os de 
direta (riso), né? Dependendo da representação da pessoa e não da 
pessoa que vai representar o segmento todo em si, é, são favoráveis ou 
não a determinadas coisas. Porque assim, é, porque, é, determinada 
politicagem aqui na escola certo? É alguns turnos são contra a direção 
e outros são a favor, aquela pessoa que é amigo da direção, lógico que 
vai ser totalmente de direita, vai ajudar na hora da votação né? É isso 
que dificulta um pouco a questão da democratização (ALUNO, 
REPRESENTANTE I). 
 

 

De acordo com esse depoimento, a tomada de decisão das pessoas no 

Conselho acontece com base em afinidades  e  não com a equipe de direção, com base 

no afeto, no apoio ou oposição ao gestor. A representação não se sustenta em análises 

de informações e situações, mas a representação de cada um é baseada em apoiar ou não 

aquilo que a direção propõe ou então aquele assunto que vá beneficiar ou não aquele 



grupo.  Explica: “porque aqui tem essa história de grupinhos que eu não gosto disso e 

aqui tem questão de turno, né? Os funcionários, os professores são contra a equipe de 

gestão, ou são favoráveis, é assim”.   

Considera ainda ser possível perceber certa influência da equipe de 

direção sobre a opinião das pessoas que a apóiam e que às vezes elas não pensam nos 

interesses dos representados e se deixam manipular.  Essa compreensão foi evidenciada 

com maior contundência por uma coordenadora que avalia que no início do mandato da 

gestão eleita houve intenções reais de estimular à participação e incentivo a formação 

dos mecanismos de participação, mas considera que depois percebeu que esses 

mecanismos não estavam a favor da escola, mas a favor de interesses particulares: 

 
 
[...] assim, existe uma manipulação para com as pessoas, com relação 
ao Conselho da escola e isso também prejudica muito, porque gestão 
democrática deve partir do princípio de que eu tenho que dar liberdade 
para as pessoas (PROFESSORA, REPRESENTANTE) 
 
Houve. Eu digo a você que houve esse incentivo, houve esse incentivo 
e eu fazia parte e eu ajudava, eu acreditava que aquilo ali era, (pausa) 
houve a participação do Grêmio, só que depois nós observamos que 
esses mecanismos eles não foram feitos em prol do ensino 
aprendizagem da Dom Nivaldo Monte não, esses mecanismos eles 
foram criados e foram construídos ali naquele momento mais com 
outros objetivos, objetivos particulares e não em prol da escola, da 
Dom Nivaldo Monte, porque se fossem em prol da escola eles 
estariam acontecendo ainda hoje, eles estariam ai em pé 
(COORDENADORA I). 
 
 

A tendência de manipulação dos conselheiros também foi evidenciada 

por uma funcionária ao descrever uma situação de conflito entre a direção e uma 

profissional da escola:  

 
 
Então foi a partir daí que eu fiquei questionando muito sobre gestão 
democrática porque eu vi que de democracia não existe nada porque 
quem já trabalhou em escola que os políticos indicam você acha 
aquilo errado, “não vamos colocar uma pessoa que a gente já conhece, 
que a gente quer” só que você se decepciona muito sabe, a decepção é 
muito grande, mais quem sabe um dia as coisas mudam 
(FUNCIONÁRIA).  
 
 

Na opinião das pessoas que ressaltaram essa característica do Conselho,  

acreditam que muitas vezes há uma apropriação da  escola pública como se ela fosse 



privada e que  os diretores utilizam o poder que o cargo lhes concede para agir de forma 

arbitrária e incoerente com os princípios democráticos.  Consideram ainda que as 

pessoas só se deixem manipular porque não tem informações e formação necessária 

para que exerçam a representação conforme deveria ser exercida. Afirmam que as 

informações que circulam são apenas as informações que a direção deseja que circule e 

que as pessoas, especialmente, os pais e alunos não foram preparadas para participar.  

Apesar desses depoimentos controversos sobre a participação e 

funcionamento do Conselho Escolar, encontramos posicionamentos diferentes, ao ler o 

documento do Projeto Político Pedagógico, nesse documento, “a escola avaliou que este 

vinha mediando com competência, o fazer diário da escola e qualificando suas ações” 

(ESCOLA E. DOM NIVALDO MONTE, 2006). Assim como, os dados do dossiê, 

apresentado no capítulo anterior, parece descrever uma escola com um Conselho mais 

legítimo.  Verificando a pouca correspondência dessa afirmação com o contexto atual, 

perguntamos a equipe de direção sobre como avaliava a participação no Conselho, para 

verificar se sua opinião havia mudado e as respostas indicaram que sim.  Uma das 

coordenadoras considerou que tem sido difícil conseguir essa participação, pois “a 

prática mostra que ninguém quer participar do Conselho da escola, é muito difícil 

conseguir pessoas pra participar do Conselho como representante” 

(COORDENADORA II).  

Pedimos para que a diretora avaliasse a participação dos diferentes 

seguimentos no Conselho.  Para ela, embora os professores se mostrem corporativistas, 

é o único segmento que se mostra autônomo, organizado e com a prática de discutir 

entre eles seus interesses. Os alunos “ainda não têm uma autonomia, não foi construída 

ainda uma autonomia de participação dos alunos” (DIRETORA).  Os funcionários 

apenas participam se estimulados, “puxados” e os pais, por dificuldades de tempo, de 

“bater” os horários das reuniões com os horários que podem vir à escola, pouco 

participam.  Portanto, de acordo com essa avaliação, percebemos uma enorme 

dificuldade quanto ao desenvolvimento da participação nesse instrumento 

institucionalizado pela legislação. 

Em relação ao funcionamento do Grêmio Estudantil e a Associação de 

Pais, procuramos compreender como se dava a participação nesses mecanismos.  No dia 

20 de março de 2006, foi realizada, com a participação de representantes da União 

Brasileira dos Estudantes uma assembleia para discussão e formação do Grêmio. O 

Colegiado que recebeu o nome de Fênix foi fundado a partir de então, todavia, 



constatamos que assim como o Conselho Escolar, o Colegiado teve dificuldade para se 

manter funcionando regularmente. 

Não conseguimos acesso a atas de reuniões desse Colegiado, nem 

entrevistar alunos que tenha vivenciado o período em que esteve em atividade. Na 

escola há uma sala destinada às atividades do Grêmio, mas está fechada e cheia de 

entulhos. Quando nos deparamos com a sala cheia de entulhos, escrevemos no nosso 

Diário de Campo: 

 
 
Que pena esse espaço inutilizado, quanta coisa esse cenário revela? 
Penso que sintetiza o quanto a dimensão política anda enfraquecida 
nos espaços de formação. Quem serão então esses alunos? Como 
poderão compreender-se como agentes de transformação se 
provavelmente esse não passe de um jargão para nós professores? Será 
que todos nós deixamos de creditar na participação política ou 
estamos derrotados pela necessidade de sobrevivência, pelo ritmo de 
vida imposto por esse modelo de sociedade a que estamos 
submetidos? Onde estará a saída? (DIÁRIO DE CAMPO, 27 de 
MAIO DE 2008). 
 
 

 Ao falar sobre a atuação do Grêmio a diretora considerou que precisa ser 

renovado, ser reativado, o que apenas acontecerá se forem ajudados, uma vez que não 

têm autonomia para se organizarem  

 
 
Termina o período de gestão de um Grêmio, se a direção não estiver 
puxando, ‘e ai, não vai organizar não’? ‘Quando é que vai ser a 
eleição’? Eles não têm ainda construído essa autonomia deles mesmo 
provocarem o movimento deles independente, eles ficam sempre 
esperando que alguém da escola da equipe incentive estimule, puxe, 
ajude a organizar. Essa autonomia ainda está em processo de 
construção (DIRETORA). 
 
 

Discordando dessa explicação, uma professora atribui a não continuidade 

ao fato do Grêmio, assim como outros mecanismos terem sido institucionalizados não 

por convicções políticas, mas por necessidade de atender as exigências legais, conforme 

afirma: 

 
 
O Grêmio precisava ser formado, até porque envolvia verbas, 
repasses, a escola precisava ter Grêmio, mas foi tudo muito rápido, se 
não agente podia perder os prazos e não deu tempo de discutir, de 
preparar os alunos, por isso eles não dão muita importância 
(PROFESSORA,  REPRESENTANTE). 



 
 

Evidenciando posicionamento semelhante, uma das coordenadoras avalia 

que o Grêmio foi formado apenas para atender a interesses burocráticos e que está 

esquecido, por não ter havido continuidade, estímulo ao seu desenvolvimento efetivo.  

 
 
Pra aquele momento foi muito importante a construção do Grêmio até 
porque pra documento, pra muita coisa era importante ter um Grêmio 
formado na escola, até mesmo pra o prêmio gestão, foi construído, foi 
formado naquela momento, mas e ai? ‘morreu o Grêmio’. O Grêmio 
tá ai esquecido, ninguém deu continuidade, não existiu um incentivo, 
por quê? Porque só queria para o imediatismo, para aquele momento e 
escola não é assim (COORDENADORA I).  
 
 

A fala de um aluno representado evidencia a mesma sensação de falta de 

continuidade e estimulo a algumas iniciativas, incluindo-se entre elas o Grêmio 
 

Aqui na escola é tudo fogo de palha, porque assim, tudo que começa 
nunca termina, só é no começo assim, depois morre. O laboratório de 
informática assim, o professor: ‘tragam garrafa’, tragam no sei o quê 
ai fez todos os negócios, aí acabou, o Grêmio, só teve a eleição, nem 
teve a eleição, porque só tinha uma chapa, eles ganharam porque 
ganharam né? Ai não adiantou de nada (ALUNO, 
REPRESENTADO). 
 
 

 Os alunos demonstraram pouco conhecimento sobre o processo de 

formação do Grêmio ou da atuação efetiva deste nos anos anteriores e atualmente.  

Alguns evidenciaram ainda pouco crédito na possibilidade de serem agentes de 

transformações por meio desse mecanismo de organização política e representação. 

Assim como demonstram pouco interesse em participar, antes preferem delegar a 

resolução dos problemas aos seus representantes, ao mesmo tempo em que reclamam do 

não funcionamento do Colegiado.  

 
 
O problema é que até agora eu nunca vi nenhuma reunião do Grêmio, 
desde o começo do ano, eu nunca vi, não sei nem quem são esse 
Grêmio. Tem a sala do Grêmio aqui, mas está cheia de sujeira, não 
tem nada, aí fica difícil, a galera se reunir, conversar com o Grêmio 
fica difícil (ALUNO, REPRESENTADO). 
 
 

Ao perguntarmos sobre a responsabilidade individual na ativação do 

Grêmio, um dos alunos respondeu 



 
 
Mas não tem espaço, é porque não adianta agente fazer um Grêmio se 
não vai servir pra nada, se a gente não vai poder falar a nossa opinião 
não vai servir pra nada. ‘não tá certo, vou ver’ e termina sem fazer 
aquilo que o Grêmio pede (ALUNO, REPRESENTADO). 
 
 

Quanto ao funcionamento da associação de pais, embora haja um registro 

no dossiê da Ata de reunião da Associação de Pais, identificamos que não têm 

acontecido reuniões sistemáticas desse segmento.  Pelas mesmas razões anteriormente 

explicitadas, quando nos referimos à baixa participação dos pais. Embora a equipe de 

direção, especialmente, os coordenadores pedagógicos, considere importante a 

participação desse segmento, não têm obtido sucesso quanto às estratégias traçadas, o 

que deixa claro que também esse mecanismo não tem funcionado conforme proposto 

pela política de democratização da gestão escola. 

 

 

4.2 Autonomia: uma dimensão intrínseca ao processo de democratização?  
 

 

Em função do princípio de democratização e delegação para a escola da 

possibilidade de gerir seus recursos, definir seu currículo tomar decisões quanto às 

questões administrativas, assim como, escolher o diretor, é inegável que a escola, vem 

sendo dotada de algum grau de autonomia, tendo em vista ter diminuído seu grau de 

dependência em relação aos órgãos centrais.  Mas, tendo em vista que a outorga dota o 

espaço da escola de uma dupla possibilidade de consolidação dessa autonomia, ou seja, 

tanto como forma de legitimar o projeto de modernização da gestão publica e manter o 

status quo, quanto como forma de contribuir para que a escola atue em defesa da 

transformação social, buscamos analisar como a autonomia é interpretada e vivenciada 

pelos diversos segmentos no interior da escola.  

Na dimensão da gestão pedagógica, observamos que a autonomia 

outorgada à escola, está atrelada a responsabilização pelo cumprimento das metas e 

melhoria dos resultados, nesse sentido a gestão da escola, tende agir de modo que a 

comunidade escolar busque parcerias, elabore projetos e divulgue o desenvolvimento 

destes como se fossem a própria alma da escola, como se sobressaíssem em ao fazer 

cotidiano das salas de aula. É como se o discurso modernizador de adequação da 



educação ao mundo digital, informacional, contemporâneo, resultasse na desvalorização 

da sala de aula, da leitura, da pesquisa, de atividades simples e corriqueiras pertinentes 

ao processo ensino-aprendizagem.   

Os documentos da escola, especialmente, o Projeto Político Pedagógico e 

o Dossiê do Prêmio Gestão evidenciam um esforço de inovação, de mudança, de criação 

de atividades outras, sem que estas, necessariamente estejam baseadas numa mudança 

efetiva da prática pedagógica.  Nesse processo, além de supervalorizar atividades 

extraclasse, a escola parece forjar situações de marketing  para vender a imagem de 

sucesso da escola tanto para a administração central, quanto para os “clientes” usuários 

da escola pública.   

Ao avaliar a participação da escola no Prêmio de Gestão, uma das 

coordenadoras entrevistadas relata que “nesse período a diretora saia em busca de 

divulgar a escola, e isso chamou alguns alunos. Divulgava os prêmios que recebia saia 

em busca de divulgar a escola, de trazer a imprensa, de organizar toda a papelada, de 

cuidar de toda a burocracia, de trazer convidados pra dar palestras” 

(COORDENADORA I).  

A necessidade de divulgar a escola nos parece um elemento novo, dentro 

do espírito da nova gestão pública. A gestão precisa ser transparente, precisa prestar 

contas de seus atos e se aproximar da melhor forma possível da demanda dos seus 

clientes, de acordo com essas novas diretrizes a escola teria maiores possibilidades de 

atuar de forma mais eficaz na prestação dos serviços prestados a seus clientes. No que 

se refere às estratégias de responsabilização estaria agindo tanto de acordo com a 

responsabilização pela competição administrada, quanto pela responsabilização pelo 

controle dos resultados. Uma vez que a escola é premiada, recebe maiores 

investimentos, aumentando assim suas possibilidades de colocar em prática projetos e 

melhorar os resultados, e se esses resultados são divulgados, outra vez ela é premiada, 

num ciclo que estimula, portanto, a assunção dos padrões gerencias de condução da 

gestão democrática. 

Tentando atestar o sucesso da escola e de sua gestão, tanto o dossiê do 

Prêmio de Gestão, quanto o PPP da escola ressaltam várias atividades desenvolvidas, 

pela escola, em uma tentativa de desenvolver uma ação mais dinâmica e voltada para 

atender as necessidades dos alunos,  

 
 



[...] a escola desenvolve vários projetos dentro de uma visão de 
inclusão social, resgate da auto-estima, incentivo a livre-expressão e 
estímulo à criatividade. Todos tendo como principal foco a 
aprendizagem. Faz parte dos Projetos desenvolvidos por esta escola: 
Transformando pichação em artes, Rádio Escolar, Tempo de 
Aprender, Sarau, Mostras culturais, Feiras Científicas, Lual, Projeto a 
Família na Escola, Jornal Escola Aberta, Projeto quem ama cuida, 
entre outros (ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE, 
2006).    
 
 

Por meio desses “projetos” buscou-se estratégias para superar ou 

minimizar os problemas detectados nas avaliações realizadas pela escola e pelo 

governo.  Dois destes projetos, por exemplo, são o Projeto Tempo de Aprender e o 

Projeto Espaço Infantil. O primeiro oferecia aulas de reforço para alunos que estavam 

concluindo o Ensino Fundamental e Médio sem as competências necessárias. O 

segundo criou o espaço infantil como forma de combater a evasão de alunas mães, por 

falta de terem com quem deixar seus filhos.  Ambos, no entanto, não tiveram 

continuidade, pois esbarraram na falta de recursos humanos, já que, embora se estimule 

a criatividade para que resolvam os problemas, os investimentos oferecidos não 

acompanham as iniciativas e soluções criadas pela comunidade.  

Além desses projetos, há ainda a divulgação da pesquisa científica como 

recurso pedagógico para superar os problemas de aprendizagem, e segundo o PPP, “essa 

atitude rendeu bons frutos para a escola”, tendo em vista que pesquisas realizadas pelos 

alunos receberam prêmios Estaduais e Nacionais. 

Entretanto há opiniões contrárias em relação à relevância da pesquisa 

recursos para a melhoria do processo-ensino aprendizagem da escola, alguns sujeito 

entendem que os prêmios são fruto de estratégias de marketing: 

 
 
Sabe os projetos como era? Vinha professor da universidade pra cá 
orientar, eu acho que, projetos tão maravilhosos, tão... deveria ser 
feito, mas com base na pesquisa real do aluno junto com professor de 
sala de aula ali, e não com professor vindo da universidade trazendo 
tudo pronto e acabado, os meninos simplesmente muitas vezes só 
tinham o trabalho de ir atrás de um material aqui e ali, agora pesquisa 
mesmo da cabecinha deles, isso ai não existia não, era muito feito... 
(COORDENADORA II). 
 
 



Corroborando com esse depoimento, alguns alunos ressaltaram o não-uso 

dos laboratórios (que apenas seriam utilizados por alunos incluídos nas premiações).  

Nesse aspecto uma aluna disse:  

 
 
Eu mesma só entrei aí uma vez que era pra filmar que pediram alunos 
pra número, foi da vez que eu entrei aí e... todo mundo, quer dizer, 
ninguém entra aí, só entra esse quem viajam pra fazer experiência, que 
tem os outros pra ajudar a eles e agente, ninguém nunca entrou. O 
professor vive dizendo assim, agente vai no laboratório de química pra 
fazer experiências até hoje eu nunca vi isso. Nossa aula é teórica, na 
sala de aula, com o professor escrevendo no quadro e falando, falando 
(ALUNA, REPRESENTADA). 
 
 

Em decorrência da autonomia pedagogia e sua articulação com as formas 

de responsabilização, figura também no interior da escola, vários projetos 

complementares em parceria com instituições privadas, associação de moradores e 

universidade, conforme destaca o PPP: 

 
 
Outros programas do governo estadual e/ou federal e parcerias, 
também estão inseridos na respectiva escola, tais como, Biblioteca 
para todos, Despertar, Juventude cidadã, Jovem cidadão (informática) 
e Programa saúde na família; além dos acordos de cooperação com 
IEL e CIEE (ESCOLA ESTADULA DOM NIVALDO MONTE, 
2006). 
 
 

São programas de capacitação para o trabalho voltado para o 

empreendedorismo e empregabilidade, que com vagas limitadas privilegiam os 

estudantes que se destacam nas avaliações realizadas pela escola. Por meio desses 

programas, tanto se pensa estar complementando a formação dos estudantes, quanto 

estimulando o desenvolvimento destes nas disciplinas escolares e facilitando entrada no 

mercado de trabalho.  

O desenvolvimento de projetos que diversifiquem as atividades de 

ensino; o desenvolvimento da pesquisa científica como inovação metodológica e a 

realização de atividades por outros grupos sociais, podem ser considerados como 

elementos que enriquecem o cotidiano da escola e é inegável que perpassam esses 

esforços o suor, o esforço e compromisso de trabalhadores e trabalhadoras da educação 

envolvidas em contribuir para que  a escola cumpra com sua função social, e que por 

isso merecem ter registrado em nossa pesquisa o reconhecimento de que, 



provavelmente, a despeito de qualquer crítica que façamos, o valor inerente dessas 

atividades não podem e não são minimizados.  

Nossa preocupação, no entanto, é com a conotação que assumem esses 

esforços quando atrelados a concepção gerencial de condução da gestão escolar e a 

ausência de uma conotação mais política e crítica dos processos educacionais e todas as 

variáveis nele implicadas. Esses conjuntos de atividades extraclasses, de projetos 

advindos da iniciativa privada ou de parceria da escola com outras instituições, de 

acordo com nossas observações e inferências, constituem-se em outras importantes 

limitações da gestão democrática, principalmente por aumentar o volume de trabalho da 

equipe de direção, por mascarar a realidade da escola pública e se dá no caminho oposto 

ao da necessária leitura crítica das condições reais da escola. 

Na dimensão da autonomia financeira, o que faz a escola ao gerir seus 

recursos e ter a possibilidade de estimular o desvelar das contradições ocasionadas por 

essa autonomia? Ela reflete junto com a comunidade que ao dividir a responsabilidade 

de gerir o dinheiro púbico com a administração central, a escola assume o desafio de 

dividir, de fazer render os escassos recursos, assim como a responsabilidade de 

diversificar a sua receita por meio das parcerias com a comunidade?  

Pelas evidências já registradas no capítulo anterior, identificamos que 

autonomia financeira articulada com os mecanismos de responsabilização, têm 

estimulado a escola a diversificar as fontes de sua receita por meio da participação em 

diversos Prêmios e por meio das doações de trabalho, dinheiro e materiais pela 

comunidade. E que premida pela responsabilidade de atingir as metas, pelos vários 

condicionantes da participação, tem tido dificuldade de conduzir criticamente a 

autonomia também nessa dimensão.   

No entanto, enquanto a escola inscreve-se na premiação de uma 

instituição financeira privada demonstrando sua capacidade local de inovar dentro das 

condições postas, sem a devida autocrítica ao que isso representa, mas ao contrário, 

estimulando seus atores para buscarem a aprovação de seu plano de metas e premiação 

para que com o recurso do prêmio melhores seus resultados, ela está assumindo que o 

financiamento privado deve estar em seu interior para que se consiga essa qualidade. 

Na dimensão administrativa, que entendemos, poderia traduzir o 

processo formação para a participação e por meio desta a mobilização para que esta 

participação redundasse em oposição e contestação dos status quo, identificamos que a 

condução dos mecanismos de participação, tem indicado para a valorização da 



autonomia dentro dos limites gerenciais, ou seja, uma autonomia dentro dos limites já 

dados, que apenas desenvolve estratégias para legitimar a condução do controle via 

fabricação de consensos, minimizando os conflitos e garantindo a manutenção da ordem 

social. 

Portanto, quando uma equipe de direção considera imprescindível para  

conduzir com sucesso o processo administrativo de uma escola “avaliar sempre as 

ações, se reunir, avaliar as metas, avaliar porque é que não deu certo, discutir sobre o 

que fazer para corrigir e manter a harmonia”, e considera que a “estratégia é ter 

planejamento, é estabelecer metas, estar sempre conversando, interagindo” 

(DIRETORA), evidencia que a dimensão políticas se esvanece diante da dimensão 

técnica.   

 

 

 

4.3  Legitimidade da representação no Conselho Escolar da Escola Dom Nivaldo 
Monte 
 
 

Características observadas no interior da escola evidenciam dois dos 

principais fatores que impedem que os mecanismos de participação instituídos pela 

política de democratização da gestão escolar contribuam para o alargamento da 

participação gerencial transformado-a em participação democrática: a falta de 

identidade de grupo entre os diferentes segmentos e decorrente desse primeiro fator, a 

ausência de mecanismos que articulem representados e representantes. 

A falta de identidade de grupo entre os segmentos se evidencia desde o 

processo de escolha dos representantes. Não há registros de que nessa ocasião tenha 

havido a organização de chapas, concorrência entre elas, campanha para divulgação de 

propostas ou mesmo o processo de apreciação pelos pares destas propostas, 

oportunidade na qual os pretensos candidatos deveriam evidenciar sua compreensão do 

papel do Conselho e a capacidade destes para exercerem a representação.   

O processo de eleição para escolha dos representantes dos diversos 

segmentos dos Colegiados de acordo com várias atas analisadas (da Associação de Pais, 

do Grêmio Estudantil e do Conselho Escolar), se deu em assembleias convocadas com o 

mínimo de 48 horas de antecedência, com cada segmento: professores, funcionários, 



pais e alunos. No entanto, a dinâmica dessas eleições revelou a baixa relação que se 

constitui entre os representantes e representados, desde então.  

Na assembleia da Associação de Pais, dia 01 de abril de 2006, na qual foi 

eleita a representação desse segmento, a condução da reunião foi feita pela direção que 

fez apresentações da equipe da escola, deu informações sobre a dinâmica disciplinar e 

metodológica da escola, discursou sobre a importância do acompanhamento familiar 

para a vida escolar dos estudantes e só depois, quando passada a palavra para o 

presidente da Associação de Pais, procedeu à eleição.  Analisando a ata, verificamos 

pelos assuntos registrados, que essa assembleia pareceu ter um caráter mais de reunião 

de pais e mestres, do que reunião de associação de um segmento que teria interesses 

específicos para discutir.    Devido ao Conselho Escolar não estar atuante e alguns pais 

terem deixado de ter vínculos com a escola, embora tenhamos tentado, não conseguimos 

entrevistar nenhum dos presentes nessa assembleia, para melhor respaldar nossas 

impressões. 

A mesma dinâmica de eleição foi registrada em relação ao segmento 

aluno. Em assembleia os alunos foram reunidos no pátio pela direção da escola que 

explicou a necessidade de se escolher um representante para o Conselho Escolar.  

Alguns alunos foram indicados por colegas e a eleição aconteceu rapidamente sem os 

critérios já mencionados. Nos anos seguintes, a substituição dos alunos que saíram da 

escola ou não continuaram exercendo a participação no Conselho, foi sendo realizada 

também por indicação de professores e equipe de direção, que ao combinarem entre si 

quem atenderia ao perfil desejado os convidavam. 

Com o passar do tempo e o desligamento de alguns dos representantes, 

contrariando a orientação da letra da Lei, que provê o processo eletivo como forma de 

prover os cargos do Conselho de Escola, outras pessoas foram sendo convidadas para 

exercerem as funções em vacância.   

Ao falar sobre a tentativa de reconstruir o Conselho, após a saída da 

diretora em junho de 2009, uma das coordenadoras deixou um pouco mais claro como 

vêm ocorrendo esse processo de manutenção formal do Conselho:  

 
 
O processo é lento, mas já estou encaminhando, por exemplo, o aluno 
do terceiro ano que era do Conselho se ausentou, ele saiu da escola, 
ele pediu transferência, então ficou uma vacância e imediatamente eu 
já consultei os alunos, inicialmente consultei os professores pra eles 
opinarem sobre nomes de alunos, inclusive os professores foram 



unânimes, é Rafaela, aí fui conversei com a aluna Rafaela e ela 
aceitou, aí falta só o momento da gente socializar isso, porque como 
eu fiz com Eduardo, né, agente sentou e enquanto Luciene realizava 
com os professores a eleição, a,  indicação, pra constituição do 
Conselho eu estava no pátio com os alunos, né, pedindo que eles 
sugerissem nomes, e ganhou, como ganhou Lua, Luana e Eduardo e 
isso, agente tá, o processo tá com Rafaela e é unânime, eu falei com a 
aluna e aluna aceitou, aí só falta a gente sentar com o presidente 
(COORDENADORA,  REPRESENTANTE). 
 
 

Um aluno, ao nos explicar como se tornou representante relatou que foi 

escolhido pela equipe de direção devido a “desde o início quando estudei aqui, né, ter 

certo interesse e eles viram que tenho interesse na parte de pesquisa, a partir daí, 

começaram a gostarem de mim, certo? E confiarem também em mim, aí a partir, me 

convidarem, pra participar desse, Conselho”(ALUNO, REPRESENTANTE). 

Também no segmento dos funcionários identificamos a escolha, 

indicação e/ou convite pessoal como forma de conduzir às pessoas a função de 

representante. O relato de uma funcionária, sobre como foi conduzida a representante, 

explica que em conversa com um dos professores, ex-presidente do Conselho, ele a 

convidou e incentivou para que compusesse a representação devido a não haver pessoas 

que espontaneamente quisesse participar.   

 
 
Eu nem queria. Foi assim, João Batista, professor de Química, era o 
presidente do Conselho. Nessa gestão eu não participava do Conselho, 
simplesmente não queria, então, ele ia sair e elegeu um pai de uma 
aluna, vai vai, não, não, não, num sei o quê, aí por livre e espontânea 
pressão e disse, coloque, e fui. Ele me colocou, mas eu não queria 
(FUNCIONÁRIA, REPRESENTANTE). 
 
 

Essa prática, além de não estimular ou vislumbrar a necessidade de se 

construir a identidade dos vários segmentos, para que estes sintam a necessidade de se 

sentirem representados é interpretada por alguns dos sujeitos da escola, como um 

elemento que favorece a prática de manipulação do Conselho e desqualifica as decisões 

que lá são tomadas.  Para estes, no momento em que se age escolhendo: “quem eu 

quero? Fulano, beltrano, cicrano, pronto”  (COORDENADORA II)  a formação do 

Conselho, que deveria ocorrer por eleição, transforma-se num processo de escolher 

pessoas que apoiarão as decisões que serão tomadas.  

 



A formação do Conselho, isso eu já vi e muita gente já falou. O 
Conselho da escola ele é formado, aí o que acontece, os diretores da 
escola, a equipe que foi eleita, ele manipula, ele coloca quem ele quer 
ele descarta quem ele quer, ao se reunir para tomar determinadas 
decisões importantes pra escola, vai muito da cabeça do gestor ou da 
gestora ou do grupo gestor, porque eles conseguem manipular aquele 
grupo ali, isso aí eu acho que é negativo pra gestão democrática, 
certo? (COORDENADORA II). 
 
 

Conforme discute Demo (1976), quando se tem o objetivo de estimular a 

participação, ainda que inicialmente os grupos que não tenham identidade formada e a 

eleição aconteça de forma pouco legítima, deve-se propor vivências que objetivem 

ampliar essa legitimidade, legitimidade essa, que em espaços micros, como a escola, 

deveria ser fruto de um consenso, ou expressar a vontade geral.  Embora devamos levar 

em consideração os vários condicionantes da participação já mencionados, como 

elementos que também interferem na construção dessa legitimidade, no processo de 

eleição, há de se considerar também, que uma ação coerente com o alargamento da 

participação gerencial para a participação democracia, deve considerar a superação 

desses condicionantes como um norte, como um objetivo a ser atingido, o que talvez a 

busca da legitimidade das decisões contribua para esse processo.   

A articulação entre a democracia representativa e a democracia direta, no 

interior da escola, poderia ser uma forma de consolidar uma vontade geral e ao mesmo 

tempo poderia contribuir para vivências formativas de participação.  Buscamos, 

portanto, conhecer quais os mecanismos ou ações existentes no interior da escola para 

favorecer a relação entre a democracia representativa e direta, perguntando aos 

representantes, quais os canais que utilizavam para conhecer as demandas de seus 

respectivos segmentos e levá-las ao Conselho e posteriormente para discutir com estes 

sobre as apreciações e decisões referentes a demandas. As repostas a essas questões 

foram unânimes, todos os representantes demonstraram não haver esses canais, nem 

terem identificado até então, a necessidade de fazê-lo.  

 
 
Bem, esse canal quase que não existe [...]. Algumas decisões, quando 
há descontentamento, rapidamente se espalham por meio do 
representante dos professores, que ao invés de dar aula, divulgam as 
decisões tomadas.  Mas praticamente esses canais não existem, até 
mesmo porque os alunos também não têm interesse. Alguns que 
participaram dessas reuniões falam pros demais e realmente quase que 
não tem esse canal (ALUNO, REPRESENTANTE). 
 



Não. Pelo menos eu nunca fiz nenhuma reunião, até porque as pessoas 
não tem tempo ou não tem interesse, sei lá. Também não adianta 
muito agente se reunir se o Conselho não funciona agente vai só 
perder tempo (FUNCIONÁRIA, REPRESENTANTE). 
 
Várias vezes, na sala dos professores a gente comenta sobre os 
problemas que vão ser tratados no Conselho, geralmente são 
problemas que envolvem os professores, então sempre tem as opiniões 
que a gente acaba levando para as reuniões e depois também 
comentamos sobre o acontece lá (PROFESSOR,  
REPRESENTANTE). 
 
 

Embora os professores, diferente dos demais segmentos afirmem ter a 

prática de discutirem, identifica-se que essa prática não denota uma participação política 

consciente e intencional, antes é motivada pela necessidade de defender-se de possíveis 

ameaças, tendo em vista que as poucas vezes que o Conselho tem se reunido, a pauta 

contempla assuntos pertinentes a esse segmento e conforme identificamos na fala de 

outros sujeitos, a organização dos pares algumas vezes pode acontecer como forma de 

se proteger, conforme indica a seguinte fala: “muitas vezes, é preciso estar atento para 

que as decisões lá não nos prejudique, como aconteceu com uma colega nossa” 

(FUNCIONÁRIA, REPRESENTANTE).  

Ao fazermos as mesmas perguntas aos representados, ou seja, se algumas 

vezes já haviam discutido com seus representantes sobre algum aspecto pertinente a 

suas necessidades e opiniões referente ao funcionamento da escola, os segmentos de pai 

e aluno não sabiam quem eram seus representantes, portanto, nunca haviam se reunido 

com ele.    

 
 
Não. Não. Assim, o líder, que é Amanda, ela é muito prestativa, só 
que assim, eu não vejo muito não, ela passando as coisas até porque 
nem chamam muito ela, só assim, quando é pra alguma coisa assim, 
pronto, não vai ter aula, agente sabe pela boca das pessoas ou senão a 
mulher vai lá ou o líder vai saber. Acontece, mas não é toda vida 
(ALUNA, REPRESENTADA). 
 
Eu não conheço o representante, e acho que nunca aconteceu essas 
reuniões, porque seu sempre gosto de participar, mas não estou 
sabendo não. (PAI/ FUNCIONÁRIO, REPRESENTADO). 
 
Veja bem, é muito difícil agente se reunir pra discutir até mesmo 
coisas do dia-a-dia, quanto mais termos uma organização política 
efetiva, não dá, você é professora também e sabe que por mais que 
agente acredite que isso é ideal, nós não temos tempo.  Às vezes acho 
que nem acreditamos mais tanto assim, estamos cansados de criar 



expectativas e perceber que ‘nossas ideias não correspondem aos 
fatos’ (PROFESSORA, REPRESENTANTE I).  
 
 

Segundo Demo (1988) se no interior da escola, se os segmentos não 

tiverem uma identidade de grupo, não identificarem interesses comuns, nem houver 

mecanismos que legitimem as ações tomadas pelos representantes de modo a construir 

uma vontade geral, não se pode dizer que há representação.   

Compreendemos o que permeia a prática representativa da escola, é a 

compreensão da democracia representativa sem a necessária articulação com a 

democracia direta, ao mesmo tempo, não se vislumbra também, a articulação dos 

resultados dessa articulação no interior da escola com a ação política exterior a escola.  

Ou seja, uma vez que não se estimula o caráter formativo por meio de práticas que 

incentive a formação da vontade geral e aumente a participação, também não se 

contempla a contribuição maior que essa vivência poderia dar para a política maior, para 

a ação contestatória da comunidade escolar junto aos órgãos que planejam as linhas 

mais gerais da política. 

Em função de todos os elementos identificados e da articulação destes 

com a compreensão teórica que norteia nossa pesquisa, compreendemos que a gestão da 

participação provavelmente em função das estratégias de responsabilização − das 

pressões que exerce sobre a escola − as possibilidades de participação democráticas 

parecem minimizadas e a gestão escolar na maioria de seus aspectos, tende a aderir a 

participação gerencial, portanto, a desenvolver práticas que escamoteie ou dissimule as 

dificuldades criadas pela exacerbação da desigualdade social.    

A gestão da participação da Escola Estadual Dom Nivaldo se empenha 

no desenvolvimento de estratégias para demonstrar que é possível, que a escola e os 

gestores implementem o que prevê a política. Assim promove-se a divulgação de 

conquistas e realizações, ainda que para isso seja necessário forjar situações ou dar a 

estas, relevância maior do que efetivamente se comprova no interior da escola.  

A necessidade de comprovar resultados satisfatórios, na nossa 

compreensão, é uma das principais evidências da ausência de crítica ao modelo de 

democratização que permeia a prática da escola, portanto, da assunção da sua lógica 

pelos sujeitos que as implementam.  

Por outro lado, quando a escola tenta realizar um movimento em direção 

a uma democratização efetiva, conforme evidenciam as contradições entre os registros 



do dossiê e os registros atuais da escola, portanto de sua realidade no ano de 2006 e sua 

realidade após os desgastes gerados pelas impossibilidades de implementação das 

intenções iniciais, esse movimento parece impedido, dificultado, limitado, pela 

dificuldade de leitura mais crítica do que propõe a política, do que desejam os usuários 

da escola e o que efetivamente é possível colocar em prática em nossa complexa 

sociedade.   

Enquanto os sujeitos da escola assumem o modelo, a concepção e 

ideologia de democracia nos parâmetros gerenciais e abrem mão da leitura crítica da 

conjuntura, da ideologia dominante que perpassa a política e, portanto, da dimensão 

política da democracia, assumindo um neotecnicismo, não se percebem que assumem o 

discurso de que tudo está bem e a única coisa a ser conquistada é a competência técnica.  

Esfacelam-se as possibilidades de construção ou de continuidade da luta.  Ao assumir 

toda a lógica que perpassa essa reorganização administrativa da máquina pública, além 

do arrefecimento político-ideológico, contribuímos com suor e trabalho para que o 

serviço público seja sutilmente transposto para o terceiro setor; nem o Estado, nem o 

mercado, a sociedade civil, que é o Estado e o mercado juntos acirrando a pobreza e a 

desigualdade social. 

Não são as estratégias modernizadoras que são ruins, mas a assunção da 

lógica posta por elas, na medida em que ao assumi-la, estimula-se, a competitividade 

como forma de motivar os sujeitos a se responsabilizarem pelos resultados, induzindo-

os a aderirem a práticas que vão de encontro aos interesses dos usuários da escola, e 

que, portanto, contribuem, na contramão dos discursos disseminados, para sua 

desqualificação.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A mundialização e financeirização do capital, fenômenos que sintetizam 

o contexto socioeconômico no qual se deu a exigência da modernização administrativa e 

as reformas educacionais, ocasionaram a prevalência dos poderes econômicos 

extraterritoriais sobre a autoridade política local, produzindo o enfraquecimento do 

Estado. Ao mesmo tempo em que foram reduzidas as bases da soberania estatal, 

instaurou-se um paradoxo: por um lado a exigência de padrões de governabilidade 

democrática que pressupunha um sistema coletivo de participação, por outro lado, a 

dinâmica social acirrou a competitividade, diferenciou os indivíduos por desníveis 

brutais de renda e inviabilizou a identificação de interesses coletivos, necessário aos 

padrões democráticos desejados. 

A fragmentação e a diversificação inerentes à mundialização, 

financeirização e a produção flexível separaram o que antes era uno, deslocou valores e 

opiniões. O trabalho, reconfigurado trouxe consigo uma nova forma de ver a vida, de 

definir-se a si próprio, de perceber o outro, o futuro, um novo imaginário, uma explosão 

de novas identidades culturais, de gênero, profissionais, étnicas, religiosas. Modificou-

se a compreensão da estrutura das classes, quebraram-se vínculos associativos e 



instituições dedicadas a organizar e defender interesses, especialmente os interesses dos 

trabalhadores.  

As políticas sociais, diante do aumento da desigualdade, desemprego e 

pobreza; da baixa legitimidade das ações governamentais; da necessidade de inserção na 

dinâmica competitiva mundial; da necessidade dos governos traçarem estratégias para 

atender as imposições do mercado mundial; passaram a tratar as políticas educacionais e 

a educação como fatores determinantes do desenvolvimento.  O discurso ideológico 

disseminado trouxe a ideia de que há trabalho, mas falta mão de obra qualificada e 

ainda, que é possível ser “salvo” da pobreza ou ascender socialmente, através do 

aumento do capital cultural.  

Nesse contexto, tendo em vista a necessidade de reconstrução das 

relações entre o Estado e a sociedade civil, para promover a condução das políticas de 

modo a diminuir os gastos públicos e aumentar a satisfação dos usuários/cidadãos, as 

reformas administrativas fizeram do campo educacional e da escola, um instrumento ou 

ferramenta de transformação da cultura administrativa até então disseminada. Ou seja, 

as políticas educacionais passaram a desempenhar um duplo papel: disseminar a 

ideologia de educação como panaceia para os males sociais, contendo as insatisfações e 

resistências e contribuir para a reinvenção do papel do Estado e da governabilidade 

democrática.  

Não sendo mais possível a condução efetiva das políticas sem a 

legitimação das ações e a participação das diversas instâncias descentralizadas de modo 

a construírem parcerias, a assumirem responsabilidades econômicas e contribuírem para 

a diminuição do desperdício, as instituições em geral e as escolas em particular, têm 

sido induzidas a transformar suas práticas administrativas.  

Portanto, como as mudanças na gestão da educação ocorreram em 

detrimento da reorganização do capital, concluímos que ao utilizarmos o termo Gestão 

Democrática da Educação (quando este se refere as proposições da política oficial) 

estamos nos referindo a um conjunto de proposições modernizadoras que trazem em si a 

síntese das amplas transformações do capitalismo. Essas transformações, na 

contemporaneidade, caracterizam-se especialmente por criarem paradoxos e produzirem 

a sensação de falta de sentido como se déssemos voltas no mesmo lugar dentro de um 

complexo e desafiador labirinto de sentidos, discursos e contradições. 

No interior desse labirinto a gestão gerencial, em alguns momentos, 

parece conduzir-nos a gestão democrática e a gestão democrática confunde-se com 



gestão gerencial, no entanto, passamos a defender, depois deste estudo, que embora haja 

intercessões entre esses conceitos, precisamos insistentemente distingui-los, se 

desejamos defender uma escola publica de qualidade. Por essa razão, dentre nossas 

parciais conclusões, defendemos que gestão democrática e gestão gerencial são formas 

de administração distintas, antagônicas. Perpassam uma e outra concepção de gestão 

diferentes conceitos de Estado, políticas sociais, participação e educação. 

Reconhecemos que a institucionalização da democracia, ou seja, a 

democracia formal (Liberal) é o ponto de partida para que se vislumbre no interior da 

escola possibilidades de distintos projetos de sociedade.  Em um regime autoritário, a 

liberdade seria a maior ambição.  Só se critica a democracia formal, porque há a 

liberdade formal, da qual não se pode prescindir.  No entanto, não se pode perder de 

vista, que a construção dessa democracia no Modo de Produção Capitalista é resultante 

não do acaso, mas da necessidade do capital de se adequar as exigências e demandas 

advindas da luta de classe, ou dos confrontos contínuos entre capital e trabalho.  

Portanto resulta da substituição parcial dos mecanismos de repressão pelos mecanismos 

de conciliação, legitimação via consenso dos interesses desse capital.  Nesse sentido 

faz-se necessário a busca da real essência dos fenômenos que implicaram na democracia 

sendo defendida pela hegemonia economicamente dominante como valor universal. 

A Gestão democrática e gestão gerencial são formas de administração 

distintas, todavia, como a condução das políticas públicas mediadas pela gestão 

gerencial traduz a incorporação do consenso, traduzindo-se numa política hegemônica, 

sua gênese carrega o “gene” da democracia resultante dos distintos projetos políticos: do 

projeto liberal/neoliberal, do projeto socialista reformista e ainda do projeto socialista 

ortodoxo. 

A concepção de democracia implícita à gestão escolar democrática, 

remete a aspirações de transformação do status quo e poderia articular-se com projetos 

de transformação socialista reformista ou ortodoxa. No primeiro projeto acredita-se 

numa transformação gradual da sociedade por meio de sua mobilização e organização 

política que pressione o Estado em direção a diminuição da desigualdade e pobreza até 

que gradativamente chegue-se a uma sociedade de novo tipo, distinta do capitalismo. A 

participação ocasionaria a ampliação do Estado, sua publicização e controle, forçando-o 

a desenvolver Políticas Sociais de proteção dos direitos sociais, distribuição de renda e 

poder. Portanto a democracia seria um importante ponto de partida para a transformação 

e como tal, deve ser buscada. 



Na concepção de democracia relacionada ao projeto político socialista 

ortodoxo que em tese estaria no gene da democracia liberal/neoliberal, defende-se não 

ser possível a democracia quando não há igualdade e acredita-se que não se consegue 

essa igualdade no interior da lógica capitalista ou por meio dos seus instrumentos.   

Dentro desta perspectiva, o Estado é considerado como legitimador da vontade de uma 

elite dominante e não faz concessões efetivas, antes cria falsas verdades para manipular 

as contradições a favor da manutenção do modo de produção capitalista.  As Políticas 

Sociais seriam, portanto, parte das estratégias de falseamento da realidade e de 

construção das condições de reprodução do sistema. 

Ambas as concepções compreendem que a escola, embora seja um 

instrumento de reprodução das condições gerais de produção, é também um importante 

instrumento a favor da transformação social, na medida em que, por meio da construção 

do conhecimento crítico da realidade, contribui para disseminar subjetividades 

contestadoras transformando seus usuários, no caso do primeiro projeto, numa contra-

hegemonia ou uma hegemonia dos trabalhadores. No caso do segundo projeto, o caráter 

desvelador do conhecimento crítico, possível de ser construído na escola, (incluindo-se 

nesta formação as práticas políticas viabilizadas por uma administração democrática) 

contribuiria para acionar os gatilhos dos movimentos sociais que poderão vir a liderar as 

transformações. 

Na terceira via da concepção de democracia, implícita a gestão 

democrática conduzida pela lógica da gestão gerencial, identificamos uma concepção de 

democracia fruto das estratégias de adaptação do capital as demandas sociais e, 

portanto, fruto da mudança na forma de regulação social.  Essa concepção se constrói 

como uma resposta a necessidade de construção de novas relações entre o Estado e a 

Sociedade Civil e a participação, nessa abordagem se constitui em um mecanismo por 

meio do qual o Estado divide e/ou transfere responsabilidades. Ou seja, a “gestão 

democrática” conduzida pelo arcabouço teórico gerencial é resultante de um feliz 

encontro entre as necessidades contemporâneas de organização das relações políticas e a 

sistematização das crescentes demandas por participação advindas do processo de 

democratização do Estado.  Por meio da participação o gerencialismo acata, desenvolve 

e medeia o processo de reorganização da relação Estado e sociedade civil. 

Na concepção gerencial de democratização da escola é necessário 

qualificar tecnicamente uma elite que conduzirá a todos para o mesmo fim: no caso do 

Brasil para o cumprimento das metas estabelecidas nacionalmente por meio do Plano de 



Desenvolvimento da Educação, por meio do Plano de Ações Articuladas da Educação, 

ou ainda por meio do Plano de Desenvolvimento Escolar, nessa abordagem as metas se 

descentralizam como em uma “teia” e, por meio da participação controlada e conduzida, 

obtém-se a assunção coletiva dos parâmetros e discursos modernizadores da gestão. 

A força homogeneizante dessa cadeia democrática pode ser verificada na 

condução da política educacional do Rio Grande do Norte. Animada pelas formas de 

responsabilização clássicas e contemporâneas que vêm se disseminando no Brasil, o RN 

signatário do “Compromisso Todos Pela Educação”, viabilizado por meio da elaboração 

do seu Plano de Ações Articuladas, assumiu o compromisso de melhorar seu IDEB e 

cumprir as metas estabelecidas pelo novo pacto federativo.  

A realização do Plano Estadual 2005/2011 baseando-se nos resultados 

divulgados nacionalmente do ENEM, Prova Brasil e IDEB; o lançamento da “Agenda 

da Educação” em 2007, com ênfase para parcerias escola/empresa; criação da cultura de 

divulgação de metas; estimulo a participação como forma de fiscalizar e estimular o 

cumprimento das metas; estímulo a competitividade por meio de premiações para 

professores, alunos, escolas e municípios; e estímulo ao empreendedorismo, são 

algumas das ações que buscaram dar novo estímulo e organicidade as diretrizes 

estaduais e trazem as evidências do alinhamento do RN com as políticas nacionais. 

Permeando todas essas diretrizes, observamos a defesa da participação como 

instrumento de implementação e legitimação da política centralmente delineada.  

As estratégias atreladas a essas formas de responsabilização criaram uma 

cadeia homogeneizante desde a administração Nacional a Estadual, estendendo-se até a 

escola. Nessa cadeia, os resultados são comparados, as metas são estabelecidas levando-

se em consideração esses resultados, os sujeitos são estimulados a participarem de 

competições que funcionam como disseminador tanto das metas quanto dos resultados e 

criam-se formas de premiar e punir numa dinâmica circular e moderna de conduzir a 

todos para os mesmos caminhos como se não houvesse divergências.   

Nos âmbito das escolas as diretrizes preconizam a participação da 

comunidade escolar como elemento fundante da qualidade; a introdução da lógica dos 

resultados como ponto de partida para a avaliação, planejamento e execução das ações, 

assim como estimula a participação das escolas nas competições correntes na sociedade, 

como forma de estimular a qualidade por meio da adequação às metas estabelecidas por 

esses agentes. 



O estímulo a participação das escolas no Prêmio Nacional de Referência 

em Gestão Escolar foi uma das ações desenvolvidas para incentivar a modernização da 

gestão no RN. Por meio de cursos e palestras a SEEC divulgou e tentou qualificar as 

escolas para desenvolverem sua autoavaliação levando em consideração os indicadores 

de qualidade do Prêmio. Ao analisarmos a participação da Escola E. Dom Nivaldo 

Monte no Prêmio, identificamos que os indicadores, por terem características 

gerenciais, funcionam como indutores da responsabilização pela da lógica dos 

resultados por atrelar a avaliação com índices de aprovação, reprovação, evasão escolar 

e repetência. No interior da escola essa lógica também é estimulada pela IDEB, uma vez 

que seu cálculo também leva em consideração esses índices e para melhorar seu IDEB, 

a escola precisa melhorar esses índices.   

De acordo com o que analisamos, o Prêmio tem funcionado também 

como indutor da responsabilização pela competição administrada, tendo em vista 

estimular a participação da escola em outras competições de modo a considerá-las como 

parcerias e inovações metodológicas e ser ele mesmo uma forma de competição. Em 

razão dos vários estímulos e da desejabilidade de que as premiações façam parte da 

rotina das escolas e funcionem como indutor de metas, a escola vem participando de 

vários prêmios, estimulada pela possibilidade de aumentar sua receita, de obter 

reconhecimento social pelo trabalho que desenvolve e ainda, como estratégia de 

controle do trabalho dos seus profissionais.   

A segunda conclusão a que chegamos, mas que não se propõe assumir 

uma conotação de verdade, antes revela apenas uma forma de compreensão do objeto 

estudado, é que a gestão gerencial cria condições legítimas e legais para a gestão 

democrática, ao mesmo tempo em que cria as condições que tanto a inviabilizam quanto 

dificulta a própria condução gerencial da administração.  

Os dados divulgados pela Escola E. Dom Nivaldo Monte no dossiê do 

Prêmio, que registravam as realizações da escola referente ao ano de 2006, falam-nos de 

uma escola com pretensões de transformação e mudança via democratização. Os 

sujeitos envolvidos na gestão conclamavam a todos para participarem, para unirem 

esforços e transformarem a realidade. Reativaram o Conselho, a associação de pais, o 

grêmio. Realizaram reuniões, estudos, reflexões e planejaram ações para melhorar os 

resultados, num movimento que não parecia diretamente estimulado pelos mecanismos 

indutivos da política, mas pela identificação e motivação da própria comunidade.   



Não podemos inferir ou descrever como seria a condução ideal numa 

perspectiva democrática, por não conhecermos nenhuma experiência real desse tipo, 

mas podemos inferir que as expectativas, o desejo e planos anunciados pelos sujeitos 

entrevistados, não falavam de uma democracia manipulada, com uma margem de 

manobra limitada, como o é a democracia possível dentro dos marcos gerencial. Mas a 

escola faz parte de um contexto sócio-histórico específico, e faz-se necessário, para 

qualquer práxis transformadora, partir do real, do que está dado, portanto, dos limites 

gerenciais, em direção a sua superação, mas não foi o que identificamos.   

Na nossa compreensão, a prática da escola, perpassada pelas demandas 

oficiais, com seus discursos e receitas, que se chocam tanto com as possibilidades reais 

de implementação, quanto com as aspirações, desejos e mecanismos pretendidos, 

começou a lidar com os dois conceitos de gestão democrática como sinônimos, a 

conduzir a participação com características contrárias a uma participação democrática, 

sem se dar conta que agia de modo incoerente com os princípios iniciais. Ou seja, no 

interior da escola pesquisada, os sentidos, discursos e contradições se confundem e 

evidenciam a coexistência de concepções diversas de participação, autonomia e 

representatividade.  

Identificamos um conjunto de contradições, de entrelaçamento de 

concepções, de práticas administrativas conduzidas por pouca coerência com qualquer 

visão administrativa que se possa pretender sistematizar.  A escola, em função de muitas 

demandas jurídicas; da transformação de paradigmas sem que os anteriores tenham 

sidos significados e/ou criticados, e em função dos vários condicionantes da 

democratização que lá estão, não parece ter qualquer racionalização, ou seja, não 

parecem se conduzir por uma lógica que adéque seus objetivos finais aos meios que 

utiliza para obtê-los.  

A participação observada concretamente na Escola Dom Nivaldo Monte, 

indicou que não tem sido possível manter o funcionamento efetivo dos mecanismos 

institucionalizados, como o Grêmio, Associação de Pais e Conselho Escolar, assim 

como não existe entre os segmentos dos professores e funcionários a prática de 

encontros para discussão política e reflexão sobre a participação destes na escola. Não 

se observa legitimidade nas práticas representativas ou ações que em médio ou curto 

prazo se proponham a qualificar, por meio da formação para a participação, essas 

características. Antes, encontramos um cenário de pouco crédito, pouco interesse e 

intencionalidade para a participação.  Prevalece certo descrédito nas reais possibilidades 



de participação política, ao mesmo tempo em que observa-se também pressões e 

expectativas para que a participação ocorra. 

A comunidade escolar, tendo em vista o discurso participacionista e 

democrático, disseminado na sociedade por meio da mídia, e na comunidade, por ações 

como as eleições, cria expectativas de participação, requer para si o direito de tomar 

partido nas decisões da escola e dá à participação ou a gestão democrática, um status de 

valor inerente da qualidade. 

No que se refere ao funcionamento do Conselho, as análises das falas dos 

sujeitos entrevistados, bem como as observações realizadas na escola, permitem inferir 

que o seu funcionamento é pouco legítimo, tendo em vista que a sua implementação se 

deu mais para atender as exigências legais, delineadas pelo modelo descentralizado, 

estabelecendo práticas pouco democráticas, que remetem a participação respaldada em 

relações paternalistas e clientelistas.  

Conforme a equipe de gestão descreveu no dossiê, existe certo grau de 

autonomia e participação na escola, e esta tem conseguido obter a participação da 

comunidade nas suas decisões, todavia, essa participação vem acontecendo no nível da 

informação, da alocação de recursos, da avaliação dos resultados e da resolução de 

problemas.  Não se caracteriza como uma participação política, articulada com os 

objetivos da transformação social, que prevê a formação para a participação, para o 

desvelar das contradições do real como elemento de uma formação escolar crítica, que 

apesar dos seus limites pode concorrer para a mudança do status quo.  Portanto não é 

uma participação que pretenda a ascensão do seu nível para o nível do planejamento das 

ações, em níveis e graus para a transformação da escola e da sociedade. 

A análise da dimensão da autonomia demonstra que a Escola E. Dom 

Nivaldo Monte não ultrapassa o nível da outorga e concessão.  Suas ações demonstram 

que a margem de manobra que têm para promover e incentivar a autonomia enquanto 

dimensão inerente ao desenvolvimento humano, é utilizada para assumir dificuldades 

cridas historicamente e tentar resolvê-las por meio do incentivo da comunidade em 

ações de voluntariado; incentivo a práticas de pseudolegitimação das regras e 

planejamento pensado pela elite de gestores.  

Alguns elementos que o cotidiano da escola nos revela, como a 

individualização, competitividade, falta de identificações coletivas, falta de crédito nas 

mudanças, aliados aos condicionantes materiais da escola, demonstra uma espécie de 

falência da política. A equipe gestora, enquanto responsável por gerir a participação, e 



os demais sujeitos que se opõem ou que apóiam as ações dessa equipe, parecem não 

mais saber organizar consensos. Atuam no interior da escola de modo a não mais se 

conduzir por interesses ou um projeto geral, antes, entregam-se aos interesses mais 

imediatos que nela convivem de modo concorrencial.  Esses elementos dificultam a 

condução de uma participação política, voltada para a transformação social.  

Em relação a gestão da participação, concluímos que a direção/gerência 

da escola, com seu caráter de representatividade dupla, premida pelas metas a serem 

cumpridas; pelas várias formas de punição e premiação criadas; pelo caráter 

competitivo que vem se instaurando e pela atuação da comunidade em seu interior como 

fiscal das metas e resultados, tem atuado mais como representante dos formuladores da 

política, do que como representante dos usuários da escola e desse modo, tem se 

mostrado como disseminador das estratégias e discursos gerenciais.   

Ao agir em conformidade com as proposições da democratização oficial, 

gerencial, embora não perceba, a equipe de direção, continua a exercer o poder, o 

controle e a ser reconhecido como instrumento da exacerbação da exploração, por isso 

se depara com resistências que não compreende, uma vez que se julgam democrático.   

De acordo com nossas análises, as urgências burocráticas, pedagógicas, 

financeiras, dificultam que a equipe de direção desenvolva um conhecimento crítico da 

política e atue de modo a contribuir para que a comunidade realize também essa leitura 

crítica e encontre os interesses comuns a todos os usuários da escola, para que desse 

modo, caminhem juntos numa mesma direção, procurando a saída sem que destruam-se 

uns aos outros no caminho.  

Na nossa compreensão, ao contrário do que se observa, seria preciso que 

os sujeitos desenvolvessem uma visão global, acima do labirinto, que conseguissem 

vislumbrar saídas, entradas, atalhos, caminhos e descaminhos, para conduzirem-se com 

uma sabedoria capaz de tentar manipular os sentidos, tanto quanto os teóricos da 

administração e os propositores das políticas são capazes de fazer.  

De igual modo, a participação gerencial, sofre os impactos dos elementos 

já destacados, no entanto, conforme podemos perceber por meio da contradição entre os 

níveis de participação divulgados pelo dossiê e identificados na escola, os gestores 

tendem a divulgar informações comprovando a existência de níveis de participação 

pouco prováveis dentro das condições dadas. Ao fazê-lo também tentam evidenciar o 

cumprimento satisfatório das metas estabelecidas. 



Essas considerações levam-nos a nossa terceira conclusão, a de que: a 

gestão democrática é impossível de ser implementada por meio do gerencialismo e o 

gerencialismo é impossível de ser implementado , por meio da democracia, ambos são 

processos antagônicos, embora coincidentes em alguns aspectos. Talvez a participação 

institucionalizada pelo gerencialismo possa promover o alargamento do controle social 

sobre o Estado e contribuir para a transformação social, o que parece um desafio difícil, 

mas não improvável.  

 As tentativas de dar racionalidade a gestão da escola e os conflitos que 

se estabelecem em função dos fatores que dificultam a gestão democrática, conduzem-

nos a compreensão de que, por não compreenderem criticamente o que está implícito 

nas estratégias disseminadas pelo projeto de modernização da gestão escolar, os sujeitos 

que atuam na escola assumem o projeto hegemônico de modernização como se fosse o 

seu próprio projeto de transformação da qualidade da educação e, portanto, de 

transformação social. O que significa dizer que lutam entre eles mesmos e algumas 

vezes contra eles mesmos, acusando-se, procurando culpados, intensificando os 

processos de exploração do trabalho como se a falta de qualidade fosse efetivamente 

apenas falta de competência técnica e de profissionalismo. 

 Essa percepção nos remete a nossa quarta conclusão, a de que confundir 

os projetos de sociedade preconizados pela gestão democrática ou gerencial contribui 

para a desqualificação das políticas educacionais, por arrefecer as possibilidades de 

crítica e contestação social e por despolitizar o que deveria ser essencialmente político: 

o processo administrativo da escola.  

As práticas observadas no interior da Escola Dom Nivaldo Monte 

demonstram que os sujeitos, sem se darem conta, assumem, cooptadas pelo rolo 

compressor da democracia reformista, as fórmulas de reprodução, agora travestida do 

rótulo de gestão democrática e abrem mão de seu caráter combativo. Nesse aspecto, 

parece-nos que a defesa da democracia prescinde qualquer outra defesa. O discurso da 

democracia parece funcionar como forma de escamotear os processos de desigualdade e 

injustiça social, que estariam na base das dificuldades enfrentadas pela escola e, 

portanto, da insatisfação dos seus usuários.  

Embora tenhamos identificado que implícito aos resultados 

insatisfatórios alcançados pela escola, estejam o desemprego, as incertezas geradas pela 

complexificação da era informacional e do trabalho flexibilizado; o envolvimento dos 

jovens com drogas; a ausência da família, ocupada em sobreviver; a precarização do 



trabalho dos professores; os insuficientes investimentos em materiais didáticos, 

instalações físicas e equipamentos que permitam o acompanhamento das tecnologias e 

tantos outros condicionantes, observaram que a democracia apregoada não se presta a 

transformar, mas a minimizar os efeitos causadores desses fatores, baixando-os a níveis 

toleráveis de modo a não desestabilizarem a ordem social vigente. 

Enquanto a sociedade está passando por uma enorme degradação social e 

a escola é colocada pela política como redenção da pobreza e mazelas geradas pelo 

modo de produção capitalista, o discurso de democratização da gestão escolar contribui 

para o arrefecimento da luta pela transformação social e por uma educação de 

qualidade. Desse modo, em última análise, contribui para que o acirramento da miséria 

e pobreza naturaliza-se, cristaliza-se como se não houvesse história perpassando esses 

fenômenos sociais. 

De todo modo, embora não esteja sendo implantada com êxito na Escola 

E. Dom Nivaldo Monte, o gerencialismo tem promovido transformações culturais, 

ideológicas e práticas importantes do ponto de vista da incorporação do padrão de 

desenvolvimento que pressupõe a divisão e transferência de responsabilidades entre o 

Estado e a Sociedade Civil. É cada vez mais comum a busca de parcerias para 

financiamentos, o uso de premiações para estimular a incorporação das regras de 

conduta e cumprimento de tarefas; o uso do discurso que se utiliza de termos 

característicos do mercado ao se referir as práticas educativas, como: satisfação do 

cliente; comparação de produtos, qualidade dos serviços.  

Por outro lado, no espaço da contradição, da insatisfação das identidades 

resistentes e contestatórias, apesar de todo o controverso cenário, estão postas 

possibilidades distintas da condução do processo administrativo educacional e ainda há 

espaço para continuarmos acreditando, como sugere Paulo Freire (1996), que somos 

maiores que os condicionantes que tentam nos minimizar. É preciso que continuemos 

acreditando e contribuindo para o devir, pois o futuro está em aberto e poderá 

surpreender-nos com movimentos de transformações no interior das escolas que 

contribuam para a construção de uma sociedade menos injusta e desigual.   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 

COLETA DE DADOS 
 
INSTRUMENTO NÚMERO I  
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
Nome: ________________________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________ Número: _______ 
Complemento: ____________________ Bairro: _____________ Distrito: ___________ 
Município: ____________________________________ Estado: __________________ 
Cep: _________________________ Telefone: ________________________________ 
E‐mail: ________________________________________________________________ 
 
2  ‐ ESPAÇO FÍSICO 
 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  CONDIÇÕES DOS MATERIAIS 
ITENS  Sim  Não  Fraca  Regular  Boa  Ótima 

Recepção             
Secretaria             
Direção             
Laboratório  de 
Informática 

           

Laboratório de Línguas             
Laboratório  de  Ciências 
Naturais 

           

Laboratório de Física             
Laboratório de Química             
Quadra  Esportiva             
Teatro/auditório             
Sala de vídeo             
Sala de professores             
Sala de coordenação             
Biblioteca             
Cozinha             
Lanchonete             
Almoxarifado             
Depósito             
Adaptações 
arquitetônicas 

           

Refeitório             
Banheiros  (N°          )             
Salas de aula  (n°          )             
Outros:             
 
3 ‐ SERVIÇOS OU ACOMPANHAMENTOS EXISTENTES 
 

Oferta de Serviços  Condições 
ITENS  Sim  Não  Fraca  Regular  Boa  Ótima 



Orientação 
Educacional 

           

Serviço  de  Psicologia 
escolar 

           

Atendimento  à 
família 

           

Acompanhamento 
dos  alunos  com 
N.E.E. 

           

Outros:             
 
Especificar:_____________________________________________________________ 
 
4. EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 

Função  Quantidade  Formação 
Diretor     
Vice‐diretor     
Secretário     
Auxiliar de secretaria     
Coordenador     
Supervisor      
Orientador     
Psicólogo/pedagogo     
Assistente social     
 
 
5  – SERVIÇOS GERAIS 
 

Função  Quntidade  Formação 
ASG     
Vigilante     
Porteiro     
Merendeira     
Outros     
 
 
 
 
6 – OUTROS SERVIÇOS E PROJETOS 
 
                    ÍTENS  SIM           NÃO 
Serviço Médico/odontológico     
Projetos comunitários     
Atendimentos especializado à escola     
Merenda escolar     
 
Outros especificar : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
 
7 ‐ NÚMERO DE ALUNOS 
 

Turnos 
Ensino Médio 

Matutino Vespertino Noturno
Total 

1º ano         
2º ano         
3º ano         
 
 
8 ‐ PESSOAL DOCENTE 
 

Formação  Situação Funcional 
Contrato Temporário Disciplina 

Nº de 
Professores 

Licenciatura 
Específica 

Outras 
Áreas 

Efetivo
Professores  Estagiários

Física             
Português             
Química             
Geografia             
História             
Inglês             
Biologia             
Matemática             
Educação 
Física 

           

 
9 ‐ EQUIPE DE DIREÇÃO DA ESCOLA 
 
 
Nome: _____________________________________________________________  
Função: ___________________________________________________________ 
Tempo de experiência no magistério: ____________________________________ 
Experiência na função: _______________________________________________ 
Forma de provimento do cargo: ________________________________________ 
Total de anos de experiência em direção de escola: ________________________ 
Formação Inicial (curso): _____________________________________________ 
Possui outros cursos (continuada, pós‐graduação): __________________________ 
Funções atribuídas a função: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nome: _____________________________________________________________  
Função: ___________________________________________________________ 
Tempo de experiência no magistério: ____________________________________ 
Experiência na função: _______________________________________________ 
Forma de provimento do cargo: ________________________________________ 
Total de anos de experiência em direção de escola: ________________________ 



Formação Inicial (curso): _____________________________________________ 
Possui outros cursos (continuada, pós‐graduação): __________________________ 
Funções atribuídas a função: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome: _____________________________________________________________  
Função: ___________________________________________________________ 
Tempo de experiência no magistério: ____________________________________ 
Experiência na função: _______________________________________________ 
Forma de provimento do cargo: ________________________________________ 
Total de anos de experiência em direção de escola: ________________________ 
Formação Inicial (curso): _____________________________________________ 
Possui outros cursos (continuada, pós‐graduação): __________________________ 
Funções atribuídas à função: ___________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS‐GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
LINHA DE PESQUISA: Política e práxis da educação 

 
ORIENTANDA: Monik de oliveira Lopes 
ORIENTADORA: Profª. Drª. Alda Maria Duarte Araújo Castro 

 
INSTRUMENTOS  I  : ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM OS REPRESENTANTES: Funcionários, 
Professores, Pais e Alunos 

  
CATEGORIA  QUESTÕES 

 
 
 

Participação 
 
 

 Concepção  de 
democracia 

 Condicionantes  internos 
e externos 

 Informação 
 Formação  para 
participação 

 Funcionamento  do 
Conselho Escolar 

 
• Na  sua  avaliação,  essa  é  a  escola  que  desejamos  e 

queremos? 
• Quais problemas destacaria como mais graves?  
• Como eles poderiam ser solucionados? 
• Considera que a participação da comunidade influencia 

no que diz respeito a ser uma escola melhor ou pior? 
• De que forma? 
• Avalia a gestão dessa escola democrática?  
• Como conselheiro, participa das decisões referentes ao 

planejamento,  acompanhamento  e  avaliação 
financeira? 

• Participa  das  decisões  referentes  ao  planejamento, 
acompanhamento  e  avaliação  pedagógica(que  se 
relaciona  com  um  projeto  de  trabalho  comum  da 



escola,  com  a  condução  de  um  projeto  comum  de 
escola). 

• Participa  das  decisões  referentes  ao  planejamento 
administrativo  (discussões  amplas  sobre  o 
funcionamento da escola: calendário, currículo escolar, 
horários, regras coletivas de convivência) 

• Avalia  que  há  informações  suficientes  para  que  as 
decisões sejam tomadas de forma consciente? 

• Como você avalia sua participação na gestão da escola?
• E  das  reuniões  do  Conselho  Escolar?  Participa?  Com 

que regularidade elas acontecem? 
• Você  consegue  participar  das  reuniões  com 

freqüência?  
• Se sente motivado a participar? 
• Qual sua avaliação dessas reuniões?  
• Os  temas  discutidos  são  relevantes?  As  decisões 

tomadas são respeitadas? 
• Diria que participa mais como ouvinte ou discute,  

 
 
argumenta, discorda? 

• Como avalia a participação dos outros segmentos? 
• Pais? 
• Alunos? 
• Professores? 
• Funcionários? 
• A direção realiza atividades para incentivar, melhorar e 

ampliar a participação? 
• Seria possível melhorar  essa democratização? De que 

forma? 
 

Autonomia   
Não foram feitas questões pertinentes a essa dimensão. 

 

Representatividade 
e 

Legitimação 

 
 Como  representante,  se  reúne  com  os  representados 
para  discutir  algum  aspecto  referente  às  reuniões  do 
conselho? 

 Você  já  levou  opiniões,  sugestões,  tema  para  serem 
discutidos nas  reuniões ou geralmente apenas discute 
a pauta apresentada? 

 Após as  reuniões você  informa aos  representados das 
decisões tomadas? 
 

 
 
INSTRUMENTO II ‐ ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM EQUIPE GESTORA  
 

CATEGORIA  QUESTÔES 



 
Participação 
 Concepção  de 
democracia 

 Condicionantes 
internos  e 
externos 

 Informação 
 Formação  para 
participação 

 

 
 O Dom Nivaldo Monte, assim como as escolas públicas estaduais 
do RN de acordo com o IDEB têm demonstrado um desempenho 
baixo  em  relação  ou  que  está  estabelecido  como meta.  A  que 
fatores atribui esses índices? 

 Quais  as  maiores  dificuldades  pelas  quais  passa  a  escola  para 
obtenção de bons resultados? 

 Você  considera  que  há  relações  entre  a  obtenção  de  êxito  na 
busca  da  qualidade  da  educação  e  a  gestão  democrática?    Ou 
seja,  é  imprescindível  uma  gestão  democrática  para  que  se 
obtenham bons resultados? 

 Como  avalia  a participação dos diferentes  segmentos na  gestão 
da escola?  

 Que elementos contribuem ou dificultam a participação? 
 

 Há  alguma  atividade  formativa  no  interior  da  escola  para 
qualificar a participação? 

 Em relação às reuniões do Conselho Escolar e Conselho do Caixa 
Escolar: com que regularidade acontece?  

 Quem  elabora  a pauta?  Ela  é  anteriormente distribuída  com os 
representantes? 

 Os  temas  que  entram  na  pauta,  se  relacionam  com  demandas 
criadas por que dinâmica? 

 Como  avalia  a  participação  dos  vários  segmentos  nessas 
reuniões? 

 A  participação  dos  vários  segmentos,  de  algum  modo  se 
transforma em movimento contestatório que extrapola os muros 
da  escola  me  busca  de  transformações  consideradas  pela 
comunidade  como  necessária?    Ou  seja,  de  algum  modo  ela 
resulta  em mobilização  política  para  a  busca  de  transformação 
social? 

 



 
 
 
 
Autonomia 

 
 Na condução da administração cotidiana, que diretrizes, normas e 
documentos  internos estão mais presentes, são mais pertinentes 
e relevantes? 

 Que  ações  a  Secretaria  de  Educação  ou  DIRED  desenvolve  e 
interfere de forma direta na gestão da escola? 

 Como você avalia essas intervenções? 
 Quais os programas inseridos na escola em parceria com a União, 
o Estado e outros atores? 

 Em que consistem?  Qual a forma de financiamento de cada um? 
 Como você avalia o financiamento das ações da escola?  
 Existem situações em que há a necessidade de se buscar recursos 
privados,  sejam  eles  em  forma  de materiais, mão  de  obra  ou 
dinheiro,  para  promover  a  efetivação  do  projeto  de  ensino  da 
escola? 

 Que programas estão presentes no  interior da escola que estão 
diretamente relacionados com o MEC? 

 A escola busca ou conta com recursos alternativos proveniente da 
iniciativa privada, sejam eles regulares ou sazonais? 

 

 

Representação 
e 

Legitimidade 

 
 Os  representantes  se  reúnem  com  os  representados  para 
discutirem aspectos referente às suas necessidades e demandas, 
para a partir de então leva‐las para as reuniões do conselho? 

 Após  as  reuniões  as  decisões  são  novamente  levadas  ao 
conhecimento dos representados?  

 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO III ‐ ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM REPRESENTADOS 
 

CATEGORIAS  QUESTÕES 

 
 
Participação 
 
 

 Concepção  de 
democracia 

 Condicionantes 
internos  e 
externos 

 Informação 
 Formação  para 
participação 

 
• Na sua avaliação, essa é a escola que desejamos e queremos? 

 
• Questão apenas para professores e  funcionários. O Dom Nivaldo 

Monte, assim como as escolas públicas estaduais do RN de acordo 
com o IDEB têm demonstrado um desempenho baixo em relação 
ou que está estabelecido como meta. A que atribui esses índices? 
 

• Quais  as  maiores  dificuldades  pelas  quais  passa  a  escola  para 
obtenção de bons resultados? 

• Quais problemas destacaria como mais graves?  
• Como eles poderiam ser solucionados? 
• Considera que a participação da comunidade influencia no que diz 

respeito a ser uma escola melhor ou pior? 



  • De que forma? 
• Você considera a gestão dessa escola democrática? Justifique. 
• O que, na  sua concepção,  indica que uma gestão é democrática 

ou não? 
• Você  sente  que  participa  das  decisões  da  escola  no  que  diz 

respeito  às  regras,  normas,  programa  de  ensino  e  uso  dos 
recursos? 

 

Autonomia  Não foram realizadas questões pertinentes a esse aspecto. 

 
Representação 

e 
Legitimidade 

 
 A Escola Dom Nivaldo Tem um Conselho Escolar, você sabe o que 
ele é e como funciona? 

 Conhece seu representante no Conselho? 
 Alguma vez  já participou ou  foi  convidado a  se  reunir  com  seus 
pares para discutir  sobre a escola, dá  sugestões e opiniões para 
serem levadas ao conselho? 

 Existe  uma  associação  do  seu  segmento  em  funcionamento? 
Como funciona? 

 
 

 
 
 
 


