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RESUMO 

 

As políticas educacionais na contemporaneidade têm incorporado princípios da nova gestão 

pública (NGP), que se configura como modelo hegemônico no cenário da globalização 

neoliberal. A NGP surgiu como resposta à crise do modelo burocrático na administração 

pública, e seus princípios se assentam na maximização do controle, competitividade, 

avaliação, prestação de contas, responsabilização, descentralização de tarefas, participação 

controlada, responsabilidade individual e coletiva, os quais são ressignificados de acordo com 

os contextos de implantação e ajustados segundo as particularidades locais. No Brasil, 

constata-se que essa matriz gerencial incorpora-se às políticas públicas, desde a década de 

1990, consolidando-se ao longo dos anos 2000 na gestão dos sistemas educacionais. Nesse 

período, verifica-se a intensificação das políticas de avaliação, prestação de contas e 

responsabilização no setor público, em todas as áreas e, particularmente, na educação. Dessas 

políticas, a responsabilização tem sido utilizada como estratégia para rotular os sistemas de 

forma positiva ou negativa, considerando os desempenhos obtidos nos processos de avaliação 

e prestação de contas. Na educação brasileira, trata-se de um tema relacionado com a 

responsabilidade educacional, o qual vem assumindo centralidade nos últimos anos no país, 

de modo que tem sido matéria de preocupação do Poder Executivo e Legislativo, configurado 

no debate e na produção de instrumentos legais que tramitam atualmente na Câmara dos 

Deputados. Embora o país não possua, ainda, uma Lei de Responsabilidade Educacional, 

observa-se que nos níveis subnacionais e locais emergiram algumas experiências com essas 

características, dentre elas a do município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. 

Esse ente federado aprovou, no ano de 2010, por meio da Lei municipal n. 2.717/2010, a 

Política de Responsabilidade Educacional (PRE). A presente pesquisa elege como objeto de 

investigação essa política, cujo foco de análise volta-se para compreender como se efetivou o 

seu processo de concepção e execução no período de 2010 a 2015. Para o encaminhamento da 

análise do objeto de estudo, optou-se pelo materialismo histórico-dialético, por considerar que 

esse método permite entendê-lo nas suas relações e mediações, assegurando, portanto, uma 

compreensão contextualizada de sua configuração. Como procedimentos de pesquisa, foram 

utilizadas a revisão bibliográfica, a análise documental e a realização de entrevistas 

semiestruturadas com cinco participantes do processo de concepção e implementação da PRE. 

Para organização e interpretação dos dados, recorreu-se a alguns elementos da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977). Constata-se que a PRE de Mossoró surgiu, nesse contexto, como 

uma resposta às dificuldades diagnosticadas pela assessoria da educação municipal e 

registradas no Planejamento Estratégico da Rede Municipal de Ensino (PERME), que 

indicavam a necessidade de ajustes na administração e gestão da Rede. A PRE institui 

processos de responsabilização focalizados no controle de resultados sob formas de 

premiações materiais, com pagamento financeiro do décimo quarto salário aos funcionários 

da escola e poupança para o aluno que mais se destaca nos processos de avaliação e 

participação nas atividades escolares. No plano simbólico, empresas que desenvolvem 

programas de responsabilidade social na Rede e um dos pais com atuação no Conselho 

Escolar recebem medalhas e diplomas. A política municipal materializada na LRE reforça a 

vigilância e a sensação de medo quanto à possibilidade da demissão ou rotatividade de 

professores, diretores e supervisores que não contribuem para a melhoria dos indicadores, 

embora durante o período de implementação (2010-2015) isso não tenha acontecido. Conclui-

se que a PRE se configura como uma nova engrenagem de responsabilização na 

administração da educação baseada no controle de resultados. 

 

Palavras-chave: Nova Gestão Pública. Administração da Educação. Responsabilização. 

Política de Responsabilidade Educacional.  



 
 

ABSTRACT 

 

The educational policies in the contemporary world have incorporated principles of the new 

public management (NGP), which is configured as a hegemonic model in the scenario of 

neoliberal globalization. It should be noted that NGP emerged as a response to the crisis of the 

bureaucratic model in the Public Administration, and its principles are based on the control 

maximization, competitiveness, evaluation, accountability, liability, decentralization of tasks, 

controlled participation, individual and collective responsibility. These principles are 

redefined according to the contexts of implementation and are adjusted according to the local 

particularities. In Brazil, it is noticed that this managerial matrix is incorporated into public 

policies since the 1990s, being consolidated throughout the years 2000, in the management of 

educational systems. In this period, it is possible to verify the intensification on the evaluation 

policies, accountability and liability in the public sector, in all areas and, particularly, in 

education. From these policies, accountability has been used as a strategy to label systems 

positively or negatively, taking into account the performance of the evaluation and 

accountability processes. In Brazilian education, this is a topic related to the educational 

responsibility, which has been central in recent years in the country, so it has been a matter of 

concern to the executive and legislative power, configured in the debate and in the production 

of legal instruments which are currently under process in the Chamber of Deputies. Although 

the country does not yet have an Educational Responsibility Law, it can be observed that at 

the subnational and local levels some experiences with these characteristics emerged, such as 

the municipality of Mossoró, in the State of Rio Grande do Norte. This federated entity 

approved, in the year 2010, through the municipal Law n. 2,717/2010, the Educational 

Responsibility Policy (PRE). The present research selects this policy as the object of research, 

which focus of analysis is to understand how its conception and execution process took place 

in the period from 2010 to 2015. In order to refer the analysis of the object of study, it was 

decided by the historical-dialectical materialism, considering that this method allows us to 

understand it in its relations and mediations, thus ensuring a contextualized understanding of 

its configuration. As research procedures, it was chosen the bibliographic review, 

documentary analysis and semi-structured interviews with five participants from the process 

of conception and implementation of PRE. For the organization and interpretation of the data, 

some elements of content analysis were used (BARDIN, 1977). In this context, it is verified 

that the PRE of Mossoró emerged as a response to the difficulties diagnosed by the municipal 

education counseling and recorded in the Strategic Planning of the Municipal Education 

Network (PERME), which indicated the need for adjustments in the administration and 

management of the Network. The PRE establishes accountability processes focused on the 

control of results under forms of material rewards, with financial payment of the fourteenth 

salary to the school employees and saving account for the student who stands out most in the 

processes of evaluation and participation in school activities. On the symbolic level, 

companies which develop social responsibility programs in the Network and one of the 

parents who work in the School Council receive medals and diplomas. The municipal policy 

embodied in the LRE reinforces vigilance and a sensation of fear about the possibility of 

dismissal or turnover of teachers, principals and supervisors who do not contribute to the 

improvement of the indicators, although during the implementation period (2010-2015) this 

has not happened. It is concluded that the PRE is configured as a new mechanism of 

responsibility in the administration of municipal public education in Mossoró-RN, based on 

the results control. 

Keywords: New Public Management. Administration of  Education. Accountability. 

Educational Responsibility Policy. 

 



 
 

RESUMEN 

Las políticas educacionales en la contemporaneidad tienen incorporado principios de la nueva 

gestión pública (NGP), que se configura como modelo hegemónico en el escenario de la 

globalización neoliberal. La NGP surgió como respuesta a la crisis del modelo burocrático en 

la Administración Pública, y sus principios se basan en la maximización del controle, 

competitividad, evaluación, prestación de cuentas, responsabilización, descentralización de 

tareas, participación controlada, responsabilidad individual y colectiva. Eses principios son 

resignificados de acuerdo con los contextos de implantación y ajustados segundo las 

particularidades locales. En Brasil, se constata que esa matriz gerencial se incorpora a las 

políticas públicas, desde la década de 1990, se consolidando al largo de los años 2000 na 

gestión de los sistemas educacionales. En ese período, se verifica la intensificación de las 

políticas de evaluación, prestación de cuentas y responsabilización en el sector público, en 

todas las áreas y, particularmente, en la educación. De esas políticas, la responsabilización ha 

sido utilizada como estrategia para rotular los sistemas de forma positiva o negativa, 

considerando los desarrollos obtenidos en los procesos de evaluación y prestación de cuentas. 

En la educación brasileña, se trata de un tema relacionado con la responsabilidad educacional, 

o cual viene asumiendo centralidad en los últimos años en el país, de modo que ha sido 

materia de preocupación del poder executivo y legislativo, configurado en el debate y la 

producción de instrumentos legales que tramitan actualmente en la Cámara de los Diputados. 

Sin embargo el país no posee, todavía, una Ley de Responsabilidad Educacional, se nota que 

en los niveles subnacionales y locales emergieron algunas experiencias con esas 

características, entre ellas la del municipio de Mossoró, en el Estado del Rio Grande del 

Norte. Ese ente federado aprobó, en el año de 2010, por medio de la Ley municipal n. 

2.717/2010, la Política de Responsabilidad Educacional (PRE). La  presente investigación 

elige como objeto de investigación esa política, cuyo foco de análisis se vuelve para 

comprender como se efectivó su proceso de concepción y ejecución en el período de 2010 a 

2015. Para el recurrido de análisis del objeto de estudio, se optó por el materialismo histórico-

dialéctico, por considerar que ese método permite entenderlo en sus relaciones y mediaciones, 

asegurando, por tanto, una comprensión contextualizada de su configuración. Como 

procedimientos de investigación, fueron utilizadas la revisión bibliográfica, el análisis 

documental y la realización de entrevistas semiestructuradas con cinco participantes del 

proceso de concepción e implementación de la PRE. Para organización e interpretación de los 

datos, se recorrió a algunos elementos del análisis de contenido (BARDIN, 1977). Se constata 

que la PRE de Mossoró surgió, en ese contexto, como una respuesta a las dificultades 

diagnosticadas por la asesoría de educación municipal y registradas en el Planeamiento 

Estratégico de la Red Municipal de Enseñanza (PERME), que indicaban la necesidad de 

arreglos en la administración y gestión de la Red. La PRE instituye procesos de 

responsabilización focalizados en el control de resultados sob formas de premiaciones 

materiales, con pagamento financiero del décimo cuarto sueldo a los funcionarios de la 

escuela y ahorro para o aluno que más se destaca en los procesos de evaluación y 

participación en las actividades escolares. En el plano simbólico, empresas que desarrollan 

programas de responsabilidad social en la Red y uno de los padres con actuación en el 

Consejo Escolar receben medallas y diplomas. La política municipal materializada en la LRE 

refuerza la vigilancia y la sensación de miedo cuanto a la posibilidad de la demisión o 

rotatividad de profesores, directores y supervisores que no contribuyen para la mejora de los 

indicadores, sin embargo durante el período de implementación (2010-2015) eso no tenga 

sucedido. Se concluye que la PRE se configura como una nueva engrenaje de 

responsabilización en la administración de la educación pública municipal de Mossoró-RN 

basada en el control de resultados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização da temática e delimitação do objeto de estudo 

 

As políticas educacionais na contemporaneidade têm incorporado princípios da nova 

gestão pública (NGP), cujo modelo hegemônico está situado no cenário da globalização 

neoliberal e encontra-se em franco desenvolvimento em diferentes países. Essa tendência 

preconiza reformas referenciadas nos parâmetros do mercado e da administração gerencial. 

Nesse sentido, estratégias de mercado são introduzidas como formas de responder à crise do 

modelo burocrático, dentre as quais destacamos a responsabilização em suas diferentes 

dimensões, desde as mais tradicionais, como as formas presentes na responsabilização pelo 

controle clássico (eleição), até as mais elaboradas, como a responsabilização pela competição 

administrada, pelo controle social e pelo controle de resultados. 

Os exemplos internacionais precursores de políticas de responsabilização foram 

produzidos nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque ambos os países, apesar de suas 

diferenças nos cenários político e econômico, acreditaram na relação entre competitividade 

internacional e eficiência e qualidade dos sistemas educacionais (BROOKE, 2006). Com os 

avanços da influência da NGP na educação, outras experiências foram se tornando alvos de 

estudos para diversos pesquisadores na Argentina (ASTIZ, 2015), no Canadá (MAROY et al., 

2015), no Chile (FALABELLA, 2015), na França (DEROUET; NORMAND; PACHECO, 

2015), na Itália (GRIMALDI; SERPIERE; TAGLIETTI, 2015) e na Noruega (MOLLER; 

SKEDSMO, 2015), considerando as respectivas particularidades políticas, econômicas e 

sociais desses países.  

A NGP é evidenciada no Brasil de uma maneira mais elaborada, no movimento de 

privatização que foi iniciado nos anos de 1990, por meio de modalidades institucionais 

complementares: 1) provimento público com financiamento privado; 2) provimento privado 

com financiamento público; 3) provimento e financiamento totalmente privados. Ou seja, 

observaram-se processos que envolveram a privatização do financiamento e do provimento e 

a privatização total de alguns serviços públicos. 

No campo da educação, a NGP ficou mais conhecida com a implantação da 

privatização da dinâmica escolar, na medida, dentre outras medidas, combinou financiamento 

público com gestão privada. As consequências desse hibridismo não se deram apenas na 

dimensão do deslocamento das políticas sociais para a esfera econômica, mas também na 
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incorporação de processos de responsabilização pelo controle de resultados, característicos 

dos modelos gerenciais de mercado. As reformas processadas no âmbito da NGP têm como 

base de sustentação uma concepção de Estado gerencial voltada para o controle de resultados 

e que considera certos níveis de descentralização, financeira, administrativa e de poder, até 

alcançar o cidadão.   

As formas de responsabilização, além de comporem as orientações da NGP, consistem 

em uma das dimensões de um modelo de accountability. As configurações deste são diversas, 

porém, neste trabalho, compreende-se por accountability um processo que envolve a interação 

entre avaliação, prestação de contas e responsabilização. Cada uma dessas dimensões pode ser 

estudada de forma particular. Com base nessa argumentação, o foco deste estudo se localiza 

na implantação de processos de responsabilização. Do ponto de vista conceitual, a palavra 

responsabilização é um termo relativamente novo, que na língua portuguesa tem seu radical 

na palavra responsabilidade, originária do latim responsus, traduzida como resposta. Para 

além dessas interpretações, também possui uma conotação política cujos efeitos e impactos 

somente poderão ser identificados na ação cotidiana dos sujeitos, os quais têm sido chamados 

para responder pela qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Nesse caso, a 

responsabilidade está relacionada com o ato ou efeito de responsabilizar, visto que no plano 

teórico é mais conhecida como responsabilização. 

As principais consequências da responsabilização em educação são várias: ficar de 

fora das premiações financeiras, suspensão do recebimento de recursos públicos, 

desvalorização e não reconhecimento do trabalho realizado, burlar as regras de competição 

para melhorar os resultados, além da rotulação negativa, que destaca a incapacidade das 

escolas de avançarem nas metas instituídas pelo sistema ou criadas pela própria escola. Para 

além das formas de punição, que historicamente são atribuídas à responsabilização, as 

premiações simbólicas e materiais são utilizadas para legitimar os resultados de escolas que 

competiram em processos que geralmente não se encontram nas mesmas condições de 

realização de trabalho. Esse é um grande dilema frente às assimetrias brasileiras, em que as 

regiões, os estados e os municípios não têm as mesmas condições de oferta e qualidade de 

ensino. Isso revela que a pretensa intenção de reconhecer o sucesso dos resultados individuais 

na prática se configura como um processo excludente e seletivo, por adotar medidas que mais 

punem do que melhoram as condições de trabalho dos profissionais da educação. 

A responsabilidade educacional como objeto de estudo tem se revelado fecunda no 

campo de pesquisa em educação, ao longo dos últimos anos, e perpassa outros campos nas 

Ciências Sociais. Esse estudo vem ganhando centralidade paulatinamente nas discussões 
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relativas às políticas educacionais na contemporaneidade, apoiado pela efetivação do direito à 

educação do ponto de vista do acesso, da permanência e do direito à qualidade, outorgados na 

Constituição Federal de 1988, que reconheceu a educação como direito social, em seu Art. 

205: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nesse sentido, 

não basta implantar o direito no plano jurídico, faz-se necessário esclarecer acerca das 

responsabilidades, no sentido de estabelecer quem são os responsáveis para que o mesmo seja 

efetivado. 

Após a CF de 1988, uma série de ações do ponto de vista jurídico foi elaborada a fim 

de estabelecer as orientações para a organização da educação no âmbito dos estados, dos 

municípios e do Distrito Federal. Nesse contexto, a conquista da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, n. 9.394/1996, apresenta-se como mais um marco legal importante nesse processo, 

além das políticas que a sucederam, tais como a instituição da Emenda Constitucional n. 

14/1996, regulamentada pela Lei 9.424/1997, e o Decreto n. 2.264/1997, do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(Fundef), que mais tarde, em 2007, foi ampliado para a Educação Básica por meio da Emenda 

Constitucional n. 53/2006 e regulamentado pela Lei n. 11.494/2007, passando a ser 

denominado de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb). Outro marco importante apresentado nesse cenário 

foi a aprovação da Lei n. 10.172/2001, que prevê um instrumento de planejamento 

educacional para dez anos, o Plano Nacional de Educação (2001-2010). 

A noção de responsabilidade educacional não se limita a definir formas de organização 

da educação nacional, mas a formular ações institucionais que regulamentam a ampliação do 

direito à educação escolar. Nesse contexto, em 2005, o Ensino Fundamental passou a aceitar a 

entrada de crianças com seis anos de idade, nos termos da Lei n. 11.114/2005, e, em 2006, a 

Lei n. 11.274 ampliou essa etapa da educação básica, que passou a ter duração de nove anos. 

Essas leis foram orientadas por normas expedidas pela Câmara da Educação Básica, do 

Conselho Nacional de Educação, desde 2004, por meio do parecer CNE/CEB 24/2004, 

reexaminado pelo Parecer CNE/CEB n. 6/2005. Outras resoluções e pareceres decorrentes 

desses processos orientaram matrículas e solicitaram interpretações corretas das alterações 

promovidas na LDB, como no caso do Parecer n. 41/2006 e do Parecer CNE/CEB n. 45/2006, 

que solicitou consulta referente à interpretação da Lei n. 11.274/2006. 



22 

 

Essas iniciativas estão relacionadas à lógica da responsabilidade jurídica, que se 

correlaciona com o dever do Estado e da sociedade. De acordo com Cury (2011), a fruição de 

um direito que pertence a um sujeito, dele titular, rege-se pelo princípio de que direito e dever 

estão correlacionados. Portanto, todo direito corresponde a um dever. Esse último implica um 

ser devedor, ao qual lhe é imposto um comportamento ditado pela lei e pelo valor que 

fundamenta o direito do titular. Omitir-se de cumprir com suas obrigações acarreta sanções 

em relação a esses sujeitos. Diante dessa afirmação, o Estado e a sociedade precisam agir de 

acordo com os seus deveres em face de um direito de cidadania. 

Além da organização da educação, essa legislação, amplia o direito a educação, 

controle social, no sentido das obrigações e dever do Estado. Entretanto, o que moveu os 

agentes até aquele momento não foi propriamente a noção de responsabilidade educacional. A 

proposta de uma lei de responsabilidade educacional da Deputada Raquel Teixeira está mais 

para a mesma lógica da lei de responsabilidade fiscal do governo FHC, do que a lógica dos 

agentes de campos mais progressistas. O que gerou uma incompreensão relativa, pois no 

Brasil, até o presente nunca foi feita a regulamentação do regime de colaboração, e nem do 

padrão mínimo de qualidade, requeridos pela Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, a 

lógica neoliberal é dar um choque de competição na gestão e no trabalho escolar, pois 

acredita-se que a qualidade vem pela concorrência espelhando-se na lógica do mercado.  

Esse conjunto de iniciativas concerne à construção de concepções de 

responsabilidades educacionais que se materializaram no quadro jurídico da educação 

brasileira. Acompanhando essa realidade, foi a partir de 2006 que na Câmara dos Deputados 

se oficializou a entrada do Projeto de Lei n. 7.420/2006, de autoria da Deputada Raquel 

Teixeira (PSDB-GO)
1
, propondo uma lei nacional de responsabilidade educacional que dispõe 

sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua 

promoção, o fulcro para responsabilizar gestores públicos pelos resultados escolares 

apresentados nos exames nacionais.  

A perspectiva inicial de aprovação de uma Lei de Responsabilidade Educacional 

(LRE) brasileira acompanha a ideia clássica de atribuir sanções, penas e consequências, que 

mais se identificam com a responsabilização dos gestores pelo não atendimento constitucional 

                                                           
1
 Atuou como Deputada Federal por Goiás, sob a legenda do PSDB, no período de 1º de fevereiro de 2003 a 1º 

de fevereiro de 2011. É integrante do comitê técnico do movimento empresarial “Compromisso Todos pela 

Educação” e Secretária de Estado da Educação em Goiás, onde tem defendido a inserção das Organizações 

Sociais (OS) na gestão escolar dos estabelecimentos estaduais. É importante salientar que o nexo entre o MEC e 

o Todos Pela Educação não era apenas conjuntural, pois o Ministro Haddad batizou o principal plano de ação no 

campo educacional do governo Lula da Silva como Plano de Desenvolvimento da Educação, com o nome do 

movimento (EVANGELISTA; LEHER, 2012).   
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da oferta educativa e pela ausência de qualidade refletida nos resultados apresentados em 

exames nacionais. Esse tipo de responsabilização é semelhante à forma de controle do uso de 

recursos públicos, prevista na Lei n. 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a partir da qual administradores públicos reconhecem limites e possibilidades de 

gestão dos recursos financeiros da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios.  

Porém, a construção de uma LRE no Brasil possui dimensões mais complexas, frente 

às tessituras realizadas entre financiamento, qualidade da educação (configurada na maioria 

das vezes por uma perspectiva de melhoria dos resultados dos indicadores) e 

responsabilização em forma de punições ou consequências aos governos que não conseguirem 

melhorar resultados a cada ano ou que não administrarem com eficiência a distribuição dos 

recursos públicos para a educação, com vistas ao alcance da sua qualidade. 

Alguns estados e municípios brasileiros têm desenvolvido experiências de 

responsabilização instituídas por lei, atreladas ao alcance de resultados, como no Ceará (CE), 

no Rio de Janeiro (RJ), no Paraná (PR), em São Paulo (SP), em Pernambuco (PE) e no Rio 

Grande do Norte (RN). Nos exemplos citados, constata-se a implementação de políticas 

educacionais influenciadas por perspectivas de responsabilização pelo controle de resultados. 

Essa prática tem se tornado um instrumento de inovação na gestão dos sistemas de ensino.  

Tais políticas são resultantes de um conjunto de medidas de inovações sociopolíticas 

nos dois últimos séculos (OFFE, 1984), já que inserem processos de responsabilização para 

provocar mudanças na forma de trabalhar dos profissionais da educação, com impacto na 

atuação de professores, gestores e demais segmentos das escolas (BROOKE, 2006). Além 

disso, induzem a incorporação de práticas performativas em busca da permanente melhoria 

dos resultados de alunos em testes de larga escala, na maioria das vezes limitados à avaliação 

das competências cognitivas de leitura e resolução de problemas, respectivamente, em 

português e matemática. 

No estado do Rio Grande do Norte, o município de Mossoró desenvolveu a 

experiência única de instituir uma Lei Municipal de Responsabilidade Educacional, n. 

2.717/2010, que regulamenta a política de controle dos resultados escolares, denominada de 

Política de Responsabilidade Educacional, objeto de análise neste trabalho. Essa política tem 

como objetivo propor mudanças na melhoria do Sistema Municipal de Educação e na 

qualidade da educação, por meio do estabelecimento de metas educacionais, alocação 

crescente de recursos e avaliação de desempenho, tendo o aluno como foco e resultado do 

processo. 
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Como recorte temporal para a construção desta tese, decidiu-se escolher o período de 

2011 a 2015, em que é consumada, de acordo com a Lei de responsabilidade, a ampliação 

orçamentária de 30% dos recursos destinados à educação, ultrapassando a determinação 

constitucional de os municípios investirem no mínimo 25%.   

Para conduzir a análise do objeto de estudo, foram formuladas as seguintes questões: 

que pressupostos nortearam o processo de concepção e execução da Política de 

Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN? Como se deu a participação dos 

formuladores nessa construção? Quais os instrumentos utilizados na execução da política?  

No estudo, parte-se do pressuposto de que Mossoró incorpora os princípios da Nova 

Gestão Pública, ao viabilizar a concepção e a aprovação de uma Lei de Responsabilidade 

Educacional como instrumentos de responsabilização pelo controle de resultados. A política 

de controle de resultados delineada nas normativas promove a homogeneização entre escolas 

do mesmo porte, com incentivo à competição e à construção de um ranking educacional, 

diferenciando as instituições por meio do mérito como aptas a receber, ou não, uma 

premiação financeira. Todavia, as diretrizes legais são materializadas parcialmente no sistema 

educacional do município mossoroense.  

 

1.2 A aproximação com o objeto de estudo: relações com a formação do pesquisador e o 

surgimento da pesquisa 

 

O interesse na realização deste trabalho de investigação é fruto da participação em 

diferentes pesquisas, cujo percurso iniciou-se há mais de dez anos, por meio do envolvimento 

com a iniciação científica, como bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), no 

âmbito do Curso de Pedagogia
2
, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Nesse espaço, a participação nas pesquisas coordenadas pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade (GEPEES), sobre democratização da 

escola e dos sistemas, foi decisiva para amadurecermos como pesquisadores e 

desenvolvermos uma determinação pessoal para realizar estudos acerca de políticas 

educacionais em níveis internacional e nacional, sem dispensar um olhar particular para as 

experiências desenvolvidas no estado do Rio Grande do Norte, com recorte para o município 

de Mossoró-RN.  

                                                           
2
 Ingressamos nesse curso em 2005. 
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Ao final do curso de Pedagogia, em 2009, essas experiências nos motivaram a seguir o 

caminho da pesquisa, dado que, em 2010, cursamos uma especialização em Educação, 

ofertada pela Faculdade de Educação da UERN (Campus Central), na qual os estudos se 

concentraram no campo temático “Gestão do Sistema de Ensino”. Essa formação lato sensu 

resultou em um trabalho monográfico sobre o funcionamento do Conselho Municipal de 

Educação de Mossoró, com a perspectiva de concebê-lo na condição de um órgão de 

democratização no sistema. O que se verificou foi um funcionamento condicionado às 

deliberações oriundas da Secretaria de Educação, sendo mais um órgão de controle na 

secretaria de educação, em vez de ser efetivado como órgão de controle social (SOUZA, 

2010).  

A conclusão do curso de especialização propiciou a continuidade da formação na Pós-

Graduação stricto sensu, em nível de Mestrado Acadêmico em Educação, no ano de 2011. 

Nessa oportunidade, realizamos uma pesquisa acerca da tomada de decisão no âmbito do 

Conselho Municipal de Educação de Mossoró-RN. Foi a partir desse trabalho que 

descobrimos que uma das decisões mais importantes de que o CME participou diz respeito ao 

processo de concepção da Lei de Responsabilidade Educacional, aprovada e sancionada pelo 

Poder Executivo sob o n. 2.717/2010 (SOUZA, 2013). O quadro teórico apresentado nesse 

trabalho, juntamente com os resultados da pesquisa de mestrado, revelou elementos 

importantes e nos desafiou a seguir com o aprofundamento de uma investigação sobre a 

temática da responsabilidade educacional para a construção de uma tese de doutorado.  

Outro aspecto relevante nesse processo consistiu nas experiências profissionais 

acumuladas na condição de professor do ensino superior, lotado no Departamento de 

Educação do Campus de Pau dos Ferros da UERN, ministrando os componentes curriculares 

que discutem a organização da educação brasileira e a estrutura e o funcionamento da 

educação básica nos cursos de licenciaturas. Esses componentes curriculares abordam 

assuntos relacionados ao conteúdo jurídico da educação, assim como a respeito dos embates 

políticos em torno da construção das conquistas educacionais.  

Esta tese, com foco na Política de Responsabilidade Educacional, contribui para 

ampliar o conhecimento teórico sobre políticas e gestão educacional no Brasil, assim como, a 

partir de uma realidade que se antecipa no cenário nacional, no caso de Mossoró-RN, 

proporciona componentes empíricos necessários a uma análise sistematizada da realidade 

investigada, os quais poderão possibilitar e subsidiar uma avaliação da política. Essa escolha 

também se justifica pela relevância e pelos desdobramentos das políticas públicas no Brasil 
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nos últimos anos, cujo cenário é marcado pela instabilidade econômica e política, tanto 

nacional como local. 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

a) Objetivo Geral: 

 

Analisar o processo de concepção e execução da Política de Responsabilidade 

Educacional de Mossoró-RN, no período de 2011-2015, situando o contexto das mudanças 

ocorridas no modelo de gestão dos sistemas educacionais no Brasil. 

 

b) Objetivos específicos: 

 

 Contextualizar sobre como surgiram a nova gestão pública e suas 

configurações no cenário da globalização neoliberal; 

 Analisar como se deu a participação dos formuladores da política, tendo como 

pressupostos à modernização da gestão e aos seus delineamentos no campo 

educacional, com fulcro na descentralização, na participação e na autonomia; 

 Caracterizar os antecedentes históricos da concepção de Política de 

Responsabilidade Educacional do município de Mossoró-RN; 

 

 

1.4 Os caminhos da pesquisa: o percurso metodológico e o lócus da pesquisa 

 

1.4.1 O percurso metodológico  

 

 Para o encaminhamento da análise do objeto de estudo, optou-se pelo materialismo 

histórico-dialético, por considerar que esse método permite entendê-lo nas suas relações e 

mediações, assegurando, portanto, uma compreensão contextualizada de sua configuração. 

Essa concepção de pesquisa se fixa na essência, no mundo real, na teoria e na ciência, cujo 

esforço intelectual se volta para analisar alguns aspectos da totalidade, visto que esta não pode 

ser apreendida em completude (FRIGOTTO, 2000). Nessa perspectiva, entendem-se “os 

indivíduos determinados, que, como produtores, atuam também de uma maneira determinada, 
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estabelecem entre si relações sociais e políticas determinadas” (MARX; ENGELS, 2012, p. 

50). 

Nesse sentido, o desenvolvimento desta pesquisa parte do princípio de que o universo 

da produção humana, que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e das 

intencionalidades, dificilmente tem a possibilidade de ser traduzido em números e indicadores 

quantitativos (MINAYO, 2011). De acordo com Marx e Engels (2012, p. 52), “os homens, ao 

desenvolverem sua produção material e relações materiais, transformam, a partir da sua 

realidade, também o seu pensar e os produtos do seu pensar”. Por esse viés, indicadores 

quantitativos são produtos do pensar do homem que podem sofrer transformações segundo a 

sua realidade, baseada na satisfação das necessidades dos homens ou no aumento destas.  

Diante dessas considerações, decidiu-se por escolher um caminho de pesquisa que 

articula duas grandes dimensões de análises: responsabilidade e responsabilização. Essas 

dimensões orientaram todo o processo da pesquisa. São termos compatíveis do ponto de vista 

semântico, mas que os sujeitos recontextualizam nas práticas sociais, revelando uma série de 

contradições. A responsabilidade já pressupõe algo de positivo que produz relações 

determinadas, baseada em algum tipo de Sociedade ou Estado. Por outro lado, essa dimensão 

tem sido ressignificada, não apenas no sentido de chamar alguém para responder por algo de 

sua responsabilidade, mas também de receber implicações punitivas que podem variar de 

ações leves a severas ou embolsar uma premiação material ou simbólica.  

 No campo das dimensões de análise, ainda foi possível ampliar o repertório de 

leituras para abordar a presença da descentralização, da participação e da autonomia como 

correlatas e inseridas na concepção e execução dos processos de responsabilização e na 

assunção de responsabilidades. Constituem-se, também, enquanto valores democráticos que 

subsidiaram processos de modernização da gestão do Estado.  

Concernente à descentralização, por muito tempo esta foi realçada em contraposição à 

centralização burocrática, porém, foi sendo reconfigurada ao longo do século XXI, 

relacionada com a perspectiva de que é necessário descentralizar de forma responsável, não 

apenas tarefas, mas também poderes para alguns grupos pertencentes ao quadro da gestão. 

Nessa ótica, a transferência de responsabilidades pelo alcance de metas e resultados se torna 

cada vez mais presente no serviço público, em que os sujeitos são chamados para responder 

por estas. 

Em relação à participação, observa-se que, apesar de nos últimos anos ter se tornado 

parte do vocabulário popular, essa dimensão do processo democrático requer dos sujeitos 

mais consciência política e os induz a pensar sobre qual é o lugar da participação na NGP. A 
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transformação da participação formal, determinada nos documentos, em participação 

consciente coloca-se como um desafio a ser enfrentado. Não basta criar leis de participação, é 

necessário munir os participantes de informações e conhecimentos para qualificar os 

processos e elevar os níveis de democratização. 

No que diz respeito à autonomia, constata-se que ela surgiu com base nos ideais 

socialistas, correlacionada com a história das lutas dos trabalhadores de maneira organizada, 

orientados pela necessidade de criar novas relações sociais, ressignificadas de valores 

democráticos. Esse processo envolve criatividade dos atores escolares e não escolares no 

processo de construção de um projeto coletivo de interesses plurais. 

No campo da educação, a responsabilidade se coloca como um valor democrático, 

sendo que a responsabilização está correlacionada com outras duas dimensões: avaliação e 

prestação de contas, conforme expõe Afonso (2012). 

A avaliação concerne a uma variedade de processos: de ensino-aprendizagem, 

institucional, político, entre outros. Nesta tese, argumenta-se sobre a avaliação, na perspectiva 

de que tem sido utilizada como instrumento para responsabilizar gestores e escolas por 

resultados apresentados em exames internacionais, como o PISA, ou nacionais, que no caso 

brasileiro acontece sob diversas formas: Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio, 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, além das iniciativas próprias dos governos 

subnacionais e locais. 

No tocante à prestação de contas, esta vem sendo utilizada como instrumento para 

aumentar a transparência e o controle social. Correlacionado com a responsabilização, esse 

processo envolve a publicação dos resultados escolares, revelando quem foram os 

responsáveis pelo desempenho apresentado pelas organizações. Entretanto, em conformidade 

com esses aspectos, esse processo se aproxima mais de uma versão tradicional, do tipo 

memória anual, sem fazer referência concreta aos resultados associados às atividades 

realizadas e aos recursos alocados. Prestar contas implica evidenciar o que o governo fez e 

conseguiu fazer, além disso, em que medida foi ou não capaz de cumprir as suas metas e 

promessas. Nesse contexto, a responsabilização pelos resultados incorpora tanto a visão da 

sociedade como a do governo, para evitar que se torne um ato unilateral, controlado somente 

pelo governo e seus órgãos (QUIRÓS, 2006). Para a NGP, essas são as bases para a 

implantação de um processo de responsabilização pelo controle de resultados.  

Quando a responsabilidade alcança esses níveis, é possível afirmar que essas 

configurações possuem mais relações com a responsabilização do que com a responsabilidade 

em si. Historicamente, a responsabilização vem sendo utilizada como instrumento na gestão 
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pública para aplicar punições a sujeitos que não incorporam princípios gerenciais baseados 

em metas e resultados. Portanto, parte-se do entendimento de que a responsabilidade tem sido 

confundida com a responsabilização. Esses pressupostos se revelam à medida que foram 

sendo mobilizadas as teorias da Nova Gestão Pública, articulada aos estudos da gestão 

educacional e seguida por uma pesquisa de campo. 

A construção de um corpo teórico denso e articulado contribuiu para a realização de 

procedimentos mais qualificados, que levaram a uma compreensão nítida do objeto de estudo. 

No processo de construção desta tese, foi selecionada a literatura especializada para uma 

leitura crítica. Concorda-se com Paulo Netto (2011) sobre a perspectiva de que o 

conhecimento teórico se constitui como sendo um tipo de saber historicamente produzido e 

acumulado. É segundo o conhecimento teórico que inicialmente chegamos ao conhecimento 

do objeto, de sua estrutura e dinâmica, tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e 

efetiva. Nesse aspecto, abre-se um leque de reflexões para relembrar o que os outros tentam 

ou desejam se esquecer dos registros contemporâneos e passa-se a enxergá-los em uma 

perspectiva crítica. Porém, observa-se que não é possível tratar de todos os problemas que se 

apresentam nesses domínios, somente de uma parte selecionada da realidade. Portanto, o 

método dialético não serve apenas para dar interpretação do real, mas também para fornecer 

as bases teóricas para a transformação da realidade (GONZAGA, 2014).  

Durante o percurso da pesquisa, foi possível encontrar diversas fontes na literatura 

internacional e nacional, desde livros pertinentes à temática da Nova Gestão Pública, em face 

das discussões da responsabilização, até a busca de artigos publicados no sítio Scielo, a partir 

da consideração das seguintes dimensões: nova gestão pública, responsabilidade e 

responsabilização. 

Quanto aos trabalhos filtrados na base de dados Scielo, constatou-se que, em sua 

maioria, concentram-se na área da Administração Pública. Em Educação, esses temas 

praticamente não foram explorados. O mesmo se repetiu quando se recorreu ao Banco de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(BDTD-CAPES). Ainda, foram consultados os bancos de teses e dissertações da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
3
, 

disponíveis nos sítios dos programas de pós-graduação em educação. Na visita ao sítio dessas 

instituições, foi possível encontrar trabalhos mais pontuais em termos de análises de políticas 

educacionais de Mossoró-RN influenciadas por modelos gerenciais na educação.  

                                                           
3
 O Programa de Pós-Graduação em Educação da UERN oferta um curso de mestrado acadêmico. 
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A procura por pesquisas de mestrado e doutorado nessa base de dados privilegiou os 

trabalhos que em seus títulos aparecia a palavra-chave nova gestão pública, como forma de 

filtrar ao máximo aqueles que dispunham de informações sobre NGP. Esse tipo de decisão 

reconhece que há limitações para esse recorte, pois os títulos não conseguem responder à 

totalidade dos conteúdos dos trabalhos, entretanto contribuem para chegar mais rápido nessas 

escolhas, uma vez que a administração do tempo na realização da pesquisa requer capacidade 

de decisão do pesquisador. Ao reconhecermos essa limitação, em alguns momentos, 

identificamos que os trabalhos na área da educação não dispunham de títulos dessa natureza, 

porém alguns se aproximavam dos interesses do pesquisador, como será visto adiante.   

Nessa direção, foi encontrado o trabalho de mestrado em Administração Pública de 

Hironobu Sano (2003), que analisa a incorporação de novos mecanismos de gestão e 

accountability pelo setor público, particularmente, no caso das organizações sociais paulistas. 

As conclusões são diversas, porém, destaca-se que o autor conseguiu comprovar que as 

Organizações Sociais de Saúde não conseguiram combinar controle por resultados com 

accountability. Esse fato revela que nem sempre as novas formas de gestão são efetivadas em 

sua totalidade. Como a realidade está em movimento, não é estática, essas ações sofrem 

mudanças no processo de implantação. 

No campo da educação, os trabalhos de mestrado não dispunham de títulos com o 

termo “nova gestão pública”, contudo, ao reconhecer os princípios desse modelo hegemônico, 

tais como a avaliação por meio de testes estandardizados, a prática da prestação e contas e a 

responsabilização, foram encontrados os estudos de Albuquerque (2010), Lobo (2013) e 

outros mais recentes, como os de Duarte (2015), Fernandes (2016) e Oliveira (2016). 

O trabalho de mestrado em Educação de Albuquerque (2010) se revelou pioneiro 

quanto às evidências de práticas de responsabilização nos sistemas educacionais do Rio 

Grande do Norte, ao ter como objeto de estudo o Programa Gestão Nota 10, em Mossoró-RN. 

Nesse estudo, orientado pelo método dialético, identificou práticas gerenciais na organização 

da Rede Municipal de Ensino e a institucionalização dos primeiros focos de 

responsabilização. 

A pesquisa de Lobo (2013) analisou a política de educação de Mossoró-RN, 

considerando o que as escolas da rede municipal fazem com os dados do Ideb. Nesse sentido, 

a autora conseguiu identificar os efeitos da política de avaliação e responsabilização desse 

município, dos quais destaca três estratégias delineadas por esse ente: 1) a estratégia de 

normatização; 2) estratégias de recompensa material e simbólica; 3) estratégias de 

monitoramento e controle. A conclusão desse estudo foi a de que essas estratégias 
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contribuíram para a realização de um trabalho menos individualizado e mais coletivo, um 

aspecto contraditório do ponto de vista do neoliberalismo. 

O trabalho de Duarte (2015) analisou a política de premiação do município de 

Mossoró-RN a partir da observação participante em uma escola que foi laureada, de 2010 a 

2013, com o prêmio “Escola de Qualidade”. Averiguou-se com esse estudo que essa política 

trouxe vantagens e desvantagens. Em relação às vantagens, presenciaram-se a dinamização da 

gestão escolar; a introdução de mecanismos de acompanhamento escolar; a preocupação com 

as aprendizagens dos alunos; e o trabalho realizado com metas definidas pela escola. Quanto 

às desvantagens, a autora identificou várias, como, por exemplo: a divulgação dos resultados 

com fins competitivos; a falsificação de dados; a segregação das unidades escolares; o 

aprofundamento das desigualdades sociais; e a distorção do papel social da escola. 

Em relação ao trabalho de Oliveira (2016), a autora estudou sobre a Política de 

Responsabilidade Educacional utilizando um recorte a partir da alocação crescente de 

recursos na educação municipal de Mossoró-RN. Ela procurou responder se havia relação 

entre a melhoria dos indicadores educacionais e a alocação crescente dos recursos financeiros 

destinados à educação do Sistema Municipal de Ensino de Mossoró, cujo resultado foi 

negativo. Nesse contexto, salienta que houve avanços em relação a melhorias dos indicadores, 

mas isso não se deve à implantação da Lei de Responsabilidade Educacional. Porém, observa 

que aumentaram os recursos destinados à manutenção das escolas. Conclui, assim, sobre a 

necessidade de se avançar na gestão democrática dos recursos e de os colegiados assumirem o 

seu papel de controle social. 

A pesquisa de mestrado de Fernandes (2016) teve como foco a gestão escolar na 

educação infantil, analisando a implantação do mapa educacional no período de 2011 a 2015. 

Essa autora demonstrou que a política delineada no município de Mossoró-RN possui 

características do modelo gerencial, cuja ênfase se dá na avaliação dos resultados, na 

premiação e no ranqueamento das escolas, que são típicos das estratégias que influenciam na 

introdução dos princípios da nova gestão pública na educação. 

Já em relação à produção acadêmica no doutorado em educação, identificou-se a 

pesquisa de Diana Cerdeira (2015), que é um achado importante, porque considera as 

apropriações e os usos das políticas de avaliação e responsabilização educacional pela gestão 

escolar, nos sistemas municipais de educação do Rio de Janeiro, considerando perfis 

diferentes de sistemas de avaliação externos: a Prova Rio e a Prova Caxias. Os resultados de 

seu trabalho revelam que, das duas experiências, apenas no Rio de Janeiro há uma política de 

premiação dos profissionais de escolas. Porém, o estudo revela que os gestores demoram a 
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entender e a se apropriar de objetivos, métodos, metas e índices devido a problemas de 

concepção, implementação, e alcance de resultados. 

Constata-se que a produção acadêmica carece de mais estudos sobre processos de 

responsabilização na administração da educação. Com isso, o objeto de estudo desta tese, que 

tem foco na Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN, torna-se relevante, 

pois contribui para a ampliação do material teórico e empírico de análise das políticas 

educacionais contemporâneas, delineadas por novas engrenagens de gestão da educação, 

como a que acontece por meio de processos de responsabilização multifacetados: competição 

administrada, controle social e controle de resultados. Ao considerar que esses processos não 

se dão de forma única, mas é possível identificar na administração pública dois ou mais tipos 

de responsabilização correlacionados, esta tese optou por centrar o seu olhar na 

responsabilização pelo controle de resultados. 

Na continuidade dos procedimentos, também foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com cinco profissionais, dos quais quatro participaram ativamente da 

concepção e execução da Política de Responsabilidade Educacional, por meio de processos de 

acompanhamento e monitoramento. A escolha desses sujeitos se justifica pelo fato de serem 

profissionais que dominam as informações completas sobre a formulação da política e os 

desdobramentos na Secretaria de Educação e nas escolas. Portanto, o critério de seleção dos 

entrevistados teve relação direta com a participação ativa dos sujeitos no processo de 

concepção e execução política. Além disso, um membro do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais disponibilizou um relato de duas laudas escritas sobre como se deu a sua 

(não)participação na construção da Política de Responsabilidade Educacional, por meio do 

correio eletrônico. Esse membro justificou que não tinha muitos elementos para responder aos 

questionamentos da entrevista por não ter se envolvido no processo de concepção dessa 

política.  

A entrevista tratou de questões relativas à origem da política e à sua execução por 

meio de uma conversação de natureza profissional entre duas pessoas, pesquisador e sujeito 

que participou desse processo (LAKATOS; MARCONI, 1994). O roteiro de entrevista foi 

elaborado pelo pesquisador e avaliado por três doutores em educação
4
, externos ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que os 

receberam em seus e-mails particulares no período de junho de 2015. Esse instrumento foi 

                                                           
4
 A avaliação foi realizada por Dra. Arilene Maria Soares de Medeiros (UERN), Dr. Gilson Ricardo Pereira 

(UERN) e Dr. Ivonaldo Neres Leite (UFPB), pertencentes ao quadro de docentes do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (POSEDUC/UERN). 
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devolvido pelos avaliadores no mesmo mês com observações que foram discutidas em 

conjunto com o orientador do trabalho. Essa técnica teve como objetivo avaliar a estrutura e a 

pertinência das questões em relação ao objeto de estudo e os objetivos pesquisa.  

Após o roteiro aprovado (ANEXO 01), as entrevistas foram realizadas no mês de 

agosto de 2015, por meio de gravação individual, em que os sujeitos se dispuseram a 

participar voluntariamente da pesquisa. Com o material coletado, em setembro partimos para 

a realização do doutorado sanduíche, e durante esse período (setembro de 2015 a fevereiro de 

2016) realizamos a transcrição das entrevistas e nos apropriamos de técnicas de organização e 

análise dos dados, no Instituto de Educação da Universidade do Minho em Portugal, sob 

orientação do Professor Doutor Almerindo Janela Afonso. Nesse período, a frequência às 

aulas da disciplina Sociologia das Organizações Educativas e Temas de Políticas Educativas 

oportunizou a aquisição de conhecimentos que contribuíram para a seleção, o tratamento e a 

análise dos dados.  

Destaca-se que, ainda em relação às transcrições, o tempo de cada entrevistado variou 

cerca de uma hora. O Quadro 1 registra o total de entrevistas que foram realizadas, bem como 

a sua duração e onde se deu a conversa gravada. Os entrevistados são tratados por meio de 

siglas, conforme se observa a seguir: 

 

Quadro 1 – Entrevistados, datas, duração e local de realização das entrevistas 

ENTREVISTADOS DATA DA 

ENTREVISTA 

DURAÇÃO LOCAL 

RCME 18/08/2015 1h08min Local de trabalho 

RCVM 14/08/2015 1h12min Residência 

RSME 24/08/2015 51min Local de Trabalho 

RTSMEI 19/08/2015 1h11min Local de Trabalho 

RTSMEII 19/08/2015 44min Local de Trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao longo do texto, os nomes dos entrevistados foram preservados e apresentados com 

siglas. Nesse sentido, RCME, RSME, RTSMEI, RTSMEII são códigos para manter a 

identidade dos entrevistados. As entrevistas se deram com dois representantes da Sociedade 

Civil, sendo um com atuação no CME (RCME) e na Câmara de Vereadores (RCVM), e três 

representantes do Poder Executivo, do quadro de técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação (RSME, RTSMEI, RTSMEII).  
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Os entrevistados possuem perfis diversificados, os quais variam de acordo com a 

formação inicial, sendo dois bacharéis e três licenciados. De modo mais específico, 

obtiveram-se as seguintes áreas: 01 de Administração; 01 de Economia; 01 de Geografia; 02 

de Pedagogia. Conforme esses dados, pode-se perceber conhecimentos dos campos das 

Ciências Sociais e Ciências Sociais Aplicadas, porém todos têm formação pela Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte. A base desses profissionais é a docência, pois exercem ou 

exerceram essa função alguma vez na vida. Embora, não seja objetivo da tese concentrar 

esforços para responder se o IAS teria poder de sedimentaras bases de uma “nova política 

educacional”, é possível afirmar que os perfis acadêmicos dos formuladores e executores da 

política local, e a permanência do dirigente municipal de ensino possuem “now how” 

empresarial para conceber um novo processo na gestão da educação municipal baseado em 

princípios de mercado, com fulcro na competição e controle dos resultados como indutora da 

desejada qualidade dos serviços educacionais. 

Além desses aspectos descritos quanto à formação inicial, os entrevistados são 

especializados em suas áreas de formação, o que contribui até certo ponto para exercerem os 

cargos, já que dois têm Especialização e Mestrado em Educação, ambos pela UERN. Destes, 

um tem mais dois cursos de especialização: em Educação Especial (UFC) e em 

Psicopedagogia (FVJ). Dos cinco entrevistados, dois são doutores, um em Administração 

(PUC-PA) e o outro em Engenharia de Produção (UFSC). O perfil desses profissionais requer 

não apenas o domínio de cálculos, mas uma compreensão ampliada dos fenômenos sociais e 

econômicos. 

Na pesquisa, também foi utilizada a análise documental, buscando confrontá-la em 

alguns momentos com as entrevistas daqueles profissionais que conceberam e executaram a 

PRE de Mossoró-RN. Ambos os dados são considerados preexistentes sobre a materialização 

de uma política determinada (QUIVY; CAMPEGNHOUDT, 1992). 

Os dados preexistentes incidem principalmente sobre sua autenticidade, exatidão das 

informações, bem como sobre a correspondência entre o campo dos documentos e o campo 

das entrevistas (QUIVY; CAMPEGNHOUDT, 1992)
5
. Os documentos selecionados foram: a 

Lei municipal n. 1.109/1997 (Criação do Sistema Municipal de Ensino); a Lei n. 1.110/1997 

(que institui o Conselho Municipal de Educação); o Plano Plurianual do Município (PPA); a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO, 2015); a Lei de Orçamento Anual (LOA, 2015); o 

                                                           
5
 De acordo com Quivy e Campenhoudt (1992), podem ser considerados preexistentes dados estatísticos e 

documentos (leis, decretos, portarias, atas de reunião). Porém, é possível que outros dados preexistentes existam 

para além destes, como é o caso do uso de outras fontes, secundárias, terciárias ou outras, para a pesquisa. 
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Plano Municipal de Educação (2004-2013 e 2015-2024); a Lei de Responsabilidade 

Educacional n. 2.710/2010; e o Planejamento Estratégico da Rede Municipal de Ensino 

(PERME, 2009-2013). Portanto, esses documentos são considerados como orientadores da 

PRE, sustentando-se naquilo que foi decretado para a organização da educação municipal em 

geral, e da PRE, em particular. 

Na organização e análise das informações oriundas da pesquisa, foram utilizados 

procedimentos da análise de conteúdo na perspectiva de Bardin (1977) e Franco (2008). 

Segundo Bardin (1977), esse procedimento contribui para descrever e interpretar documentos 

e entrevistas transcritas, além de auxiliar na reinterpretação das mensagens até alcançar a 

compreensão dos seus significados em um nível para além da leitura comum.  

A análise de conteúdo se justifica neste estudo, pois, conforme Franco (2008), permite 

ao pesquisador fazer inferências sobre os elementos da comunicação, buscando responder a 

algumas perguntas, como: quem são os produtores e os receptores da mensagem veiculada? 

Por que elas são veiculadas? O que produzem? De acordo com quais interesses de classes? 

Essas questões colocam como desafio ao pesquisador uma capacidade teórica ampla.  

O uso dessa técnica possui pelo menos três pressupostos básicos. O primeiro é o de 

que toda palavra falada, escrita ou sensorial contém grande quantidade de informações a 

respeito de seu autor, desde concepções teóricas a interesses de classe. Outro pressuposto, de 

segunda ordem, é o de que o produtor é antes de tudo um selecionador não arbitrário, pois 

escolhe o que é mais importante para ser analisado. Finalmente, o terceiro aspecto se refere à 

teoria que orienta sua concepção de realidade e é filtrada mediante seu discurso, resultando 

em implicações importantes. Desse modo, “a primeira atividade consiste em estabelecer 

contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto, deixando-se invadir pelas 

interpretações” (BARDIN, 1977, p. 96).  

Com base nesse entendimento, adotamos procedimentos considerados importantes, 

tais como a construção de unidades de referência, categorias baseadas nos objetivos 

determinados, as inferências e a análise do conteúdo dos discursos materializados nos 

documentos e nas entrevistas. 

 

1.4.2 Lócus da Pesquisa: considerações sociais, políticas e econômicas sobre Mossoró-RN 

 

O município de Mossoró, constituído de múltiplas determinações, está situado no 

interior do estado do Rio Grande do Norte-RN, pertencendo à mesorregião do Oeste Potiguar 

e à microrregião homônima. Além disso, localiza-se entre duas capitais nordestinas 
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brasileiras, Natal-RN, com distância aproximada de 278 km, e Fortaleza-CE, por volta de 

245km, intermediando as movimentações econômicas, políticas e culturais que aproximam 

essas três cidades.  

Do ponto de vista econômico, o Produto Interno Bruto (PIB) de Mossoró é o segundo 

maior do RN e o maior de todo o Oeste Potiguar. A principal fonte econômica está centrada 

no setor terciário, com seus diversos segmentos de comércio prestando serviços de várias 

áreas, como educação e saúde. Por muito tempo, destacou-se no cenário nacional pela grande 

produção de petróleo em terra, que, com a crise do mercado petrolífero na localidade, perdeu 

espaço para outras formas de economias, como a fruticultura irrigada, em sua maior parte para 

a exportação. Todavia, ainda se mantém como um dos grandes produtores de sal no país. 

Além disso, trata-se de um município com alto Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), com evolução bastante representantiva nas três últimas décadas, ao 

alcançar a média de 0,624 no ano de 2010, considerando que em 1991 foi de 0,387 e, em 

2000, de 0,493. Isso significa que as possibilidades de educação, longevidade e renda estão 

sendo ampliadas paulatinamente. 

Em termos de atendimento educacional, com bases nos dados do Instituto Brasileiro 

Geográfico de Estatísticas (IBGE), verifica-se que o município atendeu 93,8% da população 

entre 4 e 17 anos, de um total de 59.606 em idade escolar no ano de 2010, considerando que, 

nesses números gerais, a taxa de abandono escolar nos anos Iniciais do Ensino Fundamental é 

de 0,4%, e nos Anos Finais, de 2,3% (IBGE, 2015). 

Em 2012, o IBGE registrou a existência de 174 escolas de ensino fundamental, das 

quais 61 são públicas e de responsabilidade do município, 56, escolas públicas estaduais e 57, 

escolas privadas. Em relação ao ensino pré-escolar, foram identificadas 127 escolas. Desse 

total, 54 são privadas, em concorrência com 73 escolas públicas municipais. Ainda com base 

nos dados de 2012 desse instituto, o número de docentes nas escolas municipais de ensino 

fundamental era de 494, enquanto o ensino pré-escolar dispunha de 199 (IBGE, 2015). 

Com relação às matrículas, estas revelam que há uma tendência de estabilização nos 

últimos anos, conforme o Gráfico 1, que representa os avanços e os recuos na matrícula da 

rede municipal, mais especificamente no Ensino Fundamental, de modo particular referente 

ao período de implementação da Política de Responsabilidade Educacional do município de 

Mossoró-RN. 
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        Gráfico 1 – Matrículas no Ensino Regular – Ensino Fundamental 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do INEP referentes aos Censos Escolares de 2010 a 2014 

(INEP, 2014). 

 

Historicamente, o número de matrículas tem influenciado nos repasses de recursos das 

políticas de fundos, apesar de que muitos estados e municípios naquele período não 

perceberam a importância de uma maior arrecadação dos recursos para aumentar os repasses, 

de acordo com a análise de Monlevade (2008). Atualmente, esse número também é 

considerado na composição do indicador sintético da educação, no que tange ao fluxo 

averiguado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Nesse indicador, é possível verificar alguns movimentos pendulares em relação à sua 

evolução nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, de acordo com a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Mossoró (2005-2015) 

 IDEB Observado IDEB Projetado 
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AFEF 3,1 3,2 2,9 4,1 4,4 4,7 3,2 3,3 3,6 4,0 4,4 4,6 4,9 5,1 
 

Legenda: AIEF – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. AFEF – Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Fonte: MEC, 2015. 

 

Quando o índice foi calculado pela primeira vez no município, o resultado relacionado 

aos Anos Iniciais apresentou uma média muito baixa, de 3,2. Os resultados nacionais não 
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foram diferentes, observando-se uma tendência no país, visto que naquele momento os 

municípios brasileiros não tinham muita experiência com esse tipo de política, realizada por 

meio de aplicação de exames. Tais resultados revelaram a existência de 7,1 milhões (57,5%) 

de crianças nos Anos Iniciais, matriculadas em escolas municipais da rede de ensino, com 

avaliação abaixo de 3,7. Nesse mesmo período, no Brasil, apenas 357 mil matrículas 

alcançaram a média 5,0. Entretanto, esse percentual caiu no ano de 2013 para 16,2%, em 

relação ao resultado de 2005
6
. 

No ano de 2007, em Mossoró-RN, houve uma queda na média em relação a 2005, com 

a obtenção de 3,1, não conseguindo alcançar a sua meta projetada para o ano, que foi de 3,3. 

No entanto, os resultados começam a progredir a partir de 2009, quando chegaram a 4,4, 

ficando acima da média projetada para esse período, tendo em vista que tal resultado era 

esperado somente em 2013 (meta projetada: 4,3). 

No ano de 2011, a média dos AIEF avançou e ultrapassou as metas projetadas para 

2013, 2015 e 2017, ao passo que conseguiu obter 5,1, resultado que ficou próximo à meta 

projetada para 2019 (5,2). Em 2013, com uma nova avaliação, a média de 2011 se manteve, 

demonstrando alguma estabilidade nos resultados e iniciando um desaceleramento no 

processo de crescimento iniciado em 2009, conforme se observa na tabela acima.  

No que diz respeito ao Ideb dos AFEF, verifica-se mais uma tendência de crescimento, 

com algumas ressalvas. No ano em que Anos Iniciais perderam alguns décimos no Ideb, os 

AFEF aumentaram um décimo, passando de 3,1, em 2005, para 3,2, em 2007. Entretanto, em 

2009, caiu três décimos em relação a 2007, obtendo média 2,9. Já em 2011 e 2013, 

ultrapassou as metas. Para 2011, a meta a ser alcançada era de 3,6, mas foi observado 4.1. Em 

2013, a meta 4,0, projetada para esse ano, foi superada, obtendo-se a meta de 2015, 4,4. 

Considerando o último resultado do Ideb de 2015, identificou-se que a média 

continuou avançando, em passos mais lentos. Na primeira década de avaliação (2005-2015), o 

município conseguiu avançar 2,4 pontos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e apenas 

1,6 em relação aos Anos Finais dessa etapa do ensino. 

Portanto, percebe-se que Mossoró é uma cidade com grande potencial econômico, 

político e social, cujas particularidades revelam um contexto de usufruto da autonomia 

conquistada para conceber e executar políticas locais. Os resultados educacionais do Ideb 

                                                           
6
 Informações disponíveis em: <http://portal.inep.gov.br/visualizar/-

/asset_publisher/6AhJ/content/id/139140?p_r_p_564233524_urlTitle=ideb-indica-melhora-no-ensino-

fundamental>. 
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demonstram que o município está conseguindo avançar em relação às suas metas, mas 

desacelerando o ritmo.  

  Do ponto de vista político-representativo, considerando as administrações do período 

em que o sistema municipal de ensino foi aprovado, em 1997, o município de Mossoró elegeu 

os representantes que constam no Quadro 2 abaixo, com destaque para seus respectivos 

partidos e os secretários que ocuparam a pasta da educação no período. Esse movimento é 

necessário para compreender a base das ideias que orientam a organização da administração 

municipal e, consequentemente, da educação do município. 

 

Quadro 2 – Governos de Mossoró (1997-2015) 

Governo Prefeito(a) Partido Administração 

da Educação 

Secretário(a) de 

Educação 

1997-2000 Rosalba Ciarlini 

Rosado
7
 

PFL Secretaria 

Municipal de 

Educação 

Niná Rebouças 

2001-2004 Rosalba Ciarlini 

Rosado 

PFL Gerência 

Executiva da 

Educação 

Niná Rebouças 

2005-2008 Fafá Rosado PFL
8
 Gerência 

Executiva da 

Educação 

Niná Rebouças 

 

2009-2012 Fafá Rosado DEM Secretaria 

Municipal de 

Educação 

Francisco Carlos 

Ieda Chaves 

01/01/2013
9
 Claudia Regina 

Azevedo Freire 

DEM Secretaria 

Municipal de 

Educação 

Ieda Chaves 

06/12/2013
10

 a 

30/06/2016 

Francisco José 

da Silveira 

Júnior 

PSD Secretaria 

Municipal de 

Educação e 

Desporto 

Ieda Chaves
11

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                                                           
7
 Tratou-se do seu segundo mandato, na condição de prefeita do município, pois já havia ocupado o cargo, pela 

primeira vez, nos anos de 1989 a 1992. 
8
 De acordo com Ribeiro (2014, p. 7), “em 28 de março de 2007, a Executiva Nacional do PFL aprovou por 

unanimidade a troca de nome do partido. Saiu de cena o Partido da Frente Liberal e entrou o Democratas, ou 

DEM, na forma abreviada pela qual passou a ser tratado mais comumente”, que para a cúpula do partido não se 

tratou apenas da troca de nome, mas de um processo de “refundação” da legenda para angariar mais votos e 

credibilidade nacional, visto que vinha perdendo espaço nos seus principais redutos eleitorais, no Nordeste e 

Norte do país, devido à ascensão do Partido dos Trabalhadores à presidência da República Federativa do Brasil. 
9
 Mandato cassado por condenação do Tribunal Regional Eleitoral, em deferência a crime eleitoral cometido 

durante a campanha eleitoral em 2012. 
10

 Eleito por meio de eleições suplementares. 
11

 Em meados de 2016, a pasta da Educação passou a ser ocupada por Francisca Glaudionora da Silveira, 

pedagoga e especialista em educação, além de pertencer ao quadro de professores da Faculdade de Educação da 

UERN. 
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O Quadro 1 revela que a gestão municipal de Mossoró ficou sob o comando do Partido 

da Frente Liberal (PFL) e, mais tarde transformado em Democratas (DEM), cujas orientações 

mais se aproximam de uma perspectiva de orientação de centro-direita, por 17 anos
12

, cujos 

valores estão fundamentados no liberalismo e no conservadorismo (RIBEIRO, 2014).  

Nesse ínterim, a professora Niná Rebouças ocupou o cargo de Secretária Municipal de 

Educação por quase 12 anos e pode ser considerada a responsável por conduzir as mudanças 

na organização da educação municipal, buscando implementar políticas com foco em 

resultados de aprendizagem. Foi durante a sua gestão que aconteceu a parceria com o Instituto 

Ayrton Senna, no ano de 1998. Já no ano 2000, a Lei Complementar n. 1/2000 transformou a 

Secretaria Municipal de Educação em Gerência Executiva de Educação, como parte de um 

processo de introdução de políticas sociais baseadas no mérito e nos resultados, subordinada à 

Secretaria de Cidadania.  

Com a saída de Niná Rebouças para concorrer a um mandato de vereadora do 

município, em 2008, a pasta da Educação ficou sendo administrada pelo Secretário de 

Cidadania, o professor Francisco Carlos, administrador, mestre em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, doutor em Administração, na PUC-PA, pertencente ao quadro docente da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o qual teve uma passagem na 

administração da educação municipal que não durou muito. Nesse período em que estava 

responsável pela pasta, ele contratou uma assessoria para avaliar a situação da educação local 

por meio dos resultados obtidos nas avaliações externas e internas, assim como as condições 

de funcionamento da educação mossoroense. 

Foi nessa conjuntura que o Professor Francisco Carlos convidou a Professora Ieda 

Chaves, economista, mestra em Administração e doutora em Engenharia de Produção, 

pertencente ao quadro de professores do curso de Economia da UERN, para a realização de 

uma assessoria para averiguar a situação da educação no município. Mais tarde, em 2009, foi 

conduzida ao cargo de Secretária de Educação e ficou responsável por implementar a nova 

política educacional, nomeada de Política de Responsabilidade Educacional, com a aprovação 

da Lei Municipal “Niná Rebouças” n. 2.717/2010. 

 

                                                           
12

 Desde o final da década de 1940, há um predomínio político da família Rosado, a qual também desponta 

alguns elementos instigantes para se pensar o poder local no Brasil, cuja particularidade histórica se diferencia 

até certo ponto em relação à realidade brasileira. Um desses pontos é o fato de a família não dispor de grandes 

propriedades de terra, característica típica identificada nas análises sobre o patrimonialismo, o coronelismo e 

outras práticas ligadas a uma economia restritamente agrária. Contrariamente, segundo Nascimento (2009, p. 

64), “o domínio dessa família é marcado de início pela sua força econômica advinda das indústrias de extração 

do sal e da gipsita e pelas relações com famílias de poder político tanto em Mossoró como nos vizinhos estados 

da Paraíba e Ceará, e não pela posse de grandes propriedades de terra”. 
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1.5 A Estrutura da Tese  

 

Esta tese possui um capítulo introdutório, quatro capítulos teórico-empíricos e as 

conclusões. O primeiro contém a contextualização da temática e a delimitação do objeto de 

estudo, sequenciado por uma descrição de como se deu a aproximação do pesquisador com a 

temática e os caminhos da pesquisa do ponto de vista da escolha da orientação teórica e dos 

procedimentos, assim como do lócus da pesquisa.  

O segundo capítulo, “A nova gestão pública no contexto da globalização neoliberal”, 

apresenta uma descrição de como surgiu a Nova Gestão Pública e (des)constrói alguns 

entendimentos sobre a reforma gerencial. Além disso, estabelece uma reflexão a respeito de 

dois conceitos importantes nesse processo, que são: accountability e responsabilização. 

Finaliza buscando algumas tessituras dos reflexos da responsabilização na política 

educacional. 

O terceiro capítulo, intitulado “Gestão da educação e responsabilidade educacional: 

interlocução com a realidade internacional e brasileira”, discorre sobre a modernização na 

gestão e suas implicações para os sistemas educacionais e as escolas, esclarecendo alguns 

pontos acerca da descentralização e da redefinição do papel do Estado, bem como da 

participação e autonomia nos sistemas educacionais como desafios a sua democratização. Nas 

discussões realizadas no capítulo, é possível encontrar uma abordagem sobre as reformas 

educacionais e os processos de responsabilização que trata das promessas de melhoria da 

qualidade e das incertezas. Nessa parte, perspectivas críticas a respeito da responsabilização 

na educação brasileira, que advêm das estratégias de avaliação do novo PNE (2014-2014), são 

apresentadas. Finalmente, constrói-se um panorama sobre a luta na câmara dos deputados 

para a construção da Lei de Responsabilidade Educacional no Brasil, que trilha caminhos de 

expectativas e tensões  

O quarto capítulo, intitulado “Sistema Municipal de Educação e as bases da 

responsabilidade educacional municipal de Mossoró-RN”, objetiva analisar os antecedentes 

históricos da concepção da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró, visto que o 

município está situado em um contexto de reformas e implementação de novas formas de 

regulação da educação pública. Nesse sentido, faz um levantamento de dados preexistentes 

para a realização de uma análise documental complementada pelas unidades de contexto 

disponibilizadas nas entrevistas.   
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O quinto e último capítulo, “Concepção e implementação da PRE de Mossoró-RN”, 

analisa dados selecionados das entrevistas sobre como foi concebida e executada a política 

local, os elementos que influenciaram no surgimento da política, as experiências que serviram 

de base para a sua formulação e sobre como se deu a participação dos formuladores e 

executores, a fim de revelar os critérios e os conflitos amortecidos da política, entre outros 

fatores explicativos. Quanto às conclusões, são delineados alguns aspectos concernentes à 

finalização de uma trajetória de pesquisa e à indicação de outros caminhos possíveis a serem 

considerados em relação à Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN. 

  



43 

 

2 A NOVA GESTÃO PÚBLICA NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 

NEOLIBERAL 

 

Este capítulo tem por objetivo realizar uma contextualização sobre como surgiu a 

Nova Gestão Pública (NGP) no âmbito da globalização neoliberal, buscando conhecer e 

refletir sobre esta a partir de uma resposta à crise do modelo burocrático. É importante 

destacar que não se trata de reconstruir a história da crise do modelo burocrático, mas de 

sistematizar elementos que ajudam a compreender conceitos dessa particularidade histórica 

que são basilares nessa discussão. Esse levantamento torna-se fulcral, pois a história não se 

desenvolve apenas em continuidades, tendo que vista que toda a sua trajetória está permeada 

por rupturas, possibilidades e lacunas. Por essa razão, oportuniza abordar o que é novo e 

diferente em um período que passa a exercer um papel crucial na generalização das forças 

produtivas, nas relações de produção em moldes capitalistas e nas estruturas globais de poder, 

porque se compreende que na história tudo se encontra em movimento (IANNI, 2004).  

Nesse movimento, busca-se construir uma interpretação da realidade em sua 

totalidade, dentro de um momento particular da totalidade histórica, que se processa a partir 

do século XX. Esse século foi considerado um período fundamental na história, pois 

combinou catástrofes humanas de dimensões inéditas, conquistas materiais substanciais e o 

aumento da capacidade humana na transformação e nas formas de destruição do planeta
13

.  

No início do século XX, os métodos de gerência privada foram exportados para as 

cidades e para os serviços governamentais, de forma gradual. No Pós-Segunda Grande 

Guerra, com a busca e a conquista de salários altos, os funcionários do governo foram 

acrescentados à classe gerencial, como afirmam Duménil e Lévy (2014)
14

, participando, mais 

tarde, ativamente da formação das novas tendências sociais e tendo como objetivos principais 

o mercado de ações e a renda do capital. 

                                                           
13

 Trata-se de um século que pode ser dividido em três períodos de Guerra, sendo acentuada nos dois últimos. 

Segundo Hobsbawn (2007), são estes os períodos: a) a era da Guerra Mundial (centrada na Alemanha de 1914-

1945); b) a era da confrontação entre as duas superpotências (1945-1989); e c) a era posterior ao fim do sistema 

clássico de poder internacional. 
14 De acordo com Dumenil e Lévy (2014, p. 87), “os objetivos dos gerentes dependem da ordem social em que 

opera a gerência [...], a gerência visava basicamente ao crescimento (nas corporações e nas definições de 

políticas) e a mudança técnica”. Nesse aspecto, as capacidades gerenciais foram estimuladas sob todos os 

aspectos, sobretudo de modo particular na tecnologia e na organização. É nesse contexto que procuramos 

examinar na interface da globalização neoliberal como surgiu a nova gestão pública, com objetivo de se 

constituir em uma resposta a crise do modelo burocrático. Com isso, é imprescindível conhecer o seu conteúdo e 

a forma que assume na administração pública. 
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Portanto, em função da crise do padrão de acumulação capitalista baseado no modelo 

taylorista/fordista/keynesiano, no final do século passado, estava em curso uma nova fase de 

universalização do capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório, com base 

em novas tecnologias, criação de novos produtos, recriação da divisão internacional do 

trabalho e globalização dos mercados. Nessa direção, verificou-se que as forças produtivas 

ultrapassaram barreiras geográficas, históricas e culturais, em que se multiplicaram as formas 

de articulação e a contradição no capitalismo universalizado (IANNI, 2004).  

 

2.1 Contexto de surgimento da nova gestão pública: globalização e neoliberalismo 

 

Para compreender a globalização, é inescusável ir além da aparência que nos é 

imputada a respeito desse fenômeno, tal como a promovida pela indústria cultural e pelo 

senso comum, buscando desconstruí-la e decifrar algumas das suas dimensões (ALVES, 

2001). Para tanto, faz-se necessário adotar uma postura crítica, desvelando as contradições 

que há na organização de uma ordem global e, de modo particular, nas sociedades em que 

esse processo se encontra em fase de consolidação, com experiências mais desenvolvidas. 

Entretanto, considera-se que a globalização não acontece da mesma forma, linear e/ou 

com o mesmo conteúdo, em todas as sociedades. Admite-se que existem realidades em que as 

experiências estão mais consolidadas e outras nas quais têm ocorrido de forma tardia, como é 

o caso de alguns lugares da Ásia, da América Latina e da Europa. Desse modo, revela-se 

imprescindível conceituar tal processo, na tentativa de encontrar alguns entendimentos. 

A globalização está situada em um contexto de múltiplas revoluções técnico-

científicas, que provocaram mudanças potenciais no campo das tecnologias, da economia, da 

política, social e cultural, promovendo rupturas e continuidades entre uma sociedade 

industrial e uma sociedade que passa a atribuir valor capital à informação e ao conhecimento. 

Sabe-se, ainda, que, no quadro das transformações da ciência e da técnica, existem 

modificações na produção e nos serviços, bem como nas relações sociais. Essas mudanças se 

constituem em implicações da ação humana concreta, de interesses econômicos conflitantes 

que se manifestam nas relações entre Estado e mercado, bem como entre Estado e Sociedade, 

resultando na redefinição do papel do Estado. 

De acordo com Schaff (1995, p. 23), 

 
a revolução microeletrônica e a revolução tecnológico-industrial a ela associada 

representam um aspecto, [...], da atual revolução técnico-científica. O outro aspecto 

é constituído pela revolução da microbiologia com sua componente resultante, a 
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engenharia genética. Caracteriza-se frequentemente o século XXI como aquele em 

que as atividades humanas serão dominadas pela biologia. 

  

No campo dessas transformações, houve no mínimo três revoluções fundamentais, que 

não se esgotam em si (SCHAFF, 1995). A primeira revolução se situa entre o final do século 

XVIII e o início do século XIX, na Inglaterra, vinculada ao processo de industrialização, a 

qual “teve o grande mérito de substituir na produção a força física do homem pela energia das 

máquinas (primeiro pela utilização do vapor e mais adiante, sobretudo, pela utilização da 

eletricidade)” (SCHAFF, 1995, p. 22), criando as condições objetivas de passagem de uma 

sociedade agrária para uma sociedade industrial.  

A segunda revolução surgiu na segunda metade do século XIX, demarcada pela 

ampliação das capacidades intelectuais do homem, acirrando a eliminação do crescente 

trabalho humano na produção e nos serviços e intensificando a divisão técnica do trabalho, 

contraditoriamente promovendo a sua padronização e desqualificação. A diferença entre a 

primeira e a segunda está em que, enquanto a primeira revolução conduziu a diversas 

facilidades e a um incremento no rendimento do trabalho humano, a segunda aspirou à 

eliminação do trabalho humano (SCHAFF, 1995).  

A terceira revolução científica e tecnológica surgiu no limiar do século XX e se 

estende aos dias de hoje, tendo por base a microeletrônica, a cibernética, a tecnotrônica, a 

química fina, a biotecnologia, a engenharia elétrica, a robótica, a informática, a produção de 

sintéticos, a fibra ótica e os chips. As suas mudanças buscaram em certa medida a aceleração 

e o aperfeiçoamento dos meios de transporte e comunicações, além de tentarem implantar 

técnicas para melhorar o funcionamento da gestão e as organizações mais flexíveis e 

integradas globalmente, embora, essas mudanças tecnológicas não representam uma ruptura 

total com as práticas preexistentes, pois há outros elementos que influenciam na consecução 

de novas orientações, advindos do campo político, econômico e social. 

Essa revolução da técnica “introduziu ações de uma tal ordem inédita de grandeza, 

com tais novos objetos e consequências que a moldura da ética antiga não consegue mais 

enquadrá-las” (JONAS, 2006, p. 39), de tal modo que o saber historicamente construído 

sofreu alterações, impondo outros sentidos. Bingeme (2006) destaca que o imperativo 

tecnológico introduziu ações de magnitudes tão diferentes, com objetivos e consequências tão 

imprevisíveis, que o marco da ética anterior (a ética tradicional) já não mais pode contê-las, 

ainda que existam algumas permanências, tal como a situação básica entre as pessoas, na qual 

a virtude tem de ser comprovada e o vício desvendado, recomeçando todo ato do zero. 
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Esse aspecto colocou em xeque a vulnerabilidade não apenas da natureza em si, mas 

também da natureza do homem, pela intervenção técnica em que o controle do 

comportamento se coloca como uma das possibilidades. Tal descoberta levou ao conceito e ao 

surgimento da ciência do meio ambiente (ecologia), a qual “modifica inteiramente a 

representação que temos de nós mesmos como fator causal no complexo sistema de coisas” 

(JONAS, 2006, p. 39). Um de seus efeitos nos revelou que a natureza da ação humana foi 

alterada e que o objeto de uma ordem nova acrescentado àquilo que temos de ser 

responsáveis, pois sobre ela detemos poder. Sendo assim, “a natureza como uma 

responsabilidade humana é seguramente um novum sobre o qual uma nova teoria ética deve 

ser pensada” (JONAS, 2006, p. 39). 

Ao refletir sobre a condição de ser homem nesse contexto, Jonas (2006) afirma que, 

mesmo considerando o destino do homem como dependente da situação da natureza, há fortes 

tendências para uma série de problemas, como o desaparecimento das delimitações de 

proximidade e simultaneidade; a introdução de outro fator na equação moral, a partir da sua 

irreversibilidade; o caráter cumulativo em que “seus efeitos vão se somando, de modo que a 

situação para um agir e um existir posteriores não será mais a mesma situação vivida pelo 

primeiro ator, mas distinta e cada vez mais um resultado daquilo que já foi feito” (JONAS, 

2006, p. 40).  

Nesse sentido, há uma contradição, porque “toda ética tradicional contava somente 

com um comportamento não cumulativo”. Esses elementos fundamentam a máxima de que 

“deveríamos nos manter abertos para a ideia de que as ciências naturais não pronunciam toda 

a verdade sobre a natureza” (JONAS, 2006, p. 42).  

Desse modo, diante dos avanços tecnológicos, as ciências da natureza por si sós não 

conseguem responder a totalidade dos fenômenos, mas apenas uma parte destes, e mesmo 

assim correndo o risco do erro científico ou de encontrar respostas incipientes. Diz respeito a 

um momento de abertura nas ciências que provoca a relatividade dos métodos e das teorias, 

possibilitando, a partir do não contentamento com a resposta imediata, encontrar outros 

elementos ou respostas para os problemas em causa ou em crise.  

Essa visão de mundo vai sendo incorporada paulatinamente aos processos de pesquisa, 

na tomada de decisão para a formulação das políticas, o que subjaz uma relação intrínseca 

entre pesquisa e poder. Trata-se, portanto, de um contexto favorável para se pensar em outras 

possibilidades de caminhos teóricos e metodológicos, buscando sucessivas tentativas de 

respostas a problemas estruturais e conjunturais que se dão nas relações entre o Estado e a 

sociedade, ainda que se tenha como ponto de partida os problemas estruturais do capitalismo. 
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Bingeme (2006) aponta que, nesse contexto de civilização tecnológica, Hans Jonas 

apresenta em sua obra um elemento importante para se compreender a formulação de 

políticas, o qual tem como base a interação entre a pesquisa e o poder, cuja nova configuração 

leva a um conhecimento do novo saber anônimo, que não é mais produzido para obedecer a 

verdadeira função do saber durante toda a história da humanidade. Esse novo saber, 

entretanto, é depositado nos bancos de dados e usado de acordo com os meios e as decisões 

dos que detêm o poder, o que resulta num processo de forte eliminação da consciência, do 

sujeito e da liberdade em proveito de um determinismo. Essa expropriação do saber produz 

alguns riscos que se dão não somente entre os cidadãos, mas também entre os cientistas 

hiperespecializados, na medida em que a “hiperespecialização das ciências mutila e desloca a 

noção mesma de ser humano” (JONAS, 2006, p. 18). 

Segundo Jonas (2006), nesse contexto, o homem atual é cada vez mais o produtor 

daquilo que ele produziu e o feitor daquilo que ele pode e estará em condições de fazer. 

Todavia, esse homem não é exclusivamente individual como quer o pensamento hegemônico, 

mas o ator coletivo e ato coletivo, tendo como horizonte a responsabilidade fornecida “muito 

mais pelo futuro indeterminado do que pelo espaço contemporâneo da ação” (JONAS, 2006, 

p. 44). Desse modo, 

  

[...] isso exige o imperativo de outro tipo. Se a esfera do produzir invadiu o espaço 

do agir essencial, então a moralidade deve invadir a esfera do produzir, da qual ela 

se mantinha afastada anteriormente e deve fazê-lo na forma de política pública. 

Nunca antes a política pública teve de lidar com questões de tal abrangência e que 

demandassem projeções temporais tão longas. De fato, a natureza modificada do 

agir humano altera a natureza fundamental da política (JONAS, 2006, p. 44). 

 

Diante dessa realidade, Jonas (2006, p. 44) evidencia que “questões que antes nunca 

foram objetos de legislação ingressam no circuito das leis que a ‘cidade’ global tem de 

formular, para que possa existir um mundo para as próximas gerações”. Essa ideia parece 

convincente e ao mesmo tempo incompatível com a “assertiva de que a existência de um 

mundo é sempre melhor que a existência de nenhum” (JONAS, 2006, p. 45), como se a 

existência de qualquer política fosse melhor do que não ter nenhuma. 

A lógica de que qualquer política serve é preocupante, pois esse tipo de consenso vem 

de cima para baixo, como modus operandi determinando como as organizações devem 

funcionar sem um processo de reflexão na base. O desconhecimento do processo de 

concepção dessas políticas pode conduzir a um senso comum que é limitado e à crença de que 

elas existem apenas para serem executadas, aceitando-as como devem ser. Se isso persistir, os 
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indivíduos que estão na base de execução se tornam meros executores formais credenciados e 

mais dentes de engrenagem dessa engenharia que assume uma responsabilidade pela realidade 

que a antecedeu, pois para a organização o que importa é o funcionamento da engrenagem 

(MEDEIROS; FORTUNA; BARBOSA, 2006). Nesse processo, a participação consciente e 

organizada é uma possibilidade, mas não uma regra. Considera-se que esse fato nos levará ao 

questionamento da formulação, da implementação e dos resultados das políticas, embora se 

reconheça que cultural e historicamente não faz parte da nossa tradição.  

Notadamente, as políticas públicas, com recorte em especial às políticas de avaliação, 

colocam-se como exemplos dessa articulação que há entre pesquisa e poder, na medida em 

que são utilizadas para produzir diagnósticos e apontar horizontes para a formulação de 

políticas. Na maioria das vezes, tornam-se instrumentos de gestão e planejamento, 

responsáveis por fazer previsões e estabelecer intensivamente o controle de resultados.  

No seu âmago, têm sido estrategicamente utilizadas como instrumentos de 

comprovação das virtudes e desmascaramento ou velamento de vícios nas ações coletivas e 

nos atos coletivos (JONAS, 2006). Ainda que estes não sejam os seus únicos objetivos, têm 

sido impostos como nuances fundamentais nas políticas de avaliação para inserir uma 

proposta de produção de dados e informações e para a prestação de contas como forma de 

proporcionar mais transparência e controle social. Não existe e nunca existirá uma política 

perfeita no plano da concepção e da ação organizada. 

A partir desses elementos, a magnitude do debate sobre a globalização é percebida por 

meio de mudanças não apenas estruturais na vida coletiva e individual, mas também 

conjunturais, na economia, na cultura e na política. Por essas razões, a reflexão sobre a 

globalização revela faces negativas e positivas desse processo, no entanto, não há como 

desconsiderar que esta é uma realidade potencialmente perigosa do ponto de vista do 

acirramento das desigualdades. Como tal, diversos discursos acerca dessa realidade são 

construídos e disseminados no cotidiano dos cidadãos, cujo conteúdo por vezes se apresenta 

contraditório ou reducionista ao extremo, a ponto de limitar a globalização exclusivamente a 

processos de expansão econômica, tecnológica ou cultural. 

No entendimento de Jameson (2001), as discussões sobre globalização enquanto 

processo evidenciam distintos níveis: o tecnológico, o político, o cultural, o econômico e o 

social
15

. Embora as particularidades desses níveis sejam apresentadas por Jameson (2001), é 
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 De acordo com Jameson (2001), no nível da política, observou-se um surto de desigualdades internacionais em 

virtude de pressões decorrentes da ascensão das novas economias asiáticas. Além disso, a imigração é um 

problema político na maior parte das economias desenvolvidas ocidentais (HOBSBAWN, 2007). Conforme 
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fundamental considerar que eles estão inter-relacionados. A tentativa de tratar os distintos 

níveis de modo particular é uma mera ilustração, considerando que se torna necessário 

estabelecer as conexões entre eles na medida em que se desenvolvem. Sendo assim, a 

globalização necessita ser compreendida em suas diferentes dimensões de modo concatenado.  

Alves (1997) expõe que estamos diante de um processo histórico, objetivo, de 

tendências que se afirmaram e cujos desdobramentos são caracterizados por eventos políticos 

que conduziram a derrotas políticas da classe operária. Nessa perspectiva, a globalização é um 

produto social (e histórico) que vai lançar a humanidade num novo patamar de lutas sociais e 

políticas, em escala planetária. 

Nesse cenário, as novas tecnologias das comunicações, a revolução da informática, o 

uso dos computadores e a revolução da microbiologia provocaram mudanças na formação 

econômica, política, social e cultural. Nesse sentido, é importante destacar que essas 

transformações buscaram por tecnologias, cuja finalidade seria economizar trabalho
16

. Diante 

do exposto, “o uso de computadores e as comunicações eletrônicas acentuaram a significação 

da coordenação internacional instantânea de fluxos financeiros” (HARVEY, 2012, p. 154), 

denotando um ponto de conexão importante para se compreender inicialmente a relação que 

existe entre tecnologias e economia
17

, como se a humanidade tivesse atingido o seu ponto 

alto. 

O neoliberalismo está situado nesse contexto e pode ser considerado como o resultado 

político-ideológico do processo estrutural de constituição de fluxos transnacionais de capitais, 

cujo volume cresceu bastante desde a década de 1970 e modificou brutalmente as condições 

de vida e de trabalho do indivíduo para viver em sociedade. A tendência dos mercados de 

                                                                                                                                                                                     
evidenciado, os impactos desse processo se deram, também, no nível tecnológico, por meio da evolução das 

máquinas, da medicina e da nanotecnologia, assim como a partir do fim da Guerra Fria, em que a maioria das 

operações militares foi conduzida por grupos de soldados operando armas de alta tecnologia (HOBSBAWN, 

2007). Do ponto vista do nível social e econômico, averigua-se que o efeito da guerra sobre a vida civil foi 

ampliado pela globalização, assim como a crescente dependência do mundo ao fluxo constante e ininterrupto de 

comunicações, serviços, tecnologias, entregas e suprimentos, razões que ocasionaram efeitos duradouros na 

economia global. 
16

 Outro fator importante para se pensar a dimensão tecnológica da globalização foi o fim do monopólio de 

empresas automobilísticas em Detroit, quando os japoneses e os alemães entraram no mercado automobilístico 

dos EUA na década de 1980. O carro mundial e a televisão global tornaram-se itens padrões nessa década e o 

capital já tinha acesso ao trabalho de baixo custo no mundo inteiro. 
17

 Historicamente, o capitalismo sempre enfrentou obstáculos para a sua sobrevivência, formulando um contexto 

de crise. Por exemplo, na segunda metade da década de 1960 e início da década de 1970, ele encarava desafios 

tanto para a acumulação quanto para a consolidação do poder da classe capitalista. No quesito acumulação, é 

possível elucidar que o capitalismo necessitou da criação de um exército reserva de trabalhadores para quebrar 

os sindicatos, torná-los vulneráveis à competição e a se responsabilizarem pelo sucesso ou fracasso do mercado 

de trabalho. Com o enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão de obra excedente, os 

patrões tiraram proveito para impor regimes e contratos de trabalho a seu critério, mais flexíveis. O propósito 

dessa flexibilidade é satisfazer as necessidades de cada empresa, obrigando até mesmo os trabalhadores regulares 

a trabalharem bem mais em períodos de picos da demanda (HARVEY, 2012). 
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trabalho é reduzir o número de trabalhadores centrais e empregar cada vez mais uma força de 

trabalho que entra facilmente e é demitida sem custos para as empresas. Esse aspecto denota 

uma precarização das condições de trabalho, havendo uma aparente redução da oferta de 

emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo parcial, temporário ou 

subcontratado.  

De acordo com Harvey (2012), essas novas formas de condição de trabalho podem ser 

denominadas de arranjos de empregos flexíveis, os quais trazem efeitos mútuos e agregados, 

que tanto podem ser benéficos para a empresa como ruins para o trabalhador. Essas 

consequências na vida do trabalhador fazem parte de um processo histórico estrategicamente 

utilizado pela sociedade capitalista, tendo como objetivo principal a manutenção do processo 

de acumulação do capital, independentemente das condições em que o trabalho é realizado, 

pois interessa ao capitalista a eficiência no processo produtivo, que significa produtividade em 

massa, e o uso eficiente dos recursos, ou seja, produzir mais com menos recursos humanos e 

custos. 

Segundo Harvey (2012), o processo de acumulação capitalista sempre dependeu 

historicamente da disponibilidade de reservas suficientes de acesso à força de trabalho e tem 

como condição necessária a esse processo a criação de um exército reserva de trabalhadores 

socializados e disciplinados, manipuláveis e qualificáveis quando preciso.  

Diante dessa realidade, a massa tem sido colocada em uma posição em que tem de 

trabalhar arduamente para o capital sobreviver. Esse movimento corroborou a necessidade de 

um tipo de trabalhador flexível, cujo perfil deve atender à expectativa de ser adaptável, e 

geograficamente móvel, frente às alterações temporais e espaciais da informação e da 

comunicação (HARVEY, 2011a). 

A palavra flexibilidade tem sido utilizada para impor o predomínio de transformações 

produtivas adequadas à base de valorização do capital, criando, assim, ajustes históricos para 

incrementar a exploração do trabalho e a ampliação do sobretrabalho, bem como debilitando o 

potencial de classe, que pode ser determinado em dois níveis: estrutural e superestrutural. No 

nível estrutural, busca-se constituir um novo trabalhador coletivo, flexível, múltiplo e 

heterogêneo (heterônimo), para constituir uma força de trabalho mais intelectualizada, mas, 

principalmente, instituir uma forma silenciosa de precarização do trabalho. No nível 

superestrutural, procura-se promover a desregulamentação e a flexibilização dos institutos e 

do direito do trabalho (ALVES, 1997).   

 Autores como Ibarra (2011) e Harvey (2011a) observam que a nova realidade de 

flexibilização do trabalho exige cada vez mais do trabalhador o desenvolvimento da 
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capacidade de se responsabilizar pela produção e que aja guiado por metas a serem alcançadas 

em pequeno, médio e longo prazo. Na prática, isso significa atribuir mais responsabilidades 

como forma de garantir mais produção e acumulação para o empregador. Essa ideia reforça 

um princípio clássico do taylorismo, que é garantir o máximo de prosperidade aos patrões
18

, 

além disso, afirma que uma boa organização é o aperfeiçoamento dos seus homens de 

primeira ordem e que sob direção racional o sujeito atingirá o mais alto posto de modo mais 

seguro e rápido.  

Entretanto, o padrão produtivo taylorista-fordista foi sendo alterado pelas formas 

produtivas de flexibilidade e desregulamentação (ANTUNES, 2001). Na tentativa de 

compreender esse movimento na atualidade, aludimos à estratégia que tem sido utilizada para 

a transferência de status de gestor a todos aqueles que estão envolvidos no processo 

produtivo.  

Contudo, é claro que isso não passa de um projeto ideológico, como forma de 

aumentar a produtividade e garantir maior acúmulo de capital e de melhores resultados de 

desempenho, ao impor uma lógica competitiva, portanto, concorrencial. Nessa lógica, quanto 

mais um indivíduo é responsabilizado, maiores são as chances de este se sentir gestor dos 

processos sob a sua tutela. Percebe-se nesse percurso que, estrategicamente, o deslocamento 

da função gestora atribuída a todos os trabalhadores funciona como modus operandi para a 

manutenção da prosperidade do capitalista.  

A exaltação das virtudes do mercado e do trabalhador, tais como a premiação aos mais 

competentes, a competitividade, a eficiência, a ganância, o direito de propriedade e da 

liberdade de contratação e de escolha, impõe-se como um fator necessário para que a 

acumulação capitalista aconteça de maneira mais eficiente, de modo que, se essas condições 

não forem satisfeitas, o capital enfrentará um sério obstáculo à sua acumulação contínua. 

Nesse sentido, a invocação de um projeto ideológico se torna a principal estratégia para a 

sobrevivência do capital.  

Desse modo, a concepção de um trabalho mais flexível se tornou necessária para a 

sobrevivência do capital, frente a seu momento de crise. Nessa condição de trabalho, a 

produção é realizada em diferentes partes do mundo, com o objetivo de que o lucro dos 
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 Para Taylor, “a máxima prosperidade dos patrões e dos empregados” são dois fins principais da 

Administração. A expressão máxima prosperidade significa grandes dividendos para a companhia ou 

empregador e desenvolvimento de todos os ramos de negócio no mais alto grau, para que a prosperidade seja 

permanente. Nessa perspectiva, prosperidade para os empregados significa salários mais altos do que os 

recebidos habitualmente pelos obreiros de sua classe. A exploração do trabalho do empregado é uma condição 

brutal para a prosperidade do empregador, sem a qual este não consegue existir por muitos anos. A condição 

essencial para a prosperidade do indivíduo na perspectiva tayloriana não se dá isoladamente, mas no coletivo. 
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produtos retorne ao seu investidor, o que Harvey (2012) denomina de compressão espaço-

tempo no mundo capitalista.  

Segundo Catanni e Holzman (2011, p. 12), 

  

[...] a intensidade da compressão tempo-espaço e a natureza das transformações em 

curso ampliam as dúvidas e as incertezas. A utilização das novas tecnologias num 

instante de enfraquecimento das forças sociais do trabalho, ao invés de apaziguar os 

conflitos, de reduzir as desigualdades ou de promover o bem comum, tem acirrado a 

concorrência, promovido a concentração da riqueza e ampliado a exploração dos 

segmentos mais vulneráveis da população. O emprego da ciência e da tecnologia 

como instrumentos de poder revela-se claramente. 

 

A compressão do espaço-tempo cobra o seu preço e a nossa capacidade de lidar com 

as realidades que se revelam a nossa volta, principalmente, limita nossa liberdade diante de 

momentos para agir sobre pressão. As concepções de tempo e espaço são criadas 

necessariamente mediante práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida 

material. Na medida em que estes podem variar geográfica e historicamente, o tempo e o 

espaço são construídos diferencialmente, dado que cada modo de produção e formação social 

incorpora um agregado particular de práticas e conceitos (HARVEY, 2012). 

É possível chegar a considerações semelhantes em relação ao espaço, pois na medida 

em que no capitalismo há o incentivo para a criação do mercado mundial e a redução das 

barreiras espaciais para as relações comerciais, estas somente podem ocorrer por meio de 

produção de espaços particulares, cuja circulação e consumo podem não ser adequados à 

acumulação do capital num ponto ulterior do tempo e se transformar apenas numa questão 

geográfica. Além disso, o incentivo para os capitalistas se mudarem para locais de custo mais 

baixo ou mais lucrativo também é prejudicado pelos valores da mudança (HARVEY, 2012). 

Historicamente, no capitalismo, quem domina o espaço sempre pode controlar a 

política de lugar, mesmo que primeiro assuma o controle de algum lugar para controlar o 

espaço. Porém, a conquista e o controle do espaço demandam que concebamos o espaço como 

algo usável, maleável, capaz de ser dominado pela ação humana. Sendo assim, a luta de 

classes sempre foi um importante elemento para a constituição das relações de poder, segundo 

Harvey (2012). 

Diante das transformações já operadas e das que estão em curso, conforme Harvey 

(2012), os horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitaram, 

enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de transporte possibilitaram cada 
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vez mais a difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variado
19

. 

Esse processo evidencia que, em face das mudanças ocorridas no modo de produção 

capitalista e nas relações de produção, os produtos passaram a ser fabricados em diversas 

partes do mundo, permitindo que o processo acontecesse inicialmente em um país e fosse 

concluído em outro, de maneira que o trabalho foi se fragmentando e a produção se 

deslocando para diversas partes do mundo.  

Esse processo somente ratifica um imperativo clássico que distancia o trabalhador do 

produto final do seu trabalho, ou seja, mantém a separação entre o trabalhador e o produto de 

seu trabalho. Sendo assim, é possível que um produto comece a ser produzido em um 

determinado país e a sua conclusão se dê do outro lado do continente. Na linguagem da 

globalização neoliberal, esse processo é conhecido como flexibilização do trabalho. Com isso, 

muda-se não apenas a concepção de trabalho e da sua organização, mas também a noção de 

homem em si. Ser homem nesse contexto significa ser alguém capaz de ação, não 

simplesmente o ator individual, mas também o ator coletivo (JONAS, 2006). 

Nesse cenário de mudanças e contradições, a flexibilização como uma nova forma de 

organização do trabalho se impõe como uma das categorias centrais para se compreender uma 

nova fase de consolidação do capitalismo. Harvey (2012) apresenta o conceito de acumulação 

flexível com o intuito de descrever uma nova série de ações em confronto direto para tornar 

menos intensa a rigidez do modelo fordista
20

. O autor ainda observa que esse processo 

envolve mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual entre setores e regiões 

geográficas, na criação de conjuntos industriais, bem como vasto movimento no emprego em 

setores de serviços. Verifica-se que essas inovações repercutiram na criação de um trabalho 

desempoderado, ou seja, recebimento de baixos salários, além disso, os trabalhadores pobres 

não constituíram um mercado vibrante, deslocando o problema da falta de demanda para a 

expansão da produção das corporações capitalistas. 

Todavia, na medida em que o aumento da competição internacional em condições de 

crescimento lento forçou os Estados-nacionais a se tornarem mais empreendedores e 

preocupados em manter um clima favorável aos negócios, a força de trabalho organizado e de 

outros movimentos sociais tinha de ser contida para desmobilizar os movimentos em defesa 

                                                           
19

 O novo sistema de comunicação possibilitou a organização da cadeia produtiva de mercadorias em espaço 

global com a conteinerização e a flexibilização dos mercados e da produção, embora se reconheça a rigidez do 

mercado da China. A conteinerização permitiu que peças produzidas em um país pudessem ser transportadas 

para serem utilizadas em outros países (HARVEY, 2011a).  
20

 Harvey (2011a) busca desenvolver uma crítica as formas de flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados, dos produtos e dos novos padrões de consumo que influenciam nos processos de trabalho humano de 

forma radical, frente aos impactos nas condições de trabalho e diminuindo o poder de resistência dos 

trabalhadores.  
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do trabalho humano e, como consequência, diminuir o poder de resistência da classe 

trabalhadora (HARVEY, 2012). Ao considerar que os trabalhadores aprenderam a reagir 

dentro dos seus limites e do sentido internalizado de tempo, ainda hoje as tentativas de 

acelerar ou intensificar os processos de trabalho produzem duras lutas entre o trabalhador e a 

administração. Entretanto, mesmo considerando a existência dessa resistência, a maioria das 

escalas de trabalho ainda mantém uma organização rígida e a intensidade e a velocidade da 

produção têm sido organizadas para favorecer, em larga medida, mais o capital do que o 

trabalho.  

Entretanto, a partir desse ponto, a acumulação flexível resultou em mudanças na 

organização de grupos de trabalhadores em termos de políticas de emprego e seguro social. 

Por outro lado, Harvey (2012) afirma que um resultado diferente desse processo é uma 

estrutura de mercado de trabalho que descreve dois grupos distintos: aqueles que estão no 

centro do processo e os que se encontram de forma periférica. O primeiro grupo ocupa o 

centro e é o que menos cresce, pois é formado por empregados com tempo integral e condição 

permanente de trabalho, goza de maior segurança dentro da organização e possui boas 

vantagens, dentre elas perspectivas de promoção e reciclagem. Em tempos de crise, as 

empresas podem subcontratá-los para funções de alto nível, mantendo o pequeno grupo de 

gerentes. O segundo grupo é subdividido em dois bastante distintos, em que no primeiro estão 

os empregados em tempo integral, com habilidades disponíveis para o setor financeiro, 

secretarias e trabalhos mais rotineiros e menos especializados. Já o segundo inclui 

empregados em tempo parcial, casuais, pessoal com contrato por tempo determinado, 

temporário, e tem menos segurança de emprego do que o primeiro grupo. Em todos esses 

casos, o efeito é uma transformação do modo de controle do trabalho e de emprego 

(HARVEY, 2012).  

O controle do trabalho e a manutenção de um grau de exploração dele têm se 

constituído em componentes essenciais da neoliberalização. A formação ou a restauração de 

um poder de classe ocorre historicamente à custa dos trabalhadores. A determinação 

neoliberal de devolver toda a responsabilidade por seu bem-estar ao indivíduo tem efeitos 

duplamente deletérios. O Estado vai deixando segmentos crescentes da população expostos ao 

empobrecimento e a rede de seguridade social vai sendo reduzida e atenuando a 

responsabilidade individual (HARVEY, 2011b). A partir dessa realidade, destaca-se que essas 

condições foram necessárias para a ruptura de um modelo rígido de produção acumulador 

para um modelo flexível. Para tanto, o modelo flexível encontra-se em fase de consolidação, 

visto que medidas econômicas, políticas e tecnológicas vêm sendo implementadas. 
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É possível perceber que “o capitalismo continua dominando como antes e com tanta 

necessidade de garantir as suas condições de existência quanto antes” (DALE, 2010, p. 

1.105), tornando-se o Estado um dos seus principais agentes. Um dos maiores problemas da 

teorização sobre a globalização é o de não se observar a atuação dos seus agentes. Dessa 

maneira, a ciência social tem o desafio de realizar observações dos agentes sociais nesse 

contexto de mudanças radicais que acontecem no mundo do trabalho. O Estado passa a atuar 

como coordenador dos problemas centrais quando os outros agentes de governança falham e 

como o único recurso quando esses problemas parecem não estar resolvidos.  

Nesse sentido, cabe salientar que a globalização neoliberal não se detém 

exclusivamente a questões de ordem econômica, mas está, sobretudo, sujeita a uma lógica de 

nova política que também tem a ver com as relações assimétricas de poder que se estabelecem 

entre as potências em escala mundial, traduzindo-se pela formação de blocos e instâncias 

supranacionais de poder, destacando-se articulações estratégicas de alianças, entre grandes 

corporações multinacionais, envolvendo atores externos e internos, alta tecnocracia, com 

burocratas de alto nível. Essas relações estão por trás das escolhas feitas pelos atores, que não 

são aleatórias, nem o reflexo de critérios exclusivamente técnicos ou econômicos, mas se 

orientam por um cálculo político (DINIZ, 2001). 

Segundo Diniz (2001), a globalização não tem apenas efeitos unívocos na direção da 

modernidade, trazendo também consequências altamente desorganizadoras e 

desestruturadoras. Há um movimento oposto à integração, que opera no sentido da 

fragmentação, da segmentação e da exclusão. Para a autora, esse fenômeno não separa apenas 

países e continentes, mas também instaura um fosso entre as camadas integradas e os setores 

excluídos, cuja distância tende a se agravar nas condições do livre jogo das forças de 

mercado.  

Portanto, consoante com Diniz (2001), as dimensões políticas e institucionais se 

fizeram acompanhar da descoberta da falácia do enfoque estritamente liberal da reforma do 

Estado, implicando fundamentalmente corte de gastos e redução do tamanho e das funções do 

Estado. Sendo assim, conforme a autora, observou-se a revalorização da capacidade de ação 

estatal como um pré-requisito do êxito dos governos na administração de situações de crise e 

transição, o que significaria, portanto, a afirmação de um novo enfoque de maior alcance e 

abrangência. 

Todos esses níveis da globalização (tecnológicos, políticos, econômicos e sociais) 

problematizados nos remetem a um processo de globalização produtiva. Esse processo possui 

muitos significados, trouxe consequências, impôs novas formas de organização do trabalho e 
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atribuiu um novo sentido ao tipo de trabalhador que na concepção de Antunes (2001) tinha 

como base “a produtividade num processo destrutivo que tem gerado uma imensa sociedade 

dos excluídos e dos precarizados”. Esses fenômenos requerem cuidados para saber como 

proceder na interpretação do contexto atual. O primeiro imperativo que se coloca está 

relacionado ao que se entende por conceitos tão polissêmicos e consequentemente complexos, 

dentre eles, o que tem sido o neoliberalismo, sua origem, suas ideias e os impactos dele no 

Estado, na sociedade e nas políticas sociais. 

Do ponto de vista histórico, o neoliberalismo nasceu após a Segunda Guerra Mundial, 

na Região da Europa e da América do Norte, onde imperava o capitalismo. Trata-se de uma 

reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-estar, tendo como 

exponencial teórico a obra o Caminho da Servidão, de Friederich Hayek, escrita em 1944, um 

dos textos que mais contribuíram para a sua origem. Em 1947, Hayek convocou adversários 

do Estado de bem-estar europeu e do New Deal norte-americano, em Mont Pélerin, na Suíça, 

para uma reunião cujo propósito era “combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e 

preparar as bases de outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro” 

(ANDERSON, 1995, p. 9). 

Nesse aspecto, Giddens (1999) afirma que o neoliberalismo é uma teoria globalizante 

que contribuiu diretamente para forças globalizantes, uma vez que se busca aplicar em nível 

mundial a filosofia que o orienta. Contudo, adota uma percepção realista das relações 

internacionais, em que a sociedade global ainda é uma sociedade de Estados-nações, e nestes 

o que conta é o poder. 

Desse modo, o neoliberalismo é a fase mais recente do capitalismo, o qual pode ser 

entendido como um projeto de classe que surgiu na crise dos anos 1970. Essa época é 

considerada como sendo de crise da hegemonia financeira, portanto, resultado do processo de 

globalização desencadeado a partir desse período, cujos fundamentos estão na liberdade 

individual, autonomia, responsabilidade pessoal e virtudes da privatização, livre-mercado e 

livre-comércio, destinados a restaurar e consolidar o poder da classe capitalista.  

A expressão liberdade tem sido evocada, ora como valor central da civilização, 

acompanhada do ideal político de dignidade humana, como prescreveram os neoliberais, ora 

como instrumento de ataque cujo imperialismo norte-americano afirmara em 2001 que tinha 

em suas mãos a oportunidade de oferecer o triunfo da liberdade a todos os seus inimigos 

imemoriais, colocando-se na responsabilidade dessa missão (HARVEY, 2011b).  

O que está por trás da lógica neoliberal é a tentativa de chamar a atenção para que 

todos os indivíduos reconheçam que em suas mãos há a responsabilidade pelo sucesso ou 
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fracasso quanto ao uso de sua liberdade, principalmente quando estes são ameaçados ou 

atacados em suas atividades. Nesse contexto, a liberdade é compreendida como ter iniciativa 

para assumir responsabilidade ou sentir-se responsável para agir de forma defensiva ou 

ofensiva. Por esse motivo, é importante sempre questionar, em seu contexto, que tipo de 

liberdade é concebida, onde se pretende chegar quando os indivíduos têm em suas mãos a 

liberdade. 

A avaliação que se tem do neoliberalismo é a de que se consubstanciou em um projeto 

que foi exitoso em alguns dos seus objetivos, mas não se limitou ao sucesso, pois obteve 

também alguns fracassos. Os teóricos do neoliberalismo
21

, principalmente em sua base nas 

ideias de Friedman e Hayek, afirmam que este foi exitoso, a julgar pelo alcance da 

centralização da riqueza e do poder, fato observável principalmente nos países que decidiram 

pelo caminho neoliberal.  

Entretanto, é preciso considerar alguns resultados contraditórios, como os expressos 

por Anderson (1995), visto que a recuperação dos lucros não levou a uma recuperação dos 

investimentos na estrutura produtiva, já que a desregulamentação financeira criou condições 

mais favoráveis à inversão especulativa do que à produtiva. 

Por outro lado, o peso do Estado de bem-estar não diminuiu o suficiente, apesar das 

medidas aplicadas para a contenção dos gastos sociais, fazendo com que o neoliberalismo não 

tenha sido bem-sucedido. Duas explicações que podem ser apresentadas para esse fenômeno 

são: “O aumento dos gastos sociais com o desemprego, que custaram bilhões ao Estado, e o 

aumento demográfico dos aposentados na população, que levou o Estado a gastar outros 

bilhões em pensões” (ANDERSON, 1995, p. 16). As questões pontuadas se apresentam como 

sendo os primeiros alentos do neoliberalismo
22

. Esse modelo político-econômico não foi 

implementado da mesma maneira em todos os países, mas houve em cada realidade alguns 

ajustes em determinadas políticas e práticas (HARVEY, 2011b). Dentre os seus princípios 

estão: 1) o poder do Estado deve proteger as instituições financeiras a todo custo; 2) faz-se 

importante privatizar os lucros e socializar os riscos; 3) é necessário salvar os bancos e 

colocar os sacrifícios nas pessoas. Em suma, trata-se de um processo de ação estatal para 

beneficiar o capitalismo
23

.  
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 As principais bases do pensamento neoliberal encontram-se em Friederick Hayek e Milton Friedman. 
22

 Há de se considerar também que a incorporação ao projeto neoliberal foi aceita após o colapso da União 

Soviética e da Europa Oriental, na medida em que houve uma empatia pelas social-democracias e pelos estados 

do bem-estar social ao velho estilo, como a Nova Zelândia e a Suécia, alguns de maneira voluntária e outros por 

meio de formas coercivas. 
23

 Segundo Anderson (1995), os novos planejadores pós-comunistas realizaram privatizações mais amplas e 

rápidas, quedas de produção mais drásticas e promoção de desigualdades mais brutais do que havia sido 
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Portanto, de acordo com Harvey (2011b), o neoliberalismo consiste em uma ideologia 

das práticas político-econômicas, portanto, está articulada aos processos de globalização, que 

propõem ideologicamente o bem-estar humano, a ser promovido por meio das liberdades e 

capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional, 

caracterizada por direito à propriedade privada, livres mercados e livre comércio, carregados 

de significados contraditórios.  

Portanto, para o capitalismo, é preciso destruir todas as barreiras espaciais que se 

colocam em estado de oposição, bem como anular o espaço por meio do tempo, reduzindo a 

um mínimo o tempo tomado pelo movimento de um lugar a outro (ALVES, 1997), daí a sua 

dimensão articulada com os processos de globalização. 

A partir desse quadro, cabe ao Estado criar e preservar uma estrutura institucional 

apropriada a essas práticas, garantindo a qualidade e a integridade do dinheiro. O bem social 

será maximizado caso se maximizem o alcance e a frequência das transações do mercado, o 

que requer tecnologias de criação de informações
24

 e capacidades para acumular, armazenar, 

transferir, analisar e usar massivas bases de dados para orientar decisões nos mercados 

globais. 

Diante do exposto, o neoliberalismo se tornou um saber projetado para solucionar os 

problemas da crise do capital, com a finalidade de racionalizar as irracionalidades, geralmente 

levando a reconfigurações, novos modelos de desenvolvimento, novos campos de 

investimento e novas formas de poder de classe, criando uma nova concepção de Estado: o 

Estado neoliberal. As políticas atuais propõem uma saída da crise com uma maior 

consolidação e centralização do poder da classe capitalista (HARVEY, 2011a). 

O Estado neoliberal é uma forma política instável e contraditória e que favorece 

direitos individuais à propriedade privada, ao regime de direito e às instituições de mercado 

de livre funcionamento e do livre comércio. Como se observa no contexto dos seus 

                                                                                                                                                                                     
realizadas no Ocidente, mesmo reconhecendo que o impacto do triunfo neoliberal no Leste Europeu tardou a ser 

sentido em outras partes do globo. 
24

 As informações precisas e atualizadas são consideradas mercadorias muito valorizadas, bem como o controle 

destas. Averigua-se que através das informações gerou-se um amplo conjunto de consultorias e serviços 

especializados sobre tendências de mercado e tipos de análises instantâneas. Esse é o cerne das políticas de 

avaliação, as quais objetivam acumular informações ou para tomar conhecimento da realidade ou para a tomada 

de decisões que levam à mudança da realidade. Portanto, o acesso privilegiado a informações se torna uma 

mercadoria chave, a ser produzida e vendida a quem pagar mais, por isso, tem se tornado o saber que dá acesso 

ao conhecimento científico e técnico, devido à sua importância na luta competitiva. Enfim, conhecer a última 

técnica, a mais recente descoberta científica, implica alcançar maior vantagem competitiva. Diante dessa 

realidade, observa-se que novas técnicas, novas medidas de intervenção e novos modos organizacionais de 

produção foram desenvolvidos tanto para desapropriar formas de organizações tradicionais como convertê-las 

para um sistema de produção flexível, o que não foi tarefa fácil (HARVEY, 2012). 
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fundamentos, a palavra-chave dessa forma política é liberdade. A função desse Estado é usar 

seu monopólio dos meios de violência para preservar a liberdade de ação, expressão e 

escolha. Nesse sentido, setores administrados pelo Estado têm que ser passados à iniciativa 

privada e desregulados para funcionarem com maior eficiência. Essa vertente se apresentou 

como alternativa mediante um projeto de terceira via para repensar a política. 

Para Giddens (1999), a expressão terceira via não possui um significado especial em e 

por si mesma, pois foi usada muitas vezes na história da social-democracia por escritores e 

políticos de convicções diferentes. Enquanto projeto ideológico e prático, surgiu como 

resposta à dissolução do consenso do welfare, que dominou a década de 1970, ao descrédito 

do marxismo e às mudanças econômicas e tecnológicas. Tradicionalmente, foi associada à 

política de Tony Blair e ao Novo Trabalhismo na Grã-Bretanha, cuja ruptura se revelou como 

um feito significativo para os defensores dessa alternativa. 

Nas palavras de Giddens (grifo do autor, 1999, p. 36): 

 

[...] “terceira via” se refere a uma estrutura de pensamento e de prática política que 

visa adaptar a social-democracia a um mundo que se transformou fundamentalmente 

ao longo das duas ou três últimas décadas. É uma terceira via no sentido de que é 

uma tentativa de transcender tanto a social-democracia do velho estilo quanto o 

neoliberalismo. 

 

A política da terceira via defende que seu objetivo será “ajudar os cidadãos a abrir seu 

caminho através das revoluções do nosso tempo: globalização, transformação na vida pessoal 

e relacionamento com a natureza” (GIDDENS, 1999, p. 75). Essa política investe em um 

novo tipo de relacionamento entre indivíduo e comunidade, redefinindo direitos e obrigações. 

Portanto, essa estrutura de pensamento advoga que “não há direitos sem responsabilidades” 

(GIDDENS, 1999, p. 75, grifo do autor). Assim, mediante a expansão do individualismo, 

destaca-se uma extensão das obrigações individuais, atribuindo a responsabilidade, por 

exemplo, ao indivíduo desempregado de procurar emprego quando estiver sob a assistência do 

Estado, com o Auxílio-desemprego. Esse seria um primeiro preceito da nova política de 

terceira via, que desloca a responsabilidade do Estado para o indivíduo sorrateiramente, de 

modo que essa ideia alcance a todos (GIDDENS, 1999). 

Outro preceito da terceira via, também conhecido como nova política, é o de que “não 

há autoridade sem democracia” (GIDDENS, 1999, p. 75), pois entende que a autoridade é 

remodelada de forma ativa ou participatória. Em suma, os valores da terceira via são: 

igualdade, proteção aos vulneráveis, liberdade como autonomia, não há direitos sem 

responsabilidade, não há autoridade sem democracia, pluralismo cosmopolita e 
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conservadorismo filosófico. Outro elemento que merece destaque é o reconhecimento da 

atuação da iniciativa privada nos serviços do Estado, em especial nas áreas sociais, como 

estratégia de reinvenção na nova política. 

Para Giddens (1999), reinventar significa por vezes adotar soluções baseadas nos 

mercados, mas também reafirmar a eficácia do governo diante dos mercados. Estados sem 

inimigos têm que elevar a sua eficiência administrativa, pois o governo é alvo de desconfiança 

em todos os níveis, chegando a ser pesado e ineficaz. A nova política acredita, nesse sentido, 

no poder da iniciativa privada como possibilidade de renovação da sociedade civil por meio 

do envolvimento do terceiro setor
25

 e das associações voluntárias. Essa saída se apresentou 

também como um meio de aproveitamento da iniciativa local com apoio externo apropriado, 

sendo capazes de reverter processos de declínio fortemente arraigados.  

Esse autor destaca que setores como a televisão, o comércio varejista e o setor de 

serviços se associaram a órgãos governamentais, usando a técnica de planejamento 

participativo e se unindo a organizações comunitárias, por meio de jovens líderes 

empresariais, para implementar reformas nos governos
26

 (GIDDENS, 1999).  

A atuação da iniciativa privada na realização de atividades de serviços públicos não 

exclusivos do Estado é um exemplo clássico desse tipo de prática, mais conhecida como ações 

do terceiro setor. Dessa forma, o terceiro setor é entendido como aquele composto por 

entidades da sociedade civil que exercem atividades de interesse público e não lucrativas e 

pelas Organizações Sociais (OS) ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP)
27

. Essas organizações são consideradas como de prestação de serviços porque atuam 

em atividades de interesse público, com auxílio e controle do Estado (DI PIETRO, 2011). 

Em suma, Di Pietro (2011, p. 254) evidencia:  

 

Em todas essas entidades [OS e OSCIPS] do terceiro setor estão presentes os 

mesmos traços: são entidades privadas, instituídas por particulares; desempenham 

serviços não exclusivos do Estado, porém em colaboração com ele; se receberem 

ajuda ou incentivo do Estado, sujeitam-se a controle pela Administração Pública e 

pelo Tribunal de Contas. Seu regime jurídico é predominantemente de direito 

privado, porém parcialmente derrogado por normas de direito público. 

 

                                                           
25

 Muitos dos grupos se originaram na década de 1960 e refletem ideias de processos grupais que se 

disseminaram naquela época. A atividade do terceiro setor e o trabalho voluntário se expandiram ao longo do 

período pós 1950. Uma mudança de vulto é a crescente participação das mulheres. 
26

 Essas reflexões permitem estabelecer uma mediação com uma parte da realidade em estudo, pois é a partir 

dessa base teórica que se observa que o município de Mossoró-RN é um exemplo histórico de parceria público-

privada em educação, quando firmou parceria com o Instituto Ayrton Senna, entre os anos de 1997 a 2008, a fim 

de inserir reformas na educação local por meio de programas gerenciais concebidos por esse Instituto, conforme 

analisam Adrião e Peroni (2013), Peroni e Silva (2013). 
27

 Essas entidades foram previstas no Brasil, primeiramente, por meio de “medida provisória depois 

transformada na lei 9.637 de 15 de maio de 1998” (DI PIETRO, 2011, p. 266). 
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Considerando que essas entidades administram dinheiro público, ou seja, bens do 

patrimônio público, algumas tendências vão sendo utilizadas para evitar que elas burlem os 

dispositivos constitucionais
28

 que regem a administração pública. É importante salientar que 

as organizações sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público possuem 

como instrumento jurídico, no primeiro caso, os contratos de gestão
29

 e, no segundo, os 

termos de parceria, que, para Di Pietro (2011), deveriam se submeter ao mesmo regime 

jurídico e obedecer à mesma ordem terminológica. Esse estatuto confere maior autonomia a 

OS e a OSCIPs, reduzindo-se o controle da Administração direta por meio da contratualização 

do controle.  

Historicamente, esse tipo de contratualização estendeu-se para a Administração direta, 

contribuindo para a criação dos centros de responsabilidade. Essa ideia começou a ser 

experimentada na França em 1990, cujos órgãos se beneficiam de flexibilizações do controle 

administrativo sobre sua gestão: [...] “ao mesmo tempo que se propõe a adotar procedimentos 

e compromissos, [...] o órgão precisa ter desenvolvido um projeto de serviço, ou seja, ter feito 

uma definição rigorosa de objetivos e adotado métodos de avaliação dos resultados” (DI 

PIETRO, 2011, p. 259). 

Nesse arcabouço, a competição é uma das principais diretrizes. Ideologicamente, o 

Estado usa seu poder para impor ou inventar sistemas de mercado e buscar, de maneira 

persistente, reorganizações internas e novos arranjos institucionais que melhorem sua posição 

competitiva. O sucesso e o fracasso individuais são interpretados em termos de virtudes 

empreendedoras ou falhas pessoais (HARVEY, 2011b). 

Nesse sentido, o debate sobre a terceira via, o terceiro setor e a atuação da iniciativa 

privada estão concatenados com os efeitos da globalização neoliberal. De acordo com Alves 

(1997), as desigualdades entre países, diante da competição instaurada, foram acentuadas, 

criando também um mundo social constituído por perdedores e ganhadores. Os perdedores 

são considerados marginalizados, pois, na perspectiva da globalização do capital, não têm 

capacidade para tirar vantagens desse processo. Já os ganhadores são aqueles com 

capacidades para tirar alguma vantagem para si. Para os neoliberais, a desigualdade é 

considerada um valor positivo, uma vez que é o motor da iniciativa pessoal e da competição 
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 A Constituição Federal do Brasil de 1988 considera como serviço público aberto à iniciativa privada os 

serviços sociais de saúde, educação, cultura. 
29

 Os contratos de gestão são instrumentos de modernização da gestão pública utilizados como forma de ajuste 

entre vários tipos de entidades estatais e não estatais. Quando celebrados com entidades da Administração 

indireta, objetivam ampliar sua autonomia. Ao serem celebrados com as organizações sociais, restringem sua 

autonomia. Por meio deles, fixam-se as metas a serem cumpridas pela entidade, e o Poder Público auxilia em 

troca “cedendo bens públicos, quer transferindo recursos orçamentários, quer cedendo servidores públicos” (DI 

PIETRO, 2011, p. 268). 
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entre os indivíduos no mercado, atuando como meio para combater o igualitarismo 

promovido pela ideologia da social-democracia. 

Na prática, os governos neoliberais aplicaram um pacote de medidas sistemáticas e 

ambiciosas nos países de capitalismo avançado, tais como na Inglaterra e nos Estados Unidos 

da América, bem como no continente europeu. Na Europa, praticou-se um neoliberalismo 

mais cauteloso, mantendo a ênfase na disciplina orçamentária e nas reformas fiscais, mais do 

que em cortes brutais com gastos sociais ou enfrentamento com os sindicatos. A saída 

apresentada pelos neoliberais
30

 foi manter um Estado forte, em sua capacidade de romper o 

poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, e parco nos gastos sociais e nas intervenções 

econômicas (ANDERSON, 1995). De acordo com esse autor: 

 

Tudo que podemos dizer é que este [o neoliberalismo] é um movimento ideológico, 

em escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia produzido no 

passado. Trata-se de um corpo de doutrina coerente, autoconsciente, militante, 

lucidamente decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição 

estrutural e sua extensão internacional (ANDERSON, 1995, p. 22). 

 

Sobre esse ponto, Laurell (1995) afirma que tais componentes do neoliberalismo são 

apresentados nos discursos dos governos e das agências financeiras internacionais como o 

efeito da crise econômica dos países do continente. Por isso, é preciso considerar a 

deterioração social, ou a precarização do trabalho, não como simples efeito da crise, mas um 

efeito consubstancial da política neoliberal de ajustes e transformações estruturais na política 

social. Por política social, entende-se o conjunto de medidas e instituições que têm por objeto 

o bem-estar e os serviços sociais. A não garantia desses direitos deve se constituir em crime 

de responsabilidade dos governos que não conseguem assistir qualitativamente aos cidadãos. 

Os últimos quarenta anos pareciam ter alcançado um sistema de governança imune a 

problemas de legitimidade, despreocupando-se com a criação de consentimentos. Atualmente, 

já é possível diagnosticar outros problemas resultantes da ideologia neoliberal, pois as atuais 

práticas representam um risco moral diante dos fracassos financeiros e novos limites no 

resgate a bancos. Tais práticas implicaram apoios financeiros com base no consentimento de 

que “as instituições financeiras devem ser protegidas a todo custo e que é dever do poder do 
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 Os neoliberais a que nos referimos são aqueles que participaram diretamente de reuniões para encontrar 

estratégias para o capitalismo enfrentar as suas crises. Embora suas ideias inicialmente não tenham alcançado 

grande aceitação em seus países, logo alcançaram reconhecimento e prestígio para discutir essas questões, tais 

como: Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eupken, Walter Lipman, 

Michael Polanyi, Salvador de Madariaga, entre outros.   
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Estado criar um clima agradável para os negócios, o que resultaria em maior lucro” 

(HARVEY, 2010, p. 37). 

No entanto, com o avanço do capitalismo, tais problemas são cruciais para fomentar as 

lutas pela garantia da satisfação das necessidades sociais, como: alimentação, habitação, 

saúde e educação (LAURELL, 1995). Concordamos com Marx e Engels (2012) quanto à 

questão de que a satisfação dessas necessidades é condição sine qua non para que o homem 

faça política, história, entre outras ações que contribuem para construí-lo enquanto sujeito 

histórico e capaz de transformação da realidade. 

Harvey (2010) questiona então como o capitalismo irá superar as suas crises. Nesse 

aspecto,  há várias formas de enfrentá-las, mas um dos caminhos que os capitalistas buscarão 

para seu alento será novamente reiterar a questão da liberdade individual (individualismo) 

como forma de responsabilidade pessoal, a qual historicamente vem sendo transferida para os 

trabalhadores que são punidos quando fracassam ou premiados quando conseguem tirar 

vantagens do mercado, ou seja, na obtenção de sucesso. Sendo assim, os trabalhadores são 

sempre exortados a encontrar uma saída para a crise que os capitalistas criaram. 

Na concepção de Anderson (1995), a década de 1990 revela uma face mais 

consolidada da globalização neoliberal, principalmente quando o capitalismo avançado passa 

para uma fase de recessão, em que a dívida pública de muitos países ocidentais começou a 

reassumir dimensões preocupantes e o endividamento das famílias e das empresas chegou a 

níveis alarmantes. Nessas condições de crise, era de se esperar uma reação contra o 

neoliberalismo. Porém, não foi o que aconteceu: o neoliberalismo entrou em uma nova fase, 

com maior vitalidade, inclusive marcado por êxitos eleitorais de partidos de direita e o 

encurvamento da social-democracia ao receituário neoliberal.  

Laurell (1995), ao refletir sobre esse fenômeno na América Latina, afirma que todo o 

pacote de medidas apresentado pelo receituário neoliberal para encontrar a solução para a 

crise pode ser observado nitidamente nesse contexto como um grande laboratório 

experimental do neoliberalismo, sendo uma das principais estratégias para a sobrevivência do 

projeto capitalista em crise. Essa autora enfatiza que a solução para a crise consistiu em 

reconstituir o mercado, a competição e o individualismo, para redimensionar a intervenção do 

Estado na economia, tanto nas funções de planejamento e condução da privatização quanto na 

desregulamentação das atividades econômicas. 

Todavia, torna-se incorreto afirmar que o Estado deveria ser proibido de qualquer 

intervenção discricionária, limitando-se seu papel à promoção da liberdade da empresa e 

individual. Entretanto, o Estado continua ativo, mantendo a sua atuação no campo da 
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regulação, tendo em vista que a ossatura das instituições privadas ou públicas depende de 

instituições que regulem essas relações e, nesse sentido, o Estado não perde a sua capacidade 

reguladora e de formulação das suas políticas. Mesmo que a globalização redimensione o 

papel do Estado, no nível dos estados nacionais estes não deixam de exercer uma importância 

na definição da agenda política, ou seja, ainda que se tenha uma agenda global, há nos estados 

nacionais uma série de políticas porque eles interferem na elaboração dessa agenda. Desse 

modo, embora a globalização tenha redimensionado o papel dos estados nacionais, não 

elimina o movimento contraditório: a capacidade de elaboração das suas políticas, tanto 

econômicas como educacionais. Quanto mais os estados nacionais são fortes, mais possuem 

autonomia para formatar sua agenda. 

Diante do exposto, Przevorski (1993) reitera que a economia capitalista possui vários 

tipos de atores principais e seus agentes, sendo estes: gerentes e empregados, proprietários e 

gerentes, credores e empresários, cidadãos e políticos. Portanto, o que interessa é que os 

empregados tenham incentivos e possam ser monitorados para a maximização de lucros e que 

o Estado tenha incentivos e possa ser monitorado para resistir a pressões de firmas débeis ou 

de interesses específicos. O problema concerne a específicos mecanismos institucionais 

capazes de oferecer a agentes econômicos informações e incentivos que os levem a se 

conduzir de maneira coletiva racional. As consequências práticas podem ter base em 

premissas falsas e proporcionar esperanças duvidosas sobre a ideia das privatizações.  

Quanto a esse aspecto, Przevorski (1993, p. 4) compreende que tais premissas 

repousam nas seguintes falácias quanto à privatização:  

 

1) de que a propriedade privada resolverá os problemas das relações entre atores 

principais e agentes, forçando os gerentes à maximização dos lucros; 2) de que o 

mercado é uma fonte de incentivos para os empregados mais do que uma fonte de 

informação para os gerentes; e 3) de que haverá disponibilidade de capital suficiente 

para infundir investimento em firmas recém-privadas. 

 

Essa observação pode ser extraída também das reflexões de Dumenil e Lévy (2014), 

quando compreendem que no contexto da privatização a noção de compromisso social do pós-

guerra passa a se encurvar diante do compromisso neoliberal que trouxe uma nova 

configuração para o poder de classe e as relações de renda. 

Dumenil e Lévy (2014) sustentam os seus argumentos ao entenderem que a década de 

1990 será lembrada como o apogeu do esforço neoliberal e os anos seguintes, como o 

momento em que o neoliberalismo se reconfigurou. Por outro lado, dependendo das condições 

históricas de cada país, este pode se encontrar, ora em processo de maturação ou consolidação 
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da matriz, ora declinante para uma nova fase do capitalismo marcado por novas ordens sociais 

e globais, que busca reconciliar as classes altas e a economia interna. As condições básicas 

para o fortalecimento da economia são: imposição de limitações ao livre comércio e à livre 

movimentação do capital e alta regularização do setor financeiro a serviço da economia não 

financeira.  

Ao desenvolverem uma análise mais próxima da realidade, Dumenil e Lévy (2014) 

afirmam que, em meados dos anos 2000, desenvolve-se, a partir da experiência de crise do 

mercado financeiro norte-americano, a possibilidade de surgimento de um novo tipo de 

capitalismo, “o capitalismo neogerencial” (DUMENIL, LÉVY, 2014, p. 39), que na sua 

concepção tem como base o trajeto moderado do neoliberalismo, sob liderança democrático-

gerencial, com certo grau de compromisso dos interesses capitalistas, reduzindo as 

características de bem-estar social apresentadas nas décadas posteriores ao pós-guerra. Esses 

caminhos têm sido buscados pelos Estados Unidos, no sentido de apostar que essas ações são 

fundamentais para a sua recuperação interna. 

Essa crise propiciou o início de uma cadeia de sucessivas intervenções do Estado na 

economia como estratégia para a sobrevivência do mercado. A mão não está mais tão 

invisível, mas transparente à sociedade. Na leitura de Dumenil e Lévy (2014), durante a fase 

de consolidação e expansão do neoliberalismo, o Estado sempre trabalhou a favor das classes 

altas. Por essa razão, chegam à conclusão de que esse tratamento dado à crise não é exceção, 

particular a esse período. Porém, não há como negar que trouxe algumas novidades, 

identificando-se instrumentos diferentes de forma gradual, amplamente utilizados pelo 

Federal Reserve, pelo Tesouro e pelas agências federais. Em suma, “revelou-se com isso um 

amplo apoio do Estado às instituições financeiras, tornando público o compromisso direto dos 

governos para resgatar corporações em dificuldade” (DUMENIL; LÉVY, 2014, p. 277).  

De acordo com os autores, o conteúdo dessa nova configuração depende 

legitimamente do grau de luta interna entre os segmentos das classes altas e a pressão exercida 

pelas classes populares, perseguindo as seguintes orientações políticas: a) manutenção dos 

compromissos entre rendas gerenciais e capitalistas em relação aos fluxos de renda, com a 

determinação de intensificar a preeminência norte-americana; b) apoio das classes populares, 

sem as quais é difícil imaginar que essa transformação de longo alcance se realize. Embora 

nos últimos anos desse século o neoliberalismo apresente sinais de crise, o ideário neoliberal 

continua impondo agendas na formulação das políticas sociais e econômicas na sociedade de 

classes, no âmbito do Estado capitalista. 
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Conforme o exposto, é no contexto da globalização neoliberal que surgem os 

caminhos para refletir sobre mudanças na função e no papel do Estado, cuja realidade 

mostrara a sua ineficiência, excessiva regulação, e os problemas de governabilidade para agir 

dentro do novo contexto político, econômico, social e cultural apresentado. Ainda sobre esse 

ponto, Dale (2010) afirma que o conteúdo do neoliberalismo se transformou em uma forma 

política de desenvolvimento do capitalismo moderno, denominada de Nova Gestão Pública, 

tendo como uma das suas características não funcionar contra o Estado, mas por meio dele. 

Portanto, é preciso considerar que esse processo de globalização neoliberal acentuou 

as desigualdades no interior das nações, mesmo naquelas em condições de excessiva 

instabilidade econômica, apesar da redução da pobreza extrema. Além disso, redefiniu o papel 

do Estado, pondo em causa a sua “reconstrução” como aparelho fundamental para o 

desenvolvimento econômico, político e social de qualquer país, desde que esteja preparado 

para enfrentar a competição econômica internacional trazida pela globalização. A mudança no 

papel do Estado nos setores econômicos e sociais se tornou tendência estrutural, cuja atuação 

tem se voltado para a área social, em que recursos públicos e privados são canalizados 

estrategicamente para programas nas áreas de educação e ciência e tecnologia, conforme 

expresso no documento produzido pelo Centro Latino Americano de Administração para o 

Desenvolvimento (CLAD, 1998). Foi possível perceber que o mercado de trabalho passou por 

uma radical reestruturação diante da volatilidade do mercado, do aumento da competição e do 

estreitamento das margens de lucros. É no contexto essencial do neoliberalismo que surge 

uma nova forma de configuração do Estado, constituindo-se como resposta a crise do modelo 

tradicional burocrático. 

 

2.2 Nova gestão pública: (des)construindo entendimentos sobre a reforma gerencial  

 

O contexto apresentado no item anterior revela que as mudanças nas relações entre 

Estado e sociedade, bem como na valorização das prerrogativas de mercado assumidas pela 

administração pública, provocadas pela globalização neoliberal, trouxeram muitos temas, 

entre eles a nova gestão pública, tratada como gerencialismo. Uma das características desse 

modelo de administração é a prática da responsabilização. Para compreender o que esses 

fenômenos significam e como foram incorporados na realidade, é preciso tomar como 

referência a dinâmica histórica e as formas que o gerencialismo assume em diferentes 

contextos.  
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Com base nas mudanças verificadas nas últimas décadas do século XX, o modelo 

burocrático de administração pública passou a ser questionado em relação à sua eficácia e à 

qualidade na prestação dos serviços públicos. Esse questionamento levou a necessidade de 

implementar mudanças no paradigma organizacional de diversos países, buscando um novo 

modelo de administração pública capaz de se compatibilizar com a competição internacional 

dos mercados. 

De acordo com a análise de Abrucio (1996, p. 5): 

 

A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma alternativa 

muito superior à administração patrimonialista do Estado. Entretanto, o pressuposto 

de eficiência em que se baseava não se revelou real. No momento em que o pequeno 

Estado liberal do século XIX deu definitivamente lugar ao grande Estado social e 

econômico do século XX, verificou-se que não garantia nem rapidez, nem boa 

qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade, a 

administração burocrática é lenta, cara, autorreferida, pouco ou nada orientada para 

o atendimento das demandas dos cidadãos. 
 

A crise do modelo burocrático da administração pública está situada no contexto da 

globalização neoliberal, uma vez que esse fenômeno está impondo, em todo o mundo, a 

redefinição das funções do Estado e da sua burocracia
31

. Esse fator implicou a necessidade de 

reformá-lo e reconstruí-lo segundo os argumentos neoliberais, porque tem se mostrado 

ineficiente na inserção do mundo competitivo e revelado a necessidade de separação entre 

Estado e mercado, permitindo o uso aberto de liberdade para se organizar e se promover 

economicamente no quadro internacional.  

Historicamente, antes de integrar os mercados mundiais e os sistemas produtivos, os 

Estados poderiam ter como um de seus objetivos proteger as respectivas economias da 

competição internacional. Com a globalização diante de um processo mais consolidado, o 

papel do Estado foi redimensionado e passou a ser o de facilitador para tornar a economia 

internacionalmente competitiva, inclusive ratificando a necessidade da regulação e da 

                                                           
31

 De acordo com Weber (1978), a burocracia consiste em uma construção no tipo ideal fundamentado na 

autoridade racional legal, cujo padrão de racionalidade se intensifica nos meios para justificar os fins, calculados 

de modo a alcançar o melhor meio. As categorias fundamentais são: “1) Uma organização contínua de cargos, 

delimitados por normas; 2) Uma área específica de competências. Isso implica: a) uma esfera de obrigações no 

desempenho das funções, diferenciadas como parte de uma sistemática divisão do trabalho; b) atribuição ao 

responsável da necessária autoridade para desempenho das funções; c) definição clara dos instrumentos 

necessários de coerção e limitação do seu uso a condições definidas. Uma unidade organizada de tal forma que 

no exercício da autoridade será denominado órgão administrativo” (WEBER, 1978, p. 16-17). Entretanto, esse 

modelo não foi capaz de extirpar o patrimonialismo, nem de consolidar uma burocracia profissional, na 

redefinição de carreiras e de um processo sistemático de abertura de concursos públicos para a administração 

pública. Assim, o enrijecimento burocrático extremo, como no caso do Brasil, dava sinais de que a crise estava 

se constituindo, evidenciando a necessidade de sistematizar respostas para os problemas desse processo 

(BRESSER-PEREIRA, 1996). O gerencialismo foi uma possibilidade que se materializou nas reformas 

implantadas. 
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intervenção nas áreas de educação, saúde, cultura, desenvolvimento tecnológico e 

investimentos em infraestrutura, de modo que capacite os agentes para a competição no plano 

internacional (ABRUCIO, 1996). Esses agentes são os funcionários públicos, segmento que 

tem aumentado consideravelmente ao longo dos últimos vinte anos do século XX. O nível de 

exigência para estes atuarem na administração pública passou a impor maior qualificação 

como condição fulcral para a melhoria da eficiência nos serviços públicos, baseados em um 

novo gerencialismo.  

Ao observar o gerencialismo, é possível ilustrar de forma mais contundente as 

mudanças que ocorreram nesse modelo, que possui no mínimo três fases: o gerencialismo 

puro, o consumerism e o modelo Public Service Orientation. O ponto central dessas fases está 

na busca pela eficiência nos serviços públicos. Oposta à visão da burocracia tradicional, essa 

nova fase propõe, conforme Abrucio (1997): a) definição clara das responsabilidades de cada 

funcionário dentro das agências governamentais; b) clara definição dos objetivos 

organizacionais, analisados em sua substância e não enquanto processo administrativo; c) 

aumento da consciência a respeito do valor dos recursos (value money) públicos, procurando 

maximizar a relação financeira entre os recursos iniciais e os gastos realizados para a 

produção de políticas, ou seja, incorporando o valor da eficiência na lógica de funcionamento 

da burocracia.  

Nesse sentido, a utilização de instrumentos de racionalização orçamentária, a 

aplicação de técnicas de avaliação de desempenho e o controle foram implementados para 

alcançar esses objetivos. O gerencialismo puro tem como base a separação entre política e 

administração e recupera a ideia de efetividade como sinônimo para um bom governo. A 

descentralização administrativa foi colocada como opção importante para aumentar a 

autonomia das agências e dos departamentos, a partir de uma definição clara dos objetivos 

individuais de cada agência, os quais deveriam ser cumpridos sob a vigilância e o controle do 

Poder Central. Na prática, acontecia apenas uma desconcentração de poder. Foi justamente 

por causa dessa separação (político e administrativo) que o gerencialismo puro apresentou 

sinais de crise, pois desconsiderou que dependia de apoio político para reconstrução, 

mudanças e reformulações de propostas.  

A ênfase na flexibilidade foi uma das mudanças introduzidas. Nesse caminho, é 

possível identificar a passagem da lógica do planejamento para a lógica da estratégia. No 

primeiro, o conceito de plano passa a ser o melhor programa a ser cumprido. Na lógica da 

estratégia, são levadas em conta as relações entre os atores envolvidos em cada política, não 

apenas governamentais, mas, sobretudo, porque a maioria dos Estados passa por três grandes 
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crises: fiscal, decisória e de confiança. A busca por mais qualidade é outro conceito que o 

modelo gerencial vem incorporando.  

A introdução da perspectiva da qualidade surgiu quase no mesmo momento em que a 

administração pública voltava suas atenções para os clientes/consumidores, o que representou 

para alguns estudiosos da administração pública uma possível mudança de paradigma, pois o 

consumidor/cidadão passou a ter uma atenção mais especial na avaliação das políticas para o 

setor público. Nesse sentido, a satisfação dos consumidores é reforçada, partindo do princípio 

de quanto mais próximo estiver o serviço público do consumidor, mais fiscalizado pela 

população ele será. A descentralização para aumentar o poder do cidadão, nessa perspectiva, 

não basta, pois é preciso incrementar a competição entre o setor público.  

Para o consumerism, quando não há competição entre os serviços, existe uma situação 

de monopólio e, portanto, os consumidores não têm alternativa de escolha. Desse modo, para 

garantir a competição, a terceira medida é um modelo contratual para os serviços públicos. O 

principal limite dessa proposta leva em conta que essa mesma situação cria a necessidade do 

aumento da autonomia gerencial das agências e igualmente requer o fortalecimento do 

controle orçamentário estrito sob a tutela do Ministério das Finanças. De acordo com Abrucio 

(1997, p. 23, grifo do autor), nesse caso, “[...] aqui se encontra um sério obstáculo ao 

princípio da descentralização administrativa (desconcentração) presente tanto no 

gerencialismo puro como no consumerism”. 

Dentre as principais críticas ao consumerism, destaca-se a relação entre a população e 

o governo, quando da prestação dos serviços públicos. A crítica mais enfática refere-se à 

diferença que existe entre o consumidor de bens no mercado e o consumidor dos serviços 

públicos. O conceito de consumidor não responde adequadamente ao problema da equidade, 

valor fundamental na administração pública. Em uma era de escassez de recursos, os 

consumidores que se organizarem mais podem se tornar mais consumidores. Contudo, esse 

pressuposto nem sempre é verdadeiro, posto que nem todos os consumidores têm a 

possibilidade de escolher, em virtude da existência de obstáculos geográficos e financeiros, os 

quais dificultam o acesso a todas as unidades de serviço público. 

De acordo com Abrucio (1997, p. 25),  

 

o modelo da competição pode levar àquilo que a Ciência Política denomina de jogo 

de soma-zero. Isto é, o equipamento social vencedor (aprovado pela população) no 

começo do jogo “leva tudo” (takes all), ganhando todos os incentivos para continuar 

sendo o melhor. Já a unidade de serviço público que obtiver as piores “notas” dos 

consumidores “perde tudo”, o que resultará indiretamente na aplicação de incentivos 

para que este equipamento social continue sendo o pior. Neste jogo, o maior 
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perdedor é o princípio da equidade na prestação dos serviços públicos, 

transformando alguns consumidores em mais cidadãos do que os outros. 

 

No entanto, é na teoria do Public Service Orientation que se constitui uma tendência 

que levanta novas questões e coloca em xeque valores antigos. Essa teoria não propõe o 

retorno do modelo pré-gerencial, mas retoma questões do republicanismo e da democracia, 

utilizando-se dos conceitos de transparência, accountability, participação política, equidade e 

justiça, praticamente ausentes na discussão a respeito do modelo gerencial. O debate sobre os 

conceitos de accountability e de participação dos cidadãos, no Public Service Orientation 

(PSO), rebate os argumentos dos conservadores ingleses. Os teóricos do PSO resgatam os 

ideais de participação política dentro de um conceito mais amplo, o de esfera pública, que se 

utiliza da transparência como proteção contra novas formas particularistas de intervenção na 

arena estatal, como, por exemplo, o clientelismo e o corporativismo. Para o PSO, o referencial 

da esfera pública é o mais importante (ABRUCIO, 1997). 

Outro conceito repensado no PSO é o de competição entre agências públicas. Não 

sendo negligenciado no serviço público, o conceito de competição deve ser alusivo “a 

possibilidade de cooperação entre as agências de modo a obter um melhor resultado global na 

oferta de serviços públicos. Desta forma, o princípio da equidade, fundamental dentro do 

PSO, pode ser garantido” (ABRUCIO, 1997, p. 27). Porém, algumas lacunas não são 

preenchidas pelo PSO, tais como: a necessidade de conceber uma coordenação do serviço 

público em âmbito nacional e as medidas que devem ser tomadas para atenuar as 

desigualdades regionais e garantir uma verdadeira equidade. 

Segundo Abrucio (1997), o PSO defende as virtudes das políticas de descentralização, 

sendo reformulados quase todos os conceitos do consumerism. O que distingue o conceito de 

descentralização do PSO do gerencialismo puro e do consumerism é o conceito de cidadão 

com conotação coletiva, pois o consumidor tem um referencial individual, dando maior 

importância aos direitos do indivíduo do que à participação política. Desse modo, observa-se 

que esses modelos contribuíram para referenciar uma saída para a crise da administração, 

realizando reformas administrativas com o objetivo de melhorar a eficiência dos serviços 

públicos. 

A ideia de reforma implementada no final do século XX e início do século XXI é vista 

como um processo de criação ou transformação de instituições, de forma a aumentar a 

governança e a governabilidade. Muitas das reformas implicam, além disso, novas instituições 

legais: voto proporcional, voto distrital misto, garantia de participação nas decisões políticas 

das instituições públicas não estatais. Nessa mesma linha de raciocínio, é possível pensar 
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ainda no delineamento da teoria do principal-agente
32

 como uma forma de criar incentivos e 

punições para que a vontade dos cidadãos se realize no Estado (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Para iniciar uma reforma administrativa, o referencial foi buscado na teoria das 

escolhas públicas, na economia e eficiência na utilização dos recursos, cujo objetivo era 

passar de um paradigma administrativo preocupado apenas em seguir o passo a passo, típico 

da lógica dos procedimentos, para um modelo baseado na evolução dos resultados. Trata-se 

de uma perspectiva teórica que surge no espaço de reflexão da teoria econômica e que está 

incorporada no acervo de conhecimentos da ciência política. Essa perspectiva estuda ainda os 

processos de decisão política numa democracia e tem como pressuposto o fato de que os 

indivíduos agem racionalmente no sentido de maximizar a utilidade de suas escolhas por bens 

e serviços ou partidos e candidatos. A escolha pública é a agregação de preferências 

individuais (LUSTOSA DA COSTA, 2010). Funda-se na lógica do individualismo possessivo 

do comportamento egoístico que está na base da prosperidade, segundo raciocínio de seu 

fundador Adam Smith, em que todos agem em função de seus próprios interesses.  

Friedman e Friedman (1980) concordam com os valores assentados na capacidade do 

indivíduo dotado de vontade, razão e decisão, mas também livre para escolher. Na obra 

Liberdade para Escolher (Free to choose), esses autores se revelam de acordo com a 

concepção da cooperação através das trocas voluntárias reguladas por um sistema de preços, 

pois o indivíduo que defende o seu próprio interesse promove com maior eficácia os 

interesses da sociedade.   

Nessa perspectiva, as funções dos preços na organização da atividade econômica são 

basicamente três: transmitir informações, incentivar e determinar quem adquire o produto e 

em que quantidade. Na primeira, ocorre a transmissão apenas das informações importantes e 

“apenas às pessoas que precisam de as conhecer, e saber que alguém está disposto a pagar 

mais pelo produto”. O problema na transmissão de informação com eficiência é “procurar que 

todo o que possa usar a informação a obtenha sem estorvar aqueles que não têm utilidade para 

ela” (FRIEDMAN; FRIEDMAN, 1980, p. 44).  

No tocante à segunda função do sistema de preços, está relacionada com a transmissão 

de informações, tendo em causa incentivos para agir corretamente com essa informação, uma 
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 A teoria do principal-agente foi delineada nas discussões de Berle e Means em 1932, na obra The Modern 

Copororation. Em 1976, a obra de Jensen e Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs, and Capital Structure, ficou conhecida. Posteriormente, em 1985, Pratt and Zeckhauser eclodiram com a 

obra Principals and Agents e no mesmo ano houve a publicação de Arrow, The Economics of Agency. Mais 

tarde, em 1988, foi a vez de Levinthal, com o título Agency Models of Organizations. Essa teoria assume que os 

indivíduos são criativos, porém egoístas e maximizadores de utilidade. Nesse sentido, empregam como estratégia 

de produtividade a compensação financeira por incentivos. 
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vez que “o sistema de preço livre também dão não só um incentivo para reagir à informação 

mas os meios de o fazer” (FRIEDMAN; FRIEDMAN, 1980, p. 47). Para esses autores: 

 

Esta função dos preços [incentivos] está intimamente ligada à terceira função – 

determinar a distribuição dos rendimentos – e não se pode explicar sem levar em 

linha de conta essa função. O rendimento do produtor – o que ele ganha com as suas 

actividades (sic.) – é determinado pela diferença entre a quantia que recebe pela 

venda da sua produção e a quantia que gasta para produzi-la. Ele equilibra uma com 

a outra e arranja a produção tal que se produzisse um pouco mais isso aumentaria 

tanto os custos como as receitas. Um preço mais elevado altera essa margem 

(FRIEDMAN; FRIEDMAN, 1980, p. 47).      

 

Os sistemas de incentivos funcionam como recompensas, não se tratando de elementos 

novos, pois um sistema baseado em recompensas vem desde os princípios da Administração 

Científica. Taylor (1982, p. 29) já reforçava a necessidade de salários mais altos do que os 

recebidos habitualmente pelos obreiros de sua classe, como forma de conseguir a máxima 

prosperidade dos patrões e dos funcionários, tendo como fator de maior importância “o 

aproveitamento dos homens de modo mais eficiente, habilitando-os a desempenhar os tipos de 

trabalhos mais elevados para os quais tenham aptidões naturais e atribuindo-lhes, sempre que 

possível, esses gêneros de trabalho”. Essa roupagem dos princípios taylorianos invocada pelo 

império da modernização das organizações tem sido considerada nos estudos de Lima (2008) 

como uma prática neotayloriana. 

A terceira função diz respeito à distribuição de rendimentos, tendo em vista que estes, 

ao serem obtidos através do mercado, são determinados pela diferença entre as receitas da 

venda de bens e serviços e os custos em que incorre para produzi-los. Na perspectiva liberal, 

“apenas as pessoas têm rendimentos e elas conseguem-nos, através do mercado, a partir dos 

recursos que possuem, quer estes sejam na formação de acções ou títulos, quer de terra ou da 

capacidade pessoal” (FRIEDMAN; FRIEDMAN, 1980, p. 50). 

A direção para a educação norte-americana foi delineada a partir do diagnóstico de que 

precisava mudar e, com isso, mostrar qual o problema e a solução para as escolas, por meio da 

disponibilidade de um plano de títulos para melhorar a capacidade de escolha das escolas 

onde os filhos estudam, a fim de recuperar a ideia de que a educação “tem sido um elemento 

essencial do American Dream (Sonho Americano)” (FRIEDMAN; FRIEDMAN, 1980, p. 

205).  

Percebe-se que no contexto da NGP a liberdade de escolha foi preservada como um de 

seus fundamentos, reconfigurada com o intuito de implantar o novo gerencialismo. Diante 

desse contexto, é necessário refletir acerca das controvérsias presentes nessa combinação e do 
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que realmente há de novo nisso. A gestão gerencial caracteriza-se por: busca da eficiência; 

redução e controle dos gastos públicos; demanda por melhor qualidade dos serviços públicos; 

modelos de avaliação de desempenho; novas formas de controlar o orçamento e os serviços 

públicos; e descentralização administrativa, que dá maior autonomia às agências e aos 

departamentos (CASTRO, 2008). 

Gruening (2001) argumenta que para responder a essas reflexões é preciso recorrer à 

construção e ao desenvolvimento do pensamento administrativo nos EUA, cujas bases 

teóricas podem ser encontradas na administração comportamentalista e no gerencialismo, que, 

por sua vez, também foram influenciados por alguns princípios da administração científica de 

Frederick Taylor
33

, cuja crença residiu na eficiência como solução para o problema da 

corrupção e ineficiência. Por esse motivo, o autor atesta que o Instituto de Pesquisa Municipal 

de Nova York foi o primeiro a utilizar indicadores de desempenho para aferir a eficiência das 

organizações públicas, cujo objetivo era identificar a corrupção, tendo como princípios: 

divisão do trabalho e especialização, homogeneidade, unidade de comando, hierarquia no que 

diz respeito à delegação de autoridade, prestação de contas, controle total e quadro de 

pessoal
34

. 

Gruening (2001) e Hood (1995) concordam que a Nova Gestão Pública (NGP)
35

 

surgiu entre o final da década de 1970 e o início dos anos de 1980, sendo incorporada ao 

longo dos anos de 1990 em diante, no contexto da globalização neoliberal. Esse momento 

particular da história está situado no contexto do Reino Unido, sob o governo da Primeira 

Ministra Margaret Thatcher, e dos Estados Unidos (Califórnia, Sunnyvale), no governo de 

Ronald Reagan, os quais haviam sofrido fortemente com a recessão econômica e crises 

fiscais. Essa realidade gerou a necessidade de se construir um diagnóstico e apresentar uma 

resposta para enfrentar a crise. 

Para Hood (1995), o termo New Public Management (NPM) foi cunhado porque 

parecia necessitar de algum rótulo genérico, mais geral e, certamente, não universal, em 

virtude das mudanças nos estilos de gestão pública. O termo foi concebido para cortar 
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 O princípio basilar de Frederick Taylor foi a substituição dos métodos empíricos por científicos, a fim de 

inserir maior racionalidade no processo produtivo. Para Taylor, era preciso banir principalmente a “vadiagem do 

trabalhador”, que numa perspectiva vulgar significa “fazer cera”. Ou seja, o trabalhador vem ao serviço e, no dia 

seguinte, em vez de empregar todo o seu esforço para produzir a maior soma possível de trabalho, quase sempre 

procura fazer menos do que pode realmente (TAYLOR, 1982, p. 9). 
34

 Não se deve desconsiderar que o pensamento neoclássico que surgiu na Pós-Segunda Guerra Mundial 

contribuiu para as bases teóricas da NGP. 
35

 Hood (1995) esclarece que não se deve confundir Nova Gestão Pública com o movimento “Nova 

Administração Pública” nos EUA, no final da década de 1960 e início da década de 1970, fato que não deixou 

nenhuma influência real dominante. Neste trabalho, estamos utilizando new public management, nova 

administração pública e nova gestão pública como termos sinônimos em nossa linguagem. 
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transversalmente a linguagem de projetos particulares ou países individuais (como o francês 

Projet de Service, o britânico Next Steps, o canadense Public Service 2000). A analogia foi 

feita a parir de termos como nova política, novo direito e novo estado industrial, inventados 

por uma razão similar. 

Essas mudanças foram concebidas tendo como manutenção ou aperfeiçoamento da 

profissionalização da burocracia estratégica. Assim, 

 

Fue con base en este diagnóstico que se realizaron una serie de cambios: difusión de 

una cultura basada en la consciencia de costos y en el valor de los recursos públicos; 

flexibilización legal de la administración pública, estableciendo más de un régimen 

de trabajo a los funcionarios; descentralización del poder hacia los gerentes 

(empowerment) o administrativa hacia las agencias, actuando de este modo, contra 

la estructura centralizada y extremadamente jerarquizada presente, particularmente 

en las administraciones públicas europeas; y adopción de la administración por 

objetivos o missiones
36

 (CLAD, 2000, p. 5). 

 

Essas mudanças trouxeram consigo inovações para a administração pública, inclusive 

o conceito de accountability e o controle, a posteriori, por resultados, para aumentar a 

eficiência na capacidade de elaborar políticas públicas, o que ficou definido para os 

burocratas, como também para atender as exigências dos cidadãos. Alves (1997) afirma que a 

capacidade de o Estado elaborar políticas é bastante polêmica, tendo em vista que estamos 

tratando de determinar a produção da vida de seus cidadãos.  

Não obstante, a economia política é uma questão fundamental, porque o controle sobre 

o câmbio e a moeda é importante para elaborar políticas voltadas para a regulação da 

economia nacional. Esse controle pode ser considerado um tipo de acesso privilegiado a 

informações sobre a estrutura de cursos e a composição de orçamentos, de modo que os 

burocratas são agentes que levam vantagem institucional com os legisladores (LUSTOSA DA 

COSTA, 2010). 

De acordo com Alves (1997), a globalização tende a tirar dos Estados-nação a 

capacidade de controlar tais instrumentos e a colocá-los nas mãos de mercados de capitais, 

dito de outro modo, transferir o poder de decisão da esfera pública para a esfera privada. A 

crise fiscal enfrentada pelo Estado e as mudanças provocadas pela globalização e pela terceira 

revolução industrial, frente ao mundo do trabalho, somadas ao acúmulo e ao monopólio de 
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 Foi com base neste diagnóstico [crise do modelo burocrático] que uma série de mudanças foi realizada: 

difusão de uma cultura baseada na maior consciência da redução de custos e no valor dos recursos públicos; 

flexibilização das leis da administração pública, estabelecimento de mais de um regime de trabalho para os 

funcionários; descentralização do poder para os gerentes (empowerment) ou a órgãos administrativos, agindo 

assim contra a estrutura extremamente centralizada e hierárquica presente, particularmente nas administrações 

públicas europeias e adoção da administração por objetivos e resultados (CLAD, 2000, p. 5, tradução nossa). 
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atividades executadas pelo governo, além da crescente insatisfação dos cidadãos em relação à 

qualidade dos serviços públicos, criaram as condições estruturais que conduziram a diferentes 

processos de reforma administrativa
37

. 

Portanto, o final do século XX e o início do século XXI são mais expressivos em 

relação aos processos de reforma administrativa. As experiências internacionais evidenciam 

um quadro de alternância política na administração dos países, as quais foram fulcrais na 

implementação de reformas que se fundamentaram em conceitos democráticos, dentre eles o 

de liberdade
38

.  

A liberdade é o argumento que está no centro da construção teórica desse pensamento, 

apelando para os valores da igualdade, no sentido de igualdade de oportunidades, da liberdade 

com autonomia, dos direitos com responsabilidade e da autoridade apoiada na democracia. No 

plano social e ideológico, busca adotar políticas que promovam “a focalização da assistência 

social, a promoção das capacidades individuais e da emancipação dos sujeitos, a valorização 

da autonomia e do estímulo à participação” (ALVES, 1997, p. 151).  

Sobre o modelo de gestão pública norte-americano
39

, observa-se que este impulsionou 

estudos e pesquisas que identificaram problemas como corrupção no governo, ineficiência do 

Estado e incompetência dos agentes. As causas para esse diagnóstico foram diversas, todavia 

a que mais se destacava era a frequente rotatividade nos cargos administrativos, distribuídos 

entre aqueles que favoreceram o sucesso eleitoral de partidos vitoriosos. Nessa realidade, e 

em reação a essa, os progressistas organizaram uma reforma administrativa, tendo como 

princípios: Estado mais intervencionista, separação entre política e administração, mérito com 
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 Em busca de uma prática de sucesso, desde a década de 1970, o partido conservador inglês buscava construir 

uma plataforma de governo para enfrentar a crise, apoiado nas ideias de Friderich von Hayek e Milton Friedman, 

veiculadas primeiramente pelo Institut of Economics Affairs (1955), mais tarde, pelo Centre for Policy Studies e 

pelo Adam Smith Institut. Entretanto, desde a década de 1960, esses institutos centraram seus estudos 

primeiramente em fazer uma crítica ao modelo de intervenção social-democrata e, em seguida, na formulação de 

um programa baseado no livre mercado e em premissas do neoliberalismo. Assim, as reformas e as práticas 

identificadas com a Nova Gestão Pública foram inicialmente propostas e implementadas pelo governo 

conservador de Margaret Thatcher, em especial no primeiro governo de 1979-1987. A partir de 1984, alguns 

países de influência britânica, como Austrália e Nova Zelândia, os quais iniciaram suas reformas sob governos 

trabalhistas, mais tarde aprofundadas por governos conservadores, e, em menor medida, o Canadá, implantaram 

programas e projetos de reformas semelhantes ao inglês (LUSTOSA DA COSTA, 2010). 
38

 Para exemplo disso, em 1997, a Inglaterra sofreu uma alternância passando da mão de conservadores para a 

dos trabalhistas. Segundo Lustosa da Costa (2010), Tony Blair persistiu com a mesma política adotada pelos 

conservadores, ao combinar economia de livre mercado, regulação estatal e terceirização de serviços sociais. 

Esse governo buscou na terceira via os argumentos de que precisava para sustentar ideológica e conceitualmente 

a deriva neoliberal do trabalhismo, pois precisava eleger o mercado como força progressista. 
39

 É importante salientar que os Estados Unidos possuem uma tradição liberal mais consolidada, em que o 

liberalismo se tornou mais que uma ideologia dominante, isto é, um modo de vida, o American Way Life. A 

palavra liberal na concepção norte-americana não tem o sentido de sistema ou indivíduo que adota e proclama a 

livre iniciativa, as virtudes do automatismo de mercado, mas o sentido de progressista, um pouco diferente para 

os europeus (LUSTOSA DA COSTA, 2010). 
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administradores competentes e neutros, bem como melhoria da gestão financeira. Com essa 

formulação, os progressistas alcançaram notável sucesso, tais como: serviço de carreira civil, 

orçamentos mais organizados e menos paternalismo político e corrupção (GRUENING, 

2001). 

A administração norte-americana
40

 conseguiu no plano ideológico impor o ideário 

liberal e o programa de reformas permeado por métodos de gestão das empresas privadas, o 

que permitiu o surgimento de várias experiências de flexibilização e inovação do 

gerencialismo em muitos estados e municípios, baseados em princípios que buscavam a 

reinvenção do governo
41

 como “catalisador, pertencente à comunidade, responsável, 

competitivo, orientado por missões, avaliado por resultados, voltado para as necessidades dos 

clientes, empreendedor, preventivo, descentralizado e orientado para o mercado” (LUSTOSA 

DA COSTA, 2010, p. 152).  

Todos esses movimentos foram realizados com o intuito de fazer o governo funcionar 

melhor, custar menos e obter resultados. Essas ideias se incorporaram no cotidiano da 

administração pública no governo democrata de Bill Clinton, cujo presidente entregou ao 

vice-presidente a tarefa de coordenar um programa de reformas que ficou conhecido como 

National Performances Review e implementou uma série de medidas destinadas a dar 

flexibilidade e autonomia às agências, em matéria orçamentária e financeira, estabelecendo 

mecanismos de planificação, contratualização, avaliação e responsabilização (LUSTOSA DA 

COSTA, 2010). 

Tendo consideradas as particularidades históricas dessas experiências internacionais, é 

possível destacar alguns elementos em comum das reformas, pois estas buscaram inicialmente 

trazer respostas para superar a crise instaurada nesses Estados, cujas diretrizes foram 

encaminhadas para fazer funcionar a máquina pública de forma flexível, eficiente e 

econômica, ou seja, funcionar bem com menos recursos, sendo adaptável a novas realidades. 

 Tendo em vista que as reformas não aconteceram igualmente em todos os países, na 

América Latina, desde meados do século XX, observa-se que os desafios são muitos, desde 

criar condições macroeconômicas para o crescimento sustentável, corrigir as desigualdades, 

definir a inserção estratégica na ordem internacional e estabelecer as disposições que 

propiciem a cooperação no plano regional. Entretanto, no Brasil não é muito diferente. Em 

                                                           
40

 A eleição de Reagan (1980) parecia mais uma alternância de poder dos dois maiores partidos políticos 

americanos, pois não havia grandes reformas a realizar. O governo tinha um programa de investimentos militares 

que gerou déficits crescentes e aumentou a dívida interna. 
41

 Lustosa da Costa (2010) afirma que algumas dessas iniciativas foram relatadas, analisadas e sistematizadas por 

David Osborne e Ted Gaebler (1997) em um livro denominado Reinvenção do Governo.  
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suma, a nova gestão pública compõe o quadro teórico do novo gerencialismo e expõe desafios 

para os países que assumiram essa postura para redesenhar o papel do Estado e fazer com que 

este funcione melhor. 

Esses desafios são colocados diante das transformações econômicas, sociais e políticas 

do capitalismo contemporâneo, na medida em que a resposta neoliberal, baseada na redução 

do papel do Estado em relação às políticas sociais, não resolveu os principais problemas de 

ação coletiva das nações e comunidades (CLAD, 2000) porque perceberam que a primeira 

resposta de redução do papel do Estado não foi suficiente para resolver os problemas do 

equilíbrio fiscal e equilibrar o balanço de pagamento dos países em crise no final da década de 

1970, uma vez que a corrente neoliberal-conservadora fazia pouco sentido econômico político 

e social. Então, a solução não estava em desmantelar ou reduzir o tamanho do Estado, mas em 

reconstruí-lo.  

Por essa razão, tornaram-se imprescindíveis algumas redefinições sobre a função e as 

formas de atuação do Estado para melhorar a sua capacidade de gestão. Desse modo, o CLAD 

argumenta: 

  

Para reconstruir la gestión pública, el Estado debe redefinir sus funciones y su forma 

de actuación, además de incrementar la capacidad de gestión estatal (governance), 

mediante la profesionalización de la burocracia estratégica, el fortalecimiento de sus 

instrumentos gerenciales y el ejoramiento de su desempeño en la elaboración de 

políticas. Sin embargo, la realización de modificaciones en el aparato administrativo 

no es suficiente. Es imprescindible la recuperación de las bases de legitimidad y de 

la eficacia social de la acción gubernamental, es decir, de la gobernabilidad de los 

países
42

 (CLAD, 2000, p. 1). 

 

A governabilidade é mais que a reinvenção do governo, sendo também o 

comportamento do Estado em relação à sociedade e o próprio papel desta, ou seja, uma 

governabilidade orientada para consolidar a democracia na América Latina. Diante disso, 

expõe-se o desafio de consolidar uma gestão pública mais efetiva nos resultados das políticas, 

tornando seus cidadãos e gestores mais responsáveis.  

É possível perceber que, com a crise do Estado e a necessidade de melhorar seu 

desempenho, foram criados mecanismos para fiscalizar a elaboração e os resultados das 

políticas públicas, mediante instrumentos provenientes da nova gestão pública. Por outro lado,  
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 Para reconstruir a Administração Pública, o Estado também deve aumentar a sua capacidade de gestão 

(governance), redefinir suas funções e sua forma de atuação, mediante profissionalização da burocracia, 

fortalecer seus instrumentos gerenciais e melhorar seu desempenho no desenvolvimento de políticas. No entanto, 

fazer modificações no aparato administrativo não é o suficiente. É imprescindível a recuperação das bases de 

legitimidade e eficácia social da ação do governo, ou seja, a governação de países (CLAD, 2000, p. 1, tradução 

nossa). 
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a chamada Nova Gestão Pública não representa um corte total com o modelo 

weberiano, e sim procura constituir instrumentos que deem conta das necessidades 

contemporâneas de modificar o papel do Estado. Daí nasceram propostas de revisão 

da prestação dos serviços públicos, baseadas na flexibilização gerencial, no controle 

de resultados e no reforço da accountability (SANO, 2003, p. 21, grifo do autor). 

 

No plano da implementação de reforma, o Brasil transita por mudanças importantes, 

cujos objetivos foram: busca por impulso modernizador (Período Colonial), adoção do regime 

parlamentarista e fortalecimento progressivo dos governos provinciais (Império). Com a 

descentralização, surgiram empresas, autarquias e diferenciações na estrutura ministerial 

(República Velha). Além de mudanças nas estruturas econômicas, sociais e políticas, uma vez 

que o governo Vargas realizou “o primeiro esforço deliberado, sistemático e continuado de 

reforma administrativa” (LUSTOSA DA COSTA, 2010, p. 116), em 1967 verifica-se mais 

um marco importante, pois “padronizou estruturas e procedimentos e introduziu os modernos 

instrumentos de intervenção” (LUSTOSA DA COSTA, 2010, p. 116). Esses recortes não são 

para demonstrar a importância desses períodos históricos para a compreensão da 

administração pública brasileira, mas para construir mediações com um período exponencial 

de reforma administrativa no país, como a que foi realizada na década de 1990, precedida por 

uma crise que desmantelou e sucateou a máquina administrativa brasileira, criando ensejo 

para a crítica neoliberal. Não se trata aqui de descrever minuciosamente cada período que foi 

relatado, mesmo sabendo que podemos correr alguns riscos de reducionismo. 

No caso brasileiro, a década de 1990 revelou um projeto de reforma mais consolidado, 

cujo cenário foi favorável à implementação de uma reforma administrativa, tendo em vista 

que seus contextos político, econômico, cultural, tecnológico, social e ideológico são 

diferenciados. Alguns desses aspectos podem exercer maior influência, quando de mudanças 

ou continuidade dessas realidades, na busca por aumento da eficiência, reforma patrimonial, 

melhoria da qualidade dos serviços públicos, aumento da transparência e da accountabillity 

(LUSTOSA DA COSTA, 2010).  

Todavia, a reforma gerencial no Brasil deu início com o governo Collor introduzindo 

os princípios da new public management. Um dos objetivos da reforma gerencial brasileira 

era, além de aumentar a eficiência e a efetividade da administração direta e indireta e de 

fortalecer o desenvolvimento econômico e social através da garantia de contratos, assegurar o 

caráter democrático da administração pública com um serviço orientado para o 

cidadão/cliente e a responsabilização do servidor público por seus resultados. Considerando 

que presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores, prefeitos e vereados 
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são servidores públicos, a responsabilização pelos resultados deve ser evidenciada em todos 

os níveis (LUSTOSA DA COSTA, 2010). 

Observa-se que um dos elementos estratégicos para enfrentar os desafios é a questão 

da responsabilização, vulgarmente traduzida como accountability
43

 na nova gestão pública. A 

prestação de contas e a responsabilização se tornam formas fundamentais para guiar os 

governos “democráticos”, visto que a democracia continua como valor importante para a 

implementação de reformas, dada a possibilidade de maior participação e transparência na 

condução e na prestação dos serviços públicos.  

Diante desse contexto político e ideológico de reformas, é possível apresentar algumas 

características comuns que proporcionaram a organização do rótulo New Public Management. 

Nesse sentido, Gruening (2001) consegue elaborar um quadro que reúne características 

consensuais e outras em processo de discussão entre os pesquisadores sobre esse assunto. 

As características consideradas indiscutíveis são evidenciadas no contexto da 

administração pública e já conseguiram alcançar um maior nível de amadurecimento teórico 

entre os pesquisadores. Já as características discutíveis são aquelas que os pesquisadores 

precisam analisar por mais tempo para verificar se estão conseguindo alcançar os objetivos e 

resultados esperados. 

 

Quadro 3 – Características da Nova Gestão Pública  

DIMENSÕES CONSENSUAIS  DIMENSÕES EM PROCESSO DE 

DISCUSSÃO 

 

Serviços aos Clientes  

Descentralização 

Planejamento Estratégico e Admnistração  

Separação entre fornecimento e produção  

Competição 

Avaliação de desempenho   

Mudança no estilo de gestão 

Separação entre política e administração 

Flexibilidade 

Administração de Pessoal 

Racionalização das contas 

Melhoria da gestão financeira 

Uso da tecnologia da informação 

Leis, oçamentos, e restrição de gastos 

Delimitação das competências – 

Melhoria da regulamentação 

Racionalização ou simplificação das 

estruturas administrativas  

Democratização e participação cidadã 

Fonte: Gruening (2001). (Tradução Nossa) 

 

                                                           
43

 A seção 2.2.1 – Accountability e controle por resultados – deste capítulo discutirá essas concepções que 

cerceiam este trabalho. 
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Essas categorias podem variar de acordo com a realidade. Buscando superar as 

evidências para a realidade concreta com essas categorias, é possível construir um percurso de 

análise problematizando mais as categorias accountability, enquanto movimento complexo 

que envolve avaliação, prestação de contas e responsabilização, além da introdução de uma 

reflexão crítica acerca de valores que consubstanciam os princípios da nova gestão pública 

como: flexibilidade, melhoria da gestão de recursos e pessoas, democratização e 

participação, responsabilização pelo desempenho, assim como avaliação dos resultados. 

Essas categorias na administração pública assumem formas clássicas e novas formas, de 

acordo com a dinâmica histórica, pois há de se considerar que as mudanças realizadas no 

âmbito da gestão pública repercutem de forma proposital na gestão educacional. 

 

2.2.1 Da concepção de accountabillity à responsabilização 

  

O quadro da nova gestão pública trouxe consigo novas formulações conceituais para a 

administração pública. Dentre elas, é possível considerar neste trabalho a accountability. O 

entendimento do seu conceito e das práticas decorrentes dessa compreensão traz implicações 

para a formação e o conteúdo como foram estabelecidas as mudanças nas relações entre 

Estado e Sociedade.  

Sob a ótica da história, “o homem foi visto tendo obrigações perante o soberano, eram 

considerados responsáveis (accountable) por suas ações, em virtude do pacto firmado entre si 

e/ou com o Estado” (DOMINGUES, 2002, p. 262).  

O conceito de accountability tem suas raízes no vocabulário inglês da palavra 

accountable. A tradução mais precisa para essa palavra na língua portuguesa é “responsável”. 

Ser responsável significa ser chamado para responder por obrigações delegadas ao indivíduo 

ou à coletividade, ou seja, ser chamado para assumir responsabilidades. Afonso (2009a) 

afirma que obrigação e dever são entendimentos imediatos, constituintes da prestação de 

contas. A prestação de contas é composta por no mínimo três dimensões, que são: informação, 

justificação e sanção, embora nem sempre as três estejam presentes. 

A responsabilidade é em si um termo particularmente introduzido “no vocabulário 

francês no final do século XVIII para referir-se à responsabilidade dos ministros” (BERTI, 

2008, p. 341). Historicamente, e de forma imediata, a noção de responsabilidade na 

modernidade foi sendo identificada a princípio com a noção de obrigação. Outro aspecto a ser 

considerado é o de que nem sempre a responsabilidade desfrutou da mesma centralidade que 
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os outros conceitos, como liberdade e igualdade, nesse período. Domingues (2002) discorre 

sobre algumas tentativas de reversão para trazer esse conceito para o debate. Por esse viés, um 

passo a ser dado nesse aspecto está relacionado com a apresentação de noções gerais sobre o 

termo e suas formulações na teoria sociológica.  

Desse modo, sabe-se que há várias formas através das quais “a responsabilidade pode 

ser abordada dentro dos limites da civilização moderna” (DOMINGUES, 2002, p. 245). Esse 

autor afirma que a passagem do século XIX para o século XXI trouxe abordagens mais 

realistas para ver como as elites são consideradas responsáveis. Essa perspectiva mostra a 

necessidade de um compromisso em abordar a responsabilidade, pelo menos em três níveis da 

realidade: o jurídico, o político e o filosófico. É possível que existam outros níveis, mas 

iremos nos deter nos expressos por Domingues (2002) e Berti (2008).  

A expressão responsabilidade em seu nível jurídico está relacionada com “o conjunto 

de procedimentos que organizam as ações de perdas e danos” (BERTI, 2008, p. 341). No 

raciocínio jurídico, ela tem sido classificada como “obrigação de reparar os danos que se 

causou” ou ainda como sendo “obrigação de sofrer a punição” (DOMINGUES, 2002, p. 247). 

A obrigação aparece nos dois casos em termos do contrato que fundou o pacto social, de 

acordo com os dogmas que ainda hoje vigoram como legitimação do Estado moderno. Sendo 

assim, “a legislação jurídica implica deveres que prescrevem apenas a liberdade externa e a 

responsabilidade perante a comunidade” (DOMINGUES, 2002, p. 248).   

No nível filosófico, “fornece as justificações e explicações concernentes às razões 

pelas quais um ato, um acontecimento, ou um dano é imputável a alguém” (DOMINGUES, 

2002, p. 342). Nessa concepção, somos responsáveis por nós mesmos. Domingues (2002, p. 

246) afirma, com base na reflexão de Sartre, que “aqueles que não são livres [...] não se pede 

que assumam responsabilidades por suas escolhas e atos”, embora essa liberdade venha 

calcada em uma quantidade mínima de poder. Ao escolher um curso de ação para nós, o 

fazemos para o conjunto da humanidade, o que significa que “assumimos responsabilidade 

não apenas por nossos atos, pessoais, porém também por todos os passos que alguém possa 

dar devido a nossa escolha discreta” (DOMINGUES, 2002, p. 246). 

A responsabilidade no nível político “designa um princípio geral de regulação social, 

isto é, ninguém pode transferir a outrem o peso do que lhe acontece” (BERTI, 2008 p. 341). 

Este último sentido de responsabilidade (política) pode ser contestado pela solidariedade, pois 

o vínculo entre ambas (responsabilidade e solidariedade) é quase óbvio. Segundo Domingues 

(2002, p. 250), “incluir o outro, reconhecer os seus direitos, dedicar-lhe a estima apropriada 

implicam já uma atitude de responsabilidade”. Porém, a responsabilidade pode ter seu sentido 



82 

 

contrário: a responsabilidade egoísta – que pode resultar na irresponsabilidade absoluta em 

relação a outras pessoas e coletividades. A transferência de responsabilidade do Estado para a 

comunidade pode ser um exemplo claro desse tipo de responsabilidade egoísta do Estado. 

Logo, o Estado nesse sentido age diante das suas relações de forma egoísta. 

Em face desse contexto, destaca-se que essas definições são ao mesmo tempo básicas 

e adequadas porque expressam um momento particular da história e porque, a depender do 

ângulo observado, podem usufruir de conotações diferentes, na medida em que se pode 

discutir sobre a responsabilidade dos pais e, na visão destes, “a responsabilidade do Estado 

tanto no quadro jurídico como na visão da sociedade”. Isso significa que podem mudar de 

ângulo de acordo com a escolha da perspectiva de análise. 

Domingues (2002, p. 264) observa que as contribuições do pensamento de Weber 

serviram para mostrar como acontece essa mudança de ângulo, em que a noção de 

responsabilidade nesse clássico diz respeito a um tipo de ética da responsabilidade 

relacionada à liderança política, cuja crítica reside no fato de que esse autor considera que o 

pensamento de Marx não vai nessa direção, pois, segundo uma perspectiva mais crítica e 

radical, denuncia o Estado como o capitalista universal e como uma ditadura de classe. 

No século XX, as teorias elitistas (liberais) abraçaram uma concepção de democracia e 

responsabilidade mais conservadora e anti-igualitária na teoria e na prática políticas 

(DOMINGUES, 2002). A modernidade organizada estatalmente apoiou-se nesse tipo de 

perspectiva. A responsabilidade era vista como impossível aos homens e às mulheres comuns 

das sociedades democráticas. A teoria sociológica marxista se mostra preocupada com o 

problema da dominação nesse campo. 

A responsabilidade moral individual foi assumida como um fenômeno essencial à 

ideia de obrigação autoassumida (DOMINGUES, 2002). Os direitos e os deveres foram 

assumidos de acordo com o contrato social e a defesa e manutenção dos direitos naturais, 

como foco da solidariedade durante a modernidade liberal (DOMINGUES, 2002). Essa 

modernidade distingue a responsabilidade do indivíduo da responsabilidade da corporação, 

afirmando que a responsabilidade dessa última é aumentar seus lucros, com importância 

mínima às questões morais. As grandes corporações têm assumido o discurso da 

responsabilidade social como forma de aumentar os seus lucros, o que concerne à gerência, 

incluindo os trabalhadores, convertendo-se em responsabilidade coletiva. A própria 

administração de áreas importantes da política social, não confinadas ao Estado, ligadas ao 

terceiro setor, principalmente, vêm insinuando uma espécie de equilíbrio. 
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Com fulcro nas reflexões expostas por Domingues (2002) e Berti (2008), afirma-se 

que o quadro cognitivo da responsabilidade está no começo do século XXI, tomando o seu 

devido lugar, assim como a ideia de justiça percorreu todo o século XX, vis-à-vis o quadro 

dos direitos que prevalecera durante o século XIX. 

Considerando o exposto por Domingues (2002, p. 253), “a responsabilidade é 

cognitivamente fundamental para nossas identidades, já que em seu cerne descansa-se a 

definição de quem é responsável pelo quê”. Esse autor conclui que é na dimensão normativa 

que “a responsabilidade aparece como noção crucial: o que temos de fazer ou se espera que 

façamos suporta o peso principal de seu desenho na dimensão hermenêutica de seus sistemas 

sociais” (DOMINGUES, 2002, p. 257).  

Alguns horizontes começam a ser observados em direção à centralidade da 

responsabilidade, no plano das relações internacionais, com a construção da ideia de 

sociedades internacionais, em que os estados estão preocupados com a sua segurança, logo, 

com a sua sobrevivência em um mundo hostil e que regride ao estado de natureza. Porém, 

essa nova configuração articula-se à emergência do conceito de responsabilidade global, 

sobretudo relacionada às questões ecológicas e aos direitos humanos (DOMINGUES, 2002), 

ou seja, incita uma responsabilidade auto-organizada entre a sociedade ao lado do mercado e 

do Estado.  

Todavia, faz-se necessário levar em conta que há o risco de rigidificação dessas 

relações na medida em que as organizações do mercado se tornam parceiras do Estado. A 

resposta para esse problema pode residir na democratização das redes entre o Estado e a 

sociedade, sem permitir o afrouxamento e a perda de autoridade do Estado e da Sociedade, em 

detrimento do mercado. Nesse sentido, é possível cogitar a necessidade de considerar a 

institucionalização de canais que combinem a articulação entre participação e 

responsabilidade. 

O surgimento do termo accountability está associado na realidade inglesa, no final do 

século XVIII, à emergência da empresa capitalista cujos fundamentos de gestão se dão de 

acordo com os parâmetros do sistema capitalista, que busca reforçar a competição nos setores 

públicos e privados para alcançar altos padrões de eficiência e eficácia, assim como 

modernizar a administração pública e romper até certo ponto com os referenciais tradicionais, 

patrimonialistas. 

A palavra accountability tem sido tratada na literatura de forma abrangente, variada e 

bastante discutida, visto que é possível perceber que muito se tem falado e escrito sobre o 

assunto (ROCHA, 2011). A tradução para a língua portuguesa ainda não é consensual, 
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embora esteja em processo de construção de consensos teóricos – no contexto de políticas de 

financiamento, de gestão ou nas avaliações e controle social
44

. 

O termo accountability “traz implicitamente a responsabilização pessoal pelos atos 

praticados e explicitamente a exigente prontidão para a prestação de contas, seja no âmbito 

público ou no privado” (PINHO; SACRAMENTO, 2009 p. 1347). É sob essa ótica que este 

trabalho é conduzido: accountability enquanto responsabilização. O seu sentido literal busca 

aproximar o Estado e os cidadãos de suas responsabilidades para viver bem em sociedade. 

De acordo com Pinho e Sacramento (2009, p. 1348), “accountability encerra a 

responsabilidade, a obrigação e a responsabilização de quem ocupa um cargo em prestar 

contas segundo os parâmetros da lei, estando envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a 

pena para o não cumprimento dessa diretiva”. 

Para esses autores, “accountability nasce com a assunção por uma pessoa da 

responsabilidade delegada por outra, da qual se exige a prestação de contas, sendo que a 

análise dessas contas pode levar à responsabilização” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 

1350). Nesse sentido, a palavra accountability traz implicitamente a responsabilização pessoal 

pelos atos praticados e explicitamente a exigente prontidão para a prestação de contas, seja no 

âmbito público, seja no âmbito privado. 

O significado da accountability contribui para construir as ideias de responsabilidade 

objetiva e responsabilidade subjetiva, desenvolvidas por Campos (1999 apud PINHO; 

SACRAMENTO, 2009), que, na década de 1990, tinha como preocupação responder se a 

palavara accountability poderia ser traduzida para o português. A autora chegou à conclusão 

de que na realidade brasileira o conceito estava em processo e que apontava caminhos 

importantes para sua consolidação, apesar de ter averiguado limitações políticas e sociais.  

Todavia, a responsabilidade objetiva é exigida de fora e torna necessário o diálogo 

entre os responsáveis e os responsivos, pois se trata da responsabilidade de uma pessoa ou 

organização perante outra fora de si mesma. As consequências implicam prêmios ou castigos. 

Por outro lado, a responsabilidade subjetiva, numa visão moderna, está revestida da ideia de 

que a sanção e a premiação devem ser substituídas pelo sentimento de que cada um faz parte 

da solução e do problema. Assim, a pessoa exerce a cobrança sobre si mesma quanto à 

necessidade de prestar contas a alguém. 
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 Isso pode se constituir como um problema teórico para pesquisadores iniciantes que não estão familiarizados 

com o termo. Com isso, aumentam a responsabilidade e o compromisso do pesquisador para se filiar a um 

conceito que na sua realidade ainda se encontra sob andaimes de construção e que precisa ser consolidado. Por 

esse motivo, o uso da palavra tem a ver com as escolhas teóricas realizadas pelos pesquisadores. Trata-se de uma 

questão de escolha das lentes que serão utilizadas durante o processo de pesquisa.  
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A eficácia da accountability precisa ser compreendida em dois tempos 

complementares: answerability e enforcement. O primeiro momento remete à obrigação dos 

detentores de mandatos públicos informarem, explicarem e responderem pelos seus atos.  

Rocha (2011), à luz de Schedler (1999), mostra que nesse caso (accountability como 

answerability) pretende criar mais transparência em relação ao exercício do poder. O segundo 

momento, o de enforcement, expõe a capacidade das agências de impor sanções e perda de 

poder para aqueles que violarem os deveres públicos. Nesse contexto, para afirmar que o 

processo se completou, é preciso que os dois se articulem. 

Segundo Pinho e Sacramento (2009, p. 1350), é possível representar da seguinte 

maneira: “A” delega responsabilidade para “B”       “B”, ao assumir a responsabilidade, deve 

prestar contas de seus atos para “A”        “A” analisa os atos de “B”      feita tal análise, “A” 

premia ou castiga “B”. Assim, o principal objetivo da accountability não é eliminar o poder, 

mas controlá-lo. 

No contexto da América Latina, o emprego do termo tem modificado em parte o 

sentido de accountability, pois pretende se referir tanto ao dever da administração pública 

prestar contas à sociedade “como [ao] direito dos cidadãos [de] controlar a ação dos seus 

governos” (SCHNEIDER; NARDI, 2013, p. 32). 

A expressão accountability adquire centralidade social e política no contexto das 

reformas encetadas em vários países a partir das últimas décadas, sendo o termo vinculado a 

processos de democratização da educação pública, e contraditoriamente em países que adotam 

políticas de quase-mercados em educação. Todavia, é preciso superar concepções 

reducionistas no que tange a esse termo e propor uma revolução do pensamento e da prática, 

na medida em que Estado e sociedade são responsáveis e responsabilizados pelos atos 

praticados ou por deixar de oferecer qualidade de vida para a população que vive e mantém 

ambos (SCHNEIDER; NARDI, 2013). 

No plano geral, outras conotações sobre o conceito de accountability, geralmente, têm 

sido desenvolvidas, como se observa nas buscas de Rocha (2011) em autores internacionais e 

nacionais como O’Donnell (1988), Mainwaring (2005) e Rocha (2008). Rocha descobre que 

em O’Donnel (1988) constata-se uma perspectiva clássica de accountability, percebida em 

dois planos: vertical e horizontal. 

As eleições, com o cidadão exercendo o seu poder para eleger os futuros 

administradores públicos, constituem o plano vertical. Nesse plano, a sociedade exerce o seu 

poder de premiar ou punir seus governantes e representantes mediante a sua manutenção ou 
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retirada do poder por intermédio do voto direto em eleições livres, entre outros mecanismos 

de pressão política (ROCHA, 2011). 

O controle exercido pela sociedade, imprensa
45

 e organizações civis faz parte do plano 

vertical. Portanto, todos esses elementos estão diretamente relacionados ao dia a dia da 

atuação dos agentes e das organizações públicas. Sendo assim, a accountability horizontal 

 
é definida como aquela que se efetiva mediante a mútua fiscalização entre os 

poderes (checks and balances), por meio de órgãos governamentais que controlam a 

atividade pública, e principalmente, pela existência de agências estatais com poder, 

vontade e capacitação para supervisionar, avaliar e punir, se for o caso, agentes ou 

agências governamentais (O’DONNEL, 1988 apud ROCHA, 2011, p. 85-86). 

 

Rocha (2011) verifica que a proposta de Mainwering é semelhante à de O’Donnel, que 

distingue accountability eleitoral, ou dos eleitores, da accountability intraestatal, com a 

particularidade de que a segunda classificação é dividida em três tipos: conotação hierárquica 

de “principal-agente”; sistema legal para frear os limites dos agentes; órgãos e entidades para 

fiscalizar e controlar autoridades públicas. Em linhas gerais, o autor reconhece que quaisquer 

formas de controle podem ser consideradas accountability, desde que acionem mecanismos 

formais de sanções.  

Rocha (2011) chega à conclusão de que outros autores conseguiram organizar 

classificações constituídas de forma semelhante, tais como Kenney, Smulovitz e Peruzzoti, 

Abrucio e Loureiro. Para este último, a accountability pode ser entendida, ainda, como um 

processo de avaliação e responsabilização permanente dos agentes públicos, que “abrange 

tanto os eleitos quanto os nomeados e os de carreira, em razão do múnus público que lhes é 

delegado pela sociedade” (ROCHA, 2008, p. 86). 

Ao se refletir acerca do conceito de accountability e da compreensão do seu 

significado, acrescentam-se classificações e qualificações, o que mostra o seu caráter 

progressivo e inesgotável. Como proposição, daqui por diante a noção de accountability será 

conduzida no sentido de responsabilização, com recorte literal a partir da nova gestão pública, 
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 Há ressalvas a essa dimensão, pois a isonomia dessa organização é bastante questionável do ponto de vista da 

confiabilidade na transmissão das informações. Essa divisão (vertical e horizontal) proposta por O’Donnel 

(1988) tem sido alvo de discussões no meio acadêmico, por este inserir atores não governamentais como 

partícipes na accountability horizontal, alegando que esta ocorre no interior do Estado (ROCHA, 2011). Diante 

disso, não é objetivo deste trabalho entrar nessa seara. Todavia, não anulamos a presença e o papel que cada 

instituição possui no seio da sociedade, pois cada uma apresenta sua visão de mundo e capacidade de reproduzir 

ideias ou transformá-las em algo.  
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mesmo sabendo que é preciso, primeiramente, compreender a accountability segundo os 

modelos de administração pública
46

. 

No campo educacional, um autor que tem se destacado por se debruçar na discussão 

sobre accountability, com foco na educação, é o português Almerindo Janela Afonso, para 

quem o amplo emprego do termo na sociedade tem modificado em parte o seu sentido. 

Afonso (2010, p. 149) afirma que o conceito de accountability possui uma “instabilidade 

semântica porque corresponde na realidade a um conceito com significados e amplitudes 

plurais”. Mesmo reconhecendo a importância de outras categorias prototípicas, esse autor 

propõe que em um modelo de accountability se articulem os pilares da prestação de contas, da 

avaliação e da responsabilização, “criando assim um modelo mais complexo, consistente e 

com novas interações e interfaces” (AFONSO, 2010, p. 150). 

O pilar da avaliação diz respeito “ao processo de recolha, tratamento e análise de 

informações, teórica e metodologicamente orientado e fundamentado no sentido de produzir 

juízos de valor sobre uma determinada realidade social” (AFONSO, 2010, p. 151-152). Essa 

avaliação pode tanto anteceder a prestação de contas (avaliação ex-ante) como ocorrer entre a 

fase da prestação de contas e a da responsabilização (avaliação ex-post). Portanto, esta pode 

ser utilizada como condição para o desenvolvimento de processos de prestação de contas e de 

responsabilização. 

Quanto ao segundo pilar, observa-se que a prestação de contas consubstancia-se na 

dimensão informativa e na dimensão argumentativa. Segundo Afonso (2010, p. 153), “como 

ato de justificação e explicação do que é feito, como é feito e por que é feito, a prestação de 

contas implica que se desenvolva alguma forma ou processo de avaliação ou de 

autoavaliação”, no entanto, sem a avaliabilidade das outras formas, a prestação de contas e a 

responsabilização ficam prejudicadas. 

Por último, o terceiro pilar, a responsabilização, refere-se tanto às consequências 

relativas à imposição de sanções negativas como também podem ser acrescentadas outras 

como “assunção autônoma de responsabilidades pelos atos praticados, a persuasão ou 

advocacia moral, o reconhecimento informal do mérito, a avocação de códigos de normas 

deontológicos, as atribuições de prêmios ou recompensas simbólicos, ou ainda outras formas 

legítimas de (indução de) responsabilização” (AFONSO, 2010, p. 151). 

A problemática da accountability no Brasil não é muito diferente da realidade 

portuguesa, visto que há historicamente uma supervalorização das avaliações em larga escala 
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 Rocha (2011) opta por esboçar uma descrição analítica sobre a accountability na administração tradicional, na 

nova gestão pública e no novo serviço público. 
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e um tipo de descentralização que tem se transformado mais em um processo de transferência 

de responsabilidades da União para o Distrito Federal, estados e municípios em vez da 

descentralização de poderes. A lógica que predomina tem sido a da responsabilização no 

sentido negativo, ou seja, “culpabilizar” as escolas, professores e alunos pela distância que o 

país ocupa nos rankings internacionais e pelo avanço lento diante da realização de exames 

nacionais. Nesse quadro, a avaliação na educação tem sido utilizada como propulsora da 

qualidade e igualdade, encerrando duas potencialidades fundamentais: mecanismo de controle 

que se desloca de processos para produtos e legitima valorações úteis à indução de 

procedimentos competitivos entre escolas e sistemas para melhorar a pontuação nos rankings, 

mas ainda não conseguiu alcançar um padrão de qualidade igual para todos (SOUZA; 

OLIVEIRA, 2003). 

Afonso (2012) propõe uma alternativa para um modelo de accountability que precisa 

ser construído. Como a avaliação deve estar presente em todo o processo de accountability, 

esse autor defende que a avaliação democrática deve considerar pelo menos três princípios: 

inclusão, diálogo e deliberação. Parafraseando-o, podemos perceber que esses conceitos são 

alternativos no intuito de tentar construir um caminho de accountability mais democrático, 

entretanto, isso se coloca no campo dos desafios a serem enfrentados, visto que há muitas 

contradições na democracia burguesa.  

Na descrição desses conceitos abordados por Afonso (2012), a inclusão como primeiro 

princípio requer que sejam levados em conta e participem de forma ativa e comprometida 

todos os grupos com interesses significativos (stakeholders). No que concerne ao segundo 

princípio, trata-se do diálogo crítico capaz de, além de se concretizar enquanto registro 

elucidativo, levar a um escrutínio racional, congruente com uma atitude cognitiva apoiada em 

evidências e na qual os participantes e avaliadores se envolvam de forma colaborativa, com 

base em valores que estão em confronto e fazendo emergir conclusões defensáveis, ou seja, 

chegar a deliberações. O diálogo é valioso para definir questões de avaliação, interpretar 

dados, emitir juízos de valor e planejar respostas adequadas a esses mesmos dados, por isso 

está articulado com o terceiro princípio, a deliberação. Conclui que a deliberação é o exercício 

de um raciocínio reflexivo sobre questões relevantes, incluindo a identificação de valores e 

preferências de todos os grupos interessados. 

No Brasil, ainda que haja ausência de clareza quanto à tradução do termo, ou até 

mesmo se há de fato uma política de accountability, já é possível registrar alguns 

instrumentos fundamentais que proporcionaram dar passos importantes para a construção de 

uma ação de accountability. Esses instrumentos surgiram depois de mudanças significativas 



89 

 

no cenário político, social e institucional, pós-ditadura militar, sendo eles: a Constituição 

Federal de 1988 e a Reforma do Aparelho de Estado de 1995. O primeiro viabiliza 

dispositivos que permitem o controle dos atos dos agentes públicos, bem como prevê a 

necessidade de publicidade e a transparência dos atos, cujo questionamento em si desses atos 

inclui a potencialidade de sanções. O segundo abrange a necessidade de mecanismos para o 

exercício de controle social com maior notoriedade. 

A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar n. 101/2000) e a 

criação da Controladoria Geral da União (CGU), em abril de 2001, são outros fatos que 

merecem ser destacados, pois o primeiro dispositivo impôs limites e condições para a gestão 

de receitas, despesas públicas e quanto ao endividamento, bem como exigiu transparência das 

contas públicas e o planejamento como rotina da administração fiscal e responsabilização pelo 

seu cumprimento.  

Já a CGU, com funções administrativas de controle, prevenção e ouvidoria, 

proporcionou tomar conhecimento das fraudes de licitações, pois esta disponibiliza por meio 

da internet informações sobre os valores de repasses de recursos federais destinados às 

instâncias subnacionais. A CGU tem ainda como papel provocar a atuação de órgãos como o 

Ministério Público e os tribunais de contas para fiscalizar e punir aqueles que transgridem as 

regras da res publica (PINHO; SACRAMENTO, 2009).  

Essas iniciativas demonstram algum nível de mudança em relação à accountability, na 

atuação dos tribunais de contas e na adoção de novas ações de auditorias operacionais 

(performance auditing), e foram desenvolvidas e popularizadas nos países que se destacaram 

na implementação das teorias gerencialistas, tais como: Inglaterra, Nova Zelândia, Estados 

Unidos, Canadá e Austrália, de modo particular no Brasil, na gestão do ministro da Reforma 

Bresser-Pereira (ROCHA, 2011). Ressalte-se que essas medidas influenciaram diretamente as 

políticas educacionais, as quais passaram a implementar mecanismos de accountability. 

De acordo com Afonso (2010, p. 148),  

 
[...] os discursos que reclamam a introdução de mecanismos de accountability não 

são necessariamente democráticos, ou não são sempre motivados por razões 

explicitamente democráticas. Há também demandas que são influenciadas por 

razões mais instrumentais e de controle, ou que visam atender a lógicas que 

alimentam ou exacerbam desigualdades competitivas [...]. Estas perspectivas e 

lógicas contraditórias, com ênfases e consequências diversificadas, atravessam 

igualmente e de forma crescente as políticas públicas educacionais. 

 

As políticas públicas educacionais brasileiras utilizam os resultados das avaliações por 

meio de publicação como forma de controle e planejamento. Os órgãos centrais planejam as 
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políticas educacionais para tentar alcançar a qualidade educacional. Com isso, esses órgãos 

impõem que os resultados precisam ser melhorados nos sistemas e nas escolas a cada ano. 

Portanto, há forte evidência de que essas políticas seguem um modelo de accountability, 

conforme se discorre ao longo deste trabalho.  

Observa-se que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) funciona 

como um exemplo claro de um modelo parcelar de accountability, pois foi criado em 2005 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e 

implementado nesse mesmo ano, objetivando ser um indicador sintético da educação, 

considerando os resultados acadêmicos nas provas de Língua Portuguesa e Matemática e o 

fluxo escolar, obtidos por meio da Prova Brasil, SAEB e Censo Escolar. Esse indicador é 

utilizado para acompanhar as metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) para Educação Básica até 2022, visando alcançar a média 6,0, que corresponde ao 

resultado obtido por países desenvolvidos. 

Para o Ministério da Educação do Brasil, essa média corresponde a um sistema de 

educação de qualidade nos padrões dos países da OCDE. O IDEB, enquanto indicador 

sintético, considera apenas os fins da educação e não os seus processos, tampouco observa as 

especificidades da realidade escolar e dos sistemas municipais e estaduais de ensino, dadas a 

diversidade entre si e as assimetrias regionais de um país com dimensões continentais. 

Segundo Fernandes (2007), os indicadores de desempenho educacional, típicos de um 

modelo de responsabilização (accountability), utilizados para monitorar os sistemas de ensino 

no Brasil, são de duas ordens: a) indicadores de fluxo (promoção, repetência e evasão) e b) 

pontuações em exames padronizados obtidas por estudantes ao final de determinada etapa do 

sistema de ensino (5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio). 

Nesse sentido, também é perceptível a implementação de iniciativas que objetivam 

garantir a transparência e a prestação de contas para a sociedade com relação a valores reais 

dos recursos públicos destinados à educação, em portais ligados à rede mundial de 

computadores. Além disso, há atuação do Tribunal de Contas e dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para acompanhar a aplicação e a prestação 

de contas no que concerne ao uso dos recursos. Entretanto, faz-se necessário investir mais em 

pesquisas que tentem responder se a quantidade de recursos destinados pelo Poder Executivo 

corresponde à qualidade dos processos educativos ou à ausência desta na escola. 

Paulatinamente, as políticas nacionais vão influenciando estados e municípios para 

construírem as políticas locais. 
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 Diante do exposto, conclui-se que se faz necessária uma congruência desses 

pressupostos, pois, do contrário, “fica mais difícil haver uma procura de objetividade e 

transparência relativamente as decisões e práticas políticas, sociais e educacionais” 

(AFONSO, 2010, p. 154). Outro aspecto a ser considerado nesse processo é o de que nenhum 

modelo de accountability pode se esgotar na mera publicação ou divulgação dos resultados 

baseados em testes estandardizados. Isso ocorre porque um sistema de prestação de contas e 

responsabilização assente numa concepção mais ampla, fundamentada e complexa do ponto 

de vista teórico e metodológico, “não deve ser reduzido a uma prestação de contas ritualística 

ou simbólica, nem deve ser associado a perspectivas instrumentais, hierárquico-burocráticas, 

gestionárias, ou de meros controles [...]” (AFONSO, 2010, p. 157).  

Concorda-se com esse autor, pois uma alternativa de accountability que se apresenta 

contrária ao pensamento dominante e a essas formas convencionais deve considerar a 

avaliação articulável com a prestação de contas e a responsabilização, como modelo 

referenciável a diferentes modelos e teorias, do ponto de vista político e axiológico aberto, 

que exige abordagens democráticas de avaliação, assente na inclusão, diálogo e deliberação, 

pois nem todas as formas se inserem numa lógica progressista. 

A inclusão a que se refere está relacionada com a participação ativa e comprometida, 

tendo em vista que uma inclusão passiva não é suficiente para assegurar que as vozes 

incluídas se empenhem numa relação dialógica de avaliação (AFONSO, 2012). Nesse 

processo, “o diálogo deve superar a perspectiva de sua utilização para informes, esclarecer 

pontos de vistas ou não depositar ideias de um sujeito no outro, tampouco tornar-se simples 

troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes” (FREIRE, 2011, p. 109). Contudo, 

deve haver a construção de um diálogo crítico, no qual gestores e demais ativos nos processos 

educativos se envolvam de forma colaborativa, pois “o diálogo é particularmente valioso para 

definir questões de avaliação, interpretar dados, emitir juízos de valor e planear respostas 

adequadas a esses mesmos dados” (AFONSO, 2012, p. 478). Esse processo tem como questão 

fundamental o abandono dos interesses particulares nas organizações para que as 

responsabilidades no sentido do compromisso das partes envolvidas possibilitem a 

deliberação através da conversação, do respeito e da reciprocidade.  

 

 

 



92 

 

2.2.2 Responsabilização na Nova Gestão Pública: reflexos na política educacional 

 

Ao sinalizar o horizonte da nova gestão pública, a responsabilização com o sentido 

inglês de accountability ganha força na agenda política da América Latina do século XXI. 

Diante desse quadro, sabe-se que as políticas, sociais, econômicas, culturais, entre outras, são 

pensadas e escritas para contextos que possuem infraestrutura e condições de trabalhos 

adequadas, bem como são sempre objeto de alguma forma de tradução ou de leitura ativa, 

sendo o Estado um dos principais lugares da política e um dos principais atores políticos. 

Com a transição do modelo burocrático tradicional
47

, que se centrava nos 

procedimentos, para o gerencial, o foco do controle se deslocou para o resultado. Nesse 

contexto, a avaliação, a prestação de contas e a responsabilização se tornaram fundamentais. 

Por essa razão, formas de desempenho governamental e participação foram incluídas com o 

intuito de induzir uma maior eficiência nos serviços prestados pelo Estado, assim como a 

autonomia gerencial dos administradores público
48

 (PINHO; SACRAMENTO, 2009). 

Verifica-se que há algumas rupturas entre o modelo burocrático e a nova gestão pública.  

A primeira ruptura
49

 reside no pressuposto de que a administração pública tradicional 

é ineficaz porque seus controles focam recursos e procedimentos e não resultados; desse 

modo, para escapar dessa ineficiência, é necessário controlar resultados, tendo em vista que o 

modelo de mercado é superior ao modelo burocrático. A segunda ruptura diz respeito à 

concepção de cidadão como consumidor e cliente, em que o administrador-empresário é o 

modelo de gestor. Esse gestor tem por imposição levar a empresa a apresentar os melhores 

resultados possíveis, ter autonomia e decidir quais as melhores formas de atingir os seus 
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 Na administração pública tradicional, a accountability se caracteriza por uma ideia hierárquica, formal e 

jurídica. Aos agentes públicos não eleitos não cabe discutir e decidir sobre políticas públicas, mas implementá-

las segundos as leis e regras procedimentais, a fim de garantir o bom funcionamento do sistema, que sejam 

responsáveis (accountable), quanto à conformidade com as regras e procedimentos estabelecidos. Foca nos 

administradores da accountability institucional pensar e decidir sobre a elaboração de políticas, bem como 

estabelecer padrões de ação objetivos, fixados pela lei, regulamentos e normas procedimentais. Possui atuação 

centrada nos tradicionais padrões de controle. Há uma separação real entre administração e política, e é sob esse 

aspecto que reside o déficit de accountability, como atesta Rocha (2011), principalmente por falta de previsão 

dos objetivos propostos e obtidos ao longo das políticas públicas. Isso resultou em fortes críticas nos anos 1980 e 

gerou pressões por mudanças e uma resposta para os problemas desse modelo.  
48

 A introdução de instrumentos de melhoria do desempenho governamental possui matrizes de sentido 

democrático, mas que vêm se reconfigurando na história, também merecendo destaque: Orçamentos 

Participativos, Conselhos gestores de políticas públicas de controle social, Organizações Não Governamentais 

ligadas à transparência, o papel da imprensa. Outros regulamentos vêm sendo implementados a fim de barrar a 

corrupção, tendo em vista que atualmente a Lei da Ficha Limpa impede que presidente, deputados, senadores, 

prefeitos e vereadores concorram a eleições se ficar provada a existência de crimes eleitorais, como compra de 

voto, uso da máquina pública para angariar eleitores etc. Esses movimentos contribuem para haver uma visão 

panorâmica que vem sendo construída para uma cultura de accountability no Brasil. 
49

 O processo de ruptura a que se refere não é total, mas relativo. 
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objetivos. Nessa perspectiva, a ação do governo deve ser atender as preferências de seus 

clientes.  

A terceira ruptura está na ênfase em privatizar a oferta de serviços públicos e tornar o 

fornecedor privado desses serviços o responsável pela sua prestação de contas. Com isso, é 

possível enxergar que há uma mudança da perspectiva da accountability pública para uma 

accountability privada, caracterizada tipicamente por uma visão de mercado. Na perspectiva 

da nova gestão pública, a implementação de qualquer política pública irá exigir do 

administrador decisões políticas e poder discricionário. O poder discricionário está 

relacionado com os desvios de poder e atos praticados com finalidades diversas, inclusive 

proporcionar vício jurídico e ético. Nesse último, evidencia-se a intenção de enganar, mentir e 

violar os princípios da legalidade e da moralidade (ROCHA, 2011).  

Esses problemas são preocupantes, pois reverberam nos processos de 

responsabilização pelo controle de resultados, burlando a prestação de contas e o controle 

social. Na tentativa de encontrar soluções para esses alentos demonstrados na América Latina, 

o Centro Latino-americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) buscou uma 

saída para responder a essas questões, em que um dos mecanismos encontrados para resolver 

os problemas se deu por meio de uma concepção de accountability horizontal. 

 

El remedio para esto se encuentra, en gran medida, en los mecanismos de 

accountability horizontal , tales como el control parlamentario, las auditorías 

financieras externas y la acción de los promotores públicos y del Poder Judicial. Es 

importante enfatizar que tales mecanismos se encuentran en la actualidad poco 

desarrollados en la mayoría de las naciones de la región
50

 (CLAD, 2000, p. 2). 

 

A concepção de participação social nessa perspectiva se torna peça-chave para a 

governabilidade democrática, a qual envolve a representação de diferentes espaços da 

sociedade, embora seja uma concepção de política que foi pouco desenvolvida. A política é a 

declaração de algum tipo de decisão sobre como fazer coisas no sentido de “ter” uma política, 

que pode ser puramente simbólica, mostrando que há uma política ou que uma política foi 

formulada (BALL; MAINARDES, 2011). Nas considerações do CLAD, as políticas de 

responsabilização se aproximam da análise de Brooke (2006), que entende que esse tipo de 

política promove determinações legais sobre parâmetros legais para o trabalhador. 
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 O remédio para isso é em grande parte os mecanismos de responsabilização horizontais, como controle 

parlamentar, auditorias financeiras externas e ação de promotores públicos e o Judiciário. É importante ressaltar 

que tais mecanismos atualmente são pouco desenvolvidos na maioria das nações da região (CLAD, 2000, p. 2, 

tradução nossa). 
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Desse modo, verifica-se que a ruptura como um modelo de accountability hierárquico 

não é total, mas relativa, pois é a remanescente nesse processo, uma vez que ao administrador 

municipal, em particular da educação, cabe acompanhar a execução da política junto ao Poder 

Executivo para impor premiações às organizações escolares que conseguem cumprir todos os 

requisitos da lei, recebendo um décimo quarto salário ou uma comenda simbólica por meio de 

certificação. Por outro lado, para alcançar os resultados desejados, os administradores 

escolares precisam ter poder de decisão e autonomia para mobilizar a comunidade escolar a 

fim de atingir os resultados. 

Há diferentes formas de responsabilização, como pode ser observado em La 

responsabilización en la Nueva Gestión Pública Latinoamericana, sinalizado em um 

documento produzido pelo Conselho Latinoamericano de Administración para el Desarollo-

CLAD, que evidencia o controle por resultados e a aproximação dos serviços às demandas da 

população como mecanismos para melhorar o desempenho governamental e a prestação de 

contas (CLAD, 2000). 

Os gestores buscam mudar o modelo de gestão unilateral, ou burocrático, induzindo ao 

alcance da satisfação dos cidadãos. No modelo gerencial, os governos devem prestar contas 

não somente de sua probidade e de suas promessas de campanha, mas também da efetividade 

de suas políticas. Percebe-se que são apontadas duas formas clássicas e três formas 

modernizadoras para se alcançar a responsabilização. Assim sendo, as formas clássicas são o 

controle de procedimentos e o controle parlamentar, enquanto as modernas chamam para o 

controle por resultados, controle por concorrência administrada e controle social 

(SCHNEIDER; NARDI, 2013). Somando, no total, há, no mínimo, cinco formas de 

responsabilização no contexto da NGP, as quais são: a) por meio de procedimentos clássicos 

de controle – planejamento, organização, direção e controle; b) através do controle 

parlamentar; c) mediante introdução da lógica dos resultados na administração; d) mediante 

concorrência administrativa (administrada); e) através do controle social.  

As cinco formas podem ser utilizadas como marco teórico para a análise da política de 

responsabilização porque auxiliam na construção de um modelo de análise como 

possibilidade de estudo nas ciências sociais e humanas que se interessam por essa 

problemática. Diante das formas apresentadas, opta-se por discorrer sobre a responsabilização 

pelo controle de resultados. Essa forma tem como premissa o fato de que uma gestão 

orientada para os resultados possui mecanismos de aferição do desempenho, de satisfação do 

usuário e de controle social, com incentivos vinculados a produtividade e eficiência, que, 
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articulados, configuram as condições necessárias para a responsabilização dos gestores 

públicos.  

Esta representa uma mudança radical na forma de prestar contas da ação pública à 

sociedade que contemple aspectos de eficiência, eficácia e efetividade da ação pública. Um 

conceito essencial nessa discussão é a contratualização, pois, através dela, se estabelecem o 

resultado desejado e as condições almejadas para o seu alcance. De acordo com Araújo 

(2010b), configura-se um processo de responsabilização na administração pública baseado em 

um modelo contratual. 

 

Um modelo contratual tem que incluir, necessariamente, metas, meios, controle e 

incentivos. Metas bem definidas servem para orientar a ação de gestão; os meios 

criam condições para o alcance das metas; o controle permite acompanhar os 

processos, a alocação de recursos, avaliar as dificuldades, enfim, avaliar a 

implementação das ações; e os incentivos constituem os elementos mobilizadores do 

comportamento humano em direção às metas. A vinculação entre metas, meios, 

controles e incentivos constituem, então, o cerne dos contratos de gestão (2). Assim, 

a contratualização deixa em segundo plano o controle burocrático e coloca em foco 

os resultados a serem obtidos. A obtenção de resultados é decorrente da pactuação 

entre as partes, que acordam entre si, além do desempenho esperado, os padrões de 

qualidade, o custo, a duração, as sistemáticas de avaliação e as formas de renovação 

do contrato (ARAÚJO, 2010b, p. 230). 

 

Diante dessa afirmativa, o controle pelos resultados deve dar respostas às seguintes 

perguntas: quem decide quais resultados serão produzidos? Como o processo funciona? Quem 

pode ser cobrado? Quem responde pelo processo de prestação de contas? 

Araújo (2010b) elenca quatro tipos de análises em responsabilização pelo controle dos 

resultados. Uma delas está na responsabilização de uma gestão pautada por indicadores de 

desempenho. Com base em Yalta, essa autora afirma que indicadores permitem estabelecer 

um conjunto de controles sobre as atividades públicas sob óticas distintas, cobrindo um amplo 

leque de possibilidades de avaliação. Outra vertente de análise vincula o tema da 

responsabilização à prática sistemática de avaliação enquanto mecanismo sistemático capaz 

de produzir mudanças de atitude em relação aos mecanismos de melhora da ação 

governamental e também um debate político mais bem informado sobre as políticas, capaz de 

produzir accountability. 

Outra questão a considerar na análise é a que engloba tanto os aspectos da 

contratualização e de indicadores de desempenho como os de avaliação. No caso da gestão 

pública, tem o objetivo de “oferecer elementos de informação e intervenção aos responsáveis 

pela administração pública, contribuir para a melhoria da capacidade de prestar contas das 
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organizações públicas, ajudar na alocação de objetivos e responsabilidades e possibilitar a 

avaliação de desempenho dos gestores públicos” (ARAÚJO, 2010b, p. 231). 

Por esse viés, observa-se que a tarefa de responsabilização pelo controle de resultados 

não é fácil, por isso, embora o discurso da responsabilização tenha ganhado destaque no 

debate sobre a Reforma do Estado, ainda predomina a forma convencional de prestação de 

contas, em que se privilegiam os aspectos processuais e legais, deixando de lado os aspectos 

vinculados a metas ou a indicadores previamente pactuados entre os diversos atores na 

formulação de políticas (ARAÚJO, 2010b). 

Em suma, os princípios da NGP podem ser sintetizados da seguinte maneira: gestão 

profissional no setor público; estabelecimento de padrões e medidas de desempenho 

explícitas; ênfase no controle de resultados; dividir o setor público em unidades menores; 

maiores níveis de competência; ênfase no estilo de gestão do setor público com base no 

modelo do setor privado; maior disciplina e avaliação dos recursos (HOOD, 1991). 

   Ao relacionarem esses princípios da NGP com a educação, Verger e Normand (2015) 

adaptam um quadro à luz dos estudos de Gunter e Filtzgerald (2013) e expressam a relação 

entre esses princípios e as políticas educacionais: 

 

                        Quadro 4 – Princípios da NGP e Políticas Educacionais 

PRINCIPIOS NGP POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

Gestão Profissional dos Serviços públicos - Profissionalização e emponderamento dos 

diretores escolares 

Normas e medidas de desempenho mais 

explícitas 

- Definição de indicadores de qualidade e de 

benchmarks sobre “êxito” educativo 

- Normas Comuns Curriculares 

Ênfase no controle de resultados  - Avaliação externa dos resultados e do 

rendimento escolar 

Desagregar o setor público em unidades de 

gestão menores 

- Autonomia escolar, school-based management  

Maior competição no setor público - Subsídios públicos as escolas privadas 

- Financiamento per capta 

- Publicação dos resultados das escolas obtidos 

em exames estandardizados 

Copiar o estilo gerencial do setor privado - Flexibilidade da escola na contratação e 

demissão 

- Estilos gerenciais de gestão escolar 

Maior disciplina/economia no uso de recursos - Financiamento de escolas com base nos 

resultados 

-Remuneração docente baseada em critérios de 

mérito/produtividade 
     Fonte: Verger e Normand (2015), à luz de Hunter e Filtzgerald (2013). (Tradução Nossa) 
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Embora esses princípios sejam comuns, é importante ter claro que a NGP assume 

configurações diversas, frequentemente ambíguos e por ter uma conotação unívoca, pró-

mercado ou neoliberal. As políticas educacionais da contemporaneidade são direcionadas com 

esses fundamentos. O reforço da prestação de contas ritualística é um exemplo desse 

processo, tendo em vista que sua função tem sido mais induzir os gestores a extraírem os 

resultados e publicá-los nos murais das organizações, em vez da discussão e deliberação na 

definição dos próximos passos com a comunidade local. Os instrumentos da NGP estão 

centrados em uma lógica de desempenho e gestão por resultados (VERGER; NORMAND, 

2015). Os autores verificam que o trabalho docente está cada vez mais condicionado à 

prestação de contas e à implantação de premiações, vinculadas ao desempenho dos alunos em 

testes cognitivos e padronizados, mais conhecidos como testes de larga escala ou exames 

nacionais. 

Ressalta-se que a NGP influenciou na introdução de processos de responsabilização na 

gestão da educação, com a ressignificação de conceitos democráticos, como participação e 

descentralização, entre outros, reiterando a lógica de quase-mercados educacionais, 

aumentando o controle administrativo que é sublimado pelo controle social e reforçando a 

competição entre as organizações educativas, com o intuito de proporcionar ações que 

induzam à melhoria dos resultados nas avaliações internas e externas. 
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3 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL: 

INTERLOCUÇÃO COM A REALIDADE INTERNACIONAL E BRASILEIRA 

 

Este capítulo analisa alguns aspectos concernentes à modernização da gestão e aos 

seus delineamentos no campo educacional, tendo como fundamentos os conceitos de 

descentralização, participação e autonomia. Estes, por sua vez, são concebidos neste trabalho 

como instrumentos conceituais para a análise dos processos de responsabilização que hoje se 

incorporam à educação. Além disso, realiza-se a construção de uma reflexão crítica sobre 

esses conceitos na medida em que são ressignificados e recontextualizados pelo 

gerencialismo, limitados a uma visão única, como técnica cuja promessa de modernização da 

gestão pública é concebida.  

A ideia de modernização vai além do âmbito setorial da administração pública e se 

manifesta explicitamente na tentativa de transformar os Estados em nações “modernas”. 

Segundo Casassus (1995), alguns países da América Latina vêm paulatinamente conseguindo 

alcançar relativos níveis de “modernidade”. A compreensão de modernidade
51

 e dos processos 

de modernização aparece como conceitos simbólicos, tendendo a substituir o discurso do 

desenvolvimento e da revolução social. A intenção principal desses projetos é de uma 

promessa de transformação global das sociedades, nas suas dimensões econômicas, técnicas e 

culturais. Contudo, sabe-se que, em nome da Nova Gestão Pública, surgem projetos de 

organização do Estado que visam instaurar processos de modernização na administração 

pública. Em educação, como setor público e dotado de orçamento financeiro próprio, percebe-

se que “La NGP ha estimulado el mayor alcance político de la evaluación educativa, y la 

mayor presencia de planes estratégicos e indicadores de desempeño en base a los que asignar 

recursos a los centros
52

” (VERGER; NORMAND, 2015, p. 603). 

                                                           
51

 O início dos anos 1970, em que se supõe ter iniciado uma nova época histórica, foi por diversas vezes descrito 

por mudanças culturais (“pós-modernismo”), enquanto outras décadas se concentraram mais em transformações 

econômicas, mudanças na produção e comercialização ou na organização societária e financeira (“capitalismo 

tardio”, “capitalismo multinacional”, “acumulação flexível”, “globalização”, assim por diante). Essas descrições 

têm em comum uma preocupação com as novas tecnologias, as novas formas de comunicação, a internet e a 

“autoestrada da informação”. Todos esses fatores – culturais e econômicos, com suas bases tecnológicas – foram 

reunidos no conceito de “pós-modernidade”, bem como a proposição de que nas últimas duas ou três décadas 

temos assistido a uma transição histórica de “modernidade” à pós-modernidade. Portanto, a modernidade 

consiste em um projeto inacabado, pois pode ser considerado no âmbito de um “capitalismo tardio” ou dentro de 

um processo de rupturas culturais, econômicas e políticas. As principais características da modernidade são: o 

racionalismo e uma obsessão com o planejamento racional, um carinho para vistas ‘totalizantes’ do mundo, a 

padronização do conhecimento, o universalismo - uma crença em verdades universais e valores, e uma crença no 

progresso linear da razão (WOOD, 1996). 
52

 “A NGP tem estimulado o maior alcance de políticas de avaliação educacional, e uma presença maior de 

planejamentos estratégicos e utilização de indicadores de desempenho como base para a alocação de recursos às 

escolas” (tradução nossa). 



99 

 

 

3.1 Notas sobre a modernização da gestão pública: implicações nos sistemas 

educacionais 

 

Com o delineamento da tendência gerencial no contexto internacional, nas últimas 

décadas do século XX, notadamente no fim da década de 1980 e no decorrer da década de 

1990, e prosseguindo no início do século XXI, agenda da política educacional brasileira 

coloca a necessidade de rever o padrão de administração adotado para gerir os sistemas 

educacionais em todos os seus níveis, fundada nas teses da nova gestão pública, tendo como 

argumento fundante a necessidade de modernizar a gestão educacional, nos níveis macro 

(ministérios), intermediários (secretarias estaduais e municipais) e micro (escola) (CABRAL 

NETO, 2009a). 

O novo enfoque de gerenciamento presente nos principais documentos da política 

educacional, na América Latina e de modo particular no Brasil, teve como objetivo a 

modernização da gestão, considerada uma estratégia para garantir o sucesso escolar. Os 

documentos delineadores das reformas no campo educacional incluem a participação, a 

descentralização, a consulta social e a cogestão comunitária como suas principais 

recomendações, sendo estes os princípios basilares da nova gestão pública em sua versão 

Public Service Orientation (PSO) (CABRAL NETO, 2009a). 

Os principais projetos de modernização da gestão da educação para a América Latina 

estão retratados nos documentos da política educacional, com enfoque na ideia de 

modernização com responsabilização em sentidos múltiplos, apresentando-se como sendo um 

dos pilares desses projetos. Nesse contexto, a gestão da educação e dos processos de 

responsabilização torna-se uma necessidade emergente para ser discutida, principalmente 

quando a matriz da “nova gestão pública” investe na problemática da responsabilização, 

relacionando-a com os pressupostos de participação, autonomia e descentralização.  

Pode-se deduzir desses argumentos que a lógica gerencial vem sendo incorporada ao 

modelo de gestão educacional no Brasil. Esse modelo inclui a defesa da responsabilização dos 

gestores e o protagonismo dos pais, dos alunos e dos professores na gestão das escolas, 

aspectos que são inerentes à nova gestão pública. Por isso, aduz-se que esses conceitos são 
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recontextualizados, ressignificados e despojados de sentido político, gerando tensões entre 

estratégias de reformas
53

 administrativa e política. 

A proposta de desviar as exigências do campo social para as relações de mercado está 

difundida, transcendendo os limites do Estado. As palavras-chave nesse processo de 

desestatização são: privatização, salário mínimo, desemprego e o conceito liberal de política 

econômica. Todos esses conceitos são sugeridos como soluções para restaurar os mecanismos 

eficazes do mercado (OFFE, 1984). No campo educacional, a concepção de privatização vem 

sendo difundida do ponto de vista ideológico, transmitindo a ideia de que somente os serviços 

privados possuem qualidade e que os serviços públicos não funcionam bem, o que se torna 

um risco latente para o mercado, ao tomar conta das esferas públicas e redefinir os direitos 

sociais como responsabilidade do Estado. 

Nessa direção, os conservadores, em nome da modernização, detêm o conceito de 

privatização como um processo de desestatização dos serviços públicos para transferi-los às 

instituições competitivas, na área da economia privada, introduzindo taxas que cobrem os 

gastos da prestação de serviços, que permanecem públicos. Trata-se de desmontar os 

mecanismos de seguridade social, o que inicialmente redireciona as prestações sociais do 

Estado e, em seguida, reduz o volume dessas prestações. Nesse sentido, essa estratégia visa 

transferir as modalidades de aspirações a instâncias externas à política, ou seja, despoja-se do 

viés político em detrimento do mercado. Essa e outras estratégias se concentram na elevação 

da capacidade de direção do Estado tanto em uma versão administrativa como numa versão 

política (OFFE, 1984). 

Na perspectiva conservadora, a versão administrativa procura melhorar a habilidade 

de direção do Estado, tendo como objetivo ampliar as suas áreas de atuação em termos 

quantitativos e fiscais. Quanto à sua capacidade de regulamentação, esta deveria ser 
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 Historicamente, o termo reforma foi usado no contexto da Reforma Protestante, cujo sentido foi atribuído a 

um avanço nas liberdades individuais dado que possibilitou, na perspectiva desse movimento, o diálogo direto 

dos cristãos com Deus. A reforma protestante contribuiu para o fortalecimento do Estado em três sentidos: 

primeiro, na consolidação de uma estrutura institucional paralela à da hierarquia católica; segundo, como o 

conflito entre protestantes e católicos derivou largas e sangrentas guerras, fortaleceu-se a necessidade de uma 

instituição para trazer a ordem; terceiro e último, trouxe a transformação na produção das ideias e identidades. 

Para isso, a educação tornou-se um elemento fundamental que contribuiu para a reconstrução de um sentimento 

de pertença, preenchendo o vazio deixado pelo sistema de governo passado. Esse preenchimento pode ser 

observado quando se deu a difusão da ideia de nação (uma identidade nacional, sentir-se partícipe de uma única 

comunidade). A discussão sobre a palavra reforma, na tradição filosófica do ocidente, tem um caráter 

progressista, dirigindo-se para o alcance de maior igualdade e liberdade. Desde então, falar de reforma na 

política ocidental significou um processo de mudança para uma sociedade mais igualitária, justa e democrática. 

No entanto, algumas experiências na América Latina têm revelado que os processos de reformas se 

movimentaram mais em direção contrária. As consequências desse processo no campo das políticas sociais 

foram desastrosas, com a perda do sentido político no campo social (BORON, 2003). 
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melhorada em termos qualitativos e organizacionais, visando uma maior efetividade da ação 

político-administrativa. Nessa mesma linha de atuação, encontram-se reformas setoriais e 

funcionais, por meio do uso frequente de indicadores sociais, técnicas de orçamento de 

programa, análise de custo e beneficio, bem como a relação de interdependência no processo 

de formulação da política (OFFE, 1984). 

De acordo com Offe (1984, p. 244), essa estratégia segue o princípio de que, em 

termos objetivos e “temporais (através de um planejamento a longo prazo capaz de identificar 

as reformas necessárias ou através de antecipação de problemas), é indispensável ampliar o 

horizonte de percepção e de ação do governo e da administração”. Essa perspectiva só é 

possível caso se consiga ampliar também a base de consenso para absorver conflitos, ou seja, 

a capacidade de desempenho da política estatal depende da ampliação de alianças sociais e 

mecanismos de integração. Portanto, essas novas relações dependem da versão política.  

A versão política como estratégia de ampliação do desempenho se torna mais óbvia 

nos sistemas políticos dominados por fortes partidos trabalhistas e socialdemocratas. Os 

dispositivos que fundamentam a política econômica e de mercado de trabalho, tais como 

coalizões socialistas, ações concertadas, fundação de Associações de Questões Trabalhistas, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e social contract, são exemplos de 

intensificação de tentativas para a institucionalização de alianças e mecanismos de 

harmonização entre governos e movimentos que lutam pela garantia dos direitos sociais 

(OFFE, 1984). 

Como bem aduz Offe (1984), as versões administrativa e política abrangem os 

problemas de funcionamento com os quais o Estado intervencionista e de bem-estar 

capitalista se defrontou em meados do século XX, tanto na República Federativa da 

Alemanha como em outros países capitalistas. Essas estratégias continuam presentes, apesar 

de, para o período analisado por Offe (1984), parecer um futuro distante. Portanto, nessas 

novas relações estão subjacentes processos de interação que despojam a capacidade política 

em detrimento da elevação da capacidade gerencial do Estado. 

Argentina, Brasil e Chile são casos particulares, entre outros governos conservadores e 

oligárquicos que tomaram a educação como um direito do cidadão ao longo do século XX. 

Tal realidade se deu com a incorporação da matriz neoliberal, por meio de organismos 

internacionais, tais como Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que 

começaram a produzir interpretações sobre a realidade social, modificando os nomes das 

coisas (BORON, 2003). Como o neoliberalismo se encarregou de ressignificar alguns 
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conceitos democráticos, a educação entrou no risco iminente de perder o sentido de direito 

para se tornar um bem. 

Para Boron (2003, p. 34), no momento em que se perde a batalha ideológica se “acepta 

que la educación, que la salud, que la seguridade, lejos de ser derechos son bienes, la 

conclusión inexorable  es que los bienes se compran y se venden en un ámbito institucional 

que es el mercado y que no tiene nada que ver con la democracia”
54

. Nesse sentido, pode-se 

observar que a educação, que deixou de ser um bem para se tornar um serviço oferecido pelo 

mercado, é ideologicamente construída por meio de estratégias, que em sua essência são 

democráticas, como a descentralização e a participação, mas que na prática são postas em 

termos de técnica de gestão a serviço do mercado (LIMA, 2008). 

No âmbito do neoliberalismo, a forma de governo de um Estado deve possibilitar 

regulamentações que garantam a difusão da ideia de liberdade, mas no sentido de liberdade de 

escolha, competição e concorrência. Há uma conotação puramente individual a essa ideia de 

liberdade, desprezando as construções coletivas. Esse conceito está arraigado nos ideias do 

neoliberalismo, formulados pelos seus fundadores. De forma exponencial, estes afirmam que 

os homens são livres para decidir sobre suas escolhas, mas o que está por trás dessa ideia é o 

fato de que as escolhas estão limitadas à ampliação do consumo. Essa estratégia tem sido 

mantida como forma de garantir a acumulação e o desenvolvimento do capital. 

Os conservadores acreditam que se cresce o nível e o volume de exigência dos 

indivíduos em relação ao Estado, decrescendo a capacidade de ação do governo nessa 

situação de crise. A discrepância entre o nível de exigência e a capacidade de desempenho faz 

com que se libere uma dinâmica que se reproduz de forma radicalizada, em que “os sistemas 

ingovernáveis se tornam cada vez mais ingovernáveis” (OFFE, 1984, p. 240). A solução para 

isso, no sentido conservador, “ou visa aliviar a sobrecarga do sistema com relação a 

exigências, expectativas e responsabilidades, ou aumentar sua capacidade de desempenho e 

direção” (OFFE, 1984, p. 240).  

Na América Latina, tem sido comum alguns governos realizarem ambas as coisas, 

inserindo estratégias de redefinição do papel do Estado em relação às exigências emergentes 

para aumentar a sua capacidade de gestão. No caso particular do Brasil, ao introduzir o 

produto ideológico do gerencialismo, o alívio da sobrecarga de exigências, expectativas e 

responsabilidades tem sido implementado por meio de processos de descentralização que 
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 Concorda que a educação, a saúde e a Seguridade, longe de direitos, são bens. A conclusão inexorável é a de 

que os produtos são comprados e vendidos em um ambiente institucional, que é o mercado, o qual não tem nada 

a ver com a democracia. 
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visam contribuir, na ótica da gerência, para aumentar a capacidade de desempenho e de gestão 

do Estado. Desse modo, um novo paradigma para a gestão pública apresenta-se como uma 

forma de responder aos desafios de melhoria da eficácia e da eficiência dos sistemas 

educativos. Uma gestão viabilizada com essas condições foi reorganizada com várias 

estruturas nas instâncias dos sistemas educacionais do país.  

A demonstração mais real desses experimentos é ressaltada em decorrência de 

processos de implementação de reformas do Estado, tomando como exemplos as iniciativas 

de privatização da Educação na América Latina. Para Boron (2003), é preciso considerar esse 

processo mais como um complexo processo de contrarreforma, em vez do sentido literal de 

reforma. Esse autor, retomando esse debate, classifica as reformas pelo menos em dois 

momentos: reformas de primeira geração e de segunda geração.  

As reformas de primeira geração tinham como objetivo superar a crise da dívida 

externa e os desajustes provocados pelo esgotamento do modelo de industrialização de 

importações. Em seguida, as reformas de segunda geração tentaram produzir mudanças mais 

na estrutura econômica. Os efeitos observados foram os mais diversos, conhecidos 

principalmente pela implementação de programas de reforma laboral. Boron (2003), sobre 

esses argumentos, afirma que tais reformas também contribuíram para mudanças no papel do 

Estado.  

Entretanto, com os dilemas do neoliberalismo, alguns valores democráticos são 

buscados como possíveis soluções, mas recontextualizados e ressignificados no quadro de um 

novo gerencialismo para a administração pública. Com isso, percebe-se uma prática de 

entrelaçamento dos conceitos de mercado relacionados com conceitos democráticos, tais 

como: participação, autonomia e descentralização, ao passo que o objetivo de todas essas 

reformas tem sido redefinir os papéis dos Estados periféricos e fortalecer os Estados mais 

desenvolvidos, especialmente aqueles onde estão localizadas as agências financiadoras, 

detentoras de hegemonia econômica, política e social, com o discurso da modernização. Essas 

gerações de reformas possuem como característica construir um rótulo de alívio das 

exigências e necessidades dos trabalhadores e ampliar a capacidade de administração do 

Estado. Nesse sentido, tornou-se visível a busca por maior modernização na gestão pública 

para atender aos cidadãos e às exigências dos mercados. 

As atuais políticas educacionais consagram com frequência pressupostos, orientações, 

e soluções modernizadoras. O discurso da modernização tende a estar mais presente nos 

domínios da regulamentação e da ação política, os quais são de ordens mais operativas e 

implementativas. A implementação de certas regras de mercado e a abertura à 
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competitividade são dois componentes que se têm tentado introduzir na gestão escolar. A 

crença nas capacidades reguladoras do mercado, na concorrência e na competitividade, nas 

ideologias meritocráticas e do sucesso e na empresa como sinônimo de organização “é em boa 

parte sinônimo e significado de modernização” (LIMA, 2002, p. 19). 

De acordo com Lima (2008, p. 21), os programas de modernização têm tomado como 

referência a organização produtiva e a atividade econômica, incorporando “a ideia de empresa 

para o seio da administração pública”. Desse modo, a empresa consiste em um modelo a ser 

seguido em termos de capacidade de resposta e inovação no âmbito das pressões do mercado. 

É importante frisar que a construção dessas estruturas de mercado possui um ideal para 

concretização. 

Offe (1984) afirma que as sociedades industriais, em contrapartida, recorrem a 

construções ideais relativamente opostas para superar as discrepâncias entre integração social 

e integração sistêmica. A escolha por caminhos opostos mostra, por um lado, que os meios 

institucionais têm a finalidade de separar o problema da integração sistêmica dos processos de 

formação da vontade, da ação coletiva e do controle social e são entregues ao mercado.  

Nessas condições, o modelo de gestão das empresas é imposto às organizações 

públicas. No âmbito da modernização dos serviços públicos, a organização pública é vista 

como uma possibilidade de mercado, com vocação para prestação de serviços, tendo em vista 

objetivos alcançados mediante tecnologias comandadas por perspectivas neogestionárias. 

Nesse modelo neogestionário, os programas de reforma forçam a administração pública a se 

tornar mais racional, prestando um serviço dirigido aos cidadãos enquanto clientes e 

consumidores. Dessa forma, encontra-se uma solução mista, em que o elo público e privado 

deixa ficar clara a maior capacidade de adaptação racional do cidadão, o qual é considerado o 

único capaz de sobreviver numa competição seletiva. A estratégia de racionalização busca o 

aprofundamento teórico sobre o saber técnico-gestionário, o qual é adquirido através das 

teorias organizacionais e administrativas (LIMA, 2008). 

O saber técnico-gestionário é valorizado de tal modo que os conceitos mais 

tradicionais são operacionalizados relativamente a outros conceitos, como é caso de eficácia, 

eficiência, qualidade e controle de qualidade, que são relacionados com democratização, 

participação e a autonomia. Estes últimos são ressignificados em decorrência do processo de 

racionalização, em que a sua compreensão se torna consideravelmente mais difícil, porque 

não dizer com mais problemática. 

Portanto, os mercados só podem funcionar quando são politicamente 

institucionalizados, dentro da moldura fixada pelo Estado, por isso, é preciso alguém com 
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saber técnico necessário e que não interfira em excesso, já que o mecanismo só funciona 

graças à ação daqueles que estão incluídos como força de trabalho “viva”. Na força de 

trabalho, as categorias de ação e funcionamento, de integração sistêmica e integração social 

estão imbricadas. A neutralização política da esfera do trabalho, da produção, passa a ser 

questionada. As sociedades capitalistas não dispõem de mecanismos que permitam 

estabelecer uma consonância entre as normas e os valores de seus membros e as condições de 

funcionamento sistêmicas a que estão sujeitas. Portanto, “a estratégia da adaptação da 

consciência às tradições e o ajustamento por baixo dos níveis de exigência, tem a finalidade 

de desaparecer o problema atrás de um falso rótulo” (OFFE, 1984, p. 257). 

Torna-se notório, corroborando com a análise de Lima (2008), que o discurso político 

da reforma transitou da expressão quantitativa e qualitativa e da fase dos grandes 

investimentos para o discurso técnico do “crescimento na qualidade”. A promoção da 

qualidade, na perspectiva neogestionária, redunda frequentemente em ações para uns poucos e 

despreza a qualidade para todos, ou seja, produz-se um mínimo de qualidade em vez de 

aumentar a quantidade de qualidades. Acredita-se que quanto maior for a expansão da 

qualidade social da educação mais as possibilidades para promover a “democratização real” 

se aproximam da sociedade (LIMA, 2008).  

De acordo com Lima (2008), os defensores da modernização dos sistemas 

educacionais são obcecados pela eficácia, pela eficiência e pela qualidade, pois acreditam que 

a reedição de programas, de métodos e de técnicas traz como novidade para o setor educativo 

foros de inovação.  

As políticas sociais, como argumentavam Lenhardt e Offe (1984), não estão, 

exclusivamente, a serviço das necessidades ou exigências de qualquer grupo ou classe social, 

mas reagem a problemas estruturais do aparelho estatal de dominação e prestação de serviços. 

Desse modo, afirmam que as inovações políticas, tais como novas leis, novos regulamentos e 

novos mecanismos de controle social, modificam explicitamente as relações de 

favorecimento/desfavorecimento entre certas categorias de pessoas.  

Portanto, o desenvolvimento de inovações não pode ser conceituado apenas como 

causa concreta de estados societários ou de mudanças definidas, mas como condição inicial 

que desencadeia interações conflitivas, cujo resultado decide relações de poder estruturais e 

constelações de interesses. Portanto, a análise das políticas classificadas como inovadoras 

deverá identificar os efeitos externos mais ou menos latentes, como os de beneficiar ou não a 

educação no município, conceder ou retirar as contribuições ao processo de democratização, 
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bem como os padrões de conflitos e estratégias específicas que dirigem o processo da 

implementação societária dessa inovação sociopolítica (OFFE, 1984). 

Os relatórios oficiais atestam se as organizações apresentam bons ou maus resultados. 

Segundo Lima (2008), até mesmo as empresas atestadas como ineficazes, para o modelo 

neotayloriano
55

, constituem-se como bons exemplos para as organizações públicas não 

produtivas, porque quem não é eficaz não sobrevive, ficando imperioso que é preciso uma 

modernização, a qual assume o significado de ser mais racional. Em suma, torna-se 

indispensável racionalizar e otimizar, garantir a eficácia e a eficiência nos serviços públicos. 

As mudanças no campo da educação se inserem numa estratégia mais ampla, que visa 

a implementação de reformas políticas e administrativas com o intuito de por em prática os 

princípios da new public management (o que passou a ser chamado de nova gestão pública). 

Algumas características que simbolizam as novas propostas de gestão pública dizem respeito 

à criação de normas-padrão e medidas de desempenho para unidades que prestam serviços, 

estabelecendo relações entre in-puts, out-puts e medidas de desempenho com base no controle 

de resultados. Muitos desses objetivos foram enunciados e estão presentes em medidas 

concretas que impactaram a educação pública, a respeito da sua administração e gestão das 

escolas, criando novos espaços (AFONSO, 2002). 

Afonso (2002, p. 89) argumenta que “a configuração de um novo espaço público que 

expresse a reinvenção democrática do Estado e um novo protagonismo da comunidade é 

certamente difícil de imaginar a curto prazo”. Além disso, num contexto político e social 

hegemônico em que os valores foram construídos com base na exploração, centralização e 

precarização, fica difícil de imaginar uma atuação do Estado orientada para promover e 

favorecer a participação democrática na discussão, na experimentação e na implementação 

dos modelos de administração e gestão das escolas. Porém, os obstáculos que se colocam são 

vencíveis e campo fértil para análise.  

A saída apresentada por esse autor, à luz de Ferguson, é a de que é necessário 

mobilizar mais teoria, mais vozes e mais política nos estudos organizacionais, pois assim será 

possível pelo menos contribuir para o fortalecimento da esfera pública e a concretização de 

mais uma etapa na construção de um novo espaço público
56

. Essa mobilização de mais 

teorias, vozes e políticas implica adentrar num campo de relações teórico-conceituais 

                                                           
55

 Também conhecido como taylorismo informático, “enquanto solução para alcançar os velhos propósitos de 

controlo centralizado e fazer face à introdução de mão de obra não qualificada (emigrantes, refugiados, minorias, 

etc.)” (LIMA, 2008, p. 118). Diz-se que alguns elementos, como a obsessão pelo cronômetro, a divisão do 

trabalho e a fragmentação, são incompatíveis com a era da robótica e da gestão da produção assistida pelo 

computador. 
56

 O autor explora os conceitos de esfera pública e novo espaço público segundo Habermas.  
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complexas. Por isso, não se pode perder de vista o conteúdo dos tipos, das formas e dos níveis 

de participação. 

 Diante do exposto, a modernização da gestão pública, além de destacar a inovação 

como aspecto importante para a sua implementação e o foco nas organizações e nos 

indivíduos, busca ressignificar conceitos tradicionais da democracia, tais como: 

descentralização, autonomia e participação. No campo educacional, esses fenômenos 

ficaram evidentes na medida em que foi imputada a implantação de medidas de controle de 

desempenho e resultados, além do incentivo as políticas de avaliação educacional e gestão 

por resultados, os quais se tornaram estratégicos na redefinição do papel do Estado, 

principalmente em setores sociais, inclusive na educação. 

  

3.1.1 A descentralização e a redefinição do papel do Estado  

 

Historicamente, o conceito de descentralização foi se reconfigurando na medida em 

que as relações de produção foram sendo modificadas ao longo do século XX e se 

ressignificando nos primeiros anos do século XXI. De acordo com Cabral Neto (2011), a 

descentralização é estruturada como uma estratégia, em uma nova fase de redimensionamento 

do papel do Estado, em relação as suas obrigações sociais. As tarefas de alcance de metas e 

resultados positivos são introduzidas, inspiradas na gerência empresarial, e os governos são 

direcionados por uma visão centrada na eficácia, na eficiência e na efetividade social dos 

serviços públicos, com vistas à implementação da gestão democrática, de modo particular na 

educação. Por isso, o desafio de promover a eficiência pública não deve se reduzir a um 

problema estritamente gerencial, nem tampouco recorrer à responsabilização pelos resultados 

como a única solução para promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Esses 

argumentos contribuem para a tese de que nem sempre a descentralização funciona como um 

elemento estimulador da democratização da ação do Estado. 

A descentralização como um processo de tomada de decisão e de transferência de 

responsabilidades, no sentido da responsabilização, retoma aspectos da sua trajetória no 

âmbito da teoria das organizações. Esses delineamentos reforçam a ideia de que a 

descentralização pode ser considerada como um dos pressupostos centrais da reforma do 

Estado brasileiro na década de 1990, conjuntura em que foi obtida como forma de gerenciar 

com maior eficiência as atividades do setor público.  
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Segundo Motta e Bresser-Pereira (2004), os referenciais da escola clássica da 

administração revelaram, a partir desse período, que o problema da delegação era a 

autoridade, que se estruturava em estudos com maior intensificação e menor intensidade, os 

quais discutiam até que ponto o administrador deve delegar a sua autoridade. As decisões de 

maior monta deveriam ser reservadas às cúpulas das organizações, pois estavam mais de 

acordo com um sistema de administração racional. A maioria das empresas era administrada 

em bases centralizadas, o que também acontecia com o Governo, o exército e as associações, 

ou seja, adotavam uma atitude a favor da centralização, com exceção da Igreja Católica. Os 

autores citados observam que os estudiosos da Administração daquela época não estavam 

interessados no assunto da descentralização. Desse modo, foi possível perceber um quadro 

seleto de pesquisadores que apresentavam ora os riscos, ora as desvantagens da 

descentralização. 

Motta e Bresser-Pereira (2004) afirmam que os autores defensores da 

descentralização, no quadro da teoria da escola das relações humanas, tinham como 

pressuposto que a descentralização contribuía para elevação da moral das organizações. 

Porém, observou-se que a descentralização obteve mais sucesso nas pequenas empresas, nas 

quais os funcionários obtinham maiores condições de conhecer os demais, havendo mais 

relações entre si. O risco que essa escola via na descentralização atribuía-se ao fato de que em 

uma empresa grande o administrador não teria condições de dar a seus subordinados a mesma 

atenção. Com isso, geraria uma crise em relação à moral das organizações.  

A teoria das relações humanas, representada por Mayo em oposição aos princípios do 

trabalho de Taylor, acreditava que, para além dos riscos, outro pressuposto relacionado às 

vantagens da descentralização estaria na possibilidade de a administração atender de forma 

mais eficiente as peculiaridades das situações locais, pois o poder de decisão é delegado a 

quem está próximo às condições locais, com resultados melhores. É sob esse último efeito que 

a descentralização foi sendo utilizada no quadro de reformas administrativas no Brasil na 

década de 1990.  

Porém, hoje a situação é diversa. Nenhum analista de organizações deixaria de 

observar o caráter descentralizado da Igreja Católica ou de qualquer outra organização. Se 

antes havia uma atitude geral mais favorável à centralização, hoje a descentralização se 

constitui agenda prioritária no debate sobre as organizações. Entretanto, por que tanta ênfase 

na descentralização? Há razões de ordem administrativa, desejo de maior poder e 

independência por parte dos administradores abaixo da administração de cúpula. O fato é que 
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as duas expressões (centralização e descentralização) são utilizadas para definir o nível de 

importância das decisões que são tomadas em uma organização. 

Essas expressões são utilizadas na teoria das organizações em três sentidos diferentes, 

pois podem ser de caráter geográfico, funcional e decisório. A descentralização geográfica é 

um problema que interessa à produção (unidades produtivas) ou à mercadologia (unidade de 

vendas), porém, do ponto de vista administrativo e político, os processos de caráter decisório 

são que têm maior importância. Nesse caso, para essa teoria, o administrador é alguém que 

toma decisões e as faz executar. Cumpre aos administradores conhecerem os critérios 

determinados, que os orientarão para distribuir a responsabilidade da tomada de decisão e que 

indicarão até que ponto determinada atividade é centralizada ou descentralizada. 

Os teóricos da organização também consideram que a descentralização não é uma 

fórmula mágica que vai resolver todos os problemas organizacionais, apesar de que nos 

Estados Unidos, sob alguns aspectos, a descentralização se tornou um “evangelho” dos 

administradores neoliberais (DIXON, 1999).  

Para os intelectuais do neoliberalismo, uma descentralização responsável combina a 

um só tempo os resultados significativos que advêm da grande empresa com a liberdade 

humana, resultante do respeito à competência e à dignidade de cada indivíduo dentro da 

organização. Para eles, a descentralização é a grande resposta aos problemas administrativos, 

por isso, tem se tornado uma filosofia, uma forma de encarar o mundo. Dessa forma, a 

descentralização se transforma em uma ideologia política como meio de conciliar a grande 

empresa oligopolística moderna com a democracia, equacionando a livre concorrência e as 

aspirações de democracia “com a realidade do capitalismo moderno, em que as grandes 

empresas, as grandes organizações, dominam o panorama social” (MOTTA; BRESSER-

PEREIRA, 2004, p. 97).  

Nesse sentido, os objetivos da descentralização nas empresas americanas não foram a 

sua democratização ou a redução do controle de administração, mas, sim, era alargar os meios 

de comando e controle sobre as empresas para aumentar sua eficiência.  

No Brasil, segundo Andrade (2005), o Plano de Reforma do Estado da década 1990, 

que parecia mais um plano de reforma da administração, por meio do referencial do 

gerencialismo, implementado na metade do final do século XX, revelava que o conceito de 

descentralização passou a ser entendido como desobrigação do Estado para com as políticas 

sociais, desconcentrando tarefas e rescentralizando o poder de decisão através do Estado. 

Embora, algumas experiências exitosas tenham ocorrido nesse mesmo período, 

principalmente no aspecto dos recursos e seu gerenciamento pelas unidades escolares. Nesse 
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sentido, é possível conjecturar que houve em certa medida um processo de 

desresponsablização, embora, a complexidade do conceito e das políticas de descentralização 

nos anos de 1980 e 1990, no Brasil, estavam relacionados com uma perspectiva progressista 

de democratização e ampliação do direito.  

No campo educacional, a conclusão de que a centralização conduzia à prática do 

clientelismo nas instituições públicas estatais propiciou a definição de diretrizes especiais para 

impedir tal prática por meio da descentralização. Com isso, os intelectuais neoliberais 

definiram que a descentralização e a gestão democrática seriam também objetivos a serem 

alcançados (ANDRADE, 2005).  

No tocante ao tema da descentralização, Cabral Neto e Castro (2011) concluem que 

nem sempre ela funcionou como elemento estimulador da democratização, porque na maioria 

das vezes também se apresentou como uma forma eficiente de controle dos gastos públicos. 

Por isso, esse processo no sistema educativo, no Brasil, não foi somente alcançado por meio 

das lutas dos movimentos sociais, ainda que se reconheça a sua grande contribuição.  

Em resumo, a descentralização foi motivada, entre outros fatores, pelo 

enfraquecimento do poder central e de suas entidades administrativas, que não conseguiram 

acomodar novas demandas de interesse da população. Sendo assim, essa visão foi incorporada 

pelo Estado brasileiro para nortear as reformas, construindo o entendimento de que os 

cidadãos conseguiriam resolver, na esfera local, todos os problemas do setor público.  

Corrobora-se com Barroso (2002, p. 189), pois este defende que “a salvaguarda dos 

interesses e dos direitos de todos os cidadãos, no domínio educativo, tem que passar pela 

afirmação de um projeto político nacional claro, incitativo e pensado na globalidade que 

incorpore os particularismos locais sem cair no localismo”. 

Para que a descentralização passe a ser um elemento estimulador da gestão 

democrática, um projeto de governo precisa edificar patamares de outra natureza com os seus 

pares. É necessário criar mecanismos que favoreçam o diálogo na gestão descentralizada e na 

consolidação da autonomia, por meio do desenvolvimento de arenas de debates e da 

formulação de regras em nível local, articulando-as com outras instâncias do sistema.  

No campo educacional, foram criados os conselhos de escola e os conselhos de 

controle social, adotaram-se eleições de diretores, desenvolveram-se e reorganizaram-se os 

conselhos estaduais e municipais de educação, bem como se incentivou a elaboração de 

Projetos Político-Pedagógicos. Tem-se, portanto, a matriz inspiradora do atual modelo de 

gestão do sistema educacional, em especial, que se busca implementar no Brasil (CABRAL 

NETO, 2009a). 
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Esses mecanismos de participação possibilitam, em tese, a criação de patamares de 

autonomia sem se contrapor às normas gerais do sistema. Não se deve considerar a autonomia 

como uma dádiva ou um decreto do poder central, mas como algo construído e inovado com 

base no diálogo e na prática (CABRAL NETO, 2011). 

 

3.1.2 A visão sobre a autonomia nos sistemas educacionais e nas escolas: entre a outorga e a 

construção  

 

Um limite conceitual entre participação e autonomia torna-se complexo, pois os 

movimentos históricos dos trabalhadores
57

 reivindicavam uma mudança valorativa na 

representação política, adquirindo a dinâmica autogestionária. Por essa razão, Martins (2002, 

p. 212) sustenta que  

 

[...] todos esses movimentos têm sido impulsionados pela mesma substância política 

e social, pois, historicamente, reivindicam a ampliação das bases que sustentam a 

democracia no que tange à representação política e, consequentemente, à 

distribuição de poder, bem como uma organização coletiva baseada na livre 

associação de trabalhadores ou de produtores. 

 

O tema autonomia emergiu na última metade do século XIX e durante as primeiras 

décadas do século XX, sob forte influência das ideias socialistas incorporadas pelos 

trabalhadores, ao defenderem que as oficinas de trabalho passassem a ser exploradas por 

trabalhadores associados, atuando como seus gestores. Portanto, conclui-se que 

 

[...] a história das lutas de trabalhadores tem demonstrado que estes, ao se 

organizarem autonomamente, desenvolvem uma disciplina fundamental para lograr 

levar adiante as reivindicações, orientados pela necessidade premente de criar novas 

relações sociais, extrapolando as orientações estritamente partidárias, de um lado; e 

de outro, são movidos pela busca da ressignificação dos valores democráticos que 

permitam nova organização do espaço político (MARTINS, 2002, p. 216). 
  

Nesse contexto, Martins (2002, p. 216) salienta que “Os rumos tomados pelo 

movimento internacional de trabalhadores ao longo da primeira metade do século XX 

promoveram a consolidação do conceito de autonomia no pensamento social”.  

De acordo com Lima (2008), autonomia pressupõe uma capacidade de envolvimento 

criativo dos atores escolares e não escolares na governação democrática das escolas, 

assumindo-a como um projeto coletivo de interesses plurais, concertados e negociados, que 
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 A Comuna de Paris, a Revolução Espanhola entre 1936 e 1939, o socialismo no caminho próprio da 

Iugoslávia e o movimento sindical na Polônia, nos anos 1970. 
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não são, todavia, balizados com os valores e as orientações politicamente estabelecidos para o 

sistema educativo.  

Nesse sentido, fazem parte do conceito de autonomia as ideias de sujeito e de normas, 

em que ser autônomo significa ser capaz de propor e conduzir-se por normas sugeridas ou 

aceitas por ele próprio (SILVA, 1996). Essa discussão sobre a autonomia deve ser 

acrescentada à situacionalidade da realidade humana, pois todo ser e agir humanos podem 

ocorrer condicionados por circunstâncias precisas e concretas, em que não há uma liberdade 

absoluta, mas relativa, e que essa liberdade está mais presente na capacidade de escolha do 

que na de criação incondicional. Sendo assim, nas relações sociais do sujeito, deve-se levar 

em conta a existência de outros indivíduos com atuações que visam objetivos competitivos, 

cooperativos ou neutros, em relação ao sujeito considerado. Por isso, faz parte da noção de 

autonomia a ideia de poder, ou seja, a capacidade de influenciar as coisas e pessoas de modo a 

obter sua adesão aos propósitos do sujeito. “O ser autônomo tem como contrapartida o dever 

de ser responsável” (SILVA, 1996, p. 59).    

A escola pode realizar outras funções latentes, mesmo quando alguns valores parecem 

inquestionáveis como, por exemplo,  

 

desempenhar melhor o seu serviço público de educação. Um modelo de 

administração escolar comprometido com a escola pública não pode deixar de ter 

relação com os valores específicos do domínio público, entre os quais se destacam a 

igualdade, a justiça e a cidadania (AFONSO, 2002, p. 80, grifos do autor). 

 

A inscrição na agenda política da questão da autonomia das escolas públicas não 

ocorreu à margem das transformações pelas quais vem passando o Estado desde a década de 

1980. Assim como em países centrais de hegemonia capitalista, aconteceu e continuam 

acontecendo transformações, com especificidades próprias, no Brasil e em outros países 

periféricos. 

De acordo com Afonso (2002), o Estado vem impondo e induzindo mudanças 

profundas na administração dos sistemas educativos, porque continua a exercer o seu papel 

como instância de regulação social, política, cultural e econômica. Os sentidos dessas 

mudanças só podem ser avaliados se para além do contexto global forem consideradas as 

respectivas especificidades nacionais. Torna-se necessário relacionar essas especificidades 

mutantes com a dinâmica das políticas econômicas e sociais, as quais por força da 

globalização vêm ocorrendo juntamente à propagação do Estado neoliberal. 

Todavia, a autonomia escolar é uma das medidas de efeito da Nova Gestão Pública na 

educação, pois, de acordo com Verger e Normand (2015, p. 602), “la ‘autonomía escolar’, que 
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es una de las medidas más emblemáticas de las reformas de NGP en el campo educativo dada 

la importancia que la NGP concede a la fragmentación de los servicios públicos en unidades 

de gestión más independientes
58

”. Um enfoque gerencialista conhecido como school-based 

management implica uma descentralização das responsabilidades de gestão em nível da 

escola, em que o diretor passa a contar com mais competência para administrar os recursos 

econômicos e humanos, assumindo, desse modo, mais poder do que os professores e demais 

funcionários da escola (VERGER; NORMAND, 2015). 

Porém, a autonomia escolar também possui um sentido educativo e pedagógico, que 

consiste em outorgar mais capacidade de decisão às escolas em relação ao projeto 

pedagógico, isto é, os conteúdos curriculares. Essa perspectiva de autonomia tem como 

objetivo fazer com que a educação escolar se adapte a particularidades e necessidades do 

contexto cultural e social em que a escola está ligada (VERGER; NORMAND, 2015).  

 

3.1.3 A participação: da técnica de gestão ao processo de democratização 

 

A palavra participação tornou-se nos últimos tempos parte do vocabulário popular. 

Essa incorporação se devido às reivindicações de estudantes e grupos que queriam, na prática, 

a abertura de novas áreas de participação, acompanhada da implementação de direitos seus 

(PATEMAN, 1992). Esses movimentos colocam não apenas uma questão importante para a 

teoria política em busca do lugar da participação numa teoria moderna da democracia, mas 

também refletem sobre como esse lugar se configura no âmbito da nova gestão pública.  

No início do século XX, a democracia enquanto governo do povo, por meio do 

máximo de participação, continuava sendo um ideal. Isso se deu principalmente por causa da 

complexidade das sociedades industriais e do surgimento de formas burocráticas de 

organização. Nesse cenário, havia sérias dúvidas se a concepção ideal de democracia seria 

colocada em prática. Por outro lado, persistiam as expectativas em relação ao 

aperfeiçoamento da democracia, no decorrer da primeira década do século XXI. 

O surgimento de formas burocráticas de organização influenciaram na concepção da 

participação como técnica de gestão. Nesse sentido, Lima (1997) elaborou uma crítica à 

perspectiva formal recontextualizada nas políticas educacionais e incorporada como técnica 

de controle e gestão das/nas escolas e universidades, cuja funcionalidade se limitava à 
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 “a ‘autonomia das escolas’ é uma das mais emblemáticas reformas propostas da NGP na educação. A NGP 

atribui importância à fragmentação dos serviços públicos em unidades de gestão mais independentes” (tradução 

nossa). 
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aplicação de um conjunto de regras formais que objetivam controlar os indivíduos nos 

processos de interação por meio de imperativos hegemônicos.  

No entendimento de Lima (1997, p. 49), 

 

[...] o modelo gerencialista tende a transferir o controle organizacional para a tecno-

estrutura de gestão e para o mercado, adotando concepções instrumentais/funcionais 

de autonomia e de participação, agora sobretudo representadas como técnicas de 

gestão eficazes na consecução de objetivos claros e consensuais, apelando a novas 

tecnologias, certas e consistentes. 

 

Historicamente, a palavra participação, por seu conteúdo potencialmente democrático 

e sua relação com ideias da democracia substantiva, não combinava com um modelo 

burocrático-tradicional de gestão. Entretanto, com a crise desse modelo e as sucessivas busca 

de respostas para ela, o seu sentido foi sendo ressignificado e recontextualizado no quadro 

teórico do gerencialismo. De acordo com Lima (2008, p. 71), a participação é uma palavra 

presente nos discursos político, normativo e pedagógico, no entanto, defende uma perspectiva 

contra-hegemônica, a qual deve conduzir o estudo sobre a participação: 

 

Por referência a um projeto político democrático, como afirmação de interesses e de 

vontades, enquanto elemento limitativo e mesmo inibidor da afirmação de certos 

poderes, como elemento de intervenção nas esferas de decisão política e 

organizacional, fator quer de conflitos, quer de consensos negociados, [...] 

admitindo-se a não participação [...]. 

 

Nesse contexto, a concepção de participação transitou de uma forma ideal e foi 

sucessivamente sendo organizada, na medida em que se constituiu como conquista, um 

princípio democrático consubstanciado no que se designa por participação consagrada. 

Consagrada como direito e instrumento da democracia, a participação na educação e na escola 

assume contornos normativos. Todavia, “conquistada como princípio e consagrada enquanto 

direito, a participação deve constituir uma prática normal, esperada e institucionalmente 

justificada” (LIMA, 2008, p. 71). O autor observa na conjuntura portuguesa que como direito 

a participação está sujeita à regulamentação formal-legal, por isso aparece nos documentos 

oficiais como um dos princípios de gestão democrática da educação e da escola.  

No Brasil, esse preceito formal-legal da participação é reconhecido na Constituição 

Federal de 1988, a qual subscreve como princípio da educação nacional a “gestão democrática 

do ensino público, na forma da lei”, em seu Artigo 206, inciso IV. Esse mesmo preceito é 
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ratificado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 9.394/96), conforme Art. 

3º, inciso VIII, como sendo um dos princípios em que o ensino será ministrado.  

Em seu Artigo 14, a LDB estabelece que os sistemas de ensino definem normas de 

gestão democrática de acordo com suas peculiaridades e os seguinte princípios: 

 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 2010, p. 17). 

 

Além da CF de 1988 e da LDB 9.394/1996
59

, é preciso fazer referência a outras 

conquistas em termos de orientação da participação, como os dois Planos Nacionais de 

Educação, que foram concebidos com formas de participação distintas, sendo o primeiro 

referente ao período de 2001 a 2010, aprovado pela Lei federal 10.172/2001, e o segundo, o 

PNE, aprovado para o decênio 2014-2024, por meio da Lei 13.005/2014. Enquanto que o 

primeiro Plano foi formulado pelo corpo técnico do Poder Executivo, com baixa participação 

e convite da população, o segundo se caracterizou por um amplo debate com a sociedade, com 

consultas públicas em conferências realizadas nos estados, municípios e Distrito Federal, além 

de uma Conferência Nacional de Educação. Essas conferências contribuíram nesse processo, 

proporcionando um documento de referência para nortear a construção do último PNE, 

embora nem tudo que foi proposto tenha sido aprovado.  

De acordo com Lima (2008), no plano das orientações, é importante considerar a 

participação do ponto de vista dos atores participantes, os quais eventualmente estão dispostos 

a outras orientações, tomando como base outros tipos de regras formais e não formais. As 

regras formais são instituídas por normas predeterminadas pelas organizações e são frutos de 

orientações externas. Já as regras não formais compõem um quadro de construções dos 

próprios atores, à luz de orientações internas.  

Na perspectiva do autor, isso pode conduzir à distinção entre participação regulada 

por regras não formais (ou participação não formal) e participação regulada por regras 

informais (ou participação informal), cujas regras apresentam níveis menores de estruturação 

e de formalização, “ao ponto de, no tocante às regras informais reguladoras da participação, se 

poder falar com maior rigor em regularidades” (LIMA, 2008, p. 72).   

                                                           
59

 A passagem da CF de 1988 e da LDB de 1996 para os PNE não desconsiderou que nesse percurso outras 

políticas estavam sendo formuladas e aprovadas, por meio de Emendas Constitucionais, como o FUNDEF, mais 

tarde redimensionado para a Educação Básica, que compreende desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, e de 

modo peculiar fez referência a modalidade Educação de Jovens e Adultos. 
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A participação consagrada e a decretada decorrem de um plano de orientações 

externas. No trânsito teórico das orientações externas para o plano das orientações internas da 

ação organizacional, o estudo da participação há de considerar a análise da participação 

praticada. 

Segundo Lima (2008), a participação praticada é classificada de acordo com quatro 

critérios: a) democraticidade; b) regulamentação; c) envolvimento; d) orientação, 

distinguindo-se em vários tipos e níveis. 

O critério de democraticidade diz respeito ao acesso e à capacidade de influenciar na 

decisão. Esta pode se dar mediante duas formas de intervenção: direta ou indireta. Na forma 

direta, é possível perceber que se dispensa a mediação e a representação de interesses e 

assumem-se figurinos de caráter representativo, cuja interferência no processo de tomada de 

decisão ocorre pelo exercício do voto (assembleias, unidades e departamentos). Na segunda 

forma de intervenção, a indireta, a participação ocorre mediatizada por representantes 

revogáveis que podem ser fiduciários (interesses gerais) ou delegados (interesses particulares) 

(LIMA, 2008). 

Outro critério atribuído à participação é o da regulamentação. Este se relaciona às 

regras instituídas e instituintes, justificáveis em termos operativos. Esse critério de 

participação possui pelo menos três tipos de regras: formais, informais e não formais. As 

regras formais estão estruturadas por meio de documentos, como estatuto, regulamento etc. 

Geralmente, são conhecidas como regras instituídas que são aplicadas legalmente em nível 

universal. As regras não formais são consideradas menos estruturadas e são construídas no 

âmbito das organizações com intervenção dos atores (instituintes). Estas são elaboradas com 

base na interpretação local das regras organizacionais. O terceiro tipo de regra de 

participação, porém, não tão consensual do ponto de vista teórico, são as regras informais 

(LIMA, 2008).  

Segundo Lima (2008), para saber que essas regras existem, é preciso considerar que as 

suas características possuem delineamentos não estruturados e produzidos em um pequeno 

grupo. Porém, tais normas complementa a prática da participação formal e não formal, 

colocando-se em oposição a um limite imposto por certas regras. 

Outro critério importante no estudo da participação está relacionado ao nível de 

envolvimento. Este tem como referências formas de ação e de comprometimento mais ou 

menos militantes, de acordo com a rejeição do ativismo. Nesse sentido, possui três níveis 

distintos de mobilização: ativa, reservada e passiva. No nível de participação ativa, há um 

elevado envolvimento na organização individual ou coletiva; um conhecimento aprofundado 
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de direitos, deveres e possibilidades, atenção, vigilância, afirmação, capacidade de influenciar 

nas decisões; um desenvolvimento de garantias formais e conquistas outras; e a utilização de 

uma gama de recursos, incluindo formas de contestações e de oposição (LIMA, 2008). 

No nível da participação reservada, há variações entre a participação ativa e passiva, 

ou seja, existe um sentido tático que pode evoluir para o nível ativo ou passivo. Nesse nível, o 

participante é mais expectante e calculista para tomar uma posição mais definida, não revela 

uma posição de imediato, representa a posição de largos setores, assim como negocia e 

condiciona a sua intervenção (LIMA, 2008).  

A participação passiva se constitui por meio do desinteresse e do alheamento à 

organização, a partir da qual os cidadãos comparecem pouco às reuniões e desconhecem a 

regulamentação em vigor da organização. Adota o não envolvimento ou envolvimento 

mínimo como estratégia e é indiferente ao tipo de política e às decisões tomadas, pois descrê 

nas possibilidades de influenciar as decisões (LIMA, 2008). 

O quarto critério de participação está relacionado à orientação. A participação toma 

como referência objetivos desenvolvidos, estruturados da, na e pela organização, coexistindo 

dois tipos de metas consensuais ou convergentes e divergentes. Os do tipo convergentes 

apresentam objetivos formais, cedendo lugar ao formalismo e à ritualização, e poucas vezes 

legitimam formas alternativas de intervenção. Os objetivos divergentes resultam da ruptura 

transitória temporária com os objetivos formais e oficiais (LIMA, 2008).  

Portanto, segundo Lima (2008, p. 81), “com base nos critérios enunciados, e através de 

um processo de conjunção de diferentes formas e tipos de participação, [é] possível estudar e 

qualificar a participação praticada pelos atores da organização”. Consoante ao autor, não é 

legítimo valorizar certos tipos de participação sem o confronto com a realidade. 

A problemática da modernização da gestão pública, com recorte para a educação, 

provoca algumas reflexões fundamentais para se compreenderem os processos de 

responsabilização, tal como será discutido mais adiante. Todavia, sabe-se que tanto o termo 

“qualidade” quanto “para todos” são carregados de conteúdos ideológicos e polissêmicos. 

Este último tem se incorporado aos discursos da participação legitimados pelo Estado, com o 

sentido de que, por decreto, esta é uma responsabilidade de todos. De fato, mas é preciso 

averiguar as condições em que esse processo é viabilizado. Isso depende ainda do nível de 

democraticidade e da concepção de participação.  

Afirmar que todos são responsáveis por participar pode se tornar um risco, na medida 

em que, dependendo do tamanho do grupo, é impossível garantir cem por cento de 

participação. Com isso, quanto maior o grupo, maior será a dificuldade de garantir que todos 
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participem. A expressão “responsabilidade de todos” pode esconder a responsabilidade do 

Estado pela qualidade da oferta educacional, alegando que a baixa qualidade advém da 

ausência de participação. É nesse sentido que a responsabilidade vem e tornando uma 

estratégia fundamental para a desresponsabilização do Estado, na medida em que transfere a 

responsabilidade no sentido de participação para a comunidade.  

Embora a participação esteja ameaçada, nesse quadro de incertezas, não é possível 

abrir mão desta nos processos decisórios, pois se configura como elemento importante de 

interação e discussão para avançar nos processos de democratização. É através da participação 

que os sujeitos são ouvidos e devem se posicionar em defesa dos direitos sociais. A abertura 

para ser ouvido é um primeiro passo, mas não basta, sendo necessário que a participação se 

efetive por meio do poder de decisão aos participantes, de modo que esta não se torne casual 

ou um mecanismo formal para legitimar as decisões de cima para baixo, até alcançar um alto 

nível de eficácia política.  

De acordo com Pateman (1992), a educação para a democracia, na perspectiva da 

teoria da democracia participativa, se coloca como mais plausível, para isso, requer que as 

estruturas sejam democratizadas. Para essa teoria, de algum modo, “a experiência da 

participação torna o indivíduo psicologicamente melhor equiparada para participar ainda 

mais” (PATEMAN, 1992, p. 65). Embora se reconheça que pode haver alguns casos, são 

considerados como exceções a essa regra.  

Portanto, os indicadores de participação se apresentam como sinais de que o contexto 

educativo está sendo baseado num modelo de racionalidade econômica, em que a autonomia 

passa a ser um instrumento de construção de um espírito e uma cultura organização-empresa; 

a participação é vista como uma técnica de gestão, um fator de consenso e coesão; e a 

descentralização, congruente com a organização do mercado, respeitando a liberdade 

individual. 

 

3.2 Reformas educacionais e processos de responsabilização: das promessas de melhoria 

da qualidade às incertezas 

 

Segundo Arendt (2014), o poder de fazer promessas ocupou o centro do pensamento 

político ao longo do tempo, sendo bastante conhecido em nossa tradição. A faculdade de 

prometer se constitui na supremacia baseada no governo de si mesmo e dos outros. As 

promessas possuem a capacidade de reunir homens mutuamente para formar uma soberania, 
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bem como de fazer acreditar no futuro como se fosse o presente. Por outro lado, o ato de fazer 

promessas dissipa a imprevisibilidade, a incerteza, a inconfiabilidade na ação dos homens. 

Nesse sentido, conjectura-se que no âmbito da sua construção histórica os sistemas 

educacionais, com destaque para a escola pública, enfrentaram várias promessas e incertezas. 

A questão da responsabilização é uma dessas, visto que vem acompanhada da promessa de 

melhoria da qualidade da educação, não podendo deixar de ser observado o fato de que o 

descumprimento dessas promessas pode levar a incertezas, à imprevisibilidade.  

Em face desse entendimento, esta seção tem como objetivo construir um panorama 

político das práticas de responsabilização na educação reconhecidas no contexto internacional 

e nacional, buscando referencial para responder as questões produzidas no início deste 

trabalho, visto que se está diante de um contexto diversificado, assimétrico, composto por 

dois grupos de autores: um que defende a responsabilização como estratégia de controle de 

resultados para a melhoria da qualidade da educação e outro que se contrapõe à 

responsabilização numa perspectiva gerencial, ou seja, faz uma crítica aos estudos que focam 

apenas nos impactos e nos efeitos da responsabilização, que tem gerado mais controle de 

resultados e competição administrada entre as escolas do que a qualidade da educação, numa 

perspectiva democrática e emancipatória. 

Nesse sentido, tem-se a finalidade de construir um panorama crítico, com intuito de 

responder a seguinte pergunta: a política de responsabilização, da forma como vem sendo 

formulada e implementada, como uma estratégia gerencial, consegue cumprir as suas 

promessas de melhoria da qualidade da educação ou tem aumentado as incertezas com relação 

à teoria e à prática dos trabalhadores em educação?  

De acordo com Marx (2012), o pensamento humano, na condição de verdade objetiva, 

não é uma questão teórica, mas prática, tendo em vista que é na práxis que o homem precisa 

comprovar a verdade. Desse modo, isolar o pensamento da práxis é uma questão puramente 

escolástica. 

No que concerne ao pensamento reformador, o interesse na reforma da educação 

pública pode ser encontrado no final do período posterior à Segunda Guerra Mundial (1945-

1975), considerado como os Trinta Gloriosos, marcado pelo crescimento exponencial da 

oferta educativa escolar, com efeito combinado entre o aumento da oferta (políticas públicas) 

e o da procura (corrida à escola). O fenômeno da explosão escolar marca a passagem de uma 

escola elitista para uma escola de massas, com sua entrada em um tempo de promessas. 
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A expansão quantitativa dos sistemas escolares estava associada a um pano de fundo 

marcado pela euforia e o otimismo em relação à escola, com base na associação mais escola e 

três promessas: desenvolvimento, mobilidade social e igualdade (CANÁRIO, 2008).  

A promessa de desenvolvimento estava relacionada à combinação entre o progresso 

econômico e a elevação geral dos níveis de qualificação escolar das populações, de modo que 

as despesas com a educação passam a ser encaradas, na óptica da teoria do capital humano, 

como um investimento, entendido como uma condição do desenvolvimento, necessariamente 

impulsionado pelo Estado. Nesse período, a ideia de Estado Educador cede lugar a um Estado 

Desenvolvimentista que gere um sistema educativo percebido como uma grande empresa. 

Nessa perspectiva, a construção de uma escola de massas estava relacionada com os 

princípios reguladores presentes na produção econômica: “a produção em massa, com a 

tentativa de realizar economias de escala e ganhos de produtividade através do incentivo à 

inovação tecnológica” (CANÁRIO, 2008, p. 75). 

No início dos anos 1970, uma das crises petrolíferas marca o fim de um ciclo 

caracterizado pelas ilusões do progresso. Além disso, o diagnóstico da crise mundial da 

educação coincide com a falência das promessas das escolas. A investigação sociológica 

demonstrou que não havia linearidade entre as oportunidades educativas e as sociais. A 

sociologia da reprodução colocou em evidência o efeito reprodutor e amplificador das 

desigualdades sociais.  

Em suma, Canário (2000, p. 75) afirma: “Na medida em que se democratiza, a escola 

compromete-se com a produção de desigualdades sociais e deixa de poder ser vista como uma 

instituição justa num mundo injusto”. Os resultados desse processo desencadearam em 

reformas educacionais, pois nesse período se averiguou também que as notas dos alunos nas 

avaliações e a qualidade do ensino estavam em declínio.  

Os políticos dos estados norte-americanos começaram a decretar uma série de novos 

padrões e regulamentos, conhecidos como a primeira onda de reforma educacional. 

Correspondiam a reformas verticais, pensadas de cima para baixo, e de caráter centralizado, 

que influenciavam professores e escolas por meio de certificações e recompensas salariais 

(DEE, 2012).  

As primeiras reformas com objetivos voltados para a responsabilização adotaram um 

padrão de desempenho baseado em testes para efetivar o controle de resultados. A partir de 

1975, quase todos os estados norte-americanos tinham introduzido novos programas 

(Minimun Competence Test – MCT) elaborados para avaliar as habilidades básicas dos 

alunos: a cultura da valorização do desempenho. Os alunos iriam fazer os exames na nona ou 
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décima série, com múltiplas oportunidades para refazerem os testes. Os padrões MCT 

exigiam que os alunos demonstrassem habilidades em leitura e matemática correspondentes à 

oitava ou nona série. Entretanto, saber se o MCT influenciou de forma mais substancial nas 

taxas de abandono escolar ficou como uma questão empírica em aberto (DEE, 2012). 

As reformas aceleradas na década de 1980, nos Estados Unidos, após a publicação de 

vários relatórios, demonstravam severas críticas em relação à educação pública. Em um 

desses documentos, intitulado Uma Nação em risco, era destacada a necessidade de padrões 

mais elevados para os concluintes do ensino médio. Esse relatório alegava que a combinação 

de um currículo estilo cardápio, com ampla escolha pelos alunos, fazia com que muitos deles 

optassem por cursos de estudos difusos e pouco desafiantes, bem como recomendava que os 

estudantes cursassem disciplinas de áreas acadêmicas essenciais, o que seria possível “com 

um ‘novo currículo básico’, consistindo em quatro anos de inglês e três anos de estudos 

sociais, ciências e matemática” (DEE, 2012, p. 158).   

Dee (2012) alerta para o fato de que as discussões sobre o diverso conjunto de 

políticas públicas apresentadas para esse fim podem ser comparadas com propostas 

alternativas da segunda “onda de reformas” que enfatizaram a descentralização e o controle 

local das avaliações.  

A segunda onda de reformas introduzidas na década de 1990 revela que em 1992 

alguns estados norte-americanos apresentaram os novos requisitos de conclusão do ensino 

médio, porém os estados da Flórida, Louisiana e Pensilvânia ficaram aquém do padrão 

recomendado. O fracasso desses padrões nesses estados foi fundamental para a construção de 

críticas relacionadas à introdução de avaliação high-stakes, uma vez que esta induz a mudar o 

estilo de o professor ensinar e ao estreitamento curricular, ou seja, essa política faz com que 

os professores ensinem para os testes.  

Em 1994, foi criada a primeira lei de responsabilização americana sob o estímulo da 

administração de Bill Clinton nos Estados Unidos, a qual foi aprovada pelo Congresso, que a 

impôs aos estados. Essa lei foi concebida com base na experiência do “milagre do estado 

Texas”, na época do governo George Bush. A legislação exigia que as escolas mostrassem, 

por meio de avaliações, o progresso dos estudantes a cada ano, de modo que levassem a altos 

níveis de proficiência educacional determinados pelo estado. No entanto, a lei mostrou-se 

vaga e com pouca aplicação federal, de modo que muitos planos de responsabilização 

estadual acabaram sendo mal elaborados e o progresso se deu de modo desigual. Ainda assim, 

ela sinalizava um apoio bipartidário para a responsabilização escolar e, por essa razão, os 

governantes descobriram que a responsabilização, associada ao aumento de despesas, tinha 
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um apelo no espectro político. Essa lei foi considerada subjacente à política No Child Left 

Behind, de 2002 (WEST; PETERSON, 2012).   

A experiência da política No child left behind norte-americana retrata resultados 

perigosos, entre eles: acentuada desigualdades entre localidades, entrega da gestão das escolas 

a organizações do terceiro setor, tornando-se notória a rotatividade de instituições para esse 

fim nas escolas. Além disso, apesar da oportunidade de os pais escolherem a escola para que 

os filhos estudem, verificaram-se esvaziamento, fechamento de escolas e superlotação de 

escolas de referência (RAVITCH, 2011). 

Nesse âmbito, a responsabilização tornou-se uma questão presente no plano de 

governos dos presidenciáveis norte-americanos nas eleições em 2000. A aprovação de uma lei 

de responsabilização nos EUA estava na lista de preocupações dos eleitores. Com a aliança 

bipartidária entre conservadores e democratas, a lei de responsabilização foi aprovada com 

ampla maioria, em janeiro de 2002.  

Sumariamente, a lei de responsabilização norte-americana exige que os estados 

avaliem o desempenho dos alunos a cada ano, entre a terceira e a oitava séries, em matemática 

e leitura, com avaliação adicional entre a décima e a décima segunda série. Os resultados são 

disponibilizados para o público. As escolas fora do padrão são classificadas como 

“necessitando de melhoria”, tendo os pais a opção de colocar os filhos em outra escola 

pública no mesmo distrito. As escolas que fracassarem após cinco anos serão “reestruturadas” 

(WEST; PETERSON, 2012). 

A lei de responsabilização educacional dos Estados Unidos fixou o ano de 2014 como 

referência para que todas as crianças americanas das escolas fossem proficientes em leitura e 

em matemática, tarefa impossível em 2001, quando Arne Duncam (Secretário de Educação 

dos EUA) declarou que 80% das escolas não tinham condições de cumprir tal meta.  

Segundo Cerdeira (2015, p. 83), o NCLB abrange, no mínimo duas ideias: 

 

Em primeiro lugar, ele abrange a ideia de que a remuneração deve ter como base o 

mérito: profissionais de escolas cujos alunos têm bom desempenho devem ser mais 

bem pagos por isso. Em segundo lugar, seus formuladores e defensores acreditam 

que as provas externas podem identificar escolas com problemas de gestão e 

organização, ajudando em sua superação. 

 

Na avaliação de pesquisadores como Ravitch (2011) e Freitas (2012), a lei americana, 

ao responsabilizar os gestores pela qualidade da educação a partir de metas, abriu os caminhos 

para os processos de privatização da educação e levou a destruição do sistema público 

educacional. Além disso, as escolas que não demonstraram avanços ano a ano ficaram sujeitas 
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a sanções radicais, como o fechamento e a conversão em escolas privatizadas por 

administração de contratos de gestão (escolas charters) via Organizações Não 

Governamentais e Fundações (RAVITCH, 2011; FREITAS, 2012).  

Segundo Freitas (2012), as avaliações geram tradições e dirigem os olhares de 

professores, diretores e alunos para o que é valorizado. Se o que é valorizado é a leitura, a esta 

eles dedicarão sua atenção, deixando os outros aspectos formativos de fora. O uso de testes 

provoca o aparelhamento da educação. Não é sem razão que, a partir de interesses 

corporativos empresariais, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

– OCDE
60

 ficou com a tarefa de avaliar a educação no mundo seguindo padrões na forma de 

habilidades medidas em um teste realizado a cada três anos, focalizando a cada avaliação uma 

das suas dimensões: leitura, matemática e ciências. Essa avaliação ficou conhecida como 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
61

. 

Esse programa de avaliação comparada foi criado em 1997 com o objetivo de realizar 

avaliações a cada triênio. O PISA foi desenvolvido e é coordenado internacionalmente pela 

OCDE, havendo em cada país participante uma coordenação nacional. De acordo com os 

resultados obtidos nesse exame, os países se organizam para construir um currículo 

competitivo a fim de se inserir na economia globalizada. O Programme of International 

Student Assessment tem se mostrado uma forma de regulação bastante difusa, na qual se 

evidencia a comparação em escala mundial dos países que se encontram nas pontas do 

ranking em termos de educação (AFONSO, 2012). 

Portanto, a obsessão pela comparação é visível tanto no contexto europeu como no 

contexto mundial, porém é visto que a realização de exames nacionais não perde importância. 

A valorização do PISA não tem retirado a importância dos exames nacionais. De acordo com 

Afonso (2012, p. 475), alguns dos objetivos dessas avaliações “decorrem da realização de 

provas estandardizadas, cujos resultados permitem a comparação e emulação entre escolas, ou 

fundamentam medidas para a sua responsabilização, servindo ainda como critério para a 

avaliação do próprio sistema educativo”. 

Esse autor afirma que há uma clara tendência na maior parte dos países europeus a um 

maior controle sobre a ação didático-pedagógica dos professores. Os professores e as escolas 
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 A OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é uma organização global que visa 

ajudar os governos-membros a desenvolverem melhores políticas nas áreas econômicas e sociais. Os países 

membros buscam o enriquecimento do capital humano das nações por meio da educação e do aprimoramento 

constante dos sistemas de ensino. Nesse sentido, vem trabalhando nos últimos anos para melhorar os indicadores 

internacionais de desempenho educacional. Para tanto, resolveu investir na melhoria das medidas de resultados, 

organizando pesquisas internacionalmente comparáveis, enfocando habilidades e competências necessárias a 

vida moderna. (PISA, 2000). 
61

 Em inglês, a sigla PISA possui a seguinte escrita: Programme for International Student Assessment. 
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estão submetidos a uma prestação de contas múltipla, em relação aos ministérios de educação, 

às secretarias e às diretorias educacionais, mas também aos pais e outros responsáveis pela 

educação. Mediante essa realidade, conjectura-se ainda que, do ponto de vista da procura 

familiar pelas escolas, esses resultados podem levar muitos pais a selecionar as escolas para 

matricular seus filhos, o que pode resultar em dois efeitos. O primeiro implica o inchamento 

de algumas unidades, mediante a grande procura por vagas, bem como a condução da 

organização do trabalho escolar para um sistema de reserva de vagas e maior seleção dos 

alunos. No segundo, há o esvaziamento decorrente da baixa procura, visto que algumas 

unidades podem deixar de funcionar por falta de número suficiente de alunos, assim como as 

próprias escolas podem ficar sem o recebimento de mais recursos financeiros. 

Concorda-se com a afirmação de Afonso (2009), quando aponta que o pensamento 

neoliberal e neoconservador se traduziu na criação de mercados e quase-mercados em 

educação e na valorização da liberdade de escolha educacional das famílias. 

De acordo com Barroso e Viseu (2006), somente perante a combinação desses 

ingredientes pode-se aludir a uma política destinada à construção de um mercado da 

educação. Para essa política, a escola deveria ser libertada do Estado, gerida como uma 

empresa, num sistema de concorrência gerado pela livre escolha pelos pais. Esse tem sido um 

dos principais instrumentos para a criação de um mercado educacional. 

Ainda sobre esse ponto, Barroso e Viseu (2006) destacam os seguintes argumentos: os 

defensores da livre escolha apostam na liberdade de escolha da escola como um direito 

parental; o sistema de administração da escola pelo Estado é ineficaz, irresponsável, 

burocratizado e centralizado nos interesses dos funcionários; bem como acreditam que a livre 

escolha e a privatização da oferta educativa melhoram a qualidade das escolas e os seus 

resultados, ao introduzirem mecanismos de competitividade e de responsabilidade perante o 

consumidor. 

Por outro lado, os opositores da livre escolha contestam os argumentos acima 

defendendo outros três argumentos que objetivam tecer críticas fundamentais. Quanto ao 

primeiro, apontam que a livre escolha reforça a estratificação econômica, social e étnica entre 

as escolas, uma vez que os critérios de escolha obedecem ao estatuto socioeconômico que se 

baseia mais na qualidade dos alunos do que na qualidade das aprendizagens, pois os pais das 

classes populares não têm informação, tempo e recursos para identificarem as boas escolas. 

Porém, não há de deixar de se considerar que existam casos particulares, isolados, em que os 

pais das classes populares tenham informações para saber estabelecer critérios de escolha da 

escola para os seus filhos. 
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No tocante ao segundo argumento, a pressão induzida pelos mecanismos de escolha 

faz com que as estratégias e as energias da direção das escolas se desgastem em estratégias 

promocionais e de marketing para atrair os melhores alunos. Em relação ao terceiro, as 

políticas de escolhas da escola pelos pais têm sido promovidas essencialmente por setores 

ligados ao ensino privado, traduzindo-se numa estratégia elitista na distribuição do serviço 

educativo (BARROSO; VISEU, 2006).   

Em decorrência desses elementos apresentados, cresceram as demandas pela 

publicitação de resultados educacionais mensuráveis e expectativa de melhoria na gestão dos 

processos educativos, que vão se incorporando enquanto promessas de qualidade por meio de 

processos de avaliação e de responsabilização. 

 

3.3 Perspectiva crítica sobre a responsabilização na educação brasileira: das estratégias 

de avaliação ao novo PNE (2014-2024) 

 

A problemática da responsabilização educacional no Brasil não é muito diferente da 

realidade mundial, visto que há historicamente uma supervalorização das avaliações em larga 

escala e um tipo de descentralização que tem se transformado mais em um processo de 

transferência de responsabilidades da União para os subgovernos, no caso brasileiro para o 

Distrito Federal, estados e municípios, em vez da descentralização de poderes.  

A lógica que predomina tem sido a de responsabilizar, ou seja, “culpabilizar” escolas, 

professores e alunos pela distância que o país ocupa nos rankings internacionais e pelo lento 

avanço diante da realização de exames nacionais. Em face desse quadro, a avaliação na 

educação tem sido utilizada como propulsora da qualidade e igualdade, encerrando uma 

potencialidade fundamental: mecanismo de controle que se deslocam de processos para 

produtos e legitimam valorações úteis à indução de procedimentos competitivos entre escolas 

e sistemas para melhorar a pontuação nos rankings, mas ainda não conseguiu alcançar um 

padrão de qualidade igual para todos (SOUZA; OLIVEIRA, 2003). 

As primeiras iniciativas de políticas de avaliação implementadas no país são de 

diferentes ordens: o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
62

, o Exame 
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 O Saeb é uma avaliação por amostra, em que nem todas as turmas e estudantes das séries avaliadas participam 

da prova. A amostra de turmas e escolas sorteadas para participarem do Saeb é representativa das redes estadual, 

municipal e particular no âmbito do país, das regiões e dos estados. Dessa forma, não há resultado do Saeb por 

escola e por município. Participam do Saeb alunos de 5°e 9° anos do ensino fundamental e também os da 3ª série 

do ensino médio regular, tanto da rede pública quanto da rede privada, em área urbana e rural (nesse último caso, 

apenas para o 5° ano, no nível das regiões geográficas). Os resultados do Saeb, em conjunto com as taxas de 

aprovação escolar, formam a base de cálculo para o Ideb de cada estado e do Distrito Federal e, 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Cursos (ENC), implementados 

pelo Poder Executivo federal, que se apresentam como avaliações de escolas, de egressos do 

ensino médio e de concluintes do ensino superior. Essas avaliações têm como norte a 

construção de indicadores para averiguar o desempenho dos alunos e das instituições de 

ensino, além da construção de rankings, os quais são indutores de competitividade, controle 

de resultados e planejamento nacional e local da educação. Com isso, os órgãos centrais 

planejam as políticas educacionais para tentar alcançar a qualidade educacional e identificar 

em que medida os resultados precisam ser melhorados nos sistemas e nas escolas, a cada ano.  

Os resultados geralmente são calculados por meio das taxas de rendimento escolar 

(aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo Inep. Já os 

índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente pelo Inep. O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) coloca-se como um exemplo de 

estratégia da política educacional que objetiva aumentar o controle dos resultados, com vistas 

à melhoria da qualidade da educação. Esse indicador considera os resultados acadêmicos e o 

fluxo escolar dos alunos usuários da escola pública, obtidos por meio da Prova Brasil, do 

SAEB e do Censo Escolar. Ainda consiste em uma ferramenta que serve para 

acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

(BRASIL, 2007). 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), elaborado em 2007 pelo Ministério 

da Educação (MEC), apresenta-se como um processo gerencial de planejamento estratégico e 

um arranjo institucional resultante de uma revisão das responsabilidades da União, que passa 

a assumir o compromisso de combater desigualdades regionais e construir um mínimo de 

qualidade educacional para o país. Ao governo federal cabe o papel de regulador, por meio da 

assistência técnica e financeira, de instrumentos de avaliação e de implementação de políticas 

que ofereçam condições e possibilidades de equalização das oportunidades de acesso à 

educação de qualidade. Aos estados e municípios cabe a execução das ações desse programa 

em seus territórios. Isso denota uma tensão própria da forma de governo federalista em favor 

da coexistência de autonomia dos entre federados. 

Krawczyc (2008) aduz as dificuldades de se operacionalizar o regime de colaboração, 

havendo uma concordância com essa reflexão sobre a complexidade que um país com regime 

federativo possui: 

 

                                                                                                                                                                                     
consequentemente, do Brasil (Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/saeb/perguntas-frequentes>. Acesso 

em: 06 jul. 2016).  
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A complexidade de país federativo impõe, a qualquer engenharia política que 

pretenda operacionalizar o princípio de regime de colaboração estipulado 

constitucionalmente, o desafio de lidar com uma série de contradições presentes 

nessa forma de governo, como unidade versus diversidade, poder local versus poder 

geral e união versus autonomia (KRAWCZYK, 2008, p. 803). 

 

A forma de regulação presente no PDE interpreta o regime de colaboração como o 

compartilhamento de competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de 

programas de manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a concertar a atuação de 

estados e municípios sem lhes ferir a sua autonomia. Esse planejamento concatena com a 

perspectiva gerencial, pois a concepção de descentralização consiste na “simples divisão de 

tarefas, se articulada em grandes eixos (educação básica, superior, profissional e continuada), 

com regras transparentes e metas precisas, passíveis de acompanhamento público e controle 

social, pode pôr em marcha um avanço” (BRASIL, 2007, p. 10). 

Concorda-se que esse tipo de planejamento, mesmo considerando os seus avanços, 

impõe alguns riscos, encontrando-se, entre estes, a visão de que a educação é um eixo 

estruturante do desenvolvimento. Isso põe em evidência o redimensionamento dos velhos 

princípios da Teoria do Capital Humano que reverte a relação entre educação e desigualdade 

social, colocando a responsabilidade sobre a primeira. Porém, a educação enquanto meio de 

ascensão social é relativizada e passa a ser cada vez mais considerada um fator de inclusão 

social. 

Segundo Canário (2008), essa evolução, que põe em causa os princípios de integração 

social, está associada à emergência de novas formas de regulação relacionadas com a própria 

evolução do papel e da natureza do Estado, entendido no quadro nacional. Para esse autor, as 

novas formas de regulação apresentam como traço comum o fato de se reconhecer o 

estabelecimento de ensino como a unidade crucial de gestão do sistema, o que se traduz em 

políticas de autonomia e descentralização. 

Outro risco é o de que o enlace entre educação e território tende a propiciar que os 

municípios se voltem para si, em vez de se voltarem para o cenário político-administrativo e 

para a promoção de articulações intermunicipais capazes de mobilizar interna e externamente 

a sua dinâmica (KRAWCZYC, 2008). 

O PDE aborda alguns mecanismos de responsabilização das gestões municipais como 

estratégia para induzir à melhoria da educação. Inicialmente, esse planejamento é apresentado 

por meio do Decreto Presidencial 6.094/07, que institui o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, sendo regulamentado por um conjunto de resoluções expedidas pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O PDE está sustentado em seis 
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pilares: i) visão sistêmica da educação, ii) territorialidade, iii) desenvolvimento, iv) regime de 

colaboração, v) responsabilização e vi) mobilização social (BRASIL, 2007).  

Esse planejamento também pode ser considerado como uma estratégia de inovação 

política, introduzindo metas qualitativas e intermediárias às metas quantitativas estipuladas no 

Plano Nacional de Educação (2001-2010). No âmbito desse plano, as metas intermediárias 

eram definidas a cada dois anos. Essa diversidade de metas concatena-se com dois eixos 

fundamentais, segundo Krawczyc (2008, p. 803): “A responsabilização da classe política, 

juntamente com o comprometimento dos gestores e dos docentes das escolas, e a mobilização 

social”.  

As medidas de responsabilização expressas no PDE incluem a publicização das 

informações, a participação em avaliações externas promovidas pelo governo federal e o 

recebimento de recursos e assistência técnica, condicionados ao cumprimento de metas 

estabelecidas em planos de ação com vistas à elevação do IDEB.  

Quanto à publicização de informações, algumas ações do governo federal conduzem a 

prestação de contas. Um exemplo mais próximo dessa realidade é a publicação dos dados do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica que são divulgados por rede, por escola e por 

aluno. Desse modo, é possível obter uma visão panorâmica da educação brasileira, mas 

também particular, até chegar às menores unidades dos sistemas de ensino. Inclusive, a 

disponibilidade desses dados tem auxiliado pesquisadores no Brasil e no mundo a refletirem 

criticamente sobre a educação brasileira na dimensão dos seus entes federados: União, 

Estados e Município, bem como Distrito Federal. Um registro de análise importante nesse 

processo é o de que essa estratégia tem como objetivo aumentar a responsabilização da 

comunidade de pais, professores, dirigentes e da classe política com o aprendizado, 

aumentando assim o controle dos resultados. 

A estratégia de responsabilização e mobilização pensada no PDE se alude a 

perspectiva de tornar a escola menos estatal e mais pública. Entretanto, a análise mais acurada 

desse discurso nos leva a perceber que se trata de mais uma estratégia indutora da ideia de 

público não estatal, aumentando as possibilidades de maior poder de regulação do poder 

central, por meio de uma descentralização camuflada de cima para baixo. 

Numa interlocução mais crítica com essa realidade, percebe-se que há mais objetivos 

por trás disso tudo, já que essa estratégia visa não apenas a democratização das informações, 

mas também a desconcentração de responsabilidades e tarefas, não ocorrendo a 

descentralização do poder de decisão, cujas características são típicas do modelo gerencial. 

No âmbito do repasse de recursos e assistência técnica, estes dependem da adesão voluntária 
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dos gestores locais ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, regulado por 

resoluções do FNDE (ADRIÃO; GARCIA, 2008). 

De acordo com a análise de Krawczyc (2008), a assistência técnica que o MEC 

disponibiliza aos estados e municípios, a qual pode ser denominada de regime de cooperação, 

permite que ele intervenha na coordenação das redes de ensino, na microrregião local, 

fortalecendo o poder regulatório do governo central. 

Esse documento assimilou as proposições do Movimento Todos pela Educação, 

expressando em conteúdo e forma a recomposição da agenda empresarial para a educação. 

Essa agenda está sendo recomposta na medida em que a matriz gerencial dos organismos 

internacionais vem sendo implantada nos sistemas educacionais, embora com particularidades 

e de acordo com cada realidade.  

Portanto, importa compreender como certas lógicas permanecem em vigor desde a 

década de 1990, que foi profícua nesse sentido, tendo em vista que os empresários 

organizaram diversos fóruns e documentos apontando premissas e metas para a reforma 

educacional brasileira, inspirada no ideário da qualidade total, cuja concepção foi bastante 

criticada por especialistas da educação. As propostas baseadas nessa visão firmavam seus 

objetivos nas necessidades de maior qualificação da força de trabalho, defendendo o domínio 

de competências básicas necessárias ao novo paradigma tecnológico e organizacional. 

Tratava-se de não apenas reformar a educação e as escolas, mas também de promover a 

formação de competências necessárias ao novo tipo de trabalhador, exigidas pela 

reestruturação produtiva e globalizada, com disposições subjetivas e atitudinais compatíveis 

com a sociedade do conhecimento. Ou seja, buscava-se adaptar-se à mobilidade do capital e 

reconhecer a sua responsabilidade individual e coletiva, colocando à venda a sua força e o 

excedente de seu trabalho como fonte lucro para o novo capitalista: os lobbistas e os 

empresários. Pretendia-se com isso recontextualizar e ressignificar a função social da 

educação por meio da escola, destituindo-a do seu caráter público.  

Com isso, fica evidente que os empresários buscavam articular duas ordens de 

discursos: a eficácia empresarial e a justiça social, tendo em vista que os empresários, as 

escolas e a educação careciam de eficácia e eficiência em seus processos internos. A 

resolução dos problemas implicou, inicialmente, a descentralização das atividades para as 

unidades escolares, a introdução de mecanismos de avaliação e a responsabilização de todos 

os atores sociais pela efetivação das mudanças, numa lógica de chamar a atenção para as 

estratégias de sucesso escolar e superação dos fracassos históricos.  
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Percebeu-se então que esse processo demandava mais do que insumos e recursos 

financeiros, posto que exigia a consumação de um pacto no envolvimento de todos os setores 

sociais. Esse ponto é fundamental para compreender que a ideia de responsabilidade como 

responsabilização, levando em conta a forma como acontecem as alianças, bem como os 

objetivos, é bastante presente nos conceitos construídos sobre a nova gestão pública. Por essa 

razão, interpelados pela crise, os empresários declararam sua parcela de responsabilidade 

social, articulando debates, seminários, ideias consensuais e propostas, tornando-se 

interlocutores dos ministros e governantes. Esses argumentos colaboram com as reflexões de 

Shiroma, Garcia e Campos (2011), quando realizaram uma reflexão sobre os impactos desses 

ideais nas políticas educacionais brasileiras.  

Nesse sentido, essas autoras descrevem uma série de movimentos, seminário e 

publicação no Brasil que contribuíram para o diagnóstico da crise educacional no país e para a 

implementação de medidas reformadoras na década de 1990, com forte influência do discurso 

todos pela educação. Tal fato é bastante representativo no debate sobre a responsabilização e a 

participação do empresariado na esfera pública como meio de implantar a ideologia da 

privatização por baixo nos serviços públicos.  

Para Shiroma, Garcia e Campos (2011), observar-se-á uma série de movimentos 

ligados ao empresariado com participação orgânica na condução do debate e na formulação de 

políticas para o campo educacional. No ano de 1992, na Universidade de São Paulo, foi 

realizado o Fórum Capital/Trabalho, reunindo empresários, representantes de centrais 

sindicais, com o objetivo de discutir os problemas básicos da sociedade brasileira, inserindo-

se entre estes a educação. Naquele momento, assinaram a Carta Educação expressando o 

interesse convergente na prioridade a educação. Entre as recomendações desse documento 

para a melhoria do sistema, estavam: “a descentralização promove transparências de operação 

e responsabilidade; é preciso avaliar o desempenho dos alunos para requalificar e revalorizar 

escola e professor” (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, p. 229), e ainda voltadas para 

mobilização social na perspectiva de uma política colaborativa. 

As autoras afirmam que outro documento foi produzido, em 1993: Educação 

Fundamental e competitividade empresarial: uma proposta para ação do governo. A sua 

publicação foi concretizada através do Instituto Herbert Levy e da Gazeta Mercantil. A lógica 

era a mesma da carta anterior: “dotar o sistema educacional de maior eficiência”. As 

propostas foram apresentadas por meio de workshops promovidos pela Federação da Indústria 

de cada estado e divulgados pela imprensa. 
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Uma maior perseguição pela eficiência dos sistemas educacionais ocorreu no ano de 

1995
63

 (governo de Fernando Henrique Cardoso), quando a comissão presidida por Nassir 

Mehedeff (Ministério do Trabalho) organizou o documento “Questões Críticas da Educação 

brasileira: consolidação de propostas e subsídios para ações nas áreas da tecnologia e da 

qualidade”, considerando dois pontos essenciais: a) centralidade da educação no novo cenário 

econômico; b) reconhecimento da ineficácia das políticas educacionais adotadas até aquele 

momento. Nesse mesmo ano, o livro O ensino vai mal, de Horácio Penteado, saúda a 

iniciativa que promove o processo de mobilização em favor da ideia de educação para todos e 

todos pela educação. 

Abstrai-se que foi produzido um quadro de documentos, durante a década de 1990, 

atestando a ineficiência da escola pública na oferta dos serviços educacionais, diante dos 

resultados apresentados pelas avaliações externas e da necessidade de maior participação 

empresarial como soluto para os problemas educacionais de ordem nacional e local. 

De acordo com Oliveira (2015), após uma década de reformas de orientação 

neoliberal, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), em 2003, algumas 

mudanças na conjuntura política começam a ser observadas em termos de atenção a políticas 

de redução das desigualdades, com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva. Esse governo durou 

oito anos e, nessa conjuntura, procurou responder as expectativas de setores populares. 

Contudo, foram muitas as frustrações, em razão da permanência de políticas anteriores, o que 

revelou sinais de persistência nas instituições de políticas públicas estatais na incorporação da 

NGP em setores do Estado, dentre estes, a educação.  

No setor educacional, de acordo com a autora, persistiu um sistema racional com forte 

preocupação em orientar a gestão para o cumprimento das metas de eficiência definidas com 

base no IDEB. Essa persistência ficou mais explícita em programas de amplo alcance, tais 

como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE). 

Na sucessão do governo Lula, segundo Oliveira (2015, p. 636), algumas contradições 

foram aprofundadas, por exemplo, “a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), que contou com destacada interlocução do governo com 

as entidades representativas dos empresários”. Os governos Lula e Dilma guardam a 

contradição dentro deles, pois “ao mesmo tempo que permitem acesso aos mais necessitados, 
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 Nesse interregno, momentos históricos foram e são fundamentais para a garantia do direito à educação no 

Brasil, tais como: a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, a elaboração e aprovação 

do Plano Nacional de Educação (2001-2010), a lei do FUNDEF 9.424/96 (mais tarde se transformou em 

FUNDEB, Lei 11.494/2007), tantas outras conquistas que serão elencadas na próxima seção. 
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respondem as demandas dos setores privados empresariais, como os casos do Programa 

Universidade Para Todos (ProUni) e do Fies” (OLIVEIRA, 2015, p. 636).   

 Outra peculiaridade na agenda da educação brasileira pós-noventa, foi a criação, em 

2005, do Movimento Todos Pela Educação por um grupo de intelectuais orgânicos do capital, 

que assumiram a missão de mudar o quadro educacional, capitaneando em 2006 a 

“Conferência Ações de Responsabilidade Social em Educação: melhores práticas na América 

Latina”, realizada com apoio de um grupo de empresários (Fundação Lehman, Fundação 

Jacobs, Grupo Gerdau) e do Preal, conseguindo reunir representantes de empresas brasileiras 

para propor compromissos concretos com vistas à melhoria da educação e culminando no 

documento final “Compromisso Todos Pela Educação” (2007), regulamentado pelo Decreto 

6.094, de 24 de abril de 2007. Esse Compromisso alcançou altos patamares de aceitação tanto 

de empresários, intelectuais e sociedade civil como do governo federal. A adesão do governo 

federal ao Compromisso
64

 pode ser observada quando o MEC incorpora suas metas no PDE.  

Entre as medidas apresentadas no PDE, destacam-se as que tratam da educação básica 

agrupadas no Programa de Metas Compromisso Todos pela Educação. Além disso, o governo 

federal acrescentou outros elementos aos compromissos originais do TPE. O ponto central da 

mobilização da iniciativa privada e de organizações sociais do terceiro setor pela qualidade da 

educação está em suas estratégias, as quais visam a corresponsabilidade, a eficiência, a 

eficácia e a efetividade da melhoria da qualidade do ensino, traduzida em indicadores 

mensuráveis obtidos através das avaliações externas. 

Diante do exposto, nos anos 2000, atravessados por duas gestões de governos de 

partidos diferentes, a noção de qualidade reaparece como uma condição para a efetivação do 

direito à educação. Com isso, essa inflexão indica uma apropriação das críticas da década 

anterior diante da política expansionista de Fernando Henrique Cardoso (FHC), de que não 

bastava garantir o acesso, sendo preciso assegurar permanência com qualidade para efetivar o 

direito à educação.  

É possível que uma das diferenças do final do século XX para primeira década do 

século XXI está na redefinição do conceito de qualidade restrito aos resultados de 
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 É importante relembrar que esse movimento está concatenado com a mobilização dos organismos 

internacionais nesse mesmo período, alertando para necessidade de pactos ou alianças nacionais. A Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada na Tailândia (1990), já ressaltava que as autoridades nacionais, 

regionais e locais têm como obrigação proporcionar educação básica para todos. Para isso, os acordos entre as 

esferas do governo seriam necessários, bem como a cooperação entre organizações governamentais e não 

governamentais, setor privado, comunidades, meios de comunicação, grupos religiosos e famílias (SHIROMA; 

GARCIA; CAMPOS, 2011). 
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aprendizagem e na avaliação de performances dos estabelecimentos escolares por meio de 

testes padronizados (SHIROMA; GRACIA, CAMPOS, 2011). 

A melhoria da performance das escolas, na visão do Movimento Todos pela Educação, 

ocorre mediante “participação exigente” dos pais, elevação da autoestima dos professores, 

tendo os diretores como articuladores dos meios e fins da educação. No primeiro caso, a 

participação exigente dos pais é atribuída por um conjunto de responsabilidades. Para isso, 

elegeram os pais da escola privada como modelo a ser seguido pelos pais da escola pública. 

Essa é uma visão concatenada com os interesses do neoconservadorismo, alegando que os 

pais são corresponsáveis pela qualidade da educação e a culpa pelo fracasso do aluno deve ser 

compartilhada entre escolas e famílias. A estes atribui-se uma dupla função, a de serem 

simultaneamente colaboradores e avaliadores (SHIROMA; GARCIA, CAMPOS, 2011).  

Com relação aos professores, o MTP expressa em seu documento uma valorização do 

professor, ressaltando a necessidade de a sociedade apoiá-lo em sua função de ensinar, através 

de conceitos subjetivos, como abrir mãos de julgamentos e ser solidários com estes 

profissionais. O entendimento sobre valorização do professor é no sentido de apoiá-lo no 

alcance de metas, com direito a se sentir responsável e de ser responsabilizado pelo 

desempenho de sua turma, tendo oportunidades reais de aperfeiçoamento profissional e 

capacitação em serviço (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011). 

Em um passado recente, final do século XX e início do século XXI, diante do quadro 

de estruturação dos conceitos como a qualidade, a avaliação, a empresarização, a inovação, 

estes passaram se configura um diagnóstico sobre os males da escola centrado na questão da 

eficácia. O mal-estar docente pode ser traduzido em modalidades de solidão e sofrimento, 

visto que, no reforço da individualização, o professor transforma-se num agente, que é o 

oposto de um autor.  

O professor somente poderá ser um autor se orientar o seu trabalho para que os alunos 

também o possam ser. A construção de uma outra profissionalidade para os professores não é 

prévia, mas concomitante com a construção de uma outra relação com os alunos, pois estes, 

na sua qualidade de crianças e jovens (e não apenas de alunos), “deverão desejavelmente 

passar à categoria de aliados, deixando de ser encarados como ‘o problema’” (CANÁRIO, 

2008, p. 79). 

Portanto, os conceitos de participação, incluindo a descentralização e a autonomia na 

perspectiva gerencial, vêm contribuindo pouco para a elevação dos níveis de democratização 

da educação. Esses conceitos têm sido reconcebidos pelos novos reformadores da educação, a 

classe empresarial com apoio do governo, como técnica capaz de garantir a melhoria da 
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gestão de processos e recursos (CABRAL NETO; CASTRO, 2011; BARROSO, 2002). 

Diante disso, deve-se considerar em que condições de trabalho e funcionamento as escolas 

estão realizando as suas ações administrativas, políticas e didático-pedagógicas, para fazer 

com que o objetivo principal da educação seja alcançado, que é fazer com que o aluno 

permaneça na escola e aprenda a ler e interpretar o mundo a sua volta. 

Para garantir a responsabilização no sentido de prestação de contas, ou processo de 

controle sobre a publicização das informações, são instituídas políticas e instituições com 

característica de um processo gerencial de planejamento coordenado pelas instâncias 

governais, objetivando garantir a transparência e a prestação de contas à sociedade com 

relação a valores reais dos recursos públicos destinados à educação, em portais ligados à rede 

mundial de computadores. Desse modo, tem-se observado a atuação do Tribunal de Contas e 

dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB, Lei 

11.494/2007
65

) para acompanhar a aplicação e a prestação de contas no que concerne ao uso 

dos recursos. Reconhece-se que esse é um campo de pesquisa, de difícil acesso, mas fértil e 

pouco explorado. Nesse sentido, é preciso investir mais em pesquisas que tentem responder se 

a quantidade de recursos destinados pelo Poder Executivo corresponde à qualidade dos 

processos educativos, ou a ausência desta na escola. 

Os resultados alcançados pelas escolas e pelos sistemas de ensino têm sido utilizados 

para orientar em algumas experiências brasileiras o planejamento e a elaboração de políticas 

dos governos. Isso é reflexo de que paulatinamente as políticas nacionais de avaliação vão 

influenciando estados e municípios para construírem as suas próprias políticas locais de 

avaliação. Alguns estados já possuem um sistema de avaliação e responsabilização próprio, 

inclusive institucionalizado por meio de lei, tais como os estados de Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, como pode ser observado no Quadro 5, abaixo.  
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 Uma das maiores fontes de recursos para financiar a educação e a valorização de todos os profissionais da 

educação básica. Parte dos recursos arrecadados deve ser aplicada em planos de cargos e carreiras dos estados e 

municípios, em um quadro legal definitivo (FRANÇA et al. 2012). 
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Quadro 5 – Leis e normas de Responsabilidade Educacional no Brasil (2007-2010) 

Ano Ente Federado Nº da lei Ementa Ampliação de 

recursos 

Formas de 

Responsabili

zação 

2007 Estado de 

Pernambuco 

Lei n. 

13.273, de 

05 de julho 

de 2007. 

Estabelece normas 

voltadas para a Lei 

de Responsabilidade 

Educacional do 

Estado de 

Pernambuco. 

Não Não 

2008 Estado do 

Ceará
66

 

Lei n. 

14.078, de 

16 de 

janeiro de 

2008 

Estabelece normas 

voltadas para a Lei 

de Responsabilidade 

Educacional do 

Estado do Ceará 

Não Não  

2009 Estado de Rio 

de Janeiro 

Lei nº 5451, 

de 22 de 

maio de 

2009. 

Estabelece 

Normas voltadas 

Para a lei de 

Responsabilidade 

Educacional do 

Estado do Rio de 

Janeiro. 

Não Não 

2009 Município de 

Guarulhos-SP 

Lei n. 

6.571, de 15 

de outubro 

de 2009 

Estabelece normas 

voltadas para a Lei 

de Responsabilidade 

Educacional da 

Rede Municipal de 

Ensino de 

Guarulhos 

Não Não 

2010 Município de 

Mossoró 

Lei 2.717, 

de 27 de 

dezembro 

de 2010. 

Institui a política de 

responsabilidade 

educacional de 

Mossoró. 

Sim Sim 

Fonte: Dados da pesquisa. (2015) 

 

Com base no Quadro 5, pode-se afirmar que há experiências que antecederam a 

aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional de Mossoró, denominada de Política de 

Responsabilidade Educacional. A análise das ementas dessas leis revela que há uma 

preocupação com o estabelecimento de normas voltadas para a Lei de responsabilidade 

educacional dos estados e municípios. Todavia, elas não revelam uma preocupação com 

processos de responsabilização, vinculados a algum tipo de punição ou premiação para o 
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 Disponível em: <http://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2008/14078.htm>. 
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sistema ou a escola e seus profissionais, na medida em que conseguem a melhoria dos seus 

resultados, diferentemente do caso de Mossoró, que estimula o controle de resultados e a 

competição administrada para o alcance de premiações simbólicas e materiais. Nesse mesmo 

sentido, quando aplicado o critério para testar se há ampliação de recursos, as experiências 

compiladas não relacionam nesse plano a alocação crescente de recursos vinculada à melhoria 

dos resultados, se comparado com o que prevê a Política de Responsabilidade Educacional de 

Mossoró-RN. 

O que se torna comum a essas leis é o fato de que anualmente os entes precisam 

apresentar relatório anual com base nos resultados dos seus indicadores, sem previsão de 

metas a serem alcançadas, mas tendo como objetivo, em seus conteúdos, “a melhoria da oferta 

educativa” com qualidade educacional. Além disso, o feito classificado como pioneiro por 

seus idealizadores não pode ser considerado em sua totalidade um ato pioneiro em relação ao 

país, visto que há evidências de outras experiências que caminham nessa direção, embora se 

reconheça que há particularidades. 

Segundo Fernandes (2007), os indicadores de desempenho educacional utilizados para 

monitorar o sistema de ensino no país são de duas ordens: a) indicadores de fluxo (promoção, 

repetência e evasão); e b) pontuações em exames padronizados obtidas por estudantes ao final 

de determinada etapa do sistema de ensino (5º ano e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série 

do ensino médio). 

Tomando como experiência o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado 

em 2005 pelo INEP e implementado nesse mesmo ano, objetivando ser um indicador sintético 

da educação, levam-se em consideração os resultados acadêmicos nas provas de Língua 

Portuguesa e Matemática e o fluxo escolar, obtidos por meio da Prova Brasil, do SAEB e do 

Censo Escolar. Esse índice considera somente os fins da educação e não os seus processos, 

tampouco observa as especificidades da realidade escolar e dos sistemas municipais e 

estaduais de ensino, dada a diversidade existente entre eles.  

Por essa razão, há outros indicadores que contribuem para o sucesso escolar e para a 

qualidade do ensino-aprendizagem nas escolas que são negligenciados por essa avaliação, tal 

como apontam Souza e Silva (2014, p. 4):  

 

[...] o tipo de gestão, o ambiente educativo, a formação e as condições de trabalho 

dos profissionais da escola, sua estrutura física e a prática didático-pedagógica, 

elementos que não são considerados no momento da aferição do IDEB, mas que se 

constituem fatores determinantes para a qualidade, na medida em que se articulam 

em favor de um bom desempenho escolar. 
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 As observações realizadas nos documentos produzidos para institucionalizar a 

educação no sentido de garantia do direito social revelam que esses indicadores devem 

dialogar com as perspectivas detalhadas no Plano Nacional de Educação (2014-2024). 

A Lei 13.005/2014, referente ao Plano Nacional de Educação (2014/2024), em 

vigência, aborda a questão da responsabilidade por meio de compreensões diversificadas, com 

a atribuição de competências às instâncias responsáveis por controle e monitoramento da 

execução e cumprimento das metas estabelecidas por esse Plano. Dessa forma, o art. 5º atribui 

ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação e ao Fórum Nacional de 

Educação, bem como à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e à Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal a competência, no parágrafo primeiro, para 

divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais 

da internet; analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das 

estratégias e o cumprimento das metas; analisar e propor a revisão do percentual de 

investimento público em educação.  

Considerando a aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-2024), este 

estabeleceu o prazo de um ano para a aprovação de uma Lei de Responsabilidade 

Educacional, que segundo Ximenes (2014), é um marco na trajetória do direito à qualidade da 

educação, mas que precisa de uma reflexão mais acurada a respeito das suas intenções no 

campo educacional. 

No que se refere a uma política de responsabilização de gestores pelos resultados 

produzidos na educação, essa lei alinha a responsabilidade à meta 20, que diz respeito a 

“ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5
o
 (quinto) ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 

decênio” (BRASIL, 2014). Em consequência dessa realidade, a estratégia 20.11 objetiva 

aprovar, no prazo de 1 (um) ano, a Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão 

de qualidade na educação básica, em cada sistema e rede de ensino, pelo processo de metas de 

qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais. 

Em suma, verifica-se diante desse panorama um longo período de movimento 

constante de promessas para melhoria da educação. Não há como negar, historicamente, as 

conquistas apresentadas, principalmente, a larga abrangência do ensino fundamental 

praticamente universalizado nas últimas décadas. No entanto, algumas incertezas foram 

geradas em relação à qualidade da oferta dos serviços educacionais, de modo que uma delas 

deve-se à alusão do empresariado referenciando a perda de qualidade por causa da abertura da 
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escola às massas (FREITAS, 2012). Assim sendo, para essa classe a ampliação do acesso foi 

considerada agravante da situação educacional do país.  

É importante observar que mesmo tendo a intervenção da classe empresarial e de uma 

fração desse grupo nas decisões, ao longo das primeiras décadas do século XXI, pode-se 

afirmar que o processo tem caminhado lentamente, a ponto de os governos apelarem para todo 

tipo de programa, sem considerar que alguns programas não são condizentes com a realidade 

diversificada dos estados e municípios brasileiros.  

Com isso, não estamos atestando o fracasso das políticas de promoção da qualidade 

educacional, mas, se essa qualidade ficar nas políticas impostas por decreto, estaremos mais 

longe ainda de alcançá-la, tendo em vista que os fatores avaliados não levam em consideração 

os aspectos qualitativos dos indicadores. É preciso ter claro que, quando se aborda um 

indicador como o de evasão escolar, necessita-se de contextualizá-lo na realidade brasileira e 

em seu local. Assim acontece em outros indicadores de controle dos resultados da educação, 

considerados pelas políticas de avaliação.  

A responsabilização numa perspectiva democrática deve fugir das noções fatalistas e 

construir um sentido político de acordo com valores morais, de igualdade e éticos, e de 

combate às injustiças sociais. É preciso insistir na construção de um sentido político para a 

responsabilização articulado com o seu sentido administrativo. Esse processo deve acontecer 

não por mera imposição legal, mas porque os indivíduos conquistaram a liberdade 

constitucional para participar ativamente da vida social e defender os seus pontos de vista, 

fundamentados em mais teorias e mais práticas em conjunto, realizando as abstrações 

necessárias para um mundo mais igual, ético e político. 

Concorda-se com a reflexão dessas autoras, tendo em vista que evidenciam que 

  

há um deslocamento da noção de participação no contexto da gestão democrática 

construída nas lutas dos anos de 1980 para a ideia de gestão participativa usada 

como estratégia de responsabilização (accountabillity), em que não se faz menção à 

participação como partilha de poder, mas apenas de responsabilidades (SHIROMA; 

GARCIA; CAMPOS, 2011, p. 239). 

  

Essa é uma questão não somente de mudanças nas relações entre Estado e família, mas 

entre Estado e profissionais da escola, Estado e governo, ou seja, mudanças nas relações entre 

Estado e sociedade. Barroso (2002) revela que a perspectiva de mudanças nas relações entre 

Estado e sociedade vem acontecendo dentro de um sistema de alianças, expresso por diversas 

estratégias, sendo realizadas entre Estado e Família, Estado e Profissionais da Educação, 

Estado e Governo.  
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Essas alianças, quando concebidas ou praticadas de forma isolada, restrita a um grupo 

ou a uma classe, incorrem em riscos irremediáveis, pois se, por um lado, o Estado, ao 

transferir à comunidade o controle sobre os meios e os modos de organização, assume a forma 

de uma aliança, ou parceria, pode acontecer uma perda evidente da equidade e coesão social 

dos serviços públicos de educação e clara redução do poder profissional dos professores. Por 

outro lado, a aliança entre o Estado e os professores contribui para a construção de 

“burocracias profissionais”, de modo que os docentes procuram assegurar não o controle 

sobre o seu trabalho, mas influenciar coletivamente nas decisões administrativas (BARROSO, 

2002).  

Essas mudanças nas relações entre Estado e sociedade corroboram com a noção de que 

este apresenta uma ossatura material própria que não pode ser reduzida a simples dominação 

política. Deve-se procurar os fundamentos da ossatura material do Estado nas relações de 

produção e na divisão social do trabalho, numa relação entre o Estado, as classes e as lutas. 

Por esse motivo, não se pode falar de uma natureza de classe isoladamente, mas também de 

classes que se utilizam do Estado para a manutenção de uma ideologia (POULANTZAS, 

2000).  

De acordo com Poulantzas (2000), o Estado tem papel essencial nas relações de 

produção e na delimitação-reprodução das classes sociais, porque não se limita ao exercício 

da repressão física organizada, mas tem papel específico na organização das relações 

ideológicas e da ideologia dominante. Para além de ideias e representações, a ideologia 

compreende uma série de práticas materiais, extensivas aos hábitos, aos costumes, ao modo 

de vida dos agentes.  

A ideologia
67

 dominante invade os aparelhos de Estado e tem por função elaborar, 

apregoar e produzir políticas e programas. A ideologia não deve ser confundida apenas como 

mero encobrimento ou dissimulação das metas e objetivos do Estado. Se a opinião pública 

caminhar em direção a esse sentido, não passará de uma concepção errada. Portanto, uma das 

funções do Estado é a de organizador em relação às próprias classes dominantes e consiste 

também em dizer, formular, declarar abertamente as táticas de reprodução do seu poder. O 

que explica a presença do Estado nas relações de produção é o seu papel constitutivo na 

existência e reprodução dos poderes de classes e na luta de classes, já que, insistindo na 
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 O termo ideologia somente faz sentido se admitir que os procedimentos ideológicos comportem uma estrutura 

de ocultação-inversão. Essa tática é conhecida como sendo capaz de esconder os sentidos reais da política, 

através de um processo de inversão de valores, morais, éticos e estéticos (POULANTZAS, 2000). 
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primazia do social, no sentido mais vago do termo, chega-se à imagem do Estado como 

apêndice social. 

 Todavia, é importante perceber que onde existe divisão de classes há luta e poder de 

classes; balizamento do campo de lutas; organização do mercado e suas relações de 

propriedade; instituição do domínio político e instauração da classe politicamente dominante; 

marcação e codificação de todas as formas de divisão social do trabalho, todo o real no quadro 

referencial de uma sociedade dividida em classe. Nesse sentido, as relações de poder 

ultrapassam as relações de classe, não dispensando a participação dos aparelhos de Estado, 

pois esses aparelhos não se afastam, e o Estado encarrega-se de poderes heterogêneos que se 

transformam em retransmissores e recenseadores do poder político, econômico e ideológico 

da classe dominante (POULANTZAS, 2000).  

Portanto, concorda-se com Poulantzas (2000, p. 47), quando afirma: “[...] o Estado não 

é um Estado no sentido único de concentrar o poder fundamentado nas relações de classe, mas 

também no sentido em que se apregoa tendencialmente em todo poder, apoderando-se dos 

dispositivos do poder, que entretanto o suplanta constantemente”.  

  

3.4 Lei de Responsabilidade Educacional no Brasil: trilhando caminhos de expectativas 

e tensões 

 

Esta seção tem como objetivo analisar o percurso da construção da Lei de 

Responsabilidade Educacional no Brasil. Para tanto, trará um breve mapeamento dos projetos 

de lei que transitam na Câmara dos Deputados, assim como análise dos relatórios das 

comissões e das produções apresentadas em audiências públicas para a materialização da 

Política de Responsabilidade Educacional.  

Para o legislativo, a preocupação com a aprovação de uma Lei de Responsabilidade 

Educacional para o Brasil é decorrente dos embates em torno dos problemas de qualidade na 

educação, principalmente em decorrência dos resultados negativos alcançados nas avaliações 

externas e exames nacionais. A oficialização na Câmara dos Deputados sobre essa política foi 

registrada em 2006, quando a Deputada Raquel Teixeira (PSDB) apresentou à casa legislativa 

a matéria referente a um Projeto de Lei 7420/2006, cujo teor estabelece referenciais para a 

garantia de padrão de qualidade na educação básica e define a responsabilidade dos gestores 

públicos nesses termos. 
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Em entrevista ao Programa Opinião da TV Assembleia de Goiás
68

, a ex-Deputada 

apresentou as motivações que levaram a sua proposição, cuja sentido de distância entre o 

discurso e a prática dos governantes precisava se aproximar. Quando questionada a esse 

respeito pelo entrevistador Jorge Mauro, se as suas motivações também vinham em 

decorrência da distância entre o discurso e a prática dos gestores, esta fez a seguinte 

afirmação. 

 

Eu acho que sim. Às vezes eu tenho a impressão que nós da educação ficamos na 

discussão, achando que estamos discutindo, mas na hora da prioridade mesmo, no 

mundo capitalista a prioridade é definida por orçamento por uma série de coisas e 

quando você vai olhar isso você vê que não é bem assim. Então, eu queria que a 

gente tivesse também algum mecanismo de garantir educação de qualidade para os 

alunos. O sindicato tem um papel insubstituível em defesa dos interesses do 

professor e do trabalhador em educação, em geral, e do técnico administrativo, e tem 

que ser esse, e tem que ser forte. Eu me perguntava o seguinte, quem é que vai 

garantir o direito do aluno de aprender, e eu acho que é a legislação, é o estado 

brasileiro que tem que garantir esse direito das crianças de aprender. Queria que a 

gente tivesse o triângulo meio virtuoso do sistema transparente, do controle social.  

 

Nessa mesma entrevista, afirma:  

 

Enfim, eu fui movida, por isso, ao redigir esse projeto de lei, que hoje volta à 

discussão numa comissão especial [..] E eu acho que há mecanismos de fazer isso 

sem grandes traumas. Claro que essa não é uma lei que vai ter o amor incondicional 

de gestores. A gente sabe que vai ter muita reação, de governadores, de prefeitos. Eu 

hoje entendo que isso é real. É uma lei que vai ter essa resistência. Acho que talvez 

o grande desafio para redigir uma lei moderna atual, seja definir um pouco o que é 

que é qualidade. O que é a qualidade da educação? São os insumos? É o processo? 

São as metas? Porque hoje a gente fala em metas. Quando eu coloco insumos, eu 

estou colocando infraestrutura, carreira, isso eu estou rotulando de insumos, tudo 

isso que é absolutamente essencial, que é a carreira, que é a valorização, que é a 

infraestrutura da escola, que são as condições tecnológicas, enfim. Insumos, metas, 

porque a gente não avaliar somente pelo IDEB, é o indicador importante, mas ele 

não mostra tudo que está acontecendo dentro do processo educacional. E há formas 

de você colocar uma meta. Existe um Plano Nacional de Educação que vai ser 

aprovado agora, o plano fala que toda criança de até oito anos tem que estar 

plenamente alfabetizado.  

 

 

Finalmente, assinala: 

 

A gente tem que ter mecanismos de acompanhamento disso, e se essa meta não foi 

atingida num determinado município, num determinado estado, o gestor vai ter que 

explicar o que aconteceu no período, não houve escolas em número suficiente, não 

contratou professores em número suficiente, e é possível que, ninguém tá falando da 

palavra punição, penalidade, mas tem que ter consequência, responsabilização. Se 

você é irresponsável e isso não acontece tem que ter uma responsabilidade. Ele pode 
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 Vídeo publicado no canal do Sintego, disponível no Youtube, conforme link que segue em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YNsvYIVob7Y>. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YNsvYIVob7Y
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ficar inelegível nos próximos quatro anos, sei lá. Alguém tem que responder por 

isso. Por isso que eu disse, quem vai garantir o direito das crianças?  

 

O relato da Deputada Raquel Teixeira revela a sua posição quanto à concepção de uma 

Lei de Responsabilidade Educacional no Brasil, vinculada a uma perspectiva de qualidade e 

de responsabilização dos atores escolares e dos gestores públicos capaz de controlar não 

apenas o acesso, mas também o financiamento e a definição de padrões mínimos de 

qualidade. As palavras consequência e responsabilização são utilizadas para sublimar a 

possibilidade de aplicar penalidades e punições. E esse é um dos rumos que têm sido tomados 

pelo debate em torno da responsabilização educacional: a punição de gestores, seja pela via da 

perda de mandatos, seja pela do travamento ou restrições no recebimento de recursos 

financeiros. Ainda, essa perspectiva de qualidade é controversa, pois, de acordo com Oliveira 

e Araújo (2005), persiste o desafio de definição de padrões mínimos, em que  

 

o aumento de recursos ou a definição de insumos são condições necessárias mas 

insuficientes, por si mesmas, para gerar qualidade, visto que existe uma série de 

variáveis que compensam o efeito negativo das adversas condições socioeconômicas 

e culturais, contribuindo para que os alunos possam alcançar bons resultados 

(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 20). 

 

Para esses autores, a definição de insumos é uma medida necessária, mas que sozinhos 

não definem parâmetros, pois a articulação entre padrões de qualidade e as políticas de 

financiamento e avaliação da educação podem ser um primeiro passo, garantidas as mesmas 

condições objetivas aos sistemas, com vistas à redução até alcançar a eliminação das 

desigualdades e assimetrias que caracterizam o federalismo brasileiro.  

Conforme relatório da Comissão Especial
69

, o projeto principal apresentado pela 

Deputada Raquel Teixeira recebeu voto favorável em reunião Ordinária deliberativa do dia 02 

de maio de 2007, pela Comissão de Educação e Cultura, cujo relatório foi apresentado pelo 

Relator-Substituto Deputado Gilmar Machado, que acatou o parecer da Relatora Deputada 

Fátima Bezerra (PT). Conforme esse relatório, até aquele momento não havia recebido no 

prazo regimental nenhuma emenda.  

Os dados disponíveis no relatório da Comissão Especial de Educação, para a discussão 

dessa matéria, revelam que a matéria proposta pela Deputada Professora Raquel Teixeira foi 

recepcionada com entusiasmo na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, obtendo 

voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n. 7.420, de 2006. Verificou-se que o voto dos 
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 Com base no Ato da Presidência da Câmara dos Deputados, publicado em 16 de março de 2015, esta comissão 

ficou composta por 26 membros titulares e de igual número de suplentes. 
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relatores se deu com base em resultados críticos da educação brasileira, referenciados em 

resultados dos idos da metade da década de 1990 e início dos anos 2000, e de sua participação 

em avaliações internacionais, como no PISA, com a justificativa de que era necessário que 

alguém fosse chamado para explicar o porquê da existência desses resultados. 

Os motivos expressos pelos deputados no relatório revelam os problemas da 

escolaridade e os resultados de aprendizagem dos indivíduos no Brasil e, que no final da 

década de 1990, o tempo médio para a conclusão do ensino fundamental era de 11,1 anos, 

com taxa média esperada para conclusão de 52% dos alunos matriculados. Dez anos mais 

tarde, esse tempo médio, em 2004, diminuiu para 10,3 anos. A expectativa para conclusão de 

alunos matriculados passou para 53,5%.  

O relatório ainda ressalta o baixo desempenho dos alunos no PISA, pois, segundo a 

análise dos relatores, 

 

o desempenho de nossos estudantes em exames internacionais, como o PISA, é 

precário e temos ocupado, como todos sabem, sistematicamente os últimos lugares 

nessa avaliação. Esse resultado, porém, está coerente com o atraso escolar e a baixa 

qualidade presente no sistema de educação básica do nosso país e corrobora os 

dados acima citados (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2007, p. 02-03).  
 

Apesar de esses dados retratarem, em números, um recorte da realidade, é preciso 

observá-los com cautela quanto às contribuições destes para o planejamento das políticas 

educacionais, pois essa avaliação produz uma política de ranking educacional internacional, o 

que denota competição entre os países da OCDE para alcançarem os primeiros lugares dessa 

escala. Nesse tipo de avaliação, leva-se em consideração o desempenho cognitivo dos alunos 

nos testes padronizados e não são avaliadas outras questões sociais e econômicas que 

contribuem para esses resultados (AFONSO, 2012).  

Na avaliação dos pesquisadores sobre a utilização desse tipo de teste nos Estados 

Unidos, tem-se revelado que em dez anos do programa (PISA) a educação não melhorou, 

continuando na mesma, e os testes não mostram nada de diferente; há quem afirme que 

piorou. Ainda, criou um mercado de mais U$$ 800 bilhões de dólares, que mostra um celeiro 

que contabiliza dar bônus às escolas, ensinar para os testes, privatizar via contratos de gestão 

(charters school), Lei de Responsabilidade Educacional com fechamento de escolas e 

aplicação de medida disciplinar radical, levando à demissão de professores (FREITAS, 2012). 

Considerando a participação do Brasil e os resultados alcançados nas avaliações 

externas e nos exames nacionais, o relatório da Comissão de Educação reconhece que as 

publicações destes 
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não são apenas números, estatísticas. Esse conjunto de coisas gera prejuízos de toda 

ordem. Aos alunos, que se veem desestimulados com a insensatez de estudar e não 

aprender. Aos professores, frustrados com os resultados pífios de seu trabalho. Aos 

pais, que, desorientados, não compreendem o porquê do Estado oferecer uma escola 

que não motiva e, pior, não se traduz no futuro melhor que esperam para os filhos. À 

sociedade, que vê serem desperdiçados os recursos arrecadados em forma de 

impostos (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2007, p. 3).  

 

Nesse sentido, o relatório aponta para a responsabilização do Estado no compromisso 

com a garantia do direito ao acesso à educação de qualidade. Mediante a preocupação com os 

pais, alunos, professores, isso implica possibilitar à sociedade uma escola onde os alunos 

entram, ficam e aprendem. Desse modo, será possível um Estado mais responsável e 

compromissado com o provimento as políticas públicas sociais.  

Na análise do relatório que justificou a aprovação do PL 7.420/2006, em 02 de maio 

de 2007, no âmbito da Comissão de Educação e Cultura, na concepção do Deputado Gilmar 

Machado (PT-MG) e da Deputada Fátima Bezerra (PT-RN), conceituar responsabilidade 

educacional requer sua articulação com a clara delimitação da responsabilidade na oferta e 

garantia da educação básica (etapas e modalidades) entre os entes federados e entre o Estado e 

as famílias; precisar o que se entende como requisitos indispensáveis para a educação de 

qualidade; definição de parâmetros mínimos de qualidade; em termos de insumos 

indispensáveis e da responsabilidade dos gestores públicos em assegurar a sua 

disponibilidade; são necessários recursos para promover insumos; determinar os custos para 

os parâmetros; capacidade de atendimento para cada ente federado; definição de 

procedimentos e estratégias de cooperação, em termos técnicos e financeiros; relaciona-se 

com os resultados observados na escola e responsabilização do agente público sem prejudicar 

o aluno. 

O debate sobre a Lei de Responsabilidade Educacional não se esgota nesse caminho, 

por esse motivo, a discussão na Câmara dos Deputados ou no Congresso não é o ponto de 

chegada, mas um ponto de partida cuja trajetória necessita ser retomada para compreender as 

transformações que podem ocorrer nas políticas educacionais para os próximos anos. Embora 

esse debate tenha ficado em segundo plano no âmbito das discussões e aprovação do e no 

Plano Nacional de Educação (2014-2024), Lei 13.005/2014), as conferências nacionais de 

educação também têm exercido um papel fundamental.  

Como é de conhecimento, a aprovação do PNE (2014-2024) foi subsidiada por uma 

série de documentos, dentre eles os documentos referencias produzidos pelas Conferências 

Nacionais de Educação em 2010 e 2014. Mesmo sabendo que o foco sempre foi o PNE, esses 



145 

 

documentos expressam uma preocupação com a questão da responsabilização e da 

responsabilidade educacional. 

O documento da CONAE 2010, ao fazer referência à discussão sobre concepções e 

limites e potencialidades para a política nacional de educação, que propiciaram os marcos 

para a construção do novo PNE, indicou a necessidade de problematização e aprofundamento 

da discussão sobre a responsabilidade educacional, articulando-se com questões amplas como 

gestão, financiamento, avaliação, formação e valorização profissional. Esse documento 

apontou que a ausência de um sistema nacional de educação configura-se como uma forma 

desarticulada e fragmentada do Projeto Educacional para o país, e, como solução, apresenta a 

necessidade de regulamentação do regime de colaboração e corresponsabilidade entre Estado 

e Sociedade.  

O documento da CONAE 2010 expõe uma perspectiva de que a criação do Sistema 

Nacional de Educação e a regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados 

construirão as novas bases de organização e gestão dos sistemas de ensino. A concepção 

presente neste documento é a de que a otimização de esforços e a corresponsabilização por 

políticas direcionadas a elevar a qualidade de ensino em todos os níveis, etapas e modalidades 

partilham o consenso de que a valorização e a qualificação da educação implicam a 

necessidade de ampliação do seu financiamento
70

.  

Esse documento reforça o compromisso com a gestão democrática, em uma 

perspectiva de constituição de um espaço público de direito, tendo condições de promover 

igualdade, estrutura material para a oferta da educação de qualidade, superar um sistema 

seletivo e excludente e inter-relacionar esse sistema com o modo de produção e distribuição 

de riqueza. Finaliza a sua perspectiva afirmando que, como um espaço de deliberação 

coletiva, precisa ser assumida como fator de melhoria da qualidade da educação e de 

continuidade e aprimoramento das políticas educacionais. 

A análise em relação à constituição da gestão democrática é desafiadora e deve ser 

alicerçada no desejo de transformação dessa realidade, visto que as atuais políticas 

educacionais, influenciadas pelas orientações empresariais, têm concentrado o discurso da 

gestão democrática por meio da participação como técnica de gestão. Esse sentido sintetiza 

bem esse conceito no contexto pós-reforma neoliberal do Estado, em que participar se traduz 
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 A consolidação das políticas de financiamento, para este documento, refere-se à necessidade de medidas 

como: o descontingenciamento de recursos, revogação da Desvinculação de Recursos da União-DRU, aumentar 

a aplicação dos recursos da União de 18% para 20%, e no mínimo 25% ou 30% para o Distrito Federal, estados e 

municípios, bem como “efetivar a responsabilização administrativa e fiscal dos gestores públicos que não 

executem a integralidade dos recursos orçamentários destinados à educação e a perda do mandato nos termos da 

legislação em vigor (Lei 101 C)” (CONAE, 2010, p. 89). 
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em “procedimentos de discussão e execução das normas e operações práticas que darão 

materialidade às diretrizes políticas estabelecidas por um poder central, exigindo um saber 

técnico-instrumental que conduzirá à eficácia, eficiência e qualidade de todo o sistema 

educacional” (FREIRE, 2011, p. 158).  

Nesse período, é importante ressaltar que em Mossoró-RN já estava em vigor a 

Política de Responsabilidade Educacional, aprovada pela 2.710/2010, antecipando-se em 

relação à aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-2024), que quando aprovado 

destacou a necessidade de aprovação de uma Lei de Responsabilidade Educacional, no prazo 

de um ano, conforme meta 20, estratégia 20.11. 

Nesses termos, a Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN possui 

semelhanças com a CONAE 2010, pois prevê uma dimensão do financiamento na perspectiva 

da alocação crescente de recursos até alcançar em 4 anos investimentos de 30%; por outro 

lado, estabelece a prestação de contas de participação dos profissionais da escola em 

atividades de formação, e a valorização é reconhecida mediante a promessa de cumprimento 

do Plano de Cargos e Salários da Educação. No aspecto da avaliação, em se tratando da 

Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró, como será visto mais adiante, aponta-

se que a melhoria dos resultados a cada ano implica uma premiação financeira para a escola 

que se sai bem nos exames internos e externos.     

Quatro anos depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional de 

Mossoró-RN, e com o PNE (2014-2024) aprovado, a CONAE (2014) retoma a necessidade de 

criação e implementação do Sistema Nacional de Educação e a regulamentação do regime de 

colaboração. A questão da responsabilidade educacional é pensada no direcionamento de 

formulação de uma lei específica cujo conteúdo aponte as competências, os recursos, as 

condicionalidades e as responsabilidades de cada ente federado, defendendo um capítulo para 

a Lei de Responsabilidade Educacional, que define os meios de controle e obriga os chefes do 

Poder Executivo a cumprir o disposto nas constituições e leis orgânicas municipais e distrital. 

Uma particularidade que deve ser observada é que uma Lei de Responsabilidade 

Educacional de cunho nacional também enfrenta tensões derivadas de suas limitações à 

realização de uma educação pública de qualidade e não poderá considerar apenas metas de 

desempenho aferidas por exames nacionais. Embora essa defesa seja apresentada, ao analisar 

os PL’s de responsabilidade educacional, estes fazem referência à necessidade de a 

responsabilização estar condicionada aos resultados nos exames nacionais, entre outros 

elementos. 

De acordo com Freitas (2012, p. 56), 
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a ideia de que a qualidade da educação possa ser controlada por uma lei já indica 

uma certa inclinação para o mote da “qualidade por decreto”. Pode-se 

responsabilizar os gestores pela gerência de recursos e condições adequadas à 

implementação da qualidade, mas a lei dificilmente vai parar por aí. 

 

No quadro das avaliações internacionais e os exames nacionais, os alunos se tornam o 

centro do processo avaliativo, tendo em vista que a gestão dos processos educativos e a 

realidade socioeducacional dos países são descartadas, como se os organismos internacionais 

pudessem apresentar uma receita pronta para cada realidade. Dentro de uma perspectiva 

comprometida não apenas com o resultado, mas também com a qualidade do processo em que 

ocorre a educação escolarizada, isso deve ser considerado inadmissível, pois essas avaliações 

não contam com o conjunto de outros fatores culturais, ambientais, formação de professores, 

gestão democrática, promoção da justiça social e construção de valores éticos e morais nas 

organizações escolares. Nessa direção, a responsabilização adquire um caráter autoritário que 

prioriza a lógica do controle de resultados. 

Ao observar o Quadro 6, verifica-se que a discussão sobre a Lei de Responsabilidade 

Educacional no país caminhava a passos largos até 2015, embora com pouca repercussão na 

mídia, contrariamente ao que aconteceu com o PNE (2014-2024). 
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Quadro 6 – Projetos de Lei de Responsabilidade Educacional em trâmite na Câmara dos Deputados 

                                                           
71

 Comissão de Finanças e Tributação – aprecia proposta quanto à compatibilização ou adequação de seus dispositivos com o plano plurianual (PPA), com a lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO), com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos legais em vigor. Em 2009 - Relator Deputado Geraldinho, favorável desde que consideradas as 

suas três sugestões de retiradas de artigos dos PL (COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, 2009); 2010 – Luciana Genro, vota pela adequação orçamentária e 

financeira do Projeto de Lei n. 7.420 de 2006 e do Projeto de Lei n. 1.680 de 2007, apensado, e pela não implicação orçamentária e financeira do Projeto de Lei n. 4.886, de 

2009. (COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, 2010). 

 

ANO PROJETOS 

DE LEI 

PARTIDO ESTADO EMENTAS 

2006 Nº 7.420 

Raquel 

Teixeira 

PSDB GO Dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na 

sua promoção. Aprovado por unanimidade na comissão de educação; 

CFT
71

 – adequação orçamentária e financeira, supressão do art. 5º. 

2007 Nº 247 

Sandes 

Junior 

PP GO Dispõe sobre a criação da Lei de Responsabilidade Educacional, alterando a Lei n. 8.069, de 

13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n. 8.429, 

de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos 

de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional; a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei n. 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

Nº 600 

Carlos 

Abicalil 

PT MT Dispõe sobre a criação da Lei de Responsabilidade Educacional, alterando a Lei n. 8.069, de 

13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n. 8.429, 

de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos 

de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional; a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei n. 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 
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Nº 1.256 

Marcos 

Montes 

DEM MG Introduz parágrafo único no art. 6º da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Explicação da ementa: Tipifica como 

crime o fato dos pais ou responsáveis deixarem de efetuar matrícula de crianças, a partir dos 6 

(seis) anos de idade, no ensino fundamental ou deixar de acompanhar a sua vida escolar. 

Nº 1.680 

Lelo 

Coimbra 

PMDB ES Dispõe sobre o dever do Estado e a responsabilidade dos gestores públicos na oferta da 

educação de qualidade. CFT - Apensado ao projeto principal, sujeito à adequação 

orçamentária e financeira; suprimir artigo 3º, pois não implica aumento de despesa da União, 

vista atuação prioritária de estados e municípios na educação básica, e este último função 

redistributiva e supletiva (assistência técnica e financeira); 

2009 Nº 4.886 

Lincoln 

Portela 

PR MG Matéria de caráter normativo; altera a redação dos art. 74 e 75 da Lei n. 9.394, de 1996, no 

tocante à referência a um padrão mínimo de qualidade do ensino, com ampliação para a 

educação básica, associado a um custo mínimo por aluno. 

CFT- Idem 1.680. 

2010 

 

Nº 8.039 

Poder 

Executivo 

Poder 

Executivo 

Poder 

Executivo 

Altera a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, para disciplinar a ação civil pública de 

responsabilidade educacional, e dá outras providências. 

Nº  042 

Jovair 

Arantes 

PTB GO Dispõe sobre a autoria do crime de abandono intelectual. Explicação da Ementa: Estende a 

autoria do crime de abandono intelectual a todos aqueles que tenham crianças ou adolescentes 

sob guarda ou tutela e que sem justa causa deixam de prover sua instrução. Altera o Decreto-

lei n. 2.848, de 1940. 

2011 

 

413 

Gastão 

Vieira 

PMDB MA Dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na 

sua promoção. 

Nº 450 

Tiago 

Peixoto 

PMDB GO Dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na 

sua promoção. 

Nº 1.747 

Teresa 

Surita 

PMDB RO Acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre critérios e procedimentos para o 

processo nacional de avaliação do rendimento escolar na educação básica. 

Nº 1.915 

Carlos 

Souza 

PP AM Acrescenta parágrafos ao art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e 

bases da educação nacional, para dispor sobre o índice de desenvolvimento escolar. 
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Fonte: Dados compilados a partir do sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332457>.   

Nº 2.417 - - - 

Nº 2.604 

Tiago 

Peixoto 

PSD GO Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB. 

Nº 3.066 

Romero 

Rodrigues 

PSDB PB Acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a divulgação, pela escola, do seu 

respectivo índice-síntese dos resultados do processo nacional de avaliação do rendimento 

escolar na educação básica. 

2013 

 

Nº 5.519 

Paulo Ruben 

Santiago 

PDT PE Institui o Sistema Nacional de Educação. 

Nº 5.647 

Rosane 

Ferreira 

PV PR Altera a Lei n. 8.069, de 14 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências”, para obrigar os dirigentes de instituições de educação 

pré-escolar a notificar as faltas frequentes e sinais de maus-tratos envolvendo seus alunos. 

Nº 5.907 Não 

localizado 

  

Nº 6.137 

Keiko Ota 

PSB SP Altera o inciso VIII do art. 12 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para obrigar a 

notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar e demais autoridades quando atingir o 

percentual de trinta por cento. 

2015 Nº 51 

Carmem 

Zanotto 

PPS SC Altera a Lei n. 8.069, de 14 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências", para obrigar os dirigentes de instituições de educação 

pré-escolar a notificar as faltas frequentes e sinais de maus-tratos envolvendo seus alunos. 

Nº 89 

Adail 

Carneiro 

PHS CE Altera a Lei nº 8.069, de 14 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências", para determinar que os dirigentes de instituições de 

educação pré-escolar e de ensino fundamental notifiquem faltas consecutivas superiores a 3 

(três) dias e sinais de maus tratos envolvendo seus alunos. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332457
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No conteúdo desses PLs, é possível identificar uma série de concepções de 

responsabilidade educacional que relacionam ou condicionam a qualidade da educação a 

dimensões do financiamento da educação, com restrição de repasse de recursos para aqueles 

gestores públicos que não conseguem responder positivamente pelos resultados do ente 

representado. Além disso, alguns destes inserem proposições de alterações na LDB 

9.394/1996, no tocante à definição de padrão mínimo de qualidade da educação. Há ainda de 

se destacar que uma série de questões jurídicas é evocada para acionar a responsabilidade do 

gestor público, que, por omissão ou improbidade administrativa, deixar de atender com 

qualidade aos cidadãos nos serviços educacionais. Nesse sentido, acredita-se que o relatório 

da Comissão de Finanças e Tributação faz observações sobre questões tão complexas quanto 

as que foram expostas no projeto original, o PL 7.420/2006, cuja concepção defende a perda 

de mandatos de chefes do Poder Executivo e a definição de padrões mensuráveis de 

qualidade.   

 O Quadro 7 apresenta uma síntese dos conteúdos dos projetos de leis que foram 

apensados ao projeto principal, definindo alguns encaminhamentos para a elaboração de um 

substitutivo proposto pela Câmara dos Deputados, através do Deputado Bacelar
72

, novo 

relator da Comissão Especial. 

Quadro 7 – Agrupamento dos PLs por aproximação de interesses 

Codificação Projetos de Lei Síntese dos conteúdos 

01 n. 1.680/ 2007  

n. 413/2011   

n. 450/2011 

O mesmo teor do projeto principal 7.420/06, padrões de 

oferta da educação de qualidade. 

02 n. 1.747/2011;  

n. 2.604/2011 

n. 1.915/2011 

n. 3.066/2011 

Avaliação do rendimento escolar na educação básica. 

03 n. 4.866/2009 Padrões mínimos, custo/padrão/qualidade e da ação 

supletiva e redistributiva da União. 

04 n. 247/2007 

n. 660/2007 

n. 1.256/2007 

n. 8.042/2006 

Penalizações de agentes públicos de pais ou responsáveis. 

05 n. 5.647/2013 

n. 6.137/2013 

Responsabilidades de comunicação das escolas sobre faltas 

e riscos de evasão escolar dos alunos. 

06 n. 8.039/2010 Ação civil pública. 

07 n. 2.417/2011 Arranjos de desenvolvimento da educação. 

08 n. 5.519/2013 Sistema Nacional de Educação. 

09 n. 5.907/2013 Obrigações de oferta de Educação de Jovens Adultos. 
Fonte: Elaborado a partir do Relatório da Comissão Especial de Educação (2013). 
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 O Deputado Bacelar (PTN-BA) substitui o Deputado Raul Henry (PMDB-PE). 
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No relatório da Comissão de Finanças, elaborado pelo relator Deputado Geraldino dos 

Santos (PSOL-RS), fica evidente que há uma diversidade de preocupações e entendimentos 

sobre o que é a “Responsabilidade Educacional”, bem como sobre a necessidade de se 

explicar qual o conceito de qualidade presente. Para Ximenes (2012), isso foi resultado de 

uma decisão conjunta da Câmara dos Deputados de reunir para deliberação conjunta, tendo 

como referência o PL 7420/2006, dado que o amplo escopo de projetos e as disputas de 

diferentes concepções trouxeram como consequência a ampliação do enfoque do debate sobre 

a responsabilidade educacional, em que responsabilidade e qualidade foram colocadas como 

agendas de juridificação do direito à educação e a sua qualidade. 

Além desse processo de debate nas comissões da Câmara dos Deputados, o PL 

7.420/2006 passou por uma série de audiências públicas que são consideradas como espaço 

do efetivo debate sobre a construção de uma política, seja econômica, seja social. Nesse 

sentido, foram realizadas inúmeras audiências que contaram com a participação de diversos 

segmentos da sociedade e do Poder Executivo
73

. Essas audiências contribuem para a 

viabilização do diálogo plural, ora revelando posturas em defesa da Política de 

Responsabilidade Educacional, ora apresentando posturas contrárias à concepção de 

responsabilidade presente no PL, e para os apensados.  

Destaca-se que em uma dessas audiências públicas, disponíveis na rede mundial de 

computadores, observou-se
74

 a participação de representações de Associações Científicas que 

fizeram ressalvas à Lei de Responsabilidade Educacional no país. Nesse contexto, foi possível 

perceber participante nesse debate a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), por incumbência da Associação Nacional de Pesquisas em Formação de 

Professores (ANFOPE) e do Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), as quais 

foram de suma importância para debater as expectativas e as tensões dessa discussão para 

trazer a educação como preocupação da agenda nacional, o que de certo modo possibilitou 

uma visão mais acadêmica nesse processo.  

                                                           
73

 Com base em informações do sítio da Câmara dos Deputados, essas audiências contaram com a participação 

de várias representações, tais como: Binho Marques (Secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino-

SASE), Rossielle Soares da Silva (Secretária de Educação e da Qualidade do Ensino do Amazonas), Alessio 

Costa Lima (Secretário de Educação de Tabuleiro do Norte-CE, representando a União dos Dirigentes 

Municipais de Ensino), Mariza Abreu (Consultora na Área de Educação da Conferência Nacional de 

Municípios), Raul Henry (Vice-governador do Estado do Pernambuco e ex-relator do PL na 54ª legislatura), 

Alípio dos Santos Neto (Diretor de Fiscalização da Educação e Cultura no Tribunal de Contas da União) e 

Francisco Soares (Presidente do INEP). 
74

 O vídeo sobre a audiência pública de 05 de junho de 2013 se encontra publicado em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=j7kkPAUDH0M>.  

https://www.youtube.com/watch?v=j7kkPAUDH0M
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Na audiência realizada em 05 de junho de 2013, os professores e pesquisadores Dr. 

João Ferreira de Oliveira (vice-Presidente da ANPED, na época) e a Dra. Gilda Cardoso
75

 

(CEDES) estiveram presentes. Na ocasião, a participação do Professor Dr. João Ferreira de 

Oliveira, em 2013, situou que uma agenda educacional ampla e complexa vem se instituindo 

no Brasil, com mais evidências, desde a Constituição Federal de 1988, e que se consolida com 

a Conferência Nacional de Educação (CONAE) realizada em 2010, junto às expectativas para 

a CONAE (2014). Esses processos influenciaram na discussão e no aperfeiçoamento do PNE 

(2014-2024), inserindo o debate sobre a possibilidade de uma Lei de Responsabilidade 

Educacional.  

Na visão desse pesquisador, esse quadro compõe o conjunto de ações e esforços que 

vem sendo pensado para colocar a educação brasileira na agenda do país e de um projeto 

nacional de educação que possa contribuir para elevar o patamar de sua qualidade. Ele destaca 

o papel da ANPED na reflexão crítica sobre as políticas educacionais no país, que desde a 

década de 1970 trabalha na perspectiva da educação como direito de todos e dever do Estado, 

em que a CF de 1988 se incumbiu de formalizar o direito de acesso, permanência e sucesso 

escolar, previstos nos Art. 206 e 208, os quais inserem o necessário direito à qualidade como 

um grande desafio constitucional. 

Do ponto de vista da garantia desses direitos, o professor João Ferreira de Oliveira 

(2013) enfatizou que o processo de escolarização obrigatória no Brasil é histórico e tardio, 

quando se consideram os avanços e percalços desde a LDB 4.024 de 1961, que reconhecia o 

dever do Estado de atender apenas quatro anos, transitando pela lei 5.692 de 1971 pode ser 

destacado com a ampliação para oito anos, sendo obrigatória dos 7 aos 14 anos, até alcançar a 

a CF de 1988 e na LDB 9.394 de 1996, em que o ensino fundamental se firmou como 

obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiveram acesso em idade própria, revelando um 

cenário de permanência dessa conquista.  

A responsabilidade educacional do ponto de vista jurídico vai sendo consolidada no 

decorrer do processo histórico brasileiro, pois em 2006 foi aprovada mais uma ampliação do 

direito à escolarização obrigatória, com a Lei 11.274, cuja mudança passou para nove anos (6 

aos 14 anos). Em 2009, com a Emenda Constitucional número 59, essa obrigação passou a ter 

nova redação e a reconhecer esse direito dos 4 aos 17 anos, até 2016
76

. Ao analisar a EC 
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 Substituiu a professora Ivani Pino em decorrência de problemas de saúde, por esse motivo, convidou a 

professora Gilda Cardoso para comparecer a essa audiência.  
76

 Para esse professor, há um déficit do ponto de vista da obrigatoriedade e da gratuidade da escolarização, o que 

denota um problema não resolvido com relação ao problema do acesso, já havendo outras preocupações no 

tocante à permanência e à qualidade da educação. 
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59/2009, persiste em padrões de qualidade sem concretamente estipular a esse respeito, e na 

instituição do Sistema Nacional de Educação, é preciso que se torne uma realidade, em que 

certamente faria alusão aos assuntos tratados em uma Lei de Responsabilidade Educacional.  

Por outro lado, o mesmo professor apresenta alguns desafios para a educação escolar 

no Brasil, em que desde a década de 1930 os processos de descentralização foram se 

configurando sem que as condições objetivas fossem garantidas para que um sistema nacional 

fosse construído com qualidade para todos. O reflexo disso pode ser visto nos processos 

educativos. Outro desafio encontra-se na pluralidade do sistema, requerendo aquilo que a 

própria CF de 1988, o regime de colaboração, o que não está muito claro, mesmo 

reconhecendo a existência de iniciativas nessa direção, como no caso do FUNDEF e depois 

FUNDEB, em termos de currículo e da lei do Piso dos Professores.  

Para o professor João Oliveira(2013), naquele contexto, uma Lei de Responsabilidade 

Educacional poderia auxiliar a equalizar um pouco mais e garantir uma educação de qualidade 

para todos, mas não se exime de considerar que há riscos, em função da pluralidade de 

sistemas. Assim sendo, as políticas educacionais que são pensadas no âmbito do Executivo 

acabam chegando com dificuldades na realidade da escola, pois quando começam a chegar na 

escola, outras reformas já estão sendo pensadas, a exemplo da reforma curricular que ocorreu 

na década de 1940. Propõe que se não houver a constituição da articulação e da colaboração, 

o Executivo continuará implantando políticas no âmbito da União, dos estados e dos 

municípios sem a ressonância daquilo que realmente desejamos, isto é, um processo de 

ensino-aprendizagem de qualidade.  

Desse modo, o professor João Oliveira (2013), ao apresentar algumas previsões, 

afirma que os agentes desse processo, principalmente os professores, devem estar engajados e 

motivados. Para tanto, chama a atenção para a complexidade da questão da qualidade, por 

meio de uma pesquisa realizada em 2000 para o INEP, cujo conceito de qualidade envolve 

múltiplas dimensões, não se resumindo apenas a insumos ou sem estes que envolve 

dimensões intra e extraescolares que têm impacto efetivo no trabalho escolar, desde a 

dimensão sociocultural dos entes envolvidos, a dimensão dos direitos e das garantias do 

Estado e as dimensões intraescolares do ponto de vista das condições de oferta de ensino, do 

nível da escola e do professor e do nível do aluno, em relação ao acesso, permanência e 

desempenho escolar.  

A partir do índice de escolhas de escolas do INEP acerca daquelas que traziam os 

melhores indicadores, verificaram o que essas escolas tinham em comum em termos de 

indicadores sobre as condições de ensino para estar presente na definição de padrões de 
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qualidade. Outros apontamentos identificam que a necessária articulação efetiva na política 

educacional deve considerar pensar na democratização dos processos de organização e gestão, 

cuja materialização ainda não é evidente, assim como nas questões do financiamento que 

envolvem principalmente o custo/aluno/qualidade, dentre outros fatores: Plano de Carreira 

para efetivar a valorização dos profissionais, o engajamento das famílias no acompanhamento 

dos filhos na escola. 

Desse modo, as condições e os insumos são fundamentais para a construção de uma 

boa escola se estiverem articulados com as dimensões organizativas e de gestão e que 

contemplem as expectativas dos envolvidos. Resultam da construção de sujeitos engajados 

técnica, política e socialmente com a qualidade da educação. Nessa perspectiva, a qualidade 

da escola implica a construção de uma concepção que seja capaz de promover uma construção 

histórica, ética e política. 

Com relação à participação da professora e pesquisadora Gilda Cardoso (2013), 

representante do CEDES, esta faz uma contextualização do total de projetos que transitam na 

Câmara, incluindo o PL 7420/2006, e formula a seguinte questão sobre estes: os projetos 

apresentados podem significar um avanço na proteção jurídica do direito à educação ou 

promover a lógica economicista da educação. Entende-se que, nesse sentido, diante dos vários 

projetos de lei, verifica que há um campo de disputas que corre o risco de responsabilizar por 

ato de improbidade administrativa em razão de não cumprimento de metas de avaliação, de 

indicadores como IDEB, os gestores e a totalidade dos agentes públicos, incluindo os 

docentes.  

Na gestão dos sistemas de ensino, essa lógica tem ganhado hegemonia, exemplo disso 

são os estados e municípios que promovem política de bonificação docente, que é uma 

responsabilização às avessas. Há estados e municípios que indicam a instalação de placas nas 

escolas com pontuação do IDEB, o que se configura como mais uma forma de 

responsabilização das escolas e dos seus profissionais. Isso vem sendo implementado em 

razão até da nossa federação que é fragmentada, e estados e municípios têm relativa 

autonomia para gerir os seus sistemas, por esse motivo alguns sistemas vêm adotando essa 

lógica mercadológica e induzindo uma pressão produtivista e meritocrática na carreira 

docente.  

A professora Gilda Cardoso (2013), na audiência pública, chamou a atenção da 

Comissão para ter cuidado para não transformar uma política de governo como as avaliações 

sistêmicas que precisam de aprimoramento, não de punição, em políticas de estado sem bases 

empíricas. A pesquisadora fundamentou a sua exposição a partir de duas perguntas 
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fundamentais: por que copiar quem está na média do PISA há dez anos, no caso dos EUA, e 

não quem está consistentemente no topo desses programas, como é o caso da Finlândia, em 

que não há um sistema de responsabilização por avaliação em larga escala, mas uma avaliação 

que serve para se definir os rumos da política e a valorização do docente. Por esses motivos, 

afirma que existem posições de alguns setores que são meramente ideológicas sem bases 

empíricas. Não há bases empíricas que nos deem evidência de que o modelo dos EUA seja o 

melhor. 

Em uma breve análise dos dezesseis projetos que estão na Câmara dos Deputados, a 

professora Gilda Cardoso afirma que as concepções que estão em disputa são as que buscam 

uma definição de custo/aluno/qualidade, que não podem se limitar à definição dos insumos, 

mas dos processos e dos resultados, tendo esse tripé como base da qualidade. Porém, no 

Brasil, há ênfase nos resultados. Outra concepção que existe nesse país é baseada nos testes 

padronizados e nos índices. A outra disputa, verificada pela pesquisadora, dá-se entre o direito 

à educação e as expectativas de direito à aprendizagem, em que esta última expressão tem a 

ver com o individualismo, com ênfase nos resultados. Isso significa que um direito público é 

tomado como direito privado do consumidor de produtos educacionais, e isso é tudo o que 

não se deseja para a educação brasileira.  

Para a professora, é preciso identificar quem são os atores que estão em disputa e que 

inclusive estão presentes na Comissão, além desses, são os grupos dos reformadores 

empresariais da educação, políticos, mídia, empresários e empresas educacionais que possuem 

interesses nos testes, nas consultorias, nos institutos e nas fundações privadas e alguns 

pesquisadores que têm influência e inspiração na reforma norte-americana. Um dos campos 

de atores é formado por educadores profissionais que atuam nas associações de base 

(ANPED, ANPAE, CEDES, ANFOPE) que vêm lutando por uma educação pública de 

qualidade que garanta o direito na sua dimensão mais ampla, cidadã. Outros atores que se 

envolvem nesse processo são os reformadores empresariais, que defendem uma teoria da 

responsabilização meritocrática, gerencialista e privatista. Do ponto de vista empírico, como é 

inspirado no modelo dos EUA que não deu certo, provavelmente não dará certo no Brasil, por 

várias razões.  

Primeiramente, essa perspectiva da responsabilização pela meritocracia, pelos testes 

em larga escala, provocou um estreitamento curricular, cuja tese é a de que o teste é bom 

porque se “cobra” o básico do aluno, desse modo, se isso é cobrado como bom e básico, é 

bom para todo mundo, configurando-se como um discurso tautológico. Entretanto, faz-se 

necessário uma educação que ofereça além do básico, para que o Brasil alcance o seu 
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desenvolvimento pleno. Sabe-se que essa concepção provoca uma competição entre 

profissionais e a escola em que há uma preocupação mais com o desempenho e a preparação 

para o teste, sendo que a educação é um processo em que deveria acontecer o 

compartilhamento.  

A professora Dra. Gilda Cardoso (2013) revela que, não obstante, as práticas de 

avaliação têm evidenciado algumas formas de burlar as regras dos processos e induzido ao 

desenvolvimento de estratégias para preparar os alunos para os testes. Nesse aspecto, por um 

lado, há estados que realizam cursos preparatórios para alcançar bom desempenho na Prova 

Brasil. Por outro lado, selecionam os alunos que podem participar e outros que não podem ir à 

escola no dia do exame. Essa é uma questão de fraude, estratégia que algumas escolas 

utilizam para tirar uma nota boa, o que corrompe o caráter ético e cidadão da educação. Há a 

segregação econômica no território, em que os pais escolhem as melhores escolas nos bairros, 

de modo que os alunos bons se localizarão em algumas escolas e, ainda, a segregação de 

alunos em turmas boas para participar desse tipo de avaliação. 

Na ocasião, Gilda Cardoso (2013) ainda demonstrou que existe um contexto que 

reforça a precarização da formação docente e que a mídia tem difundido a ideia de redução 

das teorias e incremento de atividades práticas, promovendo o apostilhamento, cerceando a 

competência criativa e inovadora dos sujeitos. Ainda, evidenciou a destruição moral do 

professor, pois, além de não ter uma carreira atrativa, ele é monitorado e enquadrado entre os 

melhores e os piores professores. 

O contexto de implementação das práticas de avaliação revela que há um 

desvirtuamento em relação aos objetivos políticos e pedagógicos a serem alcançados pelas 

escolas. O foco no desempenho do aluno fica nítido como se fosse possível considerá-lo como 

o centro do processo educativo. A valorização da aprendizagem deve ser tão importante 

quanto a valorização do professor e das suas condições objetivas de trabalho. As avaliações 

externas expõem apenas uma dimensão da escola, mas não conseguem responder aos seus 

problemas estruturais e estruturantes que influenciam na qualidade das ações realizadas pelas 

organizações educativas. A avaliação pode ser combinada com a responsabilização, desde que 

o seu objetivo real não seja a desmoralização do professor, e sim o encontro de alternativas 

democráticas que permitam reconhecer os trabalhadores sem ridicularizá-los.  

No âmbito da discussão e construção de uma Lei de Responsabilidade Educacional, 

existem problemáticas que não podem ficar de fora. Uma delas é a referência ao regime de 

colaboração brasileiro, cujas formas elementares são evidentes como a Emenda 

Constitucional n. 18, a Lei dos Consórcios, o Plano de Ações Articuladas e o FUNDEB. A 
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regulamentação do regime de colaboração somente será possível se nesse processo for 

considerado quem será responsabilizado, o que significa a existência de concorrência e a 

função supletiva de cada ente federado. 

Em síntese, do ponto de vista da federação, responsabilidade possui relação direta com 

atribuição de competência, como dissociar o debate sobre responsabilidade educacional sem 

articular com o debate do regime de colaboração. Os propósitos de uma LRE seriam, em 

primeiro lugar, explicitar o regime de colaboração, definir os meios de verificação das 

atribuições legais e quem são os responsáveis e assegurar as sanções capazes de fortalecer o 

direito à educação, a fim de reunir num todo os responsáveis e as responsabilidades dos entes 

federativos, qual é a responsabilidade do Estado para com a educação.  

No âmbito da CONAE 2010, defendiam-se a concepção e a aprovação de uma lei 

complementar do regime de colaboração, que, na ótica de Gilda Cardoso (2013), seria a 

sustentação do Sistema Nacional de Educação e do PNE. Para essa pesquisadora, a Lei de 

Responsabilidade Educacional completaria para dar consistência e coerência ao sistema de 

educação no país. O conteúdo para conceber uma LRE no Brasil está dividido em dois 

caminhos: entre uma Lei de Responsabilidade Educacional de conteúdo mínimo e uma Lei de 

Responsabilidade Educacional de conteúdo máximo. Em processo de escolha por uma dessas 

duas perspectivas, opta-se pela segunda, pois, na condição de ser mais completa, comporta a 

definição de atribuição dos entes federados e a assunção da função supletiva da União, que 

não está definida em matéria educacional, mecanismos de controle social e regime de 

colaboração. A primeira proposição de conteúdo mínimo se restringe a aplicação de testes 

padronizados, premiação e punição pelo mérito, entre outros fatores. 

Gilda Cardoso (2013) argumenta que outro fator importante no que concerne à 

concepção da LRE no Brasil deve considerar a posição do Fórum Nacional de Educação 

(FNE) e da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE). Porém, em nota 

publicada no dia 24 de novembro de 2015, o FNE solicitou à Comissão Especial da Câmara 

dos Deputados a suspensão da tramitação da matéria, até ser elaborado o projeto de Lei, pelo 

Poder Executivo, acerca do Sistema Nacional de Educação, do Custo Aluno-Qualidade inicial 

(CAQi), do Custo Aluno Qualidade (CAQ) e dos regimes de cooperação e colaboração 

interfederativas (FNE, 2015).  

Para o FNE (2015), a LRE possui competência de controle de políticas públicas 

educacionais, não cabendo definir os critérios de qualidade da educação, pois esse tema 

compete às leis que regulamentarão o SNE, tais como CAQi, CAQ e Gestão Democrática. 

Nessa ótica, é preciso não se contrapor à ordem natural do processo de regulamentação do 
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SNE. Nesse aspecto, o FNE discorda da ideia de que uma LRE possa definir padrões de 

qualidade, pois a função dessa lei deve ser a fiscalização das leis anteriores. Percebe-se que o 

entendimento do FNE caminha próximo do que pensam as entidades cientificas, o CEDES e a 

ANPAE, que vislumbram, principalmente, a criação do SNE e as regulamentações 

decorrentes.  

Já a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE)
77

, mesmo 

concordando que a aprovação da LRE não deve preceder um Sistema Nacional de Educação, 

propõe um projeto de responsabilidade educacional que envolve três dimensões da qualidade: 

presença de insumos, processos de gestão administrativa, normativa e pedagógica, além de 

uma concepção de qualidade vinculada à realização dos objetivos educacionais. Por outro 

lado, a SASE entende que uma proposta que julga possível precisa considerar a definição de 

responsabilidade educacional, parâmetros nacionais de qualidade para a oferta da educação 

básica, financiamento e responsabilização. 

Quanto à concepção de responsabilidade educacional, essa secretaria concebe-a como 

a definição de meios de controle e estabelece referenciais e mecanismos para exigir o 

cumprimento de obrigações legais na área da educação (SASE, 2016). Em relação à 

qualidade, a proposta da SASE (2016) destaca-a como processo permanente de 

aprimoramento administrativo, normativo e pedagógico. Nesse sentido, a qualidade se 

concretiza para esse órgão quando os indicadores de desigualdade são considerados, é 

efetivada a inclusão de grupos historicamente marginalizados e estruturas de controle social 

que coletam e sistematizam informações sobre cada rede de ensino concernente “ao progresso 

de metas, estratégias, ações, programas, e projetos implementados no âmbito dos planos 

decenais de educação aprovados em lei” (SASE, 2016, p. 6). 

No que tange à garantia de padrão de qualidade na educação básica pública, a SASE 

(2016a) afirma que requer: planos estaduais, distritais, municipais de educação articulado com 

o PNE (2014-2024); piso salarial profissional para os profissionais do magistério público; 

planos de carreira; ações de formação continuada; variedade de quantidades de insumos 

indispensáveis à infraestrutura escolar e recursos materiais didáticos; além de jornada escolar 

diária e carga horária mínima anual estabelecida na LDB, 9.394/1996. 

Quanto aos parâmetros nacionais de qualidade, a SASE compreende como parte 

integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Além disso, a sua 

                                                           
77

 Atualmente, as posições da SASE/MEC não são as mesmas. A conjuntura em que essa nota foi publicada era 

outra, em que os direitos sociais não se encontravam tão ameaçados e em permanente tensão, o quanto se 

encontram após a consumação do processo de impedimento do mandato presidencial de Dilma Roussef.  
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organização se dá por meio da composição de dimensões, componentes e indicadores para 

aferir a condições de qualidade para a oferta. A responsabilidade do MEC é “a de propositor 

do conjunto de parâmetros, objeto de pactuação federativa como instância permanente de 

negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

prevista no §5º do Artigo 7º da Lei 13.005/2014” (SASE, 2016, p. 7). Ao INEP, cabe produzir 

e bianualmente publicar os indicadores definido, com isso, as escolas brasileiras são 

categorizadas em escalas de oferta, considerando os seguintes níveis: abaixo do básico, 

básico, adequado e superior, os quais ficam disponíveis no Censo Escolar da Educação 

Básica. Em cada uma dessas categorias será estimado o valor por aluno, refletindo as 

condições de oferta. Nesse aspecto, não fica claro como essa articulação será possível, desse 

modo, é imprescindível esclarecer de que maneira se dará essa articulação entre valor por 

aluno e condições de oferta. A vinculação de parâmetros de qualidade ao valor por aluno é 

parte integrante do financiamento, cuja definição tem orientação na metodologia do Custo 

Aluno Qualidade. Essa disposição é importante, já que é possível definir a ação supletiva, 

distributiva e a complementação da União para o alcance do CAQ nacional. 

No tocante à responsabilização, a proposta da SASE (2016) vincula a implantação do 

CAQ e os mecanismos de controle e do Sistema Nacional conforme metas previstas no PNE 

(2014-2024), amarrando o apoio supletivo da União e a responsabilização do dirigente pelo 

padrão básico de oferta. A SASE entende que os mecanismos de responsabilização não 

elidem sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, da ação 

civil pública de responsabilidade por danos causados e crimes de responsabilidade.  

Flávia Nogueira, em relato sobre uma posição da SASE (2016) quanto à aprovação de 

uma LRE, afirma: 

 

[...] Sempre fomos contrários à punição pelo não atingimento de metas de 

desempenho dos estudantes, posicionamento marcado pelo MEC, desde 2010, com o 

PL 8.039/2010, do Executivo. [...] responsabilizar, na agenda constituinte do SNE, 

deve ser além da definição de responsabilidades, a previsão das condições para o seu 

exercício e para o seu acompanhamento e controle. [...] quem faz o que [...] com 

quem e em que condições faz, com quais mediações de complementaridades, com 

quais regramentos e com quais redefinições de responsáveis pelas deliberações 

(NOGUEIRA, 2016, p. 9). 

 

Portanto, os envolvidos no processo de concepção de uma LRE no Brasil possuem 

concepções próximas sobre o conteúdo da aprovação de uma LRE. Fica claro para os 

envolvidos que a LRE não deve preceder a aprovação do Sistema Nacional de Educação. 

Além disso, esses posicionamentos se colocam como potencial referência para a concepção de 
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uma LRE de conteúdo máximo, pois complexificam a relação da responsabilidade 

educacional com direito à educação e a qualidade, financiamento e responsabilização. No 

entanto, não é garantia de que isso se configure na aprovação de um texto final de Lei de 

Responsabilidade Educacional, visto que há divergências de posicionamentos quanto ao 

conteúdo proposto no projeto original (7.420/2006), com as concepções de responsabilidade e 

responsabilização das diferentes representações que têm participado desse debate.  

Os projetos de leis apensados à proposta original da Deputada Raquel Teixeira 

reforçam as diferenças tanto na concepção de responsabilidade educacional quanto aos 

objetivos de qualidade educacional. O debate se torna mais complexo quando as propostas do 

legislativo vinculam resultados escolares com financiamento da educação. Essa proposta é 

arriscada, pois, no caso de suspensão de recursos, os sistemas poderão perder ainda mais em 

suas qualidades. Além disso, é incompatível com uma sociedade construída com base nos 

valores democráticos. Por esse motivo, avançar sem recursos é praticamente impossível e 

compromete cada vez mais a qualidade do ensino.  

A previsão de suspensão temporária de recursos é uma punição severa para as escolas, 

uma vez que são consideradas como as menores unidades do sistema e, além disso, 

comportam maior número de cidadãos que utilizam seus serviços. A suspensão do 

financiamento por causa dos resultados escolares pode se transformar em uma estratégia de 

aprofundamento do fracasso da escola. Entretanto, o uso dos seus recursos deve ser 

fiscalizado para saber como estão sendo administrados e se estão compatíveis com as 

condições em que o ensino é ofertado. Nessa perspectiva, a restrição de financiamento é mais 

um instrumento de punição.   

As alternativas para esses problemas podem ser encontradas na melhoria da gestão da 

escola, por meio do aperfeiçoamento das estratégias de seleção dos seus profissionais, 

inclusive dos gestores; na valorização do trabalho do professor; na concepção, implementação 

e avaliação dos projetos políticos-pedagógicos; na reestruturação democrática dos espaços de 

participação como conselhos escolares, grêmios estudantis, associações de pais e educadores; 

na organização de um regime de colaboração mais transparente e que seja capaz de reduzir as 

diferenças financeiras entre os entes federados, de forma que alcance maiores patamares de 

igualdade política, econômica e social no país, tendo como objetivo corrigir as injustiças 

sociais, a distribuição de renda e conseguir a emancipação dos indivíduos. Quiçá, esse 

movimento de construção da LRE no Brasil não se transforme em mais uma lei aprovada que 

opera com dificuldades para ser implementada. Não é admissível a previsão de punições que 
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atentem apenas para a ponta do sistema, desembocando em suas unidades menores, as 

escolas.  
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4 SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS BASES DA RESPONSABILIDADE 

EDUCACIONAL MUNICIPAL DE MOSSORÓ-RN 

 

A Política de Responsabilidade Educacional, instituída por meio da Lei municipal 

2.717/2010, está situada no contexto de uma nova fase do gerencialismo na administração 

pública, o Public Service Orientation, que tem influenciado nos processos de avaliações 

externas e internas nas escolas do município, tendo como foco os resultados de aprendizagens 

dos alunos. A disposição de documentos que evidenciam a natureza de responsabilidades pela 

execução de ações planejadas e a identificação de indivíduos e grupos para serem 

responsabilizados pelo cumprimento de metas e objetivos predeterminados pelo sistema ou 

pela escola, traduzida no aumento de trabalho dos profissionais da educação, torna-se 

instrumento relevante, como ponto de partida, para analisar como concebem determinadas 

políticas.  

O movimento que antecede a essa aprovação é crucial para revelar as concepções 

social e econômica da política, quem são os responsáveis pelos processos e que tipos de 

consequências são atribuídas àqueles que não conseguem melhorar ou manter o seu bom 

desempenho. Nesse sentido, um dos impactos do modelo gerencial na administração pública 

foi aperfeiçoar a eficiência quanto aos resultados dos serviços públicos por meio de 

instrumentos de planejamento de curto, médio e longo prazo. Nesse aspecto, o planejamento 

estratégico foi delineado como ponto de partida para indicar as possibilidades de melhoria dos 

resultados, assim como o compromisso de envolver a sociedade nas discussões concernentes 

ao seu futuro. Esses elementos revelam o aumento de controle nos serviços públicos, 

tornando-os estratégia de controle de resultados e instrumento de gestão e responsabilização.   

A Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN foi concebida por seus 

planejadores em uma perspectiva de incorporação de princípios gerenciais, tendo a 

participação do Poder Executivo, segundo mobilização iniciada pela Secretaria de Cidadania, 

daquele período (2009), que se materializou na realização do I Seminário de Planejamento 

Estratégico. Esse seminário se configurou como um espaço de debate público, mediante um 

processo de legitimação pública dos resultados diagnosticados por uma auditoria
78

 nos dados 

educacionais.  

                                                           
78

 A Secretaria de Cidadania nesse período estava responsável pela pasta da educação. Na ocasião, foi contratada 

uma assessoria externa para fazer uma auditoria no sistema municipal de educação. Esse processo culminou na 

organização de dados sobre a situação real da educação no município, promovida por meio da sua Rede 

Municipal de Ensino. 
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Tal política recebeu premiação nacional (o Prêmio Inovação em Gestão Educacional 

no exercício de 2013), pelo INEP
79

, no grupo temático planejamento e gestão, conforme 

Portaria 972, de 14 de novembro de 2014, publicada em 17 de novembro do ano corrente no 

Diário Oficial da União (BRASIL, 2014), mas, ainda, por ter provocado no sistema municipal 

de ensino uma maneira de reorganização do trabalho escolar. 

Nesse sentido, este capítulo tem como objetivo analisar os antecedentes históricos da 

concepção da Política de Responsabilidade Educacional do município de Mossoró, bem como 

as suas bases, situadas nos instrumentos que implantam o Sistema Municipal de Educação, o 

Conselho Municipal de Educação, o Plano Municipal de Educação, a Lei de Responsabilidade 

Educacional e os componentes do mapa educacional. Esses instrumentos se configuram como 

novas formas de regulação da educação pública, cujos princípios se orientam no modelo 

gerencial. 

 

4.1 Antecedentes da concepção da PRE: da criação do SME à aprovação da Lei de 

Responsabilidade Educacional 

 

O movimento histórico mais recente em torno da “responsabilidade educacional” no 

Brasil mostra a elaboração de instrumentos jurídicos que regulamentam a organização da 

educação brasileira por meio da Constituição Federal de 1988 e da aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996, além de outras leis que surgiram nesse contexto e 

após ele. Tais legislações viabilizam não apenas o direito à educação pública do ponto de 

vista do acesso, mas também da permanência e do seu financiamento, com a aprovação da Lei 

9.494/1996, do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), que mais tarde foi ampliado, com a lei 11.494/2007 

(FUNDEB). 

No que se refere à criação dos sistemas municipais de ensino no Brasil, está 

relacionada a um contexto de mudanças mais amplas que influenciaram diretamente na 

organização política e administrativa do país
80

. Para tanto, a discussão dos antecedentes 

                                                           
79

 O Prêmio Inovação constitui uma das ações do Laboratório de Experiências Inovadoras em Gestão 

Educacional, instituído em 2006 pelo Ministério da Educação, coordenado pelo INEP, e em parceria com a 

Secretaria de Educação Básica, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência, e a Cultura. A avaliação se 

dar a partir de grupos temáticos: gestão de pessoas, gestão pedagógica, e planejamento e gestão, avaliação e 

resultados educacionais. 
80

 A ideia de dar uma orientação e uma unidade ao ensino no Brasil data do século XIX, enumerando figuras 

políticas do Império. No século XX, em 1928, na Primeira Conferência Nacional de Educação, Laboriau 

lembrava Rui Barbosa “ao tratar da vinculação entre a organização da educação nacional e o progresso do país 
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históricos Pós-Ditadura Civil-Militar de 1964 revela que as políticas educativas foram 

profundamente afetadas “pelo esgotamento do projeto desenvolvimentista e pela globalização 

da economia, levando à reforma do Estado e à ampliação da influência das agências 

internacionais nas políticas públicas, incluindo as políticas educacionais” (SARMENTO, 

2005, p. 1.366).  

Nesse sentido, a formação dos sistemas educacionais
81

 no Brasil se consolidou após a 

Constituição Federal de 1988, pois foi quando os municípios se tornaram entes federados 

autônomos, com base no Art. 23 da CF, e aprovou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, 9.394/1996), cuja legislação aponta três perspectivas como opção para o 

município: 1) criar seu próprio sistema, 2) compor com o Estado um sistema único ou, ainda, 

3) manter-se integrado ao Estado. Dessa maneira, a descentralização se apresenta como um 

dos princípios de uma organização político-administrativa cujo modelo está relacionado “ao 

pacto federativo no Brasil, indo além da política de municipalização, acentuada nos anos de 

1990, firmando o município a sua autonomia” (SARMENTO, 2005, p. 1.364). 

A importância da construção do pacto federativo
82

 no Brasil é histórica por conter uma 

trajetória de lutas e conquistas sociais e embates políticos. Nesse campo, considera-se como 

                                                                                                                                                                                     
[...] para justificar sua defesa da criação de um ministério da Educação que centralizasse a política nacional de 

educação” (SARMENTO, 2005, p. 1.367). Além da razão econômica, citava outras, tais como: “coordenar 

sistematicamente os esforços em matéria de educação, organizando o ensino, e manter a unidade nacional por 

meio de um plano nacional de educação” (SARMENTO, 2005, p. 1.367). 
81

 O Brasil não possui um Sistema Nacional de Educação, ou seja, não possui uma articulação formada pelos 

diferentes estados e municípios, que, preservando suas identidades, se articulam tendo em vista atender a 

interesses comuns. De acordo com Saviani (2010a, p. 381), há no mínimo quatro obstáculos históricos que 

impedem a organização desse Sistema: “a) os obstáculos econômicos decorrentes da histórica resistência à 

manutenção da educação pública no Brasil; b) os obstáculos políticos caracterizados pela descontinuidade nas 

políticas educativas; c) os obstáculos filosófico-ideológicos, isto é, a prevalência das ideias ou mentalidades 

pedagógicas refratárias à organização da educação na forma de um sistema nacional; d) os obstáculos legais 

materializados na resistência à incorporação da ideia de sistema nacional na nossa legislação educacional, cuja 

ponta de lança se ancorava na suposta e logicamente inconsistente tese da inconstitucionalidade”. Entretanto, o 

país possui uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 24 de dezembro de 1996, que foi 

instituída como substituta de um possível sistema, por mais que isso seja contraditório para alguns autores.   
82

 De acordo com Sarmento (2005), o princípio federativo foi explicitado já na Constituição de 1891, em que se 

verificou a transferência da instrução primária aos estados. Concorda-se com essa autora quando ela afirma que 

“a descentralização política e administrativa que transferiu aos estados a responsabilidade do ensino primário, 

assim como os cursos normais, condicionaram sua expansão às peculiaridades e desenvolvimento econômico de 

cada unidade federativa” (SARMENTO, 2005, p. 1.367). Essa ação refletiu principalmente nos estados mais 

desenvolvidos, como no caso de São Paulo, que adotaram políticas que levaram à organização do sistema de 

ensino local.  Essa situação histórica do país partiu de um período de “desenvolvimentismo” iniciado entre 

1920/1930, que dominou a história do país até a década de 1970/1980 e foi marcado pela “concentração do 

Poder no Estado central, crescente urbanização, concentração da riqueza e aumento das desigualdades sociais” 

(SARMENTO, 2005, p. 1.367). Tais consequências desencadearam uma série de mobilizações e reivindicações 

dos setores “médios urbanos” e da “classe operária”. É nesse contexto em que acontecem “as primeiras greves, a 

intensificação dos conflitos oligárquicos e a movimentação dos militares, e revelando uma insatisfação geral”. 

Esses movimentos tiveram como principais objetivos “defender a necessidade de um sistema de educação 

público, completo, com uma estrutura orgânica conforme as necessidades brasileiras e as novas diretrizes 

econômicas e sociais” (SARMENTO, 2005, p.1367-1368). Pode-se mencionar que, no Brasil, essa luta é 
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uma construção social por ter sido marcada pelas contradições inerentes a um processo de 

rupturas políticas e administrativas para uma sociedade menos autoritária. Isso não significa 

que houve uma ruptura total, mas, sim, relativa. Essa construção ainda continua, pois há 

algumas questões incongruentes não resolvidas, visto que, segundo Camargo, 

 

o Brasil é o único país do mundo no qual o município foi constitucionalmente 

consagrado como “entidade federativa”. O termo tem inevitáveis implicações 

práticas, que ainda não foram plenamente assumidas, tais como aplicar 

integralmente [...] o princípio da autonomia financeira e de autogoverno 

(CAMARGO, 1994, p. 88). 

 

Portanto, desse ponto de vista, municípios e estados se antecipam na construção dos 

seus sistemas de ensino. Porém, em termos de organização da educação nacional, mesmo 

considerando que não há um Sistema Nacional de Educação, embora a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional cumpra em partes esse papel, Sarmento (2005, p. 1.371) afirma:  

 
Percebem-se algumas questões permanentes em torno do processo de constituição de 

um sistema educacional no Brasil: a questão federativa, as disputas em torno da 

descentralização administrativa do sistema de educação, a questão da autonomia, a 

distribuição de competências e responsabilidades entre os entes federativos. 

 

Com base nessas permanências, a autora considera que esse assunto não está esgotado, 

visto que suas questões ainda não estão resolvidas. Desse modo, esclarece a sua afirmação 

com a seguinte conclusão: 

 

Apesar do esforço do Conselho Nacional de Educação em dirimir dúvidas e firmar 

posições, dadas as mudanças decorrentes da globalização, da crise do Estado-nação 

e da situação do Brasil como país emergente no contexto internacional com as 

crescentes demandas em torno da educação, acredita-se que as questões referentes à 

organização dos sistemas de ensino, suas competências e responsabilidades não são 

assunto encerrado (SARMENTO, 2005, p. 1.372). 

  

Outro aspecto relevante no processo de criação dos sistemas municipais de ensino foi 

a aprovação de duas regulamentações que ajudaram a corrigir, em certa medida, as 

desigualdades na distribuição dos recursos para a educação “pela EC n. 14/1996 e Lei 

                                                                                                                                                                                     
histórica e que, a partir da década de 1980, a realidade educativa caracteriza-se como um processo de 

simultâneas crises, que do nosso ponto de vista são acentuadas contradições: consolidação da escola de massas e 

deslocamento da política educativa da esfera da democratização para o universo da modernização 

(SARMENTO, 2005). O universo da ideia de modernização está envolto da noção de transformar os Estados em 

nações desenvolvidas. Como lembra Casassus (1995), o projeto de modernização possuía várias intenções, 

dentre elas, promessas de difícil alcance até os dias de hoje. A principal delas é a transformação global das 

sociedades em suas dimensões políticas, econômicas e culturais, bem como a influência das esferas locais no 

projeto global. 
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9.424/1996, criando o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (FUNDEF)” (SARMENTO, 2005, p. 1.373), que incentivou os sistemas 

municipais a ampliarem a política de municipalização. Entretanto, esse processo ficou 

marcado pela indução de políticas educacionais de forma e conteúdo neoliberal, a partir da 

década de 1990, que desencadeou um processo de transferência de responsabilidades para os 

municípios sem considerar as suas reais condições. 

Diante desse contexto, de mudanças no plano da legislação educacional do país, o 

município de Mossoró-RN, ente federado de reconhecida competência para legislar sobre 

assuntos educacionais, incorporou ao longo da sua trajetória política local as orientações de 

referência nacional, instituindo políticas próprias de organização do seu sistema de ensino, 

nos limites da sua autonomia.  

Em meados da década de 1990, Mossoró criou o seu Sistema Municipal de Ensino, 

instituído em 03 de julho de 1997, com a aprovação da Lei 1.109/97
83

. Conforme essa lei, a 

coordenação do sistema foi atribuída a uma Secretaria Municipal de Educação, pois assim 

reza o seu Art.1º.: “As atividades educacionais do Município de Mossoró são desenvolvidas 

em forma de sistema, de acordo com o Art. 172 da Lei Orgânica de Município de Mossoró, 

sob a coordenação de uma Secretaria Municipal de Educação” (MOSSORÓ, 1997a, p. 2). 

O Sistema Municipal de Educação de Mossoró foi criado por meio da lei 1.109/1997, 

no final da década de 1990, e se constituiu mediante o reconhecimento de sua competência 

legislativa e administrativa, adquirida pela Constituição de 1988, tendo como base o modelo 

federativo brasileiro
84

 e os efeitos do FUNDEF no município, conforme Oliveira (2010, p. 6): 

                                                           
83

 Essa aprovação se deu no segundo mandato da prefeita Rosalba Ciarlini Rosado, a primeira mulher a assumir 

o Poder Executivo da cidade, a qual é vinculada à tradicional família “Rosado”, que ocupou o Poder Executivo 

municipal de 1948 a 2012. Na época em que conseguiu ser eleita pela segunda vez, estava filiada ao Partido da 

Frente Liberal (PFL), atual Partido dos Democratas, coligada com o Partido Socialista Democrático Brasileiro 

(PSDB). Atualmente, encontra-se filiada ao Partido Progressista (PP). 
84

 De acordo com Gilda Cardoso de Araújo (2010a, p. 237), “a inclusão do município como ente federado tem o 

potencial de ampliar a participação direta do cidadão na administração dos serviços públicos, por outro lado, 

significou também a ampliação das dificuldades na tentativa do estabelecimento do equilíbrio federativo e de 

medidas de igualdade na prestação dos serviços públicos à população, tendo em vista a heterogeneidade de 

demandas e de capacidade orçamentária dos 27 estados e dos cerca de 5.600 municípios brasileiros”. Como é do 

nosso conhecimento, o federalismo brasileiro possui particularidades em relação a outros, como o da Alemanha e 

o dos Estados Unidos, do qual o modelo brasileiro mais se aproxima, já que as competências concorrentes se 

aproximam mais das responsabilidades compartilhadas entre os entes do que da concorrência no sentido literal 

de competição. Porém, a lógica da competição vai se introduzindo por outros caminhos, para atrair mais alunos e 

professores, tais como as instituições de premiações individuais e coletivas. A competição entre escolas é um 

bom exemplo a ser citado. Nesse sentido, destacamos que, mesmo considerando que a administração do 

município esteja mais próxima dos indivíduos teoricamente, o reconhecimento deste como ente autônomo 

colocou alguns inconvenientes para o modelo federativo, como a dificuldades de equilíbrio federativo e a 

aplicação de medidas iguais na prestação de serviços públicos. Outro inconveniente se refere à desigualdade que 

existe nas dotações orçamentárias estaduais e municipais. 
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Como já havia rede municipal de educação consolidada, o FUNDEF, contribuiu para 

a expansão e organização do Sistema Municipal de Ensino, instituído pela lei 

municipal 1.109/1997, e logo em seguida, a lei 110/1997 criava o conselho 

municipal de educação e Lei Municipal 1.111/1997, de 03 de julho, instituiu o 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF; em 2004, com a 

elaboração do Plano Municipal de Educação estava em franco processo de 

consolidação. 

 

Na análise de Monlevade (2008), os sistemas municipais de ensino que se organizaram 

tendo como prerrogativa as orientações determinadas pela política de fundos funcionaram 

como uma “costura federativa”, a qual serviu de mecanismo de implementação dos regimes 

de cooperação e colaboração, cujo efeito levou ao aprofundamento das competições e à 

distribuição das complementações
85

.  

Após a reorganização da Secretaria Municipal de Educação, transformada em 

Gerência Executiva da Educação e do Desporto (GEED), no ano de 2000, esta ficou 

subordinada à administração da Secretaria da Cidadania, nos idos dos anos 2000, com a 

aprovação da Lei complementar 01/2000. Esse processo se deu em decorrência de assinaturas 

de Pactos de Cooperação entre o município de Mossoró e o Instituto Ayrton Senna (IAS), 

desde 1º de fevereiro de 1998 (ALBUQUERQUE; LEITÃO, 2011). 

A utilização do termo gerência para denominar um órgão da administração pública 

pode ser considerada uma estratégia de modernização da gestão pública, proveniente da 

matriz ideológica do gerencialismo.  Com isso, Albuquerque (2010) constatou a implantação 

de processos da lógica gerencial, que tinha como um dos seus pilares a “cultura de 

responsabilização” pelos serviços educacionais. 

Essa autora evidencia que esse processo foi desenvolvido como uma forma de tornar a 

gestão mais efetiva em relação aos resultados. O acompanhamento, a avaliação, a 

coordenação e o controle das políticas públicas e dos programas educacionais da Rede Vencer 

(Gestão Nota 10, Acelera, Se liga e Circuito Campeão) se tornaram cada vez mais recorrentes.  

A parceria do município de Mossoró-RN com essa organização do terceiro setor fez 

com que o sistema respondesse pelas informações transmitidas ao IAS, bem como 

“responsabilizar-se pelo alcance das metas da rede vencer, analisar os dados do SIASI e dos 

relatórios qualitativos, encaminhar relatórios mensais a agência técnica, avaliar o desempenho 

                                                           
85

 Mais tarde, o FUNDEB induziu a perseguição por mais matrículas como forma de tentar garantir ao ente 

federado mais recursos, e assim muitos entes incorporaram essa visão. O que não previram foi que, para garantir 

o desejável aumento de mais recursos, seria preciso haver mais arrecadação do ente federado (MONLEVADE, 

2008). 



169 

 

e fortalecer a liderança dos coordenadores das ações da Rede Vencer” (ALBUQUERQUE, 

2010, p. 74).  

Essas implicações se confirmam no discurso de RTSMEI, quando ela afirma que isso 

foi um fator importante para conceber uma nova política educacional, pois  

 

o município ele já vinha trabalhando com uma sistemática bem de monitoramento 

junto às escolas, os resultados, dos planejamentos, das atividades que seriam 

desenvolvidas, quando o município tinha uma parceria com o Instituto Ayrton Senna 

(IAS). Nós tivemos uma experiência exitosa com o IAS, que proporcionou ao 

município um olhar diferente sobre como proceder com os seus dados, como 

principalmente sistematizar dados. Na época trabalhávamos com a Rede Vencer, que 

era a forma de trabalho com o instituto, nós tínhamos um sistema que mensalmente 

era alimentado com os dados. Dados mensais da sala de aula, em relação à leitura, 

em relação à aprendizagem do aluno, a frequência do aluno (RTSMEI, 2015).  

 

Para RTSMEI, o monitoramento se deu de forma contínua, pois na sua visão acontecia 

 

[...] diariamente na sala de aula com o aluno. E, com essas informações, com essa 

forma de formatar dados, foi um ponto muito bacana porque Mossoró passou a ter 

informações mais precisas. Então, esses dados formatados não apresentavam pra 

gente, assim, resultados tão satisfatórios. Então, assim, os municípios não tinham 

essa prática de monitoramento. Então, como nós já tínhamos com essa experiência 

com o IAS, nós tínhamos a experiência já de trabalhar dados. Então, fomos perceber 

que esses dados eles precisariam melhorar. Eram dados, diagnósticos reais, o 

monitoramento que era feito diariamente e mensalmente tinha esse consolidado de 

informações. E esses dados mostravam que a gente poderia avançar mais (RTSMEI, 

2015).    

 

Constata-se com isso que o ambiente do município se mostrou propício para introduzir 

uma “nova política educacional”, reforçada pela matriz gerencial, já implantada durante a 

parceria com o IAS. Verifica-se, ainda, que o termo “avançar mais” tem o sentido de dar 

continuidade à lógica de mercado incorporada na gestão da educação municipal, visto que o 

ambiente político se mostrou favorável à conservação da prática que vinha sendo 

desenvolvida. Os profissionais já demonstravam ter incorporado uma forma de organização 

que conseguia prevalecer na prática do levantamento de informações sobre a rede municipal 

de escolas, a realização de prestação de contas e o controle dos resultados, bem como lidar 

com processos de avaliação.  

O “fim da parceria” com o Instituto Ayrton Senna, em 2008, que marcou um longo 

período de terceirização da gestão da educação, não representou a total ruptura com a matriz 

gerencialista na gestão e organização do sistema municipal de ensino de Mossoró. Contudo, 

ocorreu um movimento de ressignificação dessa matriz para formular uma política 

educacional específica desse município. 
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Esse processo, em Mossoró-RN, deu-se com a contratação de uma assessoria externa 

para realizar o levantamento de dados sobre as possibilidades e dificuldades de avanços no 

Sistema Municipal de Educação. Essa assessoria foi buscada na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte e liderada pela professora Dra. Ieda Chaves. O resultado desse processo 

culminou em um texto escrito apresentando a situação daquele momento da educação 

municipal. O documento ficou conhecido como Planejamento Estratégico da Rede Municipal 

de Ensino (PERME), o qual expôs dados sobre a estrutura física, os resultados de 

aprendizagem dos alunos, a formação e a valorização dos profissionais da educação.  

De acordo com RCVM (2015), “a professora Ieda que contribuiu muito para 

materializar, escrever, colocar no papel essas ideias que faziam parte de uma decisão política. 

Mas que alguém tem que escrever, tem que colocar no papel, e ela foi essa pessoa que 

colocou. [...] Mas muitas pessoas contribuíram”. 

A partir do exposto, percebemos que as políticas educacionais enfrentam uma crise de 

legitimidade, a exemplo de outras políticas públicas desde os idos dos anos de 1980, 

associada ao discurso alternativo das teorias da escolha pública e institucionalizada através da 

Nova Gestão Pública, que dá ênfase “à adequação da ação pública às necessidades dos 

cidadãos e no aumento da eficiência das políticas públicas em termos de relação custo-

benefício” (LESSARD; CARPENTIER, 2015, p. 189).  

Para Anderson (2010, p. 58), à luz de teorias pós-estruturalistas, “o espetáculo político 

consiste no interesse de grupos específicos buscando legitimidade política”, em que a 

performance, em sua versão mais extrema, é construída com a intenção de iludir, ou seja, de 

provocar a sensação de que as reformas educacionais baseadas em políticas de 

responsabilização conduzem à melhoria da qualidade do ensino.  

Nesse aspecto, Freitas (2007) alerta que se trata de uma estratégia de “ocultação da 

má-qualidade”. A ilusão e a ocultação se configuram como elementos de uma “ideologia 

engodo”, conforme afirma Poulantzas, construída em torno de um projeto hegemônico. Esse 

projeto tem a educação como um quase-mercado revigorado pela competitividade, explora a 

força de trabalho e induz os que não concordam com essa perspectiva de quase-mercado a 

saírem do mercado competitivo, sendo expulsos para que fiquem somente os melhores e mais 

responsáveis. 

Na lógica do mercado, as condições de igualdade de competição e as condições 

mínimas de sobrevivência não são levadas em consideração, pois o foco é a responsabilidade 

individual. Nesse processo, interessa ao gerente capitalista o acúmulo de resultados positivos, 

sendo os resultados negativos utilizados como forma de punição, pois serão importantes para 



171 

 

eliminar do sistema os possíveis improdutivos. Esse tipo de responsabilização é altamente 

excludente e iniciado por dentro do sistema. Não somente os trabalhadores são excluídos, 

como também as desigualdades socioeconômicas e as diferenças de aprendizagens são 

acentuadas entre os homens. Em Mossoró, esse processo de exclusão não é tão evidente, 

porém, mascara o medo no comportamento dos sujeitos em relação à obtenção dos resultados 

delineados pela política, gerando expectativas a cada processo de avaliação e prestação de 

contas.   

Os idealizadores da PRE revelaram que essa nova política se fez necessária, pois a 

internalização da cultura de planejamento e avaliação entre os profissionais da educação 

municipal (diretores, vice-diretores, supervisores e técnicos das escolas) implica um novo 

comportamento dos atores escolares, ou seja, mudanças para garantir mais eficiência na oferta 

educacional.  

Portanto, RCVM evidencia qual foi o objetivo do Seminário promovido pela 

Secretaria: internalizar a cultura de planejamento e avaliação. 

 

A partir do Seminário de Planejamento Estratégico que foi realizado envolvendo 

todos os diretores de escolas, contribuíram para que a gente começasse a internalizar 

essa cultura de planejamento e avaliação que era o termo que se utilizava a época: a 

internalização da cultura de planejamento e avaliação (RCVM, 2015). 

 

A cultura de planejamento e da avaliação está relacionada à perspectiva gerencial, que, 

diante da retórica da eficiência na nova gestão pública, impôs aos Estados a perseguição por 

metas e melhorias nos resultados dos serviços públicos “orientados” para o cliente/cidadão. A 

eficiência é um princípio que está presente em basicamente todos os modelos de reforma do 

Estado, desde o “gerencialismo puro” até a introdução de perspectivas “mais democráticas” 

de gestão, segundo o Public Service Orientation (ABRUCIO, 1998).  

A implantação de mais instrumentos de planejamento foi evidenciada como uma das 

alternativas para a crise da gestão pública. A utilização de avaliações se colocava como 

aspecto indutor do diagnóstico da situação da realidade brasileira no final da década de 1990, 

com a gestão de Fernando Henrique Cardoso, cuja continuidade seguiu com os governos de 

Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação se tornou senso comum entre esquerdistas e direitistas 

como instrumento da gestão das políticas públicas. Essas orientações surgiram da vertente 

gerencial para a implantação de referências da NGP, a qual objetiva a obtenção do equilíbrio 

fiscal, a promoção de uma maior competição política e o relativo suprimento das necessidades 

sociais, que implicam mais democracia e mais eficiência. 
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Mossoró passou por diferentes processos de reformas administrativas, cambiados pelo 

ambiente e pela capacidade de decisão política dos gestores municipais. Influenciado pelas 

reformas no cenário nacional, o município criou as bases legais da responsabilidade 

educacional, desde a constituição própria de um sistema municipal de educação até a 

formulação de novas políticas para a gestão da educação municipal. 

  

4.2 Análise das bases da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN: o 

que menciona o instituído 

 

As diretrizes e orientações da PRE consistem no conjunto de decretos, leis e 

instrumentos de gestão que subsidiam a concepção dessa política, os quais denominamos 

como sendo “o decretado”.  O termo decretado é tomado em amplo sentido, representando um 

vasto conjunto de regras formais produzidas para orientar e regular a ação organizacional e 

administrativa em nível escolar (LIMA, 2008). 

Desse modo, o instituído, também considerado como o decretado, consiste no 

levantamento da arquitetura jurídica que organiza a ação do sistema e da escola. 

Considerando o objetivo deste trabalho, buscaram-se as orientações inerentes à política 

educacional do município de Mossoró que subsidiam a criação do Sistema Municipal de 

Ensino (Lei municipal n. 1.109/1997); os planos municipais de educação, respectivamente o 

que perdurou de 2003 a 2014 e o aprovado para 2015-2025; o Planejamento Estratégico da 

Educação (PERME, 2009/2012); a Lei de Responsabilidade Educacional (Lei municipal n. 

2.717/2010); e a Lei do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, posterior à aprovação da 

Política de Responsabilidade Educacional. Tais políticas dispõem de formas parcelares de 

accountability, visto que não se encontram articuladas tipos de avaliação, prestação de contas 

e responsabilização, os quais se consubstanciam nas dimensões da matriz gerencial. 

A expressão “formas parcelares de accountabillity” está fundamentada na concepção 

de Afonso (2009, p. 60), ou seja, em ações ou procedimentos de prestação de contas e 

responsabilização realizadas de formas isoladas, “não constituindo um modelo ou uma 

estrutura integrada”. Ressalta-se que a expressão “accountability” não aparece em nenhum 

dos documentos analisados.  

Portanto, a análise documental possibilitou tornar inteligíveis as formas reveladas no 

plano das orientações para a gestão educacional do município, destacando-se como os 

fundamentos da Política de Responsabilidade Educacional. As categorias responsabilidade, 
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participação e autonomia são apresentadas como valores de bem comum fundamentados na 

democracia, mas ressignificados no contexto da Nova Gestão Pública, cuja sintonia com as 

dimensões da “accountability” permitem a construção de uma compreensão mais complexa 

sobre a política em análise. Além disso, considera-se que são instrumentos que estruturam a 

política e que estão organizados com a possibilidade de interagir entre si. 

Como todos os planos de orientação formal, as leis têm como finalidade estabelecer 

normas, regras e formas de atuação dos órgãos que compõem um sistema, cuja finalidade é a 

plena execução das disposições jurídicas.  

O Quadro 8 apresenta uma síntese de como a análise dos documentos que se 

encontram no plano do decretado foi organizada. Desse modo, objetiva demonstrar o 

movimento histórico das categorias avaliação, prestação de contas, responsabilização, 

participação e responsabilidade no âmbito da política educacional de Mossoró. Essas 

categorias são fundamentais para explicar por que a responsabilidade educacional é anterior à 

instituição de uma lei que se designou por Lei de Responsabilidade Educacional. 

 

Quadro 8 – Planos e Leis que fundamentam a Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-

RN (1997-2014) 

 

 

As colunas que estão marcadas com um X representam a descoberta das categorias 

avaliação, prestação de contas, responsabilização, participação e autonomia nos documentos 

que se destacam na primeira coluna da esquerda do Quadro 8, que foram organizados a partir 

de uma sequência histórica de publicação. Portanto, a análise documental revelou elementos 

DIMENSÕES 

Avaliação 
Prestação 

de contas 

Responsabiliza-

ção 
Participação Autonomia NORMATIVOS 

LEGAIS 

Lei 1.109/1997 X  X   X  

Plano Municipal de 

Educação (2004-

2014) Lei 

1978/2004 

X X  X X X 

Planejamento 

Estratégico da 

Educação (2009-

2012) 

X  X  X    

Lei de 

Responsabilidade 

Educacional 

2.717/2010 

X X X X X  

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
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importantes que contribuem para desmistificar a ideia de que a responsabilidade educacional 

no município de Mossoró se constitui com a publicação de uma lei. Essa afirmação é 

contestável, pois se verifica que, no sentido literal, a responsabilidade educacional é bastante 

anterior. A partir desses documentos, foi possível esclarecer, por um lado, que eles trazem 

elementos que constituem a responsabilidade educacional e que, por outro lado, expressam 

elementos da nova gestão pública por meio de formas parcelares de accountability: avaliação, 

prestação de contas e responsabilização pelo controle de resultados. É possível, então, que a 

combinação destes de maneira congruente e em interação propicie a construção de um 

avançado modelo de accountability do ponto de vista democrático e emancipatório. Em linhas 

gerais, o quadro não mostra princípios de responsabilização pelo controle de resultados, no 

âmbito da Lei do Sistema Municipal de Mossoró-RN, assim como no âmbito do planejamento 

estratégico, verifica-se que não há menção quanto à participação e a autonomia. Mais tarde 

essas dimensões se revelaram na lei de responsabilidade educacional, que se configura como 

um protótipo de accountability constituído tanto de prestação de contas, responsabilização e 

avaliação, como de valores que circundam esse processo, como a participação e a autonomia.  

Sendo assim, a análise dos documentos foi organizada partindo desde a criação do 

Sistema Municipal de Mossoró até o Plano Municipal de Educação (2004-2014). Esse plano 

revelou a existência elementar de formas de accountability. Além disso, outro documento, o 

Planejamento Estratégico, foi analisado como um ponto de referência que introduziu a nova 

política educacional do município e que se constituiu como a base fundamental para alavancar 

a concepção de Política de Responsabilidade Educacional. Destaca-se que, embora os 

documentos sejam detalhados individualmente, em alguns momentos, realizam interlocuções 

com os outros que são analisados.  

 

4.2.1 Sistema Municipal de Ensino de Mossoró: a responsabilidade educacional organizada 

  

Considerando a Lei 1.109/1997, há ordenação para que o sistema funcione em regime 

permanente de cooperação com o Sistema Federal e Estadual, conforme subscreve o “Art. 2: 

O Sistema Municipal de Ensino funcionará em regime permanente de cooperação com os 

Sistemas Federal e Estadual e cuidará, prioritariamente da Educação Infantil e do ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos”. O uso da expressão regime permanente de 

cooperação causa confusão, já que é comumente associada ao regime de colaboração presente 

na década de 1990 e que se estendeu por muito tempo, até conseguir chegar ao entendimento 
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da não existência de um Sistema Nacional Educação (SNE), mas necessário à compreensão da 

organização da educação nacional. 

De acordo com Monlevade (2008), cabe aos sistemas de ensino, autônomos por sua 

definição normativa, o regime de colaboração. A colaboração visa definir e harmonizar 

normas e legislações pela ação dos conselhos e pela coordenação do conselho maior, o 

Conselho Nacional de Educação, como coordenador da colaboração de diretrizes curriculares, 

pedagógicas e gestoras para todos os sistemas. Já o regime de cooperação cabe aos entes 

federados nas interações entre as secretarias estaduais e municipais e na liderança do 

Ministério da Educação como fomentador. 

Os princípios do ensino no sistema municipal de Mossoró-RN se encontram descritos 

no Art. 3º, da Lei 1.109/1997, em que é possível identificar a seguinte afirmação: 

 

Art. 3. O ensino municipal será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

IV - gratuidade do ensino público. 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da Lei, planos de 

carreira para o magistério público, com "salário de referência" e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

VI - gestão democrática do ensino; 

VII - garantia do padrão de qualidade (MOSSORÓ, 1997a). 

 

Ao problematizar esses princípios, referentes à criação do SME, com relação à LDB 

9.394/1996, verifica-se que a lei de diretrizes nacionais avança mais, pois introduz novos 

aspectos que não foram previstos na CF de 1988, como a valorização da experiência 

extraescolar (LDB, 9.394/1996, Art. 3º, inciso X) e a vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais (Art. 3º inciso XI), considerando, finalmente, a diversidade 

étnico racial, que foi introduzida pela Lei 12.796/2013. 

Segundo a lei 1.109/1996, em seu Art. 4º, o sistema municipal de ensino de Mossoró 

tem por obrigatoriedade e gratuidade o Ensino Fundamental, inclusive aos que não tiveram 

acesso em idade própria à primeira etapa da educação básica, ou seja, à Educação Infantil 

(Creche e Pré-escola). Além disso, possui outras responsabilidades, tais como: atendimento 

educacional especializado; oferta regular do ensino noturno adequado às condições dos 

educandos; programas suplementares de material didático escolar; transporte; alimentação; e 

assistência à saúde, conforme descrevem os incisos I, II, III, IV e V desse artigo. 
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O artigo 5º dessa lei definiu quais são os órgãos de integração e ação do Sistema 

Municipal de Educação: 

 

Art. 5° - A integração e a ação do Sistema Municipal de Educação se manifestam 

através dos seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Educação 

II - Conselho Municipal de Educação 

III - Escolas da Rede Municipal de Ensino 

IV - Escolas Conveniadas
86

 

V - Creches Públicas Municipais 

VI - Núcleo de Estudos e Pesquisas Educacionais 

VII - Fundação Municipal de Cultura
87

 (MOSSORÓ, 1997a). 

 

Durante o período da parceria com o Instituto Airton Sena, a Secretaria Municipal de 

Educação foi extinta, e transformada em Gerência Executiva de Educação, submetida a 

Secretaria de Cidadania. Atualmente, a Secretaria de Educação foi retomada em decorrência 

do fim da parceria e publicação da LRE. Verifica-se ainda que a integração e ação desses 

órgãos vão sendo reconfiguradas ao longo dos anos, na medida em que ocorrem sucessões no 

Poder Executivo e mudanças na gestão dos órgãos que compõem esse poder. O que tem sido 

comum às reformas implementadas é que, desde a metade da década de 1990, os princípios da 

NGP em Mossoró-RN são ratificados a cada governo. No tocante a essa década, o contexto 

histórico revela que os brasileiros estiveram engajados na luta pela efetivação da democracia 

no Estado, diante das conquistas alcançadas com a Constituição Federal de 1988. A história 

evidencia que desse período em diante buscou-se melhorar o funcionamento da administração 

pública brasileira, cerceada por princípios neoliberais mesclados com valores democráticos. 

O município de Mossoró acompanhou essas mudanças. Como estratégias de reforma 

na gestão pública local, na área da educação, cita-se como exemplo mais evidente a criação do 

Sistema Municipal de Ensino. Além dessa função, ele foi desenvolvido em atendimento às 

orientações provenientes da criação do FUNDEF, conforme visto em Oliveira (2009).  

A lei que cria o Sistema municipal de Ensino de Mossoró é enfática quanto ao papel 

dos órgãos que o compõem, quais sejam: a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de 

Educação, as escolas da rede municipal e creches integrantes. Nesse aspecto, o Art. 6º da Lei 

municipal 1.109/1997 define competências administrativas aos órgãos que integram o 

sistema, afirmando: 

                                                           
86

 De acordo com a Secretaria de Educação, não há mais escolas conveniadas com o município.  
87

 Até 2015, existia uma Secretaria Municipal de Cultura. Mediante reforma na organização administrativa do 

Poder Executivo, em 2016, a Cultura passou a integrar novamente a pasta da Educação. 
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Art. 6º - Aos órgãos que integram o Sistema Municipal de Ensino competem: 

I - Secretaria Municipal de Educação: 

a) organizar, administrar, supervisionar, acompanhar e avaliar a ação educativa no 

âmbito do Sistema Municipal de Ensino; 

b) fazer o Levantamento e chamada anual da população escolarizável; 

c) verificar as necessidades das escolas e professores com base no levantamento da 

população escolarizável; 

d) organizar a rede escolar de modo a garantir o máximo aproveitamento da 

capacidade de evitar vagas ociosas; 

e) viabilizar a oferta de programas de assistência na área de saúde, alimentação e de 

material escolar; 

f) proceder ao levantamento das necessidades de pessoal docente e especialistas 

estabelecendo critérios, e adotar medidas para admissão desses profissionais do 

ensino (MOSSORÓ, 1997a, p. 4). 

 

 

Além das administrativas, percebem-se ainda competências normativas ao longo do 

Art. 6º: 

 

g) fixar normas para o funcionamento de escolas e creches; 

h) proporcionar condições para capacitação de recursos humanos atuantes da Rede 

Municipal de Ensino; 

i) propor a celebração de acordos e convênios que beneficiem o desenvolvimento 

educacional do Município; 

j) estudar e identificar fontes e recursos financeiros para custeio e investimento no 

Sistema de Ensino do Município, assegurando sua plena utilização e eficiente 

operacionalidade; 

k) conceder autorização para que diretores, vice-diretores, secretários e auxiliares, 

nas suas respectivas esferas de competência, possam emitir a documentação escolar 

referente aos alunos da Rede Municipal de Ensino (MOSSORÓ, 1997a, p. 4). 

 

O Art. 6º vai mais fundo quanto à ampliação das competências e apresenta algumas 

dimensões relacionadas à possibilidade de colaboração e articulação com outros órgãos e 

entes federados, como podem ser observadas abaixo: 

 

l) promover o intercâmbio entre os órgãos técnicos da Secretaria com a Fundação 

Municipal de Cultura, com o objetivo de incrementar as atividades culturais e o 

desporto na prática da educação física; 

m) articular-se com os órgãos dos governos estadual e federal em matéria de política 

e legislação educacionais, mantendo permanente regime de cooperação com os 

respectivos sistemas de ensino; 

n) firmar convênios com escolas particulares, respeitados os princípios 

constitucionais e normas legais atinentes; 

o) nuclear o Ensino Rural (MOSSORÓ, 1997a, p. 4). 

 

Esse artigo dispõe de elementos sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação, cujas ações existem para atender aspectos administrativos e pedagógicos. É 

perceptível, ainda, a abertura do sistema para articulação com outros entes federados e a 

parceria com a iniciativa privada, firmando convênio com escolas particulares. Segundo 
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informações da Secretaria de Educação, não há mais necessidade desses convênios, o que 

implica certo grau de autonomia relativa em sua organização. A responsabilidade pela 

organização da educação municipal, mesmo considerando a existência de um Conselho 

Municipal de Educação, é atribuída à Secretaria de Educação, mas não dispensa a 

contribuição de outros órgãos.  

Quanto às escolas da Rede Municipal de Ensino, é possível observar que há ratificação 

das suas competências pedagógicas, além de se tornarem executoras das políticas do 

município. 

  

III - Às Escolas da Rede Municipal de Ensino: 

a) executar a política educacional do Município; 

b) ministrar o Ensino Fundamental e Educação Infantil em língua portuguesa; 

c) absorver na Educação Infantil as crianças oriundas das creches e, nas escolas do 

Ensino Fundamental, os alunos da Educação Infantil provenientes das pré-escolas 

públicas, conveniadas e particulares; 

d) assegurar a transmissão de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

observada a respectiva proposta curricular; 

e) instituir e fazer funcionar as Unidades Executoras, nos termos da legislação 

vigente; 

f) observar e fazer cumprir os princípios e normas enunciadas nos Artigos 3° e 4° 

desta Lei; 

g) favorecer a integração do portador de deficiência na comunidade escolar, 

observando as diretrizes estabelecidas para o ensino especial; 

h) oferecer o ensino religioso, de matrícula facultativa, no âmbito do ensino 

fundamental; 

i) oferecer o ensino presencial a jovens e adultos. 

[...] (MOSSORÓ, 1997a, p. 4-5). 
 

O atendimento à educação básica municipal, que vai da Educação Infantil até a 

conclusão do Ensino Fundamental, está assegurado na Lei 1.109/1997, que considera a escola 

como executora da política educacional do município. A rede municipal de escolas é 

responsável por executar as ações decorrentes da gestão do sistema. Nesse sentido, as escolas 

são cada vez mais reduzidas a “unidades executoras”, dado que essas instituições são vistas 

como dentes de engrenagem.  

Uma particularidade desse sistema se refere à criação de um núcleo de estudos e 

pesquisas educacionais, em 1997, o qual, segundo os entrevistados, não chegou a se 

consolidar. O seu objetivo era se tornar um instrumento de pesquisa, planejamento e inovação 

no âmbito do sistema educacional do município. A previsão desse instrumento indicava as 

primeiras pistas de que uma prática e um controle e monitoramento dos dados educacionais já 

estavam sendo gestados.  
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Portanto, com um sistema organizado e com as responsabilidades definidas no âmbito 

de uma lei do sistema, a conjuntura apresenta instrumentos para aumentar o controle estatal 

sobre a educação, restringindo o controle social à participação decretada. Na organização do 

Sistema Municipal de Educação de Mossoró, constata-se que o município assume uma 

responsabilidade constitucional e prevê a gestação de iniciativas de controle e monitoramento 

dos processos educacionais, realizados no âmbito do SME. 

 

4.2.2 O Conselho Municipal de Educação: instrumento de controle a favor da Secretaria 

Municipal de Educação? 

 

O item em questão discute o conselho municipal de educação, tratando-o como um 

instrumento de efetivação da responsabilidade educacional. Os conselhos municipais de 

educação foram criados com a finalidade de fortalecer o controle social na educação e como 

possiblidade de ampliar a democratização da gestão da educação no Brasil. Nesse sentido, têm 

se constituído como um instrumento para a efetivação da responsabilidade educacional, que 

possibilita o acompanhamento, a fiscalização e a função propositiva de processos de avaliação 

na gestão dos processos educativos, por meio da ampla participação da sociedade civil e da 

administração pública em sua composição. Desse modo, devem possuir autonomia, recursos 

próprios e poder de decisão.  

Na constituição do sistema educacional de Mossoró, o CME é previsto no Art. 5º, 

inciso II, da Lei de 1.109/1997, no qual se verifica que o Conselho Municipal de Educação 

(CME) é um dos órgãos de ação e interação do SME de Mossoró. Porém, é no Art. 6º que as 

suas competências são definidas. Nele, verifica-se que o papel do CME é o de formular 

políticas, sendo propositivo nas políticas curriculares do município. 

  

Art. 6º. [...] 

 

II - Ao Conselho Municipal Educação: 

a) elaborar políticas e diretrizes para o Sistema Municipal de Ensino; 

b) aprovar o Plano Municipal de Educação; 

c) contribuir para melhorar a qualidade e elevar os índices de produtividade do 

ensino, em relação ao seu custo; 

d) indicar, complementarmente, para os currículos das escolas do Sistema Municipal 

de Ensino, as disciplinas obrigatórias e as de caráter optativo; 

e) deliberar sobre as alterações no currículo escolar (MOSSORÓ, 1997b). 

 

No âmbito dessas competências, identifica-se também que são atribuídas outras 

competências normativas, fiscalizadoras e cooperativas com outros sistemas de ensino. 
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f) emitir pareceres orientando a correção de situações consideradas inadequadas ao 

processo educacional; 

g) acompanhar a aplicação dos recursos destinados à educação, nos termos 

estabelecidos pela Constituição Federal e demais normas legais; 

h) fixar normas para inspeção e supervisão das escolas integrantes do Sistema 

Municipal de Ensino; 

i) estabelecer normas para avaliação do rendimento escolar e estudos de recuperação 

nas escolas da Rede Municipal de Ensino; 

j) aprovar os regimentos das escolas da Rede Municipal de Ensino; 

k) manter intercâmbio e permanente regime de cooperação com os demais sistemas 

de educação, especialmente o Conselho Estadual de Educação (MOSSORÓ, 1997b). 

 

Essas incumbências foram ratificadas no que concerne às responsabilidades no 

desempenho das suas funções, com a aprovação da lei do Conselho Municipal de Educação 

(Lei municipal n. 1.110/1997). A partir do destaque dessas responsabilidades, constata-se que 

o papel do Conselho Municipal de Educação fica subordinado mais aos assuntos da secretaria 

do que aos interesses da educação no município. A dimensão da avaliação é evidenciada no 

aspecto do rendimento escolar, em que esse órgão é considerado como aquele que é 

responsável para estabelecê-las. 

Ao realizar um estudo sobre a tomada de decisão nesse conselho, Souza (2013, p. 103) 

verificou que as funções deste são: 

  

Elaborar políticas para a secretaria municipal de educação; aprovar o plano 

municipal de educação; melhorar a qualidade e os índices de produtividade em 

relação aos custos; complementar os currículos escolares e deliberar sobre 

alternâncias nesses; emitir parecer quanto a situações inadequadas ao processo 

educacional; acompanhar a aplicação dos recursos destinados a educação nos termos 

estabelecidos na CF de 1988; fixar normas para inspeção e supervisão das escolas 

integrantes do sistema municipal de ensino; avaliar os rendimentos das escolas e 

estudos de recuperação; e aprovar o regimento das escolas da Rede Municipal de 

Ensino.   

   

Diante dessa afirmação, constata-se que as funções desse CME são diversas, tais 

como: elaborativas, avaliativas, fiscalizadoras, normativas e propositivas. Considerando que a 

responsabilidade também consiste em conferir funções a um determinado segmento, órgão ou 

organização, as que foram atribuídas ao CME mais se confundem com a responsabilidade da 

secretaria em relação ao que cabe a esse conselho. Esse órgão se torna um dos braços do 

sistema quando lhe é atribuída a função de “elaborar políticas para a secretaria municipal de 
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educação”, o que consiste em um indicador de que um órgão de controle social tem se 

transformado em órgão de controle, não do Estado, mas em favor do Estado
88

.  

O estudo de Souza (2013, p. 149) identificou que uma das decisões mais importantes 

tomada por esse órgão foi “a participação na formulação da Política de Responsabilidade 

Educacional de Mossoró-RN”. No âmbito da investigação da concepção dessa política, 

RCME afirma que o CME participou de forma limitada, ou melhor, “truncada”, pois “houve 

apenas duas reuniões no conselho de educação”. Ao articular essa perspectiva do conselho 

com o que está descrito na Política de Responsabilidade Educacional, aprovada pela lei 

2.717/2010, o Art. 12 desta definiu que o CME deve atuar como um órgão de 

acompanhamento e controle do Mapa Educacional, bem como prestar contas de suas 

atividades através de relatório anual. 

Historicamente, o CME de Mossoró vem se configurando muito mais como um 

instrumento de controle estatal do que de controle social, cuja autonomia é relativa frente aos 

processos de decisão em seu interior (SOUZA, 2013). Nesse panorama, verifica-se que é 

chamado para compor os instrumentos de controle do Poder Executivo, o que obstrui em certa 

medida a sua capacidade de decisão política. Diante da Política de Responsabilidade 

Educacional do Município, é possível afirmar que o seu papel tem se configurado como o de 

mais um instrumento de acompanhamento e controle do sistema, sendo chamado para reforçar 

a responsabilização pelo controle de resultados. 

 

4.2.3 O Plano Municipal de Educação (2004-2013) e as responsabilidades educacionais 

 

O plano é um registro escrito, apresentado sob a forma de um documento aprovado na 

instância própria de competência legal (BORDIGNON, 2014). Mediante a autonomia 

conferida aos municípios com a CF de 1988, estes passaram a elaborar planos, planejamentos 

e políticas locais. Em Mossoró, o Plano Municipal de Educação foi aprovado em 24 de julho 

de 2004, com a publicação da Lei 1.978/2004. O município e a sociedade civil se 

responsabilizaram por sua avaliação periódica, sob acompanhamento dos poderes Executivo e 

Legislativo. No contexto de publicação do texto escrito do PME, ficou estabelecido que a 

primeira avaliação ocorreria no seu quarto ano de vigência, ressaltando o papel dos poderes na 

                                                           
88

 Além disso, o conselho não tem condições de cumprir com a função de “melhorar a qualidade e os índices de 

produtividade em relação aos custos”, visto que enfrenta problemas estruturais para melhorar o seu próprio 

funcionamento, pois os recursos para investimento nesse órgão estão vinculados à pasta da educação, não 

possuindo um orçamento próprio. Porém, Souza (2013) constatou que o conselho tem autonomia para fazer o seu 

planejamento financeiro e encaminhá-lo à secretaria de educação. 
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sua divulgação e na realização dos objetivos e metas de implementação. Além disso, previu-se 

que os planos plurianuais seriam elaborados para dar suporte às metas dessa medida 

(MOSSORÓ, 2004). 

Com relação ao Plano Municipal de Educação-PME (2004-2013), este se insere no 

sistema municipal de ensino de Mossoró como instrumento de gestão democrática, como 

garantia de participação de representantes da comunidade, na forma da lei. O PME previu a 

dotação do CME de infraestrutura adequada para a melhoria do desempenho de suas funções.   

No que concerne à autonomia mencionada nesse plano, ela não é revelada como 

liberdade para “fazer alguma coisa”, mas concerne à liberdade de aprender, ensinar e 

pesquisar, assim como de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse PME apontava para a 

inserção de algumas formas de controle social, avaliação e responsabilização. A mensagem do 

Poder Executivo, citada no PME (2004-2013), define que a responsabilidade é atribuída a 

todos os mossoroenses. A ideia do envolvimento de todos pertence à construção do discurso 

democrático, no entanto, fica claro o jogo discursivo implicado, já que quando todos são 

responsáveis ninguém o é (ARENDT, 2004). Assim, o Poder Executivo se desresponsabiliza 

em certa medida e atribui as responsabilidades a menores unidades do sistema, para encobrir 

os problemas internos que ocorrem no funcionamento do Estado. 

Identifica-se, logo em seguida, que a responsabilidade é atribuída à classe dos 

profissionais da educação, a quem incumbe promover a garantia do direito à aprendizagem, o 

cuidar e o educar. A introdução do PME se encerra com a mensagem do Poder Executivo, 

reforçando a responsabilidade de todos pelo acompanhamento e pela avaliação do plano, 

assegurando a participação de vários setores. 

A Lei 1.978/2004 foi enfática ao reconhecer a responsabilidade do município e da 

sociedade civil pela avaliação periódica do PME. Considerando que as responsabilidades 

consistem em atribuições, os Poderes Executivo e Legislativo foram incumbidos pelo 

acompanhamento da execução. Como forma de prestação de contas, a sociedade também 

ficou responsável pela divulgação do plano e do alcance das metas e objetivos.  

De modo mais específico, atribuiu-se à Câmara Municipal a responsabilidade de 

aprovar medidas legais de correção das deficiências e distorções apresentadas no quarto ano 

de vigência do PME. Ainda, estabeleceu-se a vinculação de recursos nos Planos Plurianuais 

do município para dar suporte às metas planejadas. No entanto, dentre os objetivos do plano, 

apenas um se refere à prestação de contas, que correspondeu a centralizar, registrar e divulgar 

as informações relativas à educação municipal. O plano assegura responsabilidades de 
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atendimento educacional e formação de profissionais da rede municipal de ensino, ideia que 

persiste no Plano Plurianual do Município de 2014 a 2017.  

No tocante ao PME (2004-2013), ele apresenta um diagnóstico da educação 

municipal, que se designa de “diagnóstico da clientela escolar”, o qual tem como foco o aluno 

da zona urbana e rural como cliente. O diagnóstico apresentado no plano indicava a definição 

de metas para o ensino fundamental, que objetivou reduzir “a evasão e reprovação escolar, 

visando a permanência e a melhoria da qualidade da educação” (MOSSORÓ, 2004, p. 46). 

Nesse sentido, o PME estabeleceu como diretrizes a melhoria da qualidade de ensino e 

a elevação dos níveis de produtividade escolar, assim como a implementação de ações para 

reduzir os problemas críticos dessa etapa. Verificou-se no PME que há objetivos que 

sinalizam a instituição de “conselhos de escolas, para promover a participação da 

comunidade” (MOSSORÓ, 2004, p.48). Nesse plano, o município segue as orientações 

previstas na legislação nacional, como maneira de responder às diretrizes e às bases da 

educação nacional na forma da lei. 

No que tange à avaliação, nota-se que existe uma tendência de introduzir instrumentos 

de avaliação do Sistema Municipal de Educação para verificar o nível de desempenho dos 

alunos, não sinalizando quais são esses instrumentos. O PME reforça o foco da política 

educacional do Município no aluno, principalmente, realizando um censo educacional para 

identificar as crianças e os adolescentes de 6 a 14 anos que estão fora da escola.  Essa prática 

é recorrente em realidades que têm como objetivo não deixar para trás nenhuma criança do 

processo educacional. 

Quanto ao eixo financiamento e gestão da educação, nesse PME, constatou-se que o 

plano expôs a necessidade de formar um quadro de diretores qualificados em nível superior e 

“preferencialmente com cursos de pós-graduação” (MOSSORÓ, 2004, p. 82). No eixo 

avaliação do plano, o PME destaca a necessidade de implementação de um “programa 

sistemático de acompanhamento e avaliação dos estabelecimentos de Educação Infantil” e de 

um “programa de avaliação de desempenho para atingir todas as escolas do sistema municipal 

de ensino” (MOSSORÓ, 2004, p. 83).  

Nesse último eixo, há ênfase quanto à participação da comunidade escolar e da 

centralização das informações pelo Órgão Central da Educação do município, fazendo 

referência à avaliação contínua como forma de democratizar o processo de avaliação do 

plano. A problemática da autonomia não foi mencionada pelo PME. Porém, a conjuntura 

revela que esse plano trouxe algumas indicações da formulação de princípios de 

accountability, quando reconheceu a avaliação e a prestação de contas como meios 
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fundamentais para o alcance dos objetivos educacionais e da reorganização do sistema 

municipal de educação nos dez anos seguintes à sua execução. 

De acordo com Afonso (2012), há diferentes modelos de accountability e nem todos se 

inscrevem em uma lógica progressista, considerando principalmente que as mudanças nas 

políticas avaliativas foram marcadas pela introdução de mecanismos de mercado. O controle 

sobre os resultados não se subordinou meramente à lógica burocrática, mas a uma lógica 

híbrida, em decorrência dos governos híbridos ou mistos: a accountability envolve a 

sociedade, o mercado e o Estado. É importante a clareza de que governos híbridos contribuem 

para as mudanças nas formas de governação dos sistemas educacionais, principalmente 

incentivando o uso de avaliações externas e o aumento do controle central do Estado 

(AFONSO, 2009b).   

Portanto, o Plano Municipal de Educação (2004-2013) também é considerado um 

instrumento anterior à concepção da Política de Responsabilidade Educacional do município, 

instituída pela lei 2.717/2010, cuja vigência perdurou dez anos, basicamente até 2014. Por 

esse motivo, não se faz menção nele sobre a necessidade de se criar uma lei de 

responsabilidade educacional.  

Com o fim do PME (2004-2013), em 2015, foi aprovado um novo plano (2015-2025), 

por meio da Lei n. 3.298, de 04 de agosto de 2015, de duração decenal, em cumprimento ao 

disposto no art. 214 da Constituição Federal, art. 8º da Lei Federal n. 13.005/2014 e art. 36, 

inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Mossoró. No PME (2015-2025), a Política de 

Responsabilidade Educacional é mencionada na Meta 20, em sua estratégia 20.18, que 

consiste em “consolidar a Lei de Responsabilidade Educacional (LRE) do Município, tendo 

em vista a responsabilização dos gestores e professores, considerando a gestão dos recursos 

públicos e a garantia da qualidade da educação” (MOSSORÓ, 2015). 

Nessa estratégia, o foco recai sobre a responsabilização de gestores e professores 

quanto à gestão de recursos e a qualidade. Entretanto, não fica claro quem são esses gestores, 

se são os gestores das escolas da rede municipal de ensino e os gestores do sistema, ou apenas 

responsabilização para os primeiros. Entretanto, é importante ressaltar que foi no 

Planejamento Estratégico da Educação da Rede Municipal (PERME), para o período de 2009 

a 2012, que se projetou a criação de uma LRE no município de Mossoró-RN, que será 

analisada no próximo item. 
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4.2.4 O Planejamento Estratégico da Rede Municipal de Ensino – PERME (2009-2012): 

ponto de partida para a concepção da PRE 

 

O conceito de planejamento estratégico é utilizado em uma nova fase do 

gerencialismo, não apenas para definição de objetivos e metas confinados à burocracia, tendo 

em vista que, com base nas ideias do Public Service Orientation, os objetivos devem ser 

discutidos, avaliados e revelados em um debate público (ABRUCIO, 1997). Sendo assim, o 

Planejamento Estratégico da Rede Municipal de Ensino (2009-2012) consiste em um 

instrumento que destaca, de forma mais elaborada, a introdução de formas parcelares de 

accountability no Sistema Municipal de Educação de Mossoró, em relação aos demais 

verificados (SME, PME, CME). Além disso, é considerado um ponto de partida para a 

concepção da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN, pois atestou as 

dificuldades e as potencialidades de funcionamento do sistema municipal de ensino, conforme 

destacam os entrevistados que participaram do processo de elaboração. 

Segundo Lobo (2013), em outubro de 2008 foi iniciada a construção do Planejamento 

Estratégico da Rede Municipal de Ensino (PERME), contemplando uma visão de mudanças 

em curto prazo, de modo a envolver a sociedade e a ser incorporado à cultura dos 

funcionários. A adoção de planejamentos estratégicos nas políticas públicas configurou-se 

como uma tendência de modificação no antigo modelo do padrão burocrático weberiano 

influenciado pelo debate em torno do modelo gerencial. O conceito de planejamento 

estratégico foi estabelecido, adequado às mudanças no mundo contemporâneo e propositivo 

para se pensar as políticas de médio e longo prazo (ABRUCIO, 1997). 

De acordo com Lobo (2013, p. 108): 

A elaboração do planejamento estratégico foi exigência de acordos firmados entre a 

União e as administrações subnacionais (Estados e Municípios) por ocasião da 

adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, a fim de que estas 

pudessem ter acesso aos recursos financeiros da União. Com isso, as administrações 

subnacionais foram induzidas a darem atenção aos parâmetros sinalizadores de 

resultados (LOBO, 2013, p. 108). 

 

O PERME subsidiou a realização do I Seminário de Planejamento Estratégico da 

Educação Municipal, cujo objetivo foi discutir e elaborar propostas que orientassem e 

assegurassem a melhoria da qualidade da educação infantil e do ensino fundamental. Esse 

Seminário contou com a participação dos diretores de escolas e técnicos da Secretaria de 

Educação. Observa-se que a concepção do PERME está centrada no planejamento e na busca 

pela legitimação do diagnóstico da insuficiência da educação, conferida pelos resultados de 
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aprendizagem dos alunos na avaliação do Ideb. O foco desloca-se do professor para o aluno, 

sendo os profissionais da escola responsabilizados por esses resultados, com a ideologia 

engodo de que todos são responsáveis por produzir resultados positivos. 

A organização e a divulgação desses dados no PERME pela Secretaria de Educação 

efetivaram-se por meio de um espaço em que o diálogo foi introduzido como o instrumento 

principal para a organização do espetáculo político. O objetivo por trás desse documento era 

construir um senso comum no tocante à incorporação da cultura de planejamento e à 

avaliação em uma vertente gerencial, além de legitimar a crise do sistema educacional 

mossoroense por meio de critérios racionais de validade científica para fundamentar uma 

decisão política baseada em evidências.  

Na análise do PERME, observa-se que em sua apresentação as recomendações 

indicam a avaliação de desempenho e a premiação do mérito educacional para promover a 

valorização docente como requisitos para reafirmar as conquistas e enfrentar os desafios 

persistentes no sistema municipal.  

O PERME está organizado em cinco eixos, dos quais um se refere à responsabilização. 

Além disso, expressa de forma muito clara que é do município a responsabilidade pela 

ampliação da permanência do aluno na escola. Além disso, no tocante à participação da 

comunidade, cujo conceito não está definido nas orientações desse plano, atribui aos 

conselhos de escolas e aos demais conselhos de educação a responsabilidade pelo aumento do 

controle estatal, em vez de reiterar o compromisso de controle social dessas instituições. 

Portanto, são responsabilizados pelo alcance de metas determinadas pelo Poder Executivo 

quanto à evolução do IDEB. 

Todavia, em Mossoró, a definição de metas, desde a aprovação da Política de 

Responsabilidade Educacional, por meio da Lei 2.717/2010, fica a cargo das escolas, como 

expressam os entrevistados:  

 

Então no início do ano as escolas estabelecem as metas. As metas não são 

estabelecidas por ninguém. O gestor ou órgão externo não chega dizendo: “Olha a 

meta da escola é esta!”. Mas a comunidade se envolve e fixa suas metas: diminuição 

da evasão, diminuição da repetência, aumento da taxa de aprovação (RCVM, 2015). 

Então aquela escola que não atinge as suas metas, ela tem que ser chamada a 

atenção, ela tem que... (RSME, 2015). 

Tem lá as dimensões, tem os indicadores e a escola planeja as suas metas definindo 

suas ações. Então ali ela faz todo o planejamento e encaminha aqui para nossa 

gerência de planejamento e durante todo o ano, a gerência, a equipe pedagógica nas 

suas idas e intervenções junto as escolas acompanham aquele planejamento. Ali está 

definido o planejamento dos professores, as ações, os projetos que a escola vai 

desenvolver dentro da escola (RTSMEI, 2015). 
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Então até 30 de março as escolas entregam seu mapa educacional, indicadores que 

elas têm que planejar as suas ações. [...] embora que seja ela que estabeleça as suas 

metas, não é o município que estabelece, embora seja ela que estabeleça as suas 

metas, mas eu acho que precisaria da equipe técnica daqui também acompanhar o 

desenrolar desse mapa em cada escola (RTSMEII, 2015). 

 

Os discursos acima revelam um certo grau de autonomia que é dado às escolas para 

elaborarem o seu mapa educacional. Não é por acaso que a Lei de Responsabilidade 

Educacional funciona, ou deveria funcionar, como meio de orientação para a definição das 

metas escolares. As metas a que o PERME faz referência estão enquadradas nos documentos 

que compõem que o Sistema de Avaliação Educacional: Plano Municipal de Educação 

(PME), Planejamento Estratégico da Rede Municipal de Ensino (PERME), Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) e Lei de Responsabilidade Educacional (LRE).  

Essa última legislação foi aprovada em 22 de dezembro de 2010. Percebe-se que essa 

concepção de autonomia é relativa e contribui de certa forma para que os indivíduos sejam 

capazes de propor, conduzir-se e aceitar as normas produzidas por eles, conforme Silva 

(1996). Esse entendimento corrobora as afirmações de Lima (2008), no sentido de que ser 

autônomo pressupõe envolvimento criativo na governação democrática, assumindo um 

projeto coletivo, plural e negociado, balizado em valores e orientações políticas para os 

sistemas educacionais. 

O PERME expõe ainda a necessidade de investimento crescente em infraestrutura, 

inclusão de novas tecnologias, projetos pedagógicos e valorização docente. Com isso, objetiva 

apresentar um “diagnóstico das condições do ensino público municipal” e o “modelo de 

planejamento e avaliação” para elevar a compreensão e o debate sobre os caminhos que 

estão sendo buscados. Na introdução do PERME, ratifica que alcançar as exigências do atual 

contexto político, econômico e social e as novas concepções de gestão pública compreende as 

emergências do sistema, principalmente por ocasião da realização do I Seminário de 

Planejamento Estratégico da Educação Municipal, em outubro de 2008, que contou com a 

participação de “gestores educacionais” para discutir os problemas da educação municipal 

com base no seu diagnóstico.  

Ainda na introdução do documento, fica evidente a dependência do município das 

políticas do governo federal, no caso dos recursos oriundos do FUNDEB, e de dotação 

orçamentária de recursos próprios, que na época registrava crescimento anual de 6%, o que 

fica desvelado quando a análise do ambiente externo é observada no PERME. Ainda nesse 

sentido, reforça que essa política foi fundamentada no PNE (2001-2010), no PME (2004-

2013) e no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, Decreto 6.094/2007. 
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Em seguida, esse documento apresenta um item que dispõe sobre a concepção de 

política de qualidade da rede municipal de ensino, cuja relação com as políticas nacionais e 

municipal, por meio do PME, fica ratificada, orientando-se pelos seguintes eixos norteadores: 

1) melhoria dos indicadores de desempenho educacional; 2) melhoria das taxas de 

alfabetização; 3) garantia da permanência e aprendizagem do aluno na escola; 4) redução dos 

anos de distorção idade/série; 5) valorização dos profissionais da educação. Trata-se, portanto, 

de um documento que preza pelo alto controle dos resultados, baseados em indicadores de 

monitoramento. 

Aprofundando mais a leitura do PERME, verificam-se dois “macro objetivos” na 

condução de metas, “avaliadas considerando os resultados e impactos socioeducativos” 

(MOSSORÓ, 2009, p. 10). Os objetivos presentes nesse documento são considerados 

estratégicos por acreditarem que é possível: 1) Promover Educação Básica de Qualidade, 

contribuindo para o exercício da cidadania e 2) Dinamizar a gestão da Gerência Executiva da 

Educação e das unidades escolares. Esses objetivos se alinham a uma perspectiva de 

modernização da educação pública, cuja concepção de cidadania deve ser questionada.  

Quanto ao primeiro objetivo, é altamente subjetivo e de conteúdo carregado de 

melhorismos, como se conseguisse dar conta do exercício da cidadania. Entretanto, ao 

observar como se efetivará o alcance desses objetivos, logo se identifica um conjunto de 

indicadores relacionados a: “melhorar o IDEB; melhorar a taxa de alfabetização; garantir a 

permanência do aluno na escola; reduzir a evasão; implantar educação de tempo integral; 

dinamizar as atividades pedagógicas; revisar/reconstruir o currículo escolar” (MOSSORÓ, 

2009, p. 12).  

Diante desse quadro, pode-se inferir que esses micro objetivos se aproximam mais de 

uma perspectiva de melhoria e monitoramento, cuja configuração representa uma onda de 

melhorismos que não conseguem alcançar a qualidade da educação. Os melhorismos, 

geralmente, estão relacionados com a tentativa de introduzir instrumentos para melhorar 

permanentemente o alcançado em busca de avanços, na perspectiva de progresso
89

. Ou seja, 

objetivam implantar uma ética da manutenção da conservação, da proteção e não do progresso 

e da perfeição. Tanto as críticas como as noções de progresso e utopia parecem ser 

equivocadas e ambivalentes porque no contexto onde se vive é importante salvar a existência 

e a dignidade dos perigos que se encontram no meio dos avanços tecnológicos e científicos. A 

perspectiva da responsabilidade não é algo casual de intelectuais nas sociedades industriais 
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 O artigo ainda dispunha sobre Escolas Conveniadas e Fundação de Cultura. Atualmente estas não existem.  



189 

 

evoluídas, já que se torna um componente da ética no contexto atual, por isso a sobrevivência 

e a dignidade humanas não são possíveis em um contexto de mera conservação das condições 

atuais.  

De acordo com Zizek (2015, p. 13), “o compromisso emancipatório radical parte da 

premissa de que a dinâmica capitalista é o elemento enfadonho oferecendo mais do mesmo 

sob o disfarce da mudança constante, e que a luta pela emancipação é, ainda, a mais ousada de 

todas as demandas”. Para um sistema com tradição gerencial, isso não passa de uma utopia, 

pois o que conta para esse sistema na prática é a introdução de tecnologias que vislumbram o 

controle dos resultados como forma de garantir a melhoria dos resultados educacionais. Nesse 

aspecto, a concepção de uma lei de responsabilidade educacional prevista no PERME é 

considerada uma tecnologia construída pelo Poder Executivo, que tem essa função de garantir 

o melhorismo da rede municipal, que em nossa ótica “pretende construir um paraíso terrestre” 

(JONAS, 2006, p. 85). 

Não obstante, essa ideia está presente no PERME, revestida de uma perspectiva ética. 

A ética é um valor presente nesse tipo de política não na perspectiva do autoexame, mas na de 

regular comportamentos para garantir “a transparência, compromisso e zelo pelo bem público 

e respeito na gestão da educação e valorização da pessoa humana” (MOSSORÓ, 2009, p. 11). 

Há outros dois valores que subjazem ao PERME, quais sejam: excelência e equidade.  

O caminho da excelência, segundo esse documento, é viabilizado por meio da 

eficiência, eficácia e efetividade nos serviços prestados. Isso significa que esses princípios já 

vinham sendo perseguidos na concepção do sistema municipal de educação de Mossoró-RN, 

tornando-se mais evidentes no período da parceria com o Instituto Ayrton Senna e sendo 

preservados atualmente na medida em que são concebidos novos instrumentos de gestão da 

educação pública municipal de Mossoró.  

Quanto à equidade, o PERME coloca que esta se dará por via do acesso, permanência 

e sucesso no processo educacional, com respeito às diferenças individuais. Esses valores são 

passíveis de reflexão na medida em que são colocados à prova, como forma de conservação, 

sobrevivência ou transformação do próprio sistema municipal de educação. Nesse sentido, 

mostra-se relevante a criação de códigos de valores e condutas que orientam a organização 

das atividades, de modo que para ser eficiente, na perspectiva do gerencialismo, torna-se 

preciso garantir o controle e a competitividade (HARVEY, 2012).  

Desse modo, percebe-se que o PERME, ao mesmo tempo que condiciona a melhoria 

dos indicadores enquanto instrumento de controle do comportamento, transforma-se mais em 

uma aposta de melhoria da educação municipal. Isso representa a responsabilidade por um 
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futuro incerto, distante de ser materializado. Nessa perspectiva, por mais estratégico que seja, 

o seu conteúdo é potencialmente abstrato, carregado de um otimismo exagerado, sem levar 

em consideração as contradições históricas de incertezas e promessas. 

O PERME também discorre em um item sobre as oportunidades potenciais do sistema. 

Nesse aspecto, considera as oportunidades previstas nas políticas do governo federal, como a 

busca de financiamento no Plano de Ações Articuladas
90

 e a plena conservação dos princípios 

da educação nacional na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.394/96, assim como nas metas do Plano Nacional de Educação (2001-

2010) e no PNE (2014-2024). Esses instrumentos são políticas de orientação nacional que os 

entes federados devem considerar na organização dos sistemas, mesmo tendo resguardada a 

autonomia como um valor fundamental nesse processo. 

No PNE (2014-2024), há um reforço da política de expansão do acesso e melhoria dos 

indicadores, a ser alcançada em curto, médio e longo prazos. Esse plano não levou em 

consideração as assimetrias existentes entre os municípios e os estados brasileiros, trazendo 

pouca reflexão sobre se esses entes dispõem das mesmas condições de financiamento e 

melhoria na arrecadação de tributos para efetivar o direito à educação, do ponto de vista do 

acesso e das condições objetivas de permanência e de sucesso escolar. Para tanto, a ciência de 

que fatores internos e externos contribuem para o alcance da conquista da qualidade social da 

educação. 

Ao considerar o segundo macro objetivo do PERME, constata-se que se dispõe a 

“dinamizar a gestão da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas”. Para o seu alcance, 

apresenta “micro objetivos” que simplificam a concepção de gestão democrática, 

comprometida com a democratização da escola e com o funcionamento de conselhos. O texto 

do PERME afirma que é necessário “garantir a gestão democrática com o funcionamento dos 

conselhos escolares e outros conselhos sociais”. Essa assertiva revela que atualmente persiste 

essa visão dos conselhos de escola como mecanismo de esperança para efetivação da gestão 

democrática. Nesse contexto, considerando o período em que houve a parceria com o IAS, 

outro elemento que ampliava democratização da gestão era a seleção de diretores por meio de 
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 De acordo com Aureliano e Queiroz (2016), o PAR tem como princípio “materializar o regime de colaboração 

e melhorar o Ideb, diante das relações federativas, objetiva descentralizar os recursos financeiros, materiais e 

técnicos da União para outros entes federados”. Essas autoras, ao estudarem a particularidade de Mossoró-RN, 

revelam que, no “PAR/Mossoró (2007-2011), a maioria das ações é gerada na gestão educacional e infraestrutura 

física, relacionadas ao administrativo, em detrimento dos recursos pedagógicos. Foram contempladas somente 

duas ações na dimensão formação de professores: uma está incluída na área 2, referente à formação continuada, e 

a outra se inclui na área 4, que envolve a formação inicial e a continuada, em atendimento à Lei n. 10.639/03. 

Nesse sentido, o plano distanciou-se das reais necessidades formativas de quem atua nos demais níveis de 

ensino” (AURELIANO; QUEIROZ, 2016, p. 119). 
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competências técnicas avaliadas em prova escrita e prova de títulos, constituindo uma lista 

tríplice para nomeação pelo Poder Executivo (MEDEIROS; SOUZA, 2007). 

 No contexto da Política de Responsabilidade Educacional, os diretores escolares 

passaram a ter acesso ao cargo por meio da indicação política. Nesse aspecto, houve um 

retrocesso em relação aos avanços na democratização do acesso ao cargo de diretor de escola. 

Caso os conselhos sejam tomados como únicos meios, dispensando outros elementos, como 

eleição, Projeto Político-Pedagógico, essa visão sobre a gestão democrática é limitada, visto 

que esse é apenas um indicador da democratização das relações no interior da escola (PARO, 

2001).  

De acordo com esse autor, essas esperanças estão longe de se concretizarem, embora 

não se possa negar que, desde a sua origem, esses espaços foram conquistados por usuários e 

servidores das escolas. Portanto, Paro (2001, p. 80) considera que “o conselho de escola deve 

servir tanto para a explicitação de alguns conflitos quanto para a sua superação e 

encaminhamento de medidas negociadas”. 

Desconsiderar outros componentes de democratização, como a eleição para 

diretores
91

, a efetivação do Projeto Político-Pedagógico, a autonomia financeira e pedagógica 

da escola, é um grande desafio para a implementação da democracia na escola, embora se 

reconheça que a existência desses elementos não garante a gestão democrática, pois 

dependem da ação dos sujeitos envolvidos e responsáveis pela democratização nesses espaços 

de participação e de decisões negociadas historicamente construídos.  

De acordo com Paro (2015, p. 59), 

 

mesmo o Estado constituído a partir de parâmetros democráticos não está imune a 

medidas e práticas que violam os interesses públicos da sociedade. Por isso, não se 

deve tomar por pública determinada instituição pelos simples fato de pertencer ao 

Estado ou ser por ele mantida. 

 

Entretanto, o embate se localiza na medida em que a efetividade da gestão democrática 

no PERME é restrita ao funcionamento dos conselhos, colocando-se como um contraponto, 

pois “a lente” utilizada para enxergar a gestão democrática permite uma visão unifocal desse 

debate político e complexo. Ainda sobre esse aspecto, pode-se destacar que esse macro 

objetivo consiste em promover mais interação entre as famílias e os órgãos representativos da 

sociedade. Uma leitura mais atenta do debate sobre a gestão democrática leva a perceber que 
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 A eleição para diretores também caracteriza como esperança para a democratização na gestão escolar. Porém, 

isso não significa que clientelismo, práticas tradicionais e autoritárias não ocorram na sua implementação 

(PARO, 2003). Por isso, não se dispensa esse processo na escola, pois as eleições revelam os níveis de 

intensidade de democracia nas escolas públicas.   
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esta também é um assunto da agenda anterior. Esse macro objetivo é encerrado apresentando 

três necessidades de monitoramento: ações do planejamento estratégico, Plano de Ações 

Articuladas e, juntamente com este, avaliação dos processos e resultados educacionais.  

Portanto, esses “macro objetivos” revelam a materialização da decisão política do 

SME por meio da implantação de estratégias
92

 de accountability que reforçam ainda mais a 

responsabilização pelo controle de resultados. Para o PERME, os ambientes externo e interno, 

propostos pela assessoria, ocupam função central para tornar públicos os problemas do 

Sistema Municipal de Educação, que, por vezes, são tratados como “ameaças” à melhoria da 

qualidade da educação do município. Nesse sentido, o PERME se transforma em mais um 

instrumento para legitimar o generalizado descontentamento com o ensino oferecido pela 

escola pública fundamental, embora imbuído de apontar os caminhos para a melhoria da 

qualidade da educação.  

Não obstante, o PERME dispõe de um item que trata sobre as “ameaças” à melhoria 

dos resultados do SME, que na prática são dilemas presentes no contexto nacional, tais como: 

qualidade da escola pública e pouca clareza sobre parâmetros de qualidade, desarticulação 

relativa entres os planejamentos (do sistema e da escola), baixa atratividade da profissão 

docente, dilema dos investimentos em políticas educacionais e vinculação destes com o PIB.  

A realidade retratada no PERME sobre a qualidade da escola pública não difere da 

análise Paro (2007) a respeito da falta de clareza acerca de uma concepção inequívoca de 

qualidade, pois, de acordo com esse autor: 

 

Esta depende dos objetivos que se pretende buscar com a educação, quando estes 

não estão suficientemente explicitados e justificados pode acontecer de, em 

acréscimo à não correspondência entre medidas proclamadas e resultados obtidos, 

estar-se empenhando na realização dos fins errados ou não inteiramente de acordo 

com o que se pretende (PARO, 2007, p. 15).      
 

O PERME ainda evidencia dois aspectos referentes às condições de ambiente do SME 

que se configuram na análise do ambiente interno, considerando o monitoramento e a 

avaliação das políticas, o que reflete na ausência desse tipo de ação quanto ao controle das 

metas do Plano Municipal de Educação (2004-2013) como sendo uma das principais 

fraquezas, além das dificuldades de gerenciamento por resultados.  

Esse processo revela-se instigante, pois o diagnóstico crítico proposto pela assessoria e 

do PME, bem como a solução para esses problemas, aparece nas políticas posteriores com a 
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 Essa expressão é utilizada como sinônimo de formas parcelares, visto que ainda não se pode afirmar que há 
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implementação de uma política de gerenciamento por resultados, como a que foi decretada 

por meio da Lei 2.717/2010, que institui a Política de Responsabilidade Educacional. Se há 

dificuldade de gerenciamento, a saída encontrada se desvela contraditória na medida em que 

se estimula mais ainda a prática gerencial por resultados. Para ilustrar esse processo, alude-se 

ao fato de que, ao mesmo tempo que o sistema municipal de ensino considera que é uma 

“força” a existência do PME, a sua fraqueza consiste justamente no não monitoramento das 

metas quanto ao cumprimento das suas metas.  

O que foi considerado como “forças” pelo PERME (2009-2012) corresponde também 

à existência de uma estrutura da Secretaria da Cidadania, organizada no formato de gerências 

para cada pasta, como Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, Cultura e Esportes, 

permitindo articulação entre as ações, Essa força possuiu uma fraqueza que era justamente a 

não articulação relativa entre as áreas. Sendo assim, não fica claro para os planejadores da 

política de responsabilidade que foram entrevistados de se de fato essa estrutura consistia em 

uma força ou uma fraqueza. Uma articulação entre essas áreas se coloca como uma novidade 

que se tornou ilustrativamente inviável, o que denota a criação de estruturas que não se 

sustentam entre si, revelando assim a dificuldade no gerenciamento por resultados. Isso é 

reflexo direto do excesso de responsabilidades e concentração de poder em um único órgão da 

administração pública.  

Portanto, se dificuldades de gerenciamento foram identificadas, como pode insistir 

ainda mais em algo que os seus profissionais não têm muita clareza. Nesse ínterim, a GEED 

foi extinta em 2010, sendo criada novamente a Secretaria de Educação, com a manutenção da 

perspectiva do gerenciamento por resultados. Finalmente, identificou-se que o Planejamento 

Estratégico da Educação estabeleceu como uma das suas prioridades a aprovação de uma lei 

de responsabilidade educacional que se materializou como mais um instrumento de controle 

de resultados, mas com características particulares no sentido da alocação crescente de 

recursos e definição de responsabilidades e penalidades para professores, supervisores, 

gestores escolares e funcionários da educação de escolas que não conseguem melhorar seus 

resultados anualmente.  

 

4.2.5 Lei de Responsabilidade Educacional ou de responsabilização? 

 

Este item apresenta uma análise da Lei de Responsabilidade Educacional, a partir do 

seu contexto de aprovação, tendo como objetos de observação o Projeto de Lei de 
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Responsabilidade Educacional apresentado pelo Poder Executivo e a Lei 2.717/2010, que foi 

aprovada na Câmara dos Vereadores e sancionada pelo Poder Executivo.  

O questionamento que norteia a construção desse item problematiza a finalidade da 

Lei de Responsabilidade Educacional, cuja culminância vislumbra a responsabilização pelo 

controle de resultados. O município de Mossoró se antecipou em relação ao país quanto à 

aprovação de uma Lei de Responsabilidade Educacional, embora alguns estados e municípios 

da federação brasileira antecederam essa experiência, construindo leis ou aprovando decretos 

com medidas de responsabilização. Nesse município, foi apresentado o Projeto de Lei 

1.035/2010, lavrado no livro 16, página 94, e protocolado em 12 de dezembro de 2010 na 

Câmara dos Vereadores.  

Esse documento se configurou como o PL da responsabilidade educacional, que mais 

tarde se transformou na Lei 2.717/2010
93

, revelando que a sua transição na Casa Legislativa 

foi muito rápida. Considerando a data de protocolo até a sua aprovação, o processo de 

aprovação foi realizado em dez dias, pois, em 22 de dezembro de 2010, a lei foi aprovada por 

unanimidade e em votação única, sem parecer da Comissão de Educação por escrito. Todavia, 

foi apresentado um parecer oral no ato da votação, o que trouxe insatisfação para alguns 

segmentos.  

A insatisfação com a rapidez nessa aprovação é revelada nos discursos dos sujeitos 

que participaram da pesquisa, conforme afirmam nas entrevistas.  

 

[...] a Lei foi aprovada em sessão da Câmara Municipal sem a presença do sindicato 

e dos profissionais da educação (RS, abril de 2016). 

[...] Olhe nós tivemos apenas duas reuniões no conselho de educação. Na época eu 

participei mais como defensora porque eu estava envolvida na política do que 

mesmo conselheira, para ver se aquilo ali era ter um olhar de controle social. Isso eu 

sou muito clara em dizer isso. Mas eu vejo hoje que o processo foi muito truncado. 

Não houve uma audiência pública. A política “caiu de paraquedas” dentro das 

escolas. Fechou a porta do Instituto Ayrton Senna, abriu a porta da política de 

responsabilidade educacional (RCME, agosto de 2015). 

   

Ao ter apoio político para aprovação dessa lei, o Poder Executivo agiu 

estrategicamente para negociar, com a representação do sindicato, a implantação do Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários dos profissionais da educação. Desse modo, em pouco tempo foi 
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aprovada uma política, com participação limitada da sociedade civil, sendo ocultadas as vozes 

dos profissionais da educação municipal. 

 

Alguma resistência da parte do sindicato, mas essa resistência ela não foi efetiva, ela 

não foi grande a ponto de impedir o avanço. [...] uma coisa muito interessante que 

foi a seguinte: nós discutimos todos os pontos do plano de cargo, carreira e 

remuneração dos professores e [...] com a premiação como elemento adicional. Quer 

dizer ninguém pediu isso, nós discutimos todo o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos professores e dissemos: “vamos fazer tudo isso! Agora nós 

queremos dar mais isso! Agora isso a gente só vai dar dentro de uma outra 

perspectiva”, de maneira que alguma resistência acaba sendo minimizada (RCVM, 

2015). 

 

O conflito com o sindicato tentou ser minimizado com a promessa de que os direitos 

dos trabalhadores estavam sendo garantidos. De fato, no relato disponibilizado pela 

representação sindical
94

 nos processos de diálogos com o Poder Executivo o assunto de 

premiar professores sempre apareceu. Além disso, em relação à aprovação da LRE, observa:  

 

Nas poucas conversas que houve sobre o tema o que se percebia era a tentativa que o 

sindicato concordasse e legitimasse a ideia da meritocracia como um incentivo que 

traria a melhoria da qualidade da educação e uma valorização dos professores que se 

empenhavam mais. O sindicato dizia não concordar com essa ideia, pois considerava 

que a premiação por desempenho provocaria individualismo e competitividade entre 

as escolas, além do que elas não tinham as mesmas condições. Me lembro que a 

defesa do secretário sempre ressaltava dois aspectos: que cada escola ia competir 

com ela mesma, pois ela que iria estabelecer suas metas e que a Lei traria mais 

recursos pra educação, já que iria sair dos 25% constitucionais para 30% na Lei de 

Responsabilidade Educacional. Esse ponto do financiamento era o único ponto de 

consenso na discussão. Os dois gestores sempre diziam que o sindicato era contra a 

meritocracia por questões ideológicas.  

 

O posicionamento do sindicato contrário à meritocracia dessa política não impediu a 

aprovação da LRE. Por isso, o relato dessa representação afirma que a organização buscou 

agir a sua maneira, conforme assinala o discurso: 

 

Como não conseguiu impedir a criação da proposta de Lei, quando foi para ser 

discutida no Conselho Municipal de Educação, o sindicato mobilizou alguns 

professores para irem à reunião e pressionarem. Conseguiram a alteração de alguns 

artigos, especialmente no tocante as premiações. [...] A visão do sindicato é que 

como não ia conseguir impedir a aprovação porque o discurso da premiação era 

muito forte, tratou-se de “melhorar” a Lei. 
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 O contato com o sindicato para a realização de entrevista foi realizado, porém não foi possível, pois a 

representação da organização justificou que não participou do processo de concepção e execução da LRE. 

Afirmou ainda que a (não)participação nesse processo impediu que a organização propusesse um projeto 

alternativo. Mesmo assim, a representação enviou um relato escrito, através de e-mail, em maio de 2016, 

considerando qual era o posicionamento dela em relação à matéria aprovada na Câmara dos Vereadores. 
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Diante desses discursos, é possível constatar que os conflitos foram amortecidos pelo 

Poder Executivo, enquanto o diálogo com o sindicato ficou restrito, sem chances desse 

movimento para propor um projeto substitutivo que partisse das suas orientações.  Nesse caso, 

não significa dizer que não houve resistência, mas que a ação do Poder Executivo combinado 

com os órgãos de gestão e o seu respectivo conselho conseguiram agir rapidamente para 

amortecer a atuação do sindicato nesse processo.  

A Lei de Responsabilidade Educacional (LRE) n. 2.717/2010 aprovada ficou 

conhecida por se tornar um instrumento da Política de Responsabilidade Educacional de 

Mossoró. Essa lei propôs mudanças na composição do Sistema Municipal de Educação, bem 

como na concepção sobre a abrangência da educação no município. 

 

Art. 1º - Esta lei institui a política de Responsabilidade Educacional no Município de 

Mossoró, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade do Sistema 

Municipal de Ensino, por meio da execução de ações planejadas, do estabelecimento 

de metas educacionais, do investimento crescente e sistemático de recursos 

financeiros e da avaliação de desempenho, tendo como foco principal o aluno e, 

como resultado dessa política, a melhoria dos indicadores educacionais e sociais 

(MOSSORÓ, 2011). 

 

Com base nesse artigo e no parágrafo 1º, “§ 1º – O Sistema Municipal de Ensino 

abrange a Educação Básica nos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais e Anos Finais)” (MOSSORÓ, 2011). 

A composição do Sistema Municipal de Educação se consubstancia dos respectivos 

órgãos, conforme o parágrafo 2º. 

 

§ 2º - O Sistema Municipal de Educação é composto: 

I – Conselho Municipal de Ensino; 

II – Gerência Executiva da Educação
95

; 

III – Rede Municipal de Ensino (escolas e unidades de educação infantil); 

IV – Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 

V – Conselho de Alimentação Escolar (CAE); 

VI – Conselhos Escolares (CE); 

VII – Outros órgãos vinculados à área educacional que vierem a ser criados e 

integrados à Gerência Municipal de Educação. 

§ 3º – A Rede Municipal de Ensino abrange a educação infantil, o ensino 

fundamental e suas modalidades, a formação continuada, podendo atingir o Ensino 

Superior (MOSSORÓ, 2011). 

 

Nesse sentido, a nova política educacional do sistema redefiniu a abrangência do 

SME, concebendo a educação básica e direcionando sua responsabilidade de atendimento à 
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 Atualmente, não há mais Gerência Executiva de Educação, mas Secretaria Municipal de Educação. 
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Educação Infantil e Ensino Fundamental. Uma novidade mencionada nessa lei é a 

possibilidade de atingir o Ensino Superior, o que um dos formuladores dessa política 

considerou isso como uma grande conquista.  

 

[...] o Pro-superior que é uma outra ideia que eu tenho um orgulho enorme de ter 

implementado, que é a troca de incentivo fiscal por bolsas no ensino superior 

privado. Talvez você tenha conhecimento disso, e nós já temos mais de dois mil 

alunos participando disso, então eu tenho um orgulho muito grande. Encerrando 

minha carreira pública eu já me orgulharia aí (RCVM, 2015). 

 

Segundo o entrevistado RCVM, esse programa
96

 recebe 1,5%, dos 30% que foram 

previstos para a ampliação dos recursos educacionais do município. Esse elemento caracteriza 

uma ampliação da responsabilidade educacional no município. Constitucionalmente, a 

competência de atuação nesse nível de educação está sob a responsabilidade da União. 

Entretanto, com a previsão do regime de colaboração, o qual ainda não foi regulamentado, há 

uma interpretação de que a CF permite a atuação de estados e municípios nessa área quando 

um ou outro ente da federação não consegue garantir o direito à educação em todos os níveis 

nos diferentes territórios. Quiçá, a regulamentação desse regime possa definir de forma clara 

quais são as responsabilidades e as possibilidades de compartilhamento dessas entre os entes.  

Entretanto, o art. 211 da CF de 1988 é enfático quanto às responsabilidades: 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 14, de 1996).  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996). 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e médio (Incluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996).  

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios 

definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 

obrigatório (Incluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996).  

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006) (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DO BRASIL, 1988). 
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 Esse programa tem semelhanças com o Prouni do governo federal. 
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No tocante à composição do Sistema Municipal de Educação de Mossoró, em relação 

à definição da Lei 1.109/1997, essa composição foi alterada, pois, a partir da Lei 2.717/2010, 

a LRE institui a incorporação de outros órgãos, visto que o movimento de ampliação dos 

espaços de participação e controle social das políticas educacionais reflete na elaboração de 

novas políticas. Nesse sentido, a LRE considera como órgãos o Conselho Municipal de 

Ensino (Lei 1.110/1997), a Gerência Executiva da Educação, a Rede Municipal de Ensino 

(escolas e unidades de educação infantil), o Conselho do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Conselho do FUNDEB, criado por meio da Lei 2.257/2007, alterada pela Lei 2.495/2009), o 

Conselho de Alimentação Escolar (Lei 1.453, de 23 de agosto de 2000 que o cria CAE, a qual 

recebeu nova redação com a publicação da Lei 2.255/2007, de 28 de março de 2007) e os 

Conselhos Escolares (CE). 

Em relação ao art. 2º da LRE, há um apontamento sobre de quem é a responsabilidade 

pela “qualidade da educação”, tendo isso como “compromisso de toda a sociedade”, 

trabalhada em “regime de colaboração” e “divisões de responsabilidades”, para a evolução de 

“um sistema de educação estável e cooperativo”, em que as “responsabilidades são 

compartilhadas, entre atores e instituições”. 

Desse modo, o art. 2º define: 

 

Art. 2º - A qualidade da educação é compromisso de toda a sociedade, devendo ser 

trabalhada em regime de colaboração norteada por equilibrada divisão de 

responsabilidades, de modo a garantir gradativa evolução para um sistema de 

educação estável e cooperativo, de acordo com responsabilidades compartilhadas 

entre as instituições e atores sociais citados a seguir: 

I – Poder Executivo Municipal, representado pelas seguintes instâncias e respectivos 

titulares: 

a. Prefeitura Municipal, 

b. Secretaria Municipal da Cidadania 

c. Gerência Executiva da Educação 

II – Poder Legislativo Municipal; 

III – Conselho Municipal de Educação; 

IV – Direção e supervisão pedagógica das escolas e unidades de educação infantil 

V – Corpo docente; 

VI – Conselhos Escolares; 

VII – Pais e responsáveis pelos alunos; 

VIII – Conselhos Tutelares; 

IX – Conselho do FUNDEB; 

X – Conselho de Alimentação Escolar; 

XI Funcionários da Educação (MOSSORÓ, 2011a). 

 

Nesse aspecto, é importante saber quem são os responsáveis pela execução da política, 

inclusive perceber que o Poder Executivo é citado e não está de fora das responsabilidades 

dirimidas na lei. No entanto, a observação sobre as consequências aplicadas àqueles que 
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descumprem as orientações e se todos são responsabilizados é uma questão que merece ser 

analisada. Não é possível que as penalizações sejam aplicadas apenas às unidades menores do 

sistema, pois, em um processo de julgamento, esses são considerados “dentes de 

engrenagem
97

” em uma situação de atribuição de responsabilidade e julgamento, pois não 

podem responder pela omissão do poder público em promover condições mais iguais para que 

as escolas se tornem competitivas. 

O Art. 3³ da LRE de Mossoró afirma: 

 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal implementará o Programa de 

Responsabilidade Educacional, mediante processo participativo, com base em 

diagnóstico anual da Rede Municipal Ensino, do estabelecimento de metas 

prioritárias, da definição de programação financeira e respectivo cronograma de 

execução, inseridos em anexos específicos dos seguintes instrumentos: 

I - Plano Plurianual (PPA) 

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

III - Lei Orçamentária Anual (LOA). 

§ 1º - Os instrumentos citados no caput desse artigo devem ser estruturados em 

forma de orçamento programa, com avaliação do cumprimento das metas de 

qualidade, em audiências públicas realizadas na Câmara Municipal, anualmente, no 

mês de outubro. 

§ 2º - Nas referidas audiências públicas deverão ser apresentados: 

I - Demonstrativo por programa, projeto e ação, da execução física e financeira; 

II - Demonstrativo, por programa e para cada indicador, da meta alcançada no 

exercício anterior e comparada com a meta prevista para o ano e para o quadriênio; 

III - Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance da meta prevista para 

cada indicador, relacionado, se for o caso, as medidas corretivas necessárias 

(MOSSORÓ, 2011a). 

 

Ao detalhar mais outros aspectos da LRE, observa-se que esse artigo da LRE 

(2.717/2010) atribui ao Poder Executivo a responsabilidade pela implementação do 

“Programa de Responsabilidade Educacional, mediante processo participativo”, com base em 

avaliação diagnóstica anual da Rede Municipal de Ensino, em que constem metas e definição 

de prioridades financeiras e cronograma de execução, anexados aos instrumentos de gestão do 

Poder Executivo: Plano Plurianual (PPA, 2014-2017), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO-

2015) e Lei Orçamentária Anual (2015). O papel dessa política acaba se confundindo com os 

objetivos de um Plano Municipal de Educação, na medida em que determina a realização de 

avaliação diagnóstica e a complexificação com os demais instrumentos da política de gestão 

municipal. 
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 Expressão usada por Hannah Arendt (2004), na obra Responsabilidade e Julgamento, para demonstrar que a 

culpa atribuída aos soldados pelas mortes dos judeus por ocasião do holocausto se deu pela execução de ordens 

superiores. No processo de julgamento, muitos utilizavam o argumento de que estavam cumprindo ordens, 

justificando que participaram desse processo como “dentes de engrenagem”, e se “desculpabilizando” das 

determinações de Hitler.     
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Desses instrumentos de gestão, a LDO (2015) revela o planejamento de aplicação 

financeira no quadro resumo a respeito da previsão de aplicação do percentual previsto para 

30,06%
98

 do orçamento de 2015, tendo em vista que o PPA estabelece a promoção de saltos 

qualitativos na ampliação da responsabilidade pelo atendimento educacional, como meio de 

modernização da gestão pública municipal e de prestação de segurança e bem-estar social ao 

cidadão. No entanto, não foi verificada na LDO meta relacionada à ampliação dos 

investimentos em educação (MOSSORÓ, 2015b, p. 257). Isso não quer dizer que se consolide 

na prática, pois é necessário o fechamento do ano do exercício financeiro para se ter ideia de 

que esse percentual foi cumprido ou não. 

Diante desses instrumentos, a Política de Responsabilidade Educacional manifesta 

elementos que a caracterizam como sendo uma nova engrenagem de responsabilização pelo 

controle de resultados. Desse modo, observa-se que essa política cria o ambiente propício e 

institui a integração de três processos determinantes na criação de uma cultura pública 

orientada por resultados: programação financeira, execução e avaliação. Com base em Quirós 

(2006):  

 

Para avançar nessa direção, é preciso criar um ambiente propício que garanta a 

integração de três processos que determinam o surgimento de uma cultura orientada 

pelos resultados: a programação, para assegurar que a alocação dos recursos seja 

consistente com as prioridades nacionais e as demandas sociais; a execução, por 

meio da fixação de metas, do acompanhamento dos programas e do estabelecimento 

de controles seletivos para orientar a tomada de decisões; e avaliação, como 

condição necessária para medir o desempenho público em função dos resultados e 

colocar em prática a prestação de contas (QUIRÓS, 2006, p. 170, grifos do autor). 

 

A LRE definiu o Plano Municipal de Educação (2004-2013), o Planejamento 

Estratégico da Educação, os Planos de Desenvolvimento Educacional das Escolas e o Sistema 

de Avaliação da Rede Municipal de Ensino como instrumentos de planejamento e avaliação 

da política educacional do município, conforme descreve o Art. 4º, da Lei de 

Responsabilidade Educacional. 

 

Art. 4º - São instrumentos específicos de planejamento e avaliação da política 

municipal de ensino, sem prejuízo dos demais instrumentos previstos em lei, ou 

definidos pela política nacional de ensino: 

I – O Plano Municipal de Educação; 

II - Os Planos de Desenvolvimento Educacional das escolas; 

III – O Planejamento Estratégico da Educação; 

IV - O Sistema de Avaliação da Rede Municipal de Ensino (MOSSORÓ, 2011a). 
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durante o ano. 
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O Quadro 9 abaixo consiste na matriz lógica da Política de Responsabilidade 

Educacional e foi construído com base nos artigos 3º, 4º e 5º da LRE, que extraem as 

dimensões de programação financeira, metas e avaliação do sistema municipal de educação 

mossoroense. Nesse sentido, essa engrenagem foi articulada tendo em vista o alcance de 

“promover a melhoria da qualidade da educação”. 

 

Quadro 9 – Diretrizes Legais do Sistema Educacional de Mossoró-RN em relação aos instrumentos, 

metas e alocação de recursos 

Instrumentos Metas globais Alocação de recursos 

 Plano Plurianual (PPA) 

 Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e 

 Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 

 Plano Municipal de 

Educação; 

 Planos de 

Desenvolvimento 

Educacional das escolas; 

 Planejamento Estratégico 

da Educação; 

 Sistema de Avaliação da 

Rede Municipal de 

Ensino. 

 Mapa Educacional
99

 

 Implementar o Sistema 

de Avaliação da Rede 

Municipal de Ensino, em 

2011; 

 Implantar o Plano de 

Capacitação dos 

Profissionais da 

Educação, em 2011; 

 Instalar laboratórios de 

informática em 100% das 

escolas da rede municipal 

de ensino, até o ano de 

2013;  

 Ampliar a jornada escolar 

de tempo parcial para 7 

horas (tempo integral) em 

100% das escolas da rede 

municipal de ensino 

situadas na zona urbana e 

em 50% das escolas na 

zona rural, até o ano de 

2014. 

 26% até o ano de 2011; 

 27% até o ano de 2012; 

 28,5% até o ano de 2013; 

 30% até o ano de 2014; 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da LRE 2.717/2010. 

 

Dos instrumentos designados no Quadro 9 que referenciam de onde vêm os recursos 

destinados ao financiamento da política educacional do município, além de se destacar 

estratégias de planejamento orçamentário, financeiro e educacional do sistema e da escola 

com o objetivo de alcançar as metas globais da PRE, constatou-se que o Sistema de Avaliação 

da Educação Municipal (SIAVE) foi implantado três meses após a criação da LRE com a 

aprovação do Decreto n. 3.749, de 21 de março de 2011 (MOSSORÓ, 2011b).  

Segundo o Decreto municipal 3.749/2011, em seu Art. 1º, o SIAVE foi instituído com 

o objetivo de assegurar o desempenho dos estudantes e a consequente qualidade da educação 
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 O mapa, embora não seja citado no teor da lei como um instrumento da PRE, aparece no Art. 9º, com uma 
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pública, considerando a educação infantil e o ensino fundamental, de modo a garantir a 

eficácia e a efetividade da rede municipal de ensino. Em seu Art. 2º, afirma que o SIAVE 

avaliará ainda o desempenho de professores, supervisores, gestores e funcionários de apoio à 

educação básica, promovendo assim a avaliação das unidades educacionais, dos órgãos de 

apoio à educação e da Secretaria de Educação. Esse sistema assegurará a avaliação da 

aprendizagem, a avaliação institucional (interna e externa), além da avaliação global da Rede 

Municipal de Ensino, considerando o caráter público dos procedimentos “coleta, tratamento e 

análise dos dados e publicidade dos resultados do processo avaliação” (MOSSORÓ, 2011b, p. 

2).  

Além de envolver os atores educacionais (professores, supervisores, gestores e 

funcionários da educação), o SIAVE prevê a avaliação da participação de representantes da 

sociedade civil, que, na sua ótica, são os conselhos e o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação. Nesse sentido, a participação é utilizada como um elemento a ser avaliado na 

Política de Responsabilidade Educacional. Quiçá, essa avaliação não transforme a 

participação em mais uma técnica de controle gerencial, que emperra a autonomia dos atores 

educacionais e os avanços democráticos. 

Ainda com relação ao Decreto municipal 3.749/2011 (SIAVE), define as dimensões e 

os indicadores do “Prêmio Escola de Qualidade” como referência para a avaliação das 

unidades educacionais, cujo prêmio passou a ser integrado no sistema de avaliação. A aferição 

da qualidade, segundo esse sistema, engloba os currículos, as diretrizes, os programas, os 

projetos, as atividades e as condições de oferta de ensino, considerando que para o 

 

Art. 3º - O SIAVE deverá aferir a qualidade da educação municipal a partir de 

dimensões que englobem os currículos, em cada uma das modalidades de ensino, a 

política educacional em vigor, as diretrizes, os programas, os projetos, as atividades 

e as condições de oferta do ensino, considerando: 

I - a missão, os valores e o Plano de Desenvolvimento das unidades educacionais 

(PDE), e o Planejamento dos outros órgãos e o Planejamento Estratégico da GEED. 

II - a política para o ensino e as formas de operacionalização, incluídas a 

interdisciplinaridade e a transversalidade de temas sociopolítico, econômico e 

ambiental; 

III - a responsabilidade social das unidades educacionais, notadamente quanto à 

inclusão social, à defesa do meio ambiente, da produção artística e cultural; 

IV - a política de pessoal, quanto ao Plano de Carreira, Cargo e Salários dos 

profissionais do magistério e dos funcionários de apoio à educação; 

V – a organização e gestão das unidades educacionais, e da Rede, especialmente 

quanto ao funcionamento e representatividade dos Conselhos Escolares (CE), do 

Conselho Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) e do Conselho da Alimentação Escolar 

(CAE); 

VI – a utilização dos recursos pedagógicos, incluindo as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs); 
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VII - a conservação da infraestrutura física, especialmente das salas de aulas, 

biblioteca, laboratórios, e outros espaços de uso coletivo; 

VIII – o planejamento dos processos educativos, resultados e impactos gerados; 

IX– a política de atendimento aos estudantes e suas famílias; 

X – a inclusão de crianças e jovens com deficiência nas turmas regulares de ensino; 

XI – a efetividade da escola em tempo integral; 

XII - a formação inicial e continuada dos professores; a capacitação e a qualificação 

dos funcionários de apoio à educação; 

XIII – a melhoria contínua e sistemática da infraestrutura física e de apoio 

pedagógico (MOSSORÓ, 2011b, p. 2). 
 

Segundo o Decreto municipal, esse processo de avaliação acontece de acordo com os 

portes e a localização das escolas por meio de instrumentos de avaliação interna e externa, 

questionários, reuniões com segmentos, provas individuais escritas, dossiês e avaliação in 

loco. Esse decreto não deixa claro quem responde a esses instrumentos, mas determina a 

constituição de uma Comissão Permanente de Avaliação da Educação Municipal (CAEM)
100

. 

As concepções de avaliação presentes nesse Decreto são variadas, incluindo a avaliação da 

aprendizagem no Ciclo da Infância (letramento e alfabetização no tempo e idade certa) e a 

avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental, respeitando as diretrizes educacionais do 

Conselho Municipal de Educação. Os resultados desses processos avaliativos são expressos 

por conceitos, ordenados em uma escala com cinco níveis, para cada uma das dimensões 

avaliadas.  

Além disso, os resultados são considerados pela PRE como referenciais para o 

monitoramento da Lei 2.717/2010, assim como de elemento para a progressão funcional, 
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 As atribuições da CAEM são especificadas no Art. 5º e definidas da seguinte maneira: propor e avaliar as 

dinâmicas, procedimentos e mecanismos de avaliação da aprendizagem, das unidades educacionais 

(institucional), da Rede Municipal de Ensino, da Gerência Executiva da Educação (atual Secretaria de Educação) 

e de outros órgãos de apoio educacional; estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões ad 

hoc de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes; 

formular propostas para o desenvolvimento de atividades no âmbito da educação municipal, com base nas 

análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação; articular-se com os sistemas estaduais de 

ensino, visando estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da educação; submeter no início 

do ano letivo à aprovação da Gerência Executiva da Educação o planejamento das avaliações que serão 

realizadas; elaborar o seu regimento, encaminhar para ser aprovado e homologado em ato do Conselho 

Municipal Educação; realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas pela 

Gerência Executiva da Educação, atual Secretaria de Educação. No Art. 6º desse Decreto, a composição da 

CAEM é representada por um membro da Secretaria Municipal de Educação, um membro da Secretaria Estadual 

de Educação, um membro do Conselho Municipal de Educação, um membro das Universidades ou Instituição de 

Ensino Superior com experiência em avaliação, um membro da Secretaria de Cidadania (essa secretaria foi 

extinta), um docente das Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal, um docente das escolas municipais, 

dois membros funcionários da educação da Rede Municipal de Ensino, um discente das escolas municipais, um 

membro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINDISERPUM). Essa representação é designada de 

várias formas. Os representantes do Poder Executivo são designados por suas respectivas pastas. Já os 

representantes das escolas são escolhidos nos Conselhos Escolares, após inscrição dos candidatos, e com base 

nos resultados obtidos no Prêmio Escola de Qualidade. Em relação ao aluno, o Decreto determina que deve está 

regularmente matriculado no 7º ano. Essa Comissão exerce função não remunerada de interesse público 

relevante, tem a responsabilidade de avaliar as unidades educacionais, a Secretaria de Educação e órgãos de 

apoio.  
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concessão de prêmios e liberação para a capacitação profissional. Ao considerar esses 

resultados para cumprimento do Plano de Cargos e do Plano de Capacitação, a nova política 

do município contribui para enfraquecer a luta pela valorização dos profissionais da educação 

que não devem se condicionar aos resultados dos alunos. Isso revela que essa política tem o 

poder de transformar literalmente os resultados dos alunos na prova dos professores. 

Em relação ao Plano de Capacitação dos Profissionais da Educação Municipal 

(PCPE), foi aprovado na gestão da prefeita Cláudia Regina (DEM), em 2012, por meio da Lei 

complementar n. 076, de 12 de novembro de 2012, cujo objetivo considerou elevar a 

qualificação dos profissionais da educação pública municipal, no efetivo exercício da função, 

“tendo em vista a melhoria da contínua qualidade do ensino” (MOSSORÓ, 2012, p. 1).  

Ressalta-se que o PCPE reforça a política de monitoramento e instituição de 

indicadores, bem como alarga a lógica quantitativa. A liberação acontece totalmente ou de 

forma parcial, sendo que essa última ocorre quando o curso é realizado em Mossoró-RN, 

conforme Art. 5º, §1º, da lei municipal de capacitação dos profissionais da educação. O 

profissional é liberado somente nos casos de curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

visto que o Art. 5º, §6º, não permite a liberação para os casos de cursos de especialização, 

aperfeiçoamento ou qualificação
101

. Essa restrição entra em conflito com o Art. 4º, que 

entende que os cursos podem se realizar presencial ou a distância, no Brasil ou no exterior, 

tanto os cursos de nível lato como stricto sensu.  

A participação dos profissionais em cursos de capacitação obedece a critérios 

definidos no PCPE, especialmente em atendimento as metas e objetivos do PME e do 

PERME, o Plano de Capacitação elaborado pelas Unidades Educacionais, que implica mais 

uma vez um relativo nível de autonomia, desde que em consonância com o padrão da 

Secretaria de Educação e com os resultados de desempenho. Além disso, a liberação destes 
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 Segundo o Art. 3º, os incisos I, II, III, IV, V e VI, “São considerados cursos de capacitação e qualificação: I – 

Doutorado e Pós-Doutorado – modalidade de curso destinado aos profissionais com título de Mestre e Doutor 

respectivamente, desde que realizem pesquisa com produção científica atualizada nos últimos três anos; II – 

Mestrado – modalidade de curso destinado aos profissionais com graduação e/ou especialização que estejam em 

pleno exercício das atividades docentes ou de apoio pedagógico; III – Especialização – modalidade de curso 

destinada aos profissionais graduados que estejam no exercício da docência ou atividades de apoio; IV – 

Aperfeiçoamento – de 120 a 240 horas – modalidade de curso destinado a aperfeiçoar as práticas da docência ou 

atividades de apoio; V – Atualização – de 40h/a a 120h/a – modalidade de curso destinado à formação 

continuada de modo a atender a dinâmica do processo educativo; VI – Qualificação – modalidade de curso de no 

mínimo 4h/a e no máximo 30h/a, cujas atividades conduzam para qualificar o desenvolvimento de atividades 

escolares e de apoio. E, para o Art. 4º - Os cursos em sentido lato e stricto sensu podem ser realizados nas 

modalidades presenciais e a distância, no Brasil ou no exterior. O que não se compreende nesse processo de 

liberação no PCPE é por que a lei define a não liberação para cursos em nível lato, porém, é importante refletir 

sobre a elaboração dessa lei, quando o Art. 4º entra em conflito com o Art. 5º, §4º que traz: §4º - Não haverá 

liberação para capacitação e qualificação nos casos dos incisos III, IV, V e VI do artigo 2º. No caso de um curso 

de especialização precisar ser cursado no exterior, a lei deixa lacunas para que a liberação do profissional ocorra, 

pois como haverá de cursar uma especialização no exterior sem liberação? 
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não deve causar a necessidade de contratação, ou seja, os profissionais que estão na unidade 

escolar devem se responsabilizar pela liberação do profissional para estudos. Essa saída 

encontrada pelo sistema representa no mínimo que a escola passa a acumular mais trabalho 

com a ausência de quem precisa ser liberado para capacitação.  

Em outros termos, a formação continuada se transforma em forma de penalização 

sublimada em detrimento da valorização profissional. Não garantir a contratação de outro 

trabalhador para substituir o profissional durante o período do seu afastamento para a sua 

formação continuada é, no mínimo, culpabilizar a escola por estar qualificando o seu corpo de 

profissionais. Trata-se de um exercício que merece uma atenção mais cuidadosa por parte dos 

gestores públicos quanto ao zelo pela valorização dos seus profissionais, a fim de não se 

tornar comum a ideia de que, se o trabalhador deseja se capacitar, a escola que se 

responsabiliza pelo período em que ele precisa ficar afastado. Caso isso não seja considerado, 

a qualidade dos processos desenvolvidos na escola ficará comprometida. 

Os processos de avaliação também acompanham a implantação do PCPE, pois a 

melhoria da qualidade do ensino está condicionada à aferição por meio de processos 

avaliativos internos e externos, além da publicidade de desempenho no Jornal Oficial do 

Município e outras formas de comunicação. Isso reitera a corrida do município para implantar 

um modelo de accountability na rede municipal de ensino, mais próximo de um processo em 

que a avaliação, a prestação de contas e a responsabilização estejam em sintonia, embora essa 

última tenha mais proximidade com uma perspectiva de punição em vez de igualdade, 

democratização e justiça social entre as escolas e os seus trabalhadores. 

No que tange à implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação 

Pública Municipal, que foi aprovado antes do PCPE, ocorreu mediante a aprovação da Lei 

Complementar n. 070, de 26 de abril de 2012 (MOSSORÓ, 2012b). Nesse plano, a 

valorização é um dos princípios básicos e está relacionada com o desempenho, a qualificação, 

o conhecimento e a formação continuada dos profissionais da educação.  

Em relato de representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Mossoró (SINDERPUM), que congrega a luta dos trabalhadores em educação junto com a 

dos outros profissionais, afirma que uma das lutas históricas do SINDSERPUM foi a 

conquista do Plano de Carreira e Remuneração dos profissionais da educação, dado que 

ocorreu com a execução da LRE. 

Dando continuidade a respeito da composição da LRE, verifica-se que o Artigo 7º 

dispõe da abertura para a realização de parcerias público-privadas para que a ampliação dos 

recursos seja alcançada. Contudo, não prevê as condições objetivas em que essas parcerias 



206 

 

devem se dar, apenas destaca que na gestão pública municipal a responsabilidade deve 

“incentivar o desenvolvimento de programas de responsabilidade social por partes das 

empresas, preferencialmente, mas não exclusivamente, instaladas na cidade de Mossoró”.  

A dimensão da parceria público-privada ressalta a promoção de incentivos fiscais às 

empresas que apresentam um programa de responsabilidade social para a área educacional, 

nos moldes da LRE. De acordo com CVM, esta é uma das áreas da Política de 

Responsabilidade Educacional que não vem sendo acompanhada como deveria: 

  

Por exemplo, toda empresa que receba incentivo fiscal para se instalar na cidade de 

Mossoró-RN tem que se comprometer com a implantação de um projeto 

socioeducacional. Então você tem uma empresa grande, sei lá, que recebe alguns 

investimentos de uns milhões para implantar, tem o terreno, tem inserção fiscal, ela 

tem que também implantar um projeto socioambiental. Isso não estou tendo notícia 

de que está sendo executado, como a gente não pode cobrar todas as coisas de uma 

vez só, porque senão vira uma “luta de Davi contra Golias”, né. Então eu estou 

cobrando por partes. Essa vai ser parte do nosso calendário para cobrar e saber o que 

é que essas empresas estão fazendo (RCVM, 2015). 

 

Em seu Artigo 8º, a LRE faz referência à criação do Fórum Municipal de Educação 

(FME) como um instrumento de acompanhamento e controle da Política de Responsabilidade 

Educacional. A constituição desse instrumento deve contribuir para demonstrar a existência 

de mais um elemento importante de participação, ao considerar representações dos diferentes 

segmentos da sociedade. Nesse sentido, a representação desse canal de participação é assim 

definida: 

 

Art. 8º - Será constituído um Fórum Municipal permanente pelo Poder Público, 

composto por representantes da sociedade civil organizada, que se reunirá pelo 

menos uma vez por ano, com objetivo de identificar as demandas educacionais, 

estabelecer prioridades com base em critérios socioeconômicos e apresentar 

propostas de ações. 

Parágrafo único. A convocação do Fórum Municipal definirá os critérios de seleção 

dos participantes (MOSSORÓ, 2011a).  
 

Ao longo da LRE, percebe-se uma tentativa de reforçar a instrumentalização da 

participação através de espaços instituídos em leis determinadas que delimitam onde e como 

ocorre o processo participativo. Por outro lado, mesmo que para a PRE a constituição do FME 

seja um espaço de participação organizada, este ainda não conseguiu sair das linhas da lei, 

pois o Plano Municipal de Educação aprovado para 2015-2024, através da lei 3.258/2015, de 

agosto de 2015, revela que esse fórum sequer foi criado, conforme previsto na LRE. Ou seja, 

ainda não saiu do plano das ideias para se transformar em um real concreto. Nesses termos, o 
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texto da lei revela a criação de mais um espaço que possivelmente será controlado pelo Poder 

Executivo, na medida em que dispõe o artigo 6º e 7º.   

 

Art. 6º - O Fórum Municipal de Educação de Mossoró – FME – Mossoró/RN, órgão 

de estado, de caráter permanente, com regimento próprio, a ser criado por lei 

específica, acompanhará o cumprimento das metas e estratégias do PME.  

[...] 

 

Art. 7º - O Fórum Municipal de Educação de Mossoró – FME – Mossoró/RN 

coordenará a realização de pelo menos duas conferências municipais de educação, 

durante a vigência deste plano, precedidas de conferências livres a cada conferência 

municipal. 

Parágrafo único – As conferências mencionadas no caput deste artigo serão prévias 

às conferências estaduais e nacionais de educação, previstas até o final do decênio, 

estabelecidas no art. 6º da Lei Federal nº 13.005/2014, para a discussão coma 

sociedade sobre o cumprimento das metas e estratégias, visando possíveis alterações 

(MOSSORÓ, 2015a, p. 02). 

 

As atribuições do FME definidas pelo PME reiteram a criação de instrumentos de 

controle estatal, revelando que as políticas educacionais do município de Mossoró caminham 

para consolidar uma política de responsabilização de controle de resultados instaurada desde 

meados da década de 1990. Nesse contexto, o FME se configura como mais um órgão de 

controle do Poder Executivo, descaracterizando as suas funções potenciais de efetivo controle 

social. 

Por analogia ao Fórum Nacional de Educacional, é importante considerar   

 

[...] que as entidades representativas da educação gozariam da prerrogativa, não de 

indicar representantes, mas de lançar candidatos que disputariam as vagas do Fórum 

em eleições amplas, cujo colégio eleitoral seria constituído por todas as pessoas 

envolvidas diretamente com a educação, tais como profissionais da área, 

professores, alunos, pais de alunos e funcionários das instituições escolares [...] 

(SAVIANI, 2010b, p. 786-787). 

 

Com isso, essas ações devem se aproximar da constituição de Fóruns em nível, de 

Distrito Federal, estados e municípios. Segundo Saviani (2010b), em relação ao FNE, trata-se 

de um órgão representativo da sociedade civil que tem como atribuição reuniões periódicas 

para acompanhar e propor definições para a política nacional, as diretrizes orçamentárias, o 

Plano Nacional de Educação (2014-2024) e a sua avaliação diagnóstica após a implementação 

desse plano, com vistas à elaboração de um novo Plano dividindo com o CNE a condição de 

instância de deliberação e avaliação do Sistema Nacional de Avaliação.  
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Nesse sentido, o Fórum funciona como elemento integrador entre a avaliação das 

políticas e a prestação de contas dos resultados destas, assim como atribuição de propositor na 

redefinição de caminhos que orientem o aperfeiçoamento das políticas. Por um lado, é 

possível refletir que, para além dessas responsabilidades, um fórum de educação tem um 

papel importante na concretização da participação da sociedade civil nos processos decisórios, 

embora se reconheça a existência de dificuldades para legitimá-lo como espaço que representa 

efetivamente os anseios da sociedade civil. Por outro lado, os fóruns não podem se 

transformar em apêndices do governo ou instrumentos tradicionais de controle pelo Estado e 

prestação de contas. Esse espaço de participação deve ser legitimamente autônomo nas 

deliberações e acompanhamento de mecanismos de controle e monitoramento menos 

burocráticos. 

Finalmente, ao refletir sobre a promessa de alocação crescente de recursos prevista na 

LRE, percebe-se que esta não corresponde ao concretizado no Sistema de Orçamentos 

Públicos em Educação (SIOPE). De acordo com os dados disponíveis no SIOPE de 2010 a 

2014, verifica-se que esse percentual não chega aos 30% em 2014
102

, conforme é observado 

no Quadro 10: 

 

Quadro 10 – Prestação de Contas no SIOPE (2010-2014) 

Indicador 
Anos 

2010 2011 2012 2013 2014 

Percentual de aplicação de receitas e 

transferências vinculadas à educação 

em MDE (mínimo de 25% para 

estados, DF e municípios) 

27,40% 25,77% 27,69% 27,43% 27,53% 

Fonte: Sistema de Orçamentos Público em Educação (SIOPE, 2014). 

 

Ao observar a tendência de aplicação de recursos presentes no SIOPE com as 

promessas expostas na Lei de Responsabilidade Educacional (26% até o ano de 2011; 27% 
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 Oliveira (2016) revelou que os recursos da educação municipal mossoroense decorrem das receitas de 

impostos, recurso do FUNDEB, Fundo de Participação do Município, e salário educação. Essa autora chegou a 

conclusão, com base nas receitas direcionadas a manutenção e desenvolvimento do ensino da Rede Municipal, 

que houve um crescimento oscilante no período de 2009 a 2014, com tendência a diminuir nos anos seguintes. 

Esse resultado apresenta indicadores de que o município encontrará dificuldades financeiras para cumprir com a 

promessa de pagamento do décimo quarto salário, conforme previsto na LRE. Deste modo, ao combinar 

financiamento com estratégias de premiação, a política de responsabilidade educacional de Mossoró-RN, possui 

dificuldades para definir qual a sua política prioritária em termos de gestão da política e de financiamento das 

ações previstas na lei. 
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até o ano de 2012; 28,5% até o ano de 2013; 30% até o ano de 2014), percebem-se promessas 

não cumpridas, visto que, no ano base, para iniciar o processo de ampliação, este não atingiu 

o que prometeu de 26% em 2011, uma vez que o percentual atingido foi de 25,77%. Já em 

2012, ultrapassou 0,69% da meta estipulada para o ano. No entanto, identifica-se uma queda 

brusca em 2013 e novamente não atinge o que prometeu para o ano, já que havia previsto a 

ampliação para 28,5%. Em 2014, mais uma vez o prometido não é cumprido, dado que se 

previram 30%, e os dados do SIOPE revelam que foram aplicados 27,53%. Do ponto de vista 

Constitucional, o município consegue se manter acima do esperado, no entanto, ao se 

confrontar com as promessas presentes na LRE, estas não chegam a se concretizar conforme o 

previsto. 

Considerando que a alocação crescente de recursos é um avanço na Rede Municipal de 

Ensino de Mossoró, esse princípio foi inserido também na perspectiva de ampliar o 

investimento na remuneração dos professores, conforme afirmou o entrevistado. Entretanto, a 

ideia de remuneração pode possuir dois sentidos que podem ser compostos por uma parte de 

salário permanente e outra variável (PASSONE, 2014). Entretanto, não há expectativas 

futuras para que a premiação financeira se torne parte da remuneração fixa; pelo contrário, a 

lei faz questão de desvincular os valores referidos da premiação dos direitos trabalhistas, os 

quais não se vinculam para cálculo de pagamento de férias e décimo terceiro salário.   

Uma das características da política de premiação financeira é o seu caráter efêmero, 

portanto, uma remuneração variável não acessível a todos, mas como forma de competição 

entre escolas, professores, diretores, supervisores pedagógicos e demais funcionários. Essa 

premiação corresponde ao valor bruto da remuneração do servidor premiado, percebida no 

mês de novembro, não se incluindo nesse valor o adicional de férias e o décimo terceiro 

salário (MOSSORÓ, 2010). 

Essa proposta de Mossoró-RN se aproxima do modelo hegemônico que tem sido 

implantado nas políticas educacionais na contemporaneidade, em que o trabalho docente é 

cada vez mais condicionado pelas premiações e envolvimento nos processos de prestação de 

contas. Fica nítida a preocupação dessa política em estabelecer padrões e medidas de 

desempenho com ênfase no controle de resultados e alocação crescente de recursos.  

A LRE se configura, portanto, como mais um instrumento centrado na lógica do 

desempenho e gestão por resultados, de modo que o trabalho dos profissionais da educação 

está cada vez mais vinculado ao desempenho dos alunos nos processos de avaliações externas. 

Esses motivos estão relacionados com a legitimação de práticas de responsabilização para 

premiar e punir, reforçando a face negativa da competição entre as organizações educativas. 
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4.2.5.1 O Mapa Educacional: instrumento de planejamento das ações escolares para melhoria 

dos indicadores? 

 

O Mapa Educacional é um instrumento de planejamento e acompanhamento das 

escolas, definido pela Lei municipal de Responsabilidade Educacional 2.717/2010, o qual é 

submetido à Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró e à 

Promotoria de Defesa da Educação
103

. Essas instituições funcionam como fiscalizadoras dos 

processos educacionais da rede municipal e responsáveis para chamar para responder pela 

qualidade do ensino. 

Além disso, o Mapa Educacional consiste em um instrumento de planejamento da 

organização escolar construído segundo orientação definida no Art. 9º da LRE, que concebe a 

escola como unidade de ensino responsável pela sua elaboração, contendo metas definidas 

pelos profissionais das escolas, mas orientado para a melhoria de treze indicadores escolares. 

O detalhamento do conteúdo desses indicadores revela uma lógica quantitativa sobre o que 

conta para o sistema municipal de educação na hora de mensurar a qualidade da educação 

ofertada nas escolas.  

Segundo Fernandes (2016), por um lado, o Mapa educacional consiste em um 

instrumento de organização da gestão escolar descentralizada e de ressignificação do trabalho 

docente, na medida em que é construído com a participação de todos os agentes escolares. Por 

outro lado, considera que a premiação atribuída pela avaliação do Mapa Educacional gera 

dilemas nas práticas dos sujeitos, resultando em competitividade entre as escolas. Assim, 

reforça que a política educacional do Município precisa ser discutida com os sujeitos que a 

praticam. 

O Quadro 11 apresenta os elementos que compõem os parâmetros de qualidade da 

educação no município identificados no âmbito da Política de Responsabilidade Educacional, 

baseados na Lei de Responsabilidade Educacional. Esses indicadores permitem inferir que há 

uma proposição de concretização do direito à qualidade do ensino, com os recursos 

disponíveis pelo sistema, cujo foco se concentra no aluno. Os resultados se deslocam para o 

professor quando os resultados são publicados e estes são responsabilizados pelo desempenho 
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 A Constituição Federal de 1988 “contempla com muito detalhamento o direito à educação, além de prever 

mecanismos jurídicos que podem ser utilizados para a sua proteção e instituições para a sua defesa, como o 

Ministério Público (MP)” (SILVEIRA, 2010). Contudo, no caso de Mossoró-RN, esse mecanismo tem sido 

evocado como mais uma instância de controle para prestação de contas, embora o MP nesse município sempre 

tenha sido atuante na defesa da causa da educação. 
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dos discentes. O trabalho realizado nem sempre considera as condições de infraestrutura e 

insumos básicos, bem como a gestão escolar e a dinamização dos Conselhos Escolares e as 

ações referentes a implementação e atualização dos Projetos Político-Pedagógicos. 
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Quadro 11 - Indicadores que compõem o SME com garantia de parâmetros de qualidade 

Indicadores Componentes 

Matrícula e evasão escolar alunos matriculados, índice de evasão escolar, redução das vagas ociosas, taxa de distorção idade-série 

do ensino fundamental, alunos com necessidades especiais atendidos em salas comuns e Salas de AEE. 

Infraestrutura salas de aula, banheiros, relatório sobre adequação às normas e padrões arquitetônicos de acessibilidade, 

condições dos reservatórios de água, espaços educativos (biblioteca, salas de AEE, quadra de esportes, 

laboratórios (Ciências, Informática), instalações elétricas e hidráulicas, mobiliário, equipamentos e 

utensílios;  

Rendimento escolar aprovação, frequência por etapa ou ano escolar;  

Desempenho do aluno alfabetização (Provinha Brasil e Provinha Mossoró), IDEB, Prova Mossoró;  

Programas de Apoio ao 

currículo escolar 

projetos interdisciplinares, atividades transversais, eventos científicos e culturais, profissionais que usam 

tecnologias da informação e da comunicação; 

Programas Educacionais de 

Apoio aos professores e 

servidores técnicos 

cursos de formação continuada ofertados pela escola, professores que participaram de formação 

continuada, técnicos que participaram de capacitação, servidores de apoio que participaram de 

qualificação, professores que participaram de eventos científicos e culturais; 

Produção pedagógica, 

científica e cultural 

produção de material pedagógico, produção científica, artística e cultural dos profissionais da educação e 

comunidade escolar;  

Promoção de atividades de 

responsabilidade social 

ações de inclusão social dos alunos com deficiência, preservação do meio ambiente e atividades de 

interação com o contexto de inserção; 

Programas de apoio à família programas socioeducativos e socioeconômicos em parcerias públicas e privadas; 

Corpo Docente total de professores e carga horária disponível para as atividades escolares, carga horária disponível para 

o desenvolvimento de atividades escolares, professores em estágio probatório, percentual de professores 

com pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado, e afastados para capacitação stricto sensu e em 

licença; 

Funcionários da Educação total de funcionários, efetivos, estágio probatório, afastados para capacitação stricto sensu, e em licença 

(prêmio, gestante, e sem vencimento), com desvio readaptado, e terceirizados; 

Func. dos Conselhos Escolares reuniões realizadas no semestre, propostas que contribuíram para a atualização do PPP. 

Modernização Pedagógica e 

Administrativa 

ações que dinamizaram o PPP e ações que melhoraram o desempenho dos resultados educacionais, ações 

realizadas no ano anterior que dinamizaram a gestão administrativa e financeira da escola, com base em 

resultados positivos. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na LRE (MOSSORÓ, 2010) 
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A reflexão que se extrai desses indicadores está direcionada a sua diversidade e sobre 

o que realmente conta para a gestão orientada por resultados. Nesse sentido, os indicadores 

mencionados no Quadro 11 têm sido orientados a fazer a prestação de contas sobre a sua 

melhoria à secretaria municipal de educação. Os números de participação em reuniões não 

reverberam o tipo de participação praticada no cotidiano da escola, nem os valores que 

fundamentam uma educação de qualidade socialmente referenciada.  

Uma proposição mais elaborada deveria se preocupar não apenas em determinar o 

número de ações nesse sentido, mas evidenciar a relação qualificada entre o número de 

professores e o número de alunos com a carga horária e se as condições materiais da escola e 

do sistema são adequadas às reais demandas sociais de alunos e professores.  

A política dos indicadores expressa na PRE não observa que a melhoria da qualidade 

da educação é mais ampla do que a concepção de melhoria dos indicadores, ao passo que se 

faz necessário considerar que, para atingir altos de qualidade, é preciso haver o máximo de 

recursos, financeiros e humanos, de modo que estejam todos em igualdade de condições de 

competição. Uma política dessa natureza deve deixar claro o real sentido da necessidade de 

quantificar resultados, reuniões e ações escolares. 

Os indicadores destacados na Política de Responsabilidade Educacional contribuem 

para revelar até certo ponto as condições de oferta do ensino municipal. Mesmo considerando 

que eles atestam alguns avanços em termos de pensar a escola a partir dos seus indivíduos e 

de princípios norteadores para a quantificação das ações escolares, minimizam as 

possibilidades de democratização da gestão escolar e aumentam o controle pelo poder central.  

Ainda é possível apontar que o Mapa educacional vai se constituindo como um 

instrumento de controle de resultados da Política de Responsabilidade Educacional que 

considera o que conta na avaliação das escolas. Os indicadores consumados têm a função de 

estabelecer a quantidade referente ao total das ações das escolas e dos atores escolares 

presentes no processo de avaliação que é utilizada para justificar e informar sobre programas, 

projetos e ações intraescolares e extraescolares. 

Não obstante, isso cumpre, relativamente, com os interesses de um processo 

conduzido pela lógica da quantificação dos resultados e com a consolidação da prestação de 

contas, cujo interesse está mais para a responsabilização pelo controle de resultados. Nessa 

perspectiva, a responsabilidade da escola passa a se limitar à produção de números 

concernentes a taxas de matrículas, evasão, repetência e desempenho em exames de larga 

escala, como acontece na construção do Ideb, o indicador sintético da educação.  
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A Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró auxilia até certo ponto na 

reflexão sobre como têm sido formuladas as políticas nacionais, porém, ressalta-se que a 

política local tem buscado computar ações de atualizações dos PPPs e de reuniões dos 

Conselhos Escolares, pontos que não são computados nas estatísticas nacionais. Na ótica da 

literatura especializada, são considerados como instrumentos de democratização dos 

processos educativos e decisão colegiada. Porém, Russo (2016) coloca que quando se enfatiza 

a indispensável democratização da escola é preciso refletir sobre o significado que essa 

assertiva possui na realidade escolar, pois se por um lado parece haver um consenso entre 

vertentes pedagógicas dominantes sobre a democratização escola, por outro, “a prática escolar 

revela que ali predomina o imaginário dos agentes, isto é, a dimensão subjetiva, sobre a 

dimensão objetiva” (RUSSO, 2016, p. 209). 

Além disso, a melhoria da formação de professores consiste ainda em outro elemento 

que precisa de algumas considerações mais profundas. Esse aspecto da política foi 

evidenciado por Aureliano e Queiroz (2016), quando investigaram as ações de formações de 

professores no Plano de Ações Articuladas (PAR). Porém, ao se verificar a concepção de 

participação e a formação de professores nessa política, percebe-se que o que conta é a 

quantidade de reuniões nos Conselhos, ou o número de profissionais que estão ou passaram 

por processos de capacitação em nível de formação continuada, para, no final do processo, 

receber premiação na medida em que comprovam ações no período destinado à prestação de 

contas.  

Diante da complexidade dos indicadores definidos no mapa educacional, identifica-se 

que estes continuam sendo pouco compreensíveis para o sistema e para quem participa dos 

processos de avaliação das escolas, pois, no período em que ocorre, segundo o RCME (2015): 

Isso gerava muito conflito. Até mesmo num item lá, por exemplo, o item de 

modernização. No item de modernização, para uns a modernização era alguma 

coisa, por exemplo: você pegar fazer um estudo sobre o PPP (Projeto Político-

Pedagógico) era uma modernização, embora aquele estudo não tivesse impacto 

nenhum. Eu digo: gente, só vai modernizar, ser uma coisa diferente é uma ação 

diferente. O que vai dizer se é modernização é a forma como é feito e o resultado 

que vai gerar. 

 

De fato, quando uma política decide por conceber vários indicadores, em um processo 

de controle de resultados, Araújo (2010) ressalta que isso complica o processo de 

entendimento para os sujeitos que executam as ações com vistas à melhoria destes, além 

disso, confunde sobre quais os reais objetivos a serem atingidos. A complexidade dos 
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indicadores determinados no mapa educacional é ampliada quando são relacionados com a 

obrigatoriedade de as escolas apresentarem resultados positivos a cada ano, conforme o Art. 

10 da LRE. 

Art. 10 Os indicadores e os resultados de cada uma das unidades educacionais deverão ser 

superiores, ao ano anterior.  

Parágrafo Único – Os indicadores e os resultados que se refere o caput desse serão apurados 

por ocasião da avaliação do Prêmio Escola de Qualidade, já instituído pelo Município. 

  

Essa perspectiva de perseguição à melhoria dos resultados a cada ano pode levar a 

nenhum lugar quando as escolas chegarem ao seu limite, ou seja, ao topo do resultado. O uso 

dos indicadores fica claro quanto ao seu objetivo real: avaliar a escola para premiá-la. De 

acordo com Cerdeira (2015), com base na experiência do Rio de Janeiro, constatou-se que, ao 

avaliar um ano e pagar as premiações no ano seguinte, muitas vezes os professores 

gratificados já não eram os mesmos que estavam presentes na escola no processo de avaliação 

anterior, devido à rotatividade desses profissionais. No caso de Mossoró-RN, segundo Duarte 

(2015), há pouca rotatividade em relação às escolas que são premiadas, ou seja, praticamente 

as mesmas escolas têm sido laureadas a cada avaliação.  

Além disso, a premissa de premiar anualmente as escolas pode se tornar um dos 

principais obstáculos para a efetivação da responsabilização pelo controle de resultados, pois, 

ao se sustentar na prestação de contas anual, corre o risco de se transformar em apenas uma 

memória anual, com uma lista interminável de realizações. A confrontação entre metas e 

resultados é remota, porque a participação social na análise sobre o trabalho realizado pelo 

governo é remota (QUIRÓS, 2006). 

 

4.2.5.2 As estratégias de Premiações na PRE 

 

A Política de Responsabilidade Educacional apresenta, em seu Art. 11 da LRE, 

2.717/2010 (MOSSORÓ, 2011a), a definição de formas de premiações decorrentes dos 

resultados a cada ano, segundo a lei, como forma de “reconhecimento do mérito educacional e 

alcance das metas estabelecidas”.  

 

Art. 11 – Serão estabelecidos Prêmios e Honrarias para os diversos segmentos da 

comunidade educacional e membros da sociedade, como forma de reconhecimento 

ao mérito educacional e ao alcance das metas estabelecidas. 

[...] (MOSSORÓ, 2011a). 
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É a partir desse Art. 11 que se inicia a constituição de um sistema de recompensas 

como forma de reconhecimento pelo mérito sob forma de responsabilização pelo controle de 

resultados. Compreende-se que este artigo institui uma forma de responsabilização 

recompensatória, em que há atribuição de prêmios e honrarias. Será abordado primeiro sobre 

a quem se destinam as honrarias. Os prêmios se constituem como formas concentradas de 

responsabilização pelo controle de resultados, cujo foco é a incorporação da meritocracia.  

As “honrarias” são aplicadas aos pais e empresas que tenham participado de maneira 

contributiva para a melhoria dos resultados educacionais. As honrarias possuem uma 

dimensão simbólica, visto que em alguns momentos se dão como forma de reconhecimento 

por meio da implantação da Medalha de “Cidadão do Desenvolvimento”, enquanto 

representação simbólica propiciada por Decreto ao pai, mãe, membro do Conselho Escolar e 

ao representante da sociedade que tiver contribuído com ações do Conselho no ano anterior. 

Essa perspectiva meritocrática já vinha sendo implantada no município no período de parceria 

com o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, escolas recebiam honrarias em uma premiação 

como a proposta do programa “Gestão Nota 10”, Circuito Campeão, entre outras, refletindo 

diretamente em uma performatividade neoliberal de terceira via da Fundação Ayrton Senna. 

Essa perspectiva introduz instrumentos com certo poder de transformar a política em 

ideologia, como se isso fosse de interesse universal, e comum a todos o uso de símbolos: “eles 

tornam possível o consensus acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração ‘lógica’ é a condição da 

integração ‘moral’” (BOURDIEU, 1989, p. 10). 

Os alunos recebem um reconhecimento financeiro por meio do pagamento de 

caderneta de poupança, com valor definido, através da publicação de Decreto do Poder 

Executivo, para o melhor aluno do 5º e 9º ano
104

. Nesse contexto, o prêmio é destinado para 

alunos que tenham os melhores desempenhos, registrados por meios das melhores notas, com 

frequência escolar acima de 85%, somada ao bom comportamento e à participação em 

eventos culturais e esportivos realizados pela escola. Por sua vez, esses prêmios estão 

condicionados ao alcance de resultados acima da média. 

Aos professores e profissionais da escola, são definidos prêmios em forma de 

pagamento de décimo quarto salário. Para RCVM, o “Prêmio Escola de Qualidade não foi 

                                                           
104

 O Decreto 4.054 de 22 de outubro de 2012 que instituiu o prêmio na forma de poupança aos alunos de 5º e 9º 

ano pagou o valor referente R$ 350,00, por aluno. Além disso, deixou sob a responsabilidade do Ministério 

Público e da Vara da Infância o monitoramento do cumprimento no que refere ao uso do recursos para fins 

educacionais, conforme §7º, do artigo 11, da lei 2.717/2010. Na solenidade de premiação, esse decreto 

estabeleceu ainda a entrega do Certificado de Mérito Educacional e o comprovante da Conta Poupança. Essa 

dimensão da política carece de uma pesquisa em profundidade em outro momento (MOSSORÓ, 2012). 
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uma construção da Política de Responsabilidade Educacional”, pois já existia anteriormente e 

não conseguia ser eficaz, porque este, na sua origem, não conseguia atingir diretamente, nas 

suas palavras, “o bolso do professor”, por isso, buscou aprimorá-lo com a “bonificação 

financeira”, ou seja, incorporou um tipo de remuneração por resultados, o que contribui para 

incentivar o pagamento por performance. A esse respeito, a fala do entrevistado expressa essa 

concepção: 

 

Eu dizia que era uma ideia interessante [o prêmio escola de qualidade], mas ela não 

era suficiente porque se você premia a escola, o professor que está dentro da escola 

ele não sente ainda o reflexo direto, imediato do esforço que ele fez. Então nós 

percebemos essa necessidade de que cada pessoa, cada elemento da escola sinta ele 

mesmo na vida dele, na remuneração dele, e, para ser mais simplista, no bolso dele o 

resultado do esforço que ele empreendeu (RCVM, 2015). 

  

Portanto, na ótica do entrevistado, a necessidade de resultados imediatos do trabalho 

do professor e o reconhecimento da sua responsabilidade individual ficam evidentes, de modo 

que sejam refletidos nos resultados da escola. As remunerações por desempenho para 

professores no Brasil possuem três principais características: o pagamento por mérito 

individual, a bonificação com base no resultado das escolas e o pagamento com base no 

conhecimento e habilidades dos professores (CASSETARI, 2012). 

No aspecto da premiação financeira, revela-se que a PRE apresenta um elemento 

tradicional da Administração Científica, cuja promessa reside na perspectiva de máxima 

prosperidade nos salários diferenciados (TAYLOR, 1982), que, por analogia, se aplica aos 

professores, supervisores pedagógicos, técnicos, pessoal de apoio e gestores.  

Os prêmios também possuem uma dimensão material que corresponderá “ao valor 

bruto da remuneração do servidor premiado, percebida no mês de novembro”, não se 

incluindo adicional de férias nem de décimo terceiro salário, pagos aos professores, 

supervisores pedagógicos, técnicos administrativos, de apoio e gestores das escolas de Ensino 

Fundamental e Educação Infantil das unidades de Educação Infantil que tenham alcançado as 

metas projetadas pela escola. Esse prêmio foi materializado em forma de décimo quarto 

salário por meio do Decreto 3.936/2012, no Art. 1º, parágrafos §1º, §2º, §3º, que resolve: 

 

Art. 1º - Instituir prêmio, materializado na forma de 14º salário, aos profissionais da 

educação: professores, supervisores, gestores e pessoal técnico de apoio pedagógico 

das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino.  

§1º - O profissional poderá receber dois prêmios caso tenha duas matrículas e em 

ambas for contemplado com o mérito. 
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§2º - O prêmio a que se referem os §§ 1º ao 3º do artigo 11, da Lei nº 2717/2010, e 

no caput, corresponderá ao valor bruto da remuneração do servidor premiado, 

recebido no mês de novembro, do ano anterior, excluído qualquer valor em termos 

de subsídios ou adicionais inclusos no mês referido, a exemplo de férias, 13°, 

complementação de salário. 

§3º - O prêmio será pago em folha especial no mês de abril.  

§4º - A relação dos profissionais contemplados com o Prêmio 14º salário será 

publicada no Jornal Oficial do Município - JOM (MOSSORÓ, 2012a). 

 

O profissional (profissionais, supervisores e demais funcionários da educação) é 

premiado por mérito de participação e produções em diferentes atividades científicas, 

culturais, comissões e diversos projetos socioeducacionais. Com base nesse Decreto 

municipal, em seu Artigo 2º, para receber o prêmio, os profissionais deverão ter contribuído 

para a melhoria dos resultados dos alunos e apresentar uma média acima da estabelecida. Isso 

significa que, na ótica da Política de Responsabilidade Educacional, as escolas estão 

credenciadas para participar do prêmio se tiverem obtido média acima de 8,0. Todavia, são 

excluídas do processo caso não atinjam as metas projetadas, o que, na análise dos 

entrevistados, já consiste em uma forma de punição. 

Por outro lado, esse tipo de recompensa aos mais aptos e aos melhores por causa dos 

resultados apresentados possui uma tendência de exclusão e penalização daqueles que não 

conseguiram alcançar os mesmos objetivos, ou que não tenham conseguido desenvolver o 

trabalho no mesmo ritmo das outras escolas. No que concerne a esse aspecto, alguns 

elementos devem ser evidenciados, tais como o contexto de inserção e influência na produção 

dos resultados e as condições propiciadas pelo Estado, tanto estruturais como de recursos 

material e humano para alcançar metas e objetivos ou projetados por uma organização interna 

ou externa, uma vez que essas condições implicam alguns perigos da meritocracia. 

A entrevistada RSME (2015) reconhece o perigo da meritocracia, pois, na sua opinião: 

“Mas a meritocracia em si, eu premio você, mas aquela outra que eu não premiei, então 

teoricamente é uma punição, mas é muito difícil as pessoas entenderem assim”.  

RCVM (2015) concorda que há esse aspecto negativo da meritocracia, tendo em vista 

que para esse entrevistado “A punição pode ser simplesmente não receber o prêmio que os 

outros não estão recebendo. [...] O fato de você não estar participando de uma coisa bacana 

em si, isso já é uma punição. [...] A premiação é importante porque o cara diz lá: “eu recebi” 

ou “eu não recebi”’. 
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Os discursos desses entrevistados revelam que existem problemas com a implantação 

da meritocracia, não se traduzindo em processo harmonioso, ainda que se identifique a 

tentativa de demonstrar que há satisfação e consenso quanto aos contributos da Política de 

Responsabilidade Educacional. Tanto RSME como RCVM reconhecem que se verifica uma 

sensação de revolta daqueles que não são premiados: 

 

Elas se revoltam individualmente, por exemplo, o décimo quarto salário é um 

prêmio para aquela escola que avançou. Para aquelas que os professores, que os 

servidores não ganham um décimo quarto salário, ele não faz uma análise sobre o 

que ele não fez para ajudar a escola dele ter avançado, ele fica com raiva do prefeito, 

do secretário, porque ele não ganhou (RSME, 2015). 

Eu já vi muita escola brigando, reclamando porque que não ganhou o prêmio. [...] aí 

eu digo: “vocês não receberam, eu aconselho a vocês a pegar os dados, as 

informações que vocês produziram, os resultados, procurar a comissão e questionar 

na comissão se os dados que ela avaliou estão corretos ou não. O caminho é esse, 

então isso realmente é um sintoma de que em alguns casos provoca a reação e isso é 

uma coisa boa (RCVM, 2015). 
 

Percebe-se nesses discursos que a responsabilidade pelos resultados é concentrada na 

escola e em seus profissionais individualmente. Cabe a análise de que do ponto de vista da 

competição os indivíduos estão sendo instigados a mobilizar a sua capacidade de indignação, 

o que, para nós, pode trazer, no mínimo, algumas consequências que tanto podem ser 

positivas quanto negativas, a depender do entendimento de quem observa.  

Observa-se que a Política de Responsabilidade Educacional desenhada a partir das 

intenções definidas na LRE se constitui em um projeto ideológico de estímulo à competição. 

A sua configuração remete ao alcance de êxitos, na medida em que tem no sistema indivíduos 

mais competitivos, habilitados em sua profissão e com instintos para “vencer a qualquer 

custo”. Outra face camuflada pelos resultados positivos e que se apresenta ilocutória, dentre 

outras possibilidades, é a estratégia de burlar os resultados, ficando subtendido que, ao não 

conhecer o ser humano em sua totalidade, não se sabe até que ponto sua atuação intervém na 

realidade por meio de vícios nos dados. 

 

4.2.5.3 Responsabilidades e penalidades na Política de Responsabilidade Educacional 

 

O Quadro 12 foi organizado com base no Art. 13, da LRE, 2.717/2010, objetivando 

apresentar uma síntese das responsabilidades e penalidades daqueles que não melhorarem os 

resultados a cada ano. Nesse aspecto, busca identificar quem são “chamados para responder” 
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e as consequências que lhes são imputadas em caso do não atendimento aos critérios de 

responsabilidade. 

De acordo com os resultados apresentados, as escolas são premiadas ou punidas 

(simbolicamente). A premiação e a punição encerram o processo de accountability na 

educação pública municipal de Mossoró e rotulam de perdedores e ganhadores os envolvidos. 

Considera-se que, até certo ponto, isso é reflexo da globalização neoliberal que acentuou não 

somente a desigualdade entre os homens, mas também as desigualdades entre os países 

(ALVES, 1997). 

Com base na análise do quadro 11, verifica-se que essas penalizações abordam sobre 

cassação de aposentadorias de supervisores, professores e servidores de apoio. Isso revela um 

alto nível de punição severa. Esse tipo de penalidade foi prevista no âmbito dos Estatutos dos 

Servidores quando o servidor praticou ilícito disciplinar grave, cuja justificativa se firmava no 

fato de que o servidor não contribuía para fazer jus a aposentadoria. Com a instituição do 

regime previdenciário contributivo, surgiu a tese de que não é mais possível a aplicação dessa 

penalidade, tendo em vista que o servidor paga por uma contribuição, que é obrigatória, para 

garantir o direito à aposentadoria, que se configura como um direito à inatividade remunerada, 

atingindo ao ato jurídico perfeito (DI PIETRO, 2015). 
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Quadro 12 – Responsabilidades e penalidades na Política de Responsabilidade Educacional 

Profissionais da 

Educação 

Responsabilidade Penalidade 

Supervisores Coordenar as ações pedagógicas e as atividades 

contidas no PPP e responsabilizado pelo 

atendimento das diretrizes e metas educacionais 

de desempenho dos alunos e professores. 

aplicação do Art. 198 e 202
105

 do Estatuto do Servidor, que pode 

resultar em advertência, suspensão, demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em 

comissão, destituição de função gratificada ou de confiança. 

Diretor Atender §1
106

º do Artigo 9º, as diretrizes e metas 

do Plano de Desenvolvimento da Escola (gestão 

pedagógica, administrativa e financeira). 

recondução do cargo, ou seja, direcionado para outra função ou 

escola. 

Professor Garantir frequência de 75% dos alunos, 

participação em formação continuada, 

capacitação, produções e outras atividades 

socioeducativas e culturais informadas no 

curriculum vitae. 

advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de 

função gratificada ou de confiança. 

Servidor de apoio Participar de atividades de qualificação, 

capacitação, formação continuada, treinamento, 

em eventos, assíduo e pontual. 

advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de 

função gratificada ou de confiança. 

Pais ou 

responsáveis 

Corresponsabilizados pela frequência às aulas, 

desempenho do aluno no processo de 

aprendizagem e bom comportamento na Escola.  

notificação pela Escola às instâncias competentes, como o 

Ministério Público, por meio da Procuradoria da Educação. 

Conselhos Tutelares Acompanhar e responder pelas demandas 

educacionais. 

notificação às instâncias competentes como o Ministério Público, 

por meio da Procuradoria da Educação. 
Fonte: Elaborado a partir da Lei 2.717/2010. 
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 Lobo (2013) fez uma correção quanto a esses artigos, pois as penalidade estão no capítulo V, artigos de 140 ao 145, e a lei não foi republicada para correção. 
106

 Corresponde ao envio do Mapa Educacional, após aprovação da Secretaria de Educação, até o dia 30 de abril de cada ano.  



222 

 

O quadro 12, contribui para perceber que a comunidade escolar (supervisor, diretor, 

professor, pais, servidor de apoio) tem sido determinada cada vez mais a participar, 

comprometer-se e assumir responsabilidades no processo administrativo-pedagógico das 

escolas. As responsabilidades distribuídas entre a comunidade escolar e representantes locais, 

como no caso dos Conselhos Tutelares, sinalizam para o conceito clássico de responsabilidade 

que é chamar alguém para responder pelos resultados e demandas educacionais.  

Esse tipo de prática indica que o SME de Mossoró-RN desenvolve um protótipo de 

accountability (AFONSO, 2009a), com algumas imperfeições, mas em um caminho para 

consolidar um sistema de responsabilização. Um sistema de responsabilização, em termos 

práticos, induz deveres e proibições. Nas palavras de Jonas (2006), ao tratar da 

responsabilidade das autoridades públicas pela prestação de contas, este consiste num sistema 

contraditório entre o que “tu deves” fazer e o que “tu não deves”. 

As punições ou penalidades previstas na LRE são consequências que por analogia 

podem ser comparadas ao “mal a ser causado” aqueles que não cumprirem metas impostas 

pelo sistema ou criadas pela escola. Nesse cenário, as punições se configuram segundo a 

heurística do medo. Por exemplo, o medo de ficar fora das premiações, de não receber um 

décimo quarto salário ou medalha, a recondução do cargo ou, em nível mais severo, a 

demissão do cargo público. Inconscientemente, são incorporados tipos de ameaças. 

Desse modo, a melhoria dos resultados educacionais expõe o que as escolas devem 

proteger quando as premiações e punições estão em jogo. A esse respeito, Jonas (2006, p. 70) 

ressalta: “só sabemos o que está em jogo quando sabemos que isto ou aquilo está em jogo”.  

Por essa ótica, revela-se mais a presença da heurística do medo na perseguição da melhoria 

dos resultados. Os entrevistados nesta pesquisa afirmam que as punições previstas em lei não 

têm se concretizado na prática, porém, consideram que quando as escolas ficam de fora das 

premiações isso já consiste numa forma de punição, o que revela o exercício potencial do 

poder simbólico. 

 
Nada. Não acontece nada. Nem perder o cargo comissionado. Nem se troca 

professor. Nada. Até esse ano nada. Nunca aconteceu nada. Até 2015 (RCME, 

2015). 

 

Não receber o prêmio já é uma punição, não é? Porque você tem dezenas de 

professores perguntando ao diretor por que é que ele não recebeu um salário a mais 

(RCVM, 2015). 

 

Ela não tem uma punição, mas ela é chamada [...] (RSME, 2015). 

 

[...] o resultado primeiro é da escola, e depois ele é do aluno. Então a escola tem que 

se ver. O que foi que a gente conseguiu fazer para que esse aluno progredisse? O que 
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foi que deixamos de fazer que esse aluno não conseguiu avançar? Então há sempre 

uma análise por trás desse olhar. 
 

Verifica-se que há discrepância entre o que a política recomenda e o que acontece com 

as escolas. O Art. 13 é enfático em relação às formas de penalidades para diretores, servidores 

de apoio e supervisores que são condicionadas ao cumprimento de responsabilidades, as quais 

foram classificadas em dois tipos: severas e leves. As penalizações severas presumem, em 

último caso, a demissão com perda do cargo público, com base no Estatuto do Servidor 

Municipal. Já as penalizações leves podem ser dirigidas por meio de notificações e 

desconcentrando a responsabilidade de aplicar sanções para órgãos competentes, ou cabendo 

à Secretaria de Educação realizar a recondução do cargo. 

A observação do Decreto municipal que regulamenta o SIAVE reitera compromissos e 

penalidades para aquelas escolas que não conseguem resultados satisfatórios, conforme o Art. 

9º: 

 

Art. 9º - Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de 

protocolo de compromisso, a ser firmado entre a unidade educacional ou órgão de 

apoio à Educação e a Gerência Executiva da Educação, e entre a GEED e a 

Secretaria Municipal da Cidadania, e deverá conter: 

I - o diagnóstico objetivo das condições da oferta educacional; 

II - os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pelas unidades 

educacionais, órgão de apoio à educação e a GEED, com vistas a superar as 

dificuldades detectadas; 

III - a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, expressamente 

definidas, e a caracterização das respectivas responsabilidades dos dirigentes; 

IV - a criação, por parte das unidades educacionais, órgãos de apoio e GEED, de 

comissão de acompanhamento do protocolo de compromisso. 

§ 1º - O protocolo a que se refere o caput deste artigo será público e estará 

disponível a todos os interessados. 

§ 2º O descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em parte, poderá 

ensejar a aplicação das seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do Programa de Manutenção das Escolas Municipais 

(PROMEM) no caso das unidades educacionais; 

II – advertência ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação não 

executada, no caso da GEED e outros órgãos de apoio à educação. 

§ 3º - As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pela Secretaria da 

Cidadania e o Poder Executivo Municipal, após resultado de processo 

administrativo, respeitado o Regime Jurídico, ficando assegurado o direito de ampla 

defesa e do contraditório (MOSSORÓ, 2011b, p. 03). 

 

  

Nesse Decreto, é necessário problematizar alguns pontos urgentes: o protocolo de 

compromissos, a suspensão de recebimento de recursos do PROMEM
107

 e a advertência e 

                                                           
107

 O Programa de Manutenção das Escolas Municipais (PROMEM), aprovado por meio da Lei 1.827/2003, tem 

como objetivo assegurar a autonomia financeira das escolas da Rede Municipal de Ensino que atuam no Ensino 

Fundamental. Os recursos são provenientes de dotações orçamentárias específicas da Secretaria de Educação, 

consignada no Orçamento Geral do Município de cada exercício financeiro. A Secretaria de Planejamento e 
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perda de mandato dos dirigentes. Em relação ao primeiro ponto, percebe-se que a organização 

do protocolo tem como finalidades o diagnóstico objetivo das condições de oferta 

educacional, o encaminhamento de processos e ações, a criação de metas e prazos para 

superar as dificuldades e a caracterização das responsabilidades dos dirigentes, bem como a 

constituição de uma comissão de acompanhamento do protocolo de compromissos. 

Constata-se que cada vez mais são instituídos instrumentos de controle dos resultados 

em que as penalidades são perceptivelmente reiteradas aos dirigentes, legitimando um 

processo de responsabilização pelo controle de resultados quando os resultados das escolas 

são insatisfatórios. Nesse caso, a escola é penalizada novamente, em que dessa vez acontece a 

suspensão temporária do recebimento de recursos e os dirigentes podem perder seus cargos ou 

advertidos. Trata-se de um processo bem-intencionado quanto à melhoria da qualidade do 

ensino, mas que fragiliza a moral da escola e dos seus profissionais. Se com recursos uma 

escola X já não conseguiu um bom resultado, não há como conceber a melhoria desejada nos 

resultados quando os recursos são suspensos. Na prática, trata-se de mais um processo de 

intensificação da rotulação das escolas com mais uma promessa difícil de ser alcançada caso 

ocorra a suspensão de recursos. 

Diante desses vastos indicadores, a observação de Afonso (2009b) de que nem tudo 

que se conta em educação é mensurável ou comparável faz sentido. Em outra publicação do 

mesmo ano, afirma que 

 

no quotidiano das instituições e organizações, como as escolas, há sempre modos 

informais de accountability, mas são os sistemas formais que têm vindo a ganhar 

importância. Um sistema formal de accountability consiste em mensurar e codificar 

padrões de resultados e prever determinadas consequências quando se atingem ou 

não esses resultados (AFONSO, 2009, p. 18).  

 

Portanto, a análise documental revela que há uma perspectiva de maximização da 

responsabilização pelo controle de resultados como meio de aplicação de modelos de 

accountability, em que cada vez mais as organizações educativas são envolvidas em processos 

intensos de avaliação, prestação de contas e responsabilização (premiação e punição). 

                                                                                                                                                                                     
Gestão Financeira é responsável pelo repasse às escolas, consideradas Unidades Executoras, por meio da 

observância do cronograma de transferências em quatro parcelas, tendo o primeiro repasse em março, o segundo 

em maio, o terceiro em agosto e o quarto em outubro. O diretor das escolas tem que apresentar ao Conselho 

Escolar balancete da execução financeira dos recursos recebidos, prestando contas através da comprovação de 

notas fiscais e extratos da conta bancária, a serem encaminhados à Secretaria de Educação. O descumprimento 

da prestação de contas, por meio de relatório, implica suspensão do repasse dos recursos financeiros, conforme § 

4º, do Art. 3º. Ao diretor compete ainda elaborar um plano de aplicação anual dos recursos, apreciado e aprovado 

pelo Conselho Escolar, para ser entregue até o dia 28 de fevereiro do ano em curso. A existência de fraude na 

prestação de contas e na emissão de cheques sem provisão de fundos implica perda do cargo de diretor, 

assegurando o amplo direito de defesa (MOSSORÓ, 2003). 
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4.2.5.4 Relatório de avaliação da implementação da Lei de Responsabilidade Educacional 

 

Com o fim do primeiro ciclo de implementação da Política de Responsabilidade 

Educacional, a Secretaria Municipal de Educação elaborou um relatório sintético contendo os 

resultados gerais da sua execução. O relatório está organizado em duas partes, em que na 

primeira parte contém o contexto da elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional e na 

segunda registram-se o início da implementação da Lei n. 2.717/2010 e os resultados 

alcançados. Dessas duas, centra-se a atenção nessa segunda parte do relatório. 

O relatório expressa algumas considerações sobre a implantação da Lei n. 2.717/2010, 

destacando que melhorou os processos de gestão pedagógica e administrativa da maioria das 

Unidades Educacionais, notadamente das escolas cujos resultados podem ser sistematizados 

pelo IDEB, saindo de 3.1 em 2009 para 5.1 em 2013 nos Anos Iniciais, e de 2.8 em 2009 para 

4.4 em 2013, nos Anos Finais. Ora, essa análise é frágil, pois os resultados do Ideb se 

concentram mais nos dados de evasão e repetência, bem como no nível de proficiência dos 

alunos, dependendo mais da capacidade cognitiva dos alunos do que da tomada de decisão e 

do empreendimento de esforços dos gestores e professores para melhorarem nos resultados. 

 O relatório ainda infere que do ponto de vista da premiação houve “ampliação de 4 

escolas (todas urbanas) vencedoras em 2011, na sua primeira edição após a publicação da 

LRE, para 11 escolas (10 urbanas e 1 rural) e 8 Unidades de Educação Infantil (7 urbanas e 1 

rural) em 2014” (MOSSORÓ, s/d). 

No mesmo relatório, são expressos avanços no que se refere à taxa de alfabetização 

que passou de 82,6%, em 2009, para 87%, em 2014. Ainda, apresenta um avanço em relação 

à taxa de aprovação, que passou de 81% para 91%. Finalmente, descreve que a taxa de evasão 

saiu de 1,1% para 0,5% nesse mesmo período. Segundo o relatório, esses indicadores 

colocaram Mossoró com o IDEB acima de todas as nove capitais do nordeste, tantos nos anos 

iniciais como nos anos finais. Ao fazer referência ao Ideb, observa-se que os avanços nas 

taxas de alfabetização, aprovação e evasão não podem ser atribuídos exclusivamente à 

Política de Responsabilidade Educacional, mas à influência de exigências externas. 

Outro dado importante consiste no destaque que o relatório faz em relação à formação 

continuada, atividades educativas e ampliação do tempo escolar. É possível inferir que o 

relatório está considerando como avanços a introdução de mais recursos para responder pelo 

aumento de demandas para a manutenção das escolas e ampliação da folha de pagamento, 

visto que houve aumento na qualificação e formação continuada dos professores. Mais outro 
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dado curioso consiste na concepção de tempo integral, que em nenhum momento o relatório 

destacou a contribuição desse processo no avanço da aprendizagem dos alunos, mas 

significou que “também foi ampliado o consumo de energia, água e combustível, ampliando 

consideravelmente os recursos para a manutenção da educação, com destaque para a 

manutenção da frota de ônibus escolares” (MOSSORÓ, s/d).  

Concorda-se com Castro e Lopes (2011) que, para além dos limites postos, a Escola de 

Tempo Integral é hoje considerada como o local privilegiado para desenvolver integralmente 

o aluno para a sua emancipação plena como ser humano. Pode-se afirmar que a extensão da 

jornada discente não pode ser apenas uma questão de mais consumo e de manutenção escolar. 

No entanto, faz-se necessária uma organização que contemple e qualifique as atividades 

obrigatórias e as atividades de livre escolha dos alunos, ainda que essa discussão ainda se 

encontre em estágio inicial. 
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5 CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE 

EDUCACIONAL DE MOSSORÓ 

 

 Este capítulo tem como objetivo analisar como surgiu e como foi executada a Política 

de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN, com base nas entrevistas realizadas com 

os planejadores e executores da política que pertencem ao quadro da administração pública 

(representantes do Poder Executivo e representante da câmara dos vereadores) e da sociedade 

civil, organizada por meio da participação do Conselho Municipal de Educação (CME). O 

texto divide-se em dois itens: no primeiro se discorre sobre a concepção da política e, no 

segundo, são apresentados alguns dados de implementação na ótica dos entrevistados. 

 

5.1 Concepção da Política de Responsabilidade Educacional  

 

 Esta seção desenvolve uma reflexão de como se deu a concepção da PRE no 

município de Mossoró, com ênfase nos fatores e nas experiências que influenciaram essa 

construção, assim como busca responder sobre como aconteceu a participação dos sujeitos no 

processo de formulação e os critérios e os conflitos que o induziram, na medida em que a 

realidade se encontrava em pleno movimento de transição e a pasta da educação estava sob 

forma de gerência no quadro da Secretaria de Cidadania. Além disso, procura revelar as 

concepções teóricas e quem foram os envolvidos nessa construção. 

 A trajetória mais intensa de reformas na educação municipal de Mossoró-RN ocorreu 

a partir da metade da década de 1990, oportunidade em que a professora Niná Rebouças 

esteve como responsável pela administração da educação por muito tempo. Observou-se que 

esta ficou na pasta desde o segundo mandato da ex-prefeita Rosalba Ciarlini (1997-2000), em 

1997, e foi reconduzida ao cargo por ocasião do terceiro mandato desta (2001-2004). Além 

disso, essa professora continuou na gestão do primeiro mandato da ex-prefeita Fafá Rosado 

(2005-2008). Nesse contexto, capta-se que houve uma relativa continuidade nos processos 

administrativos educacionais por mais de uma década nas mãos de uma mesma pessoa, o que 

corresponde a 12 anos de uma única gestão. Por ocasião do afastamento dessa gerente de 

educação
108

, em 2008, RCVM destaca que havia um ambiente propício para implementar uma 

nova forma de gestão educacional, frente à estabilidade encontrada no sistema. 

 

                                                           
108

 O afastamento se deu por ocasião das eleições municipais, nas quais concorreu ao cargo de vereadora do 

município, elegendo-se por meio do voto direto para um mandato de quatro anos. 
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Passado o primeiro mandato de Fafá Rosado, já terminando os quatro primeiros 

anos, Niná sai então candidata a Vereadora [...] a professora Ieda [...] do 

Departamento de Administração [da UERN, foi convidada] para conduzir o primeiro 

Seminário de Planejamento Estratégico da Educação. [...] Então, a preocupação 

naquele instante era: Vamos fazer avaliação, vamos fixar metas, vamos premiar o 

mérito. [...] A prefeita Fafá Rosado deu todo o apoio político necessário para que 

[...] pudesse implementar as políticas. 

 

 Diante desse cenário, o Secretário de Cidadania passou a responder pela área 

educacional do município, e como ponto de apoio para implantar uma nova administração da 

educação no município contratou uma assessoria com experiência na formulação de 

Planejamento Estratégico. A função desta se fixou no levantamento de dados e informações 

sobre a situação educacional da rede de escolas e do sistema municipal, de modo a se 

formular um diagnóstico da realidade. Essa assessoria se deu por convite a um profissional do 

quadro docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na pessoa da professora 

Dra. Iêda Chaves.  

 Com base em RSME, a prática dessa professora como “intelectual, pesquisadora e 

educadora contribuiu para justificar a participação desta nesse processo, e a sua vinculação 

com o Ensino Superior”. Inclusive, RSME destaca que a maioria das pesquisas realizadas por 

essa profissional foi na área de educação. Em suas palavras, “a mesma conhecia os 

indicadores da educação, e se tinha clareza do que era uma educação de qualidade”. Em suma, 

a contratação de uma assessoria pode ser considerada como um dos fatores explicativos para o 

surgimento da nova política educacional de Mossoró-RN. 

 Outro fator se encontra no fato de que existiam expectativas, advindas do responsável 

interino pela educação, de introduzir a sua experiência com o sistema de planejamento e a 

avaliação universitária, a qual se caracterizou como um elemento favorável para encontrar 

apoio político e argumento técnico para convencer o Poder Executivo. Por essa razão, RCVM 

não hesita em destacar que a aprovação desse tipo de política se deu porque houve apoio 

político, em especial, da chefa do Executivo municipal, naquela época.  

 O discurso de RCVM, que diversas vezes abordou a importância do apoio político, 

expressa com clareza essa afirmativa, confirmando que “o apoio político foi fundamental 

naquele instante. Se não fosse o apoio político da prefeita não teria condição [...] Não foi fácil, 

mas recebeu o apoio político necessário do governo municipal para implementar a proposta 

[...] sem apoio técnico e político a ideia não teria saído do plano das ideias” (RCVM, 2015). 

 Nessa mesma perspectiva, RTSMEI concorda que houve não somente o apoio do 

Poder Executivo, mas também dos “profissionais da educação e do Poder Legislativo”. 

Porém, o sindicato se posicionava contrário à lógica do mérito na rede municipal. RCVM 
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revela que o sindicato discordou até certo ponto dessa política, mas logo foi induzido a aceitar 

a proposta mediante o jogo discursivo do Poder Executivo acerca do cumprimento do Plano 

de Cargos e Salários e a oferta de premiação com base nos resultados. A postura do sindicato 

não se mostrara favorável a esse tipo de política. Por esse motivo, esse órgão considera que “a 

concepção da Lei de Responsabilidade Educacional se deu com a total ausência de um debate 

ampliado com a sociedade” (RSIND, 2015).  

 Entretanto, o sindicato percebeu que a proposta caminharia independentemente da sua 

posição e, por essa razão, no momento em que foi convidado para discutir a política no 

Conselho Municipal de Educação, conforme observado na seção 4.2.5, enviou profissionais 

para pressionar a melhoria do texto. 

 Na NGP, o apoio técnico e político corresponde à dimensão de nível mais alto dos 

princípios da responsabilização pelo controle de resultados. A responsabilização pela lógica 

da introdução dos resultados não deve ser considerada como um fim em si, mas, sim, como 

uma parte integral da estratégia projetada para promover a reforma e a modernização do 

Estado (QUIRÓS, 2006). 

 Na perspectiva da nova gestão pública, no processo de responsabilização pelo controle 

de resultados, 

 

requer-se vontade e decisão do mais alto nível político, já que a coordenação e 

condução do processo corresponde ao Poder Executivo. Ou seja, embora o governo 

deva prestar contas perante a sociedade, é o governo o principal agente do processo 

de responsabilização, considerando que cabe a ele desenvolver o contexto legal e 

institucional requerido para a sua implementação (QUIRÓS, 2006, p. 167). 

 

  

 Em Mossoró-RN, no que concerne à dimensão da vontade, os formuladores e 

executores recorreram a esse artifício para convencer os representantes da classe trabalhadora 

a aceitarem o projeto do Executivo. Todavia, a vontade localizada no indivíduo não é 

suficiente, pois, para além dessa concepção, a decisão política é a que consegue revelar um 

maior grau de poder, centrado na figura representativa do Executivo e na sua equipe gestora. 

Desse modo, o elemento de poder se torna mais importante do que a própria vontade. Por esse 

motivo, argumenta-se que não basta ter vontade, pois, análoga ao estudo dos documentos, 

verifica-se que a concentração do poder de coordenação e condução do processo está no 

Executivo, como agente principal, responsável por desempenhar o contexto legal e 

institucional.  
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 Nesse processo, a cadeia de responsabilidades é atribuída a diretores, professores e 

supervisores, no sentido de alcançar metas e objetivos, que, no caso estudado, não foram 

pensadas pelo governo, mas pelas próprias escolas. A ideia de que as escolas pensam as suas 

próprias metas representa uma relativa autonomia, que serve como estratégia do poder para 

em seguida responsabilizar a escola pelos resultados. Desse modo, “a responsabilização por 

resultados é colocada de cima para baixo, criando uma cadeia de responsabilidades – efeito 

cascata – que envolve governantes, diretores, gerentes e funcionários públicos” (QUIRÓS, 

2006, p. 167). Na prática, as escolas são obrigadas a perseguir a racionalidade da melhoria dos 

indicadores municipais, caso contrário, não serão premiadas por meio do pagamento de um 

décimo quarto salário, induzido pelo município na Política de Responsabilidade Educacional.  

 Na ótica da responsabilização pelo controle de resultados, outros agentes são 

incorporados, os quais têm a função de garantir a transparência e a legitimidade da prestação 

de contas feitas pelo governo, assim como de pressionar por melhorias no desempenho 

público. Nesse sentido, a Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró está 

amparada por toda uma configuração jurídica, para reiterar a ideia de controle social. As 

funções citadas são atribuídas à Câmara de Vereadores do município e ao Ministério Público, 

na medida em que estes têm acesso aos resultados das avaliações das escolas por meio do 

relatório anual. Esse ritualismo na prestação de contas, marcado pela envergadura do modelo 

tradicional, consiste em um obstáculo à democracia, ao transformar essas instituições em 

guardiãs da memória anual.  

 Se por um lado a Política de Responsabilidade Educacional incorporou todas essas 

prerrogativas apresentadas por RCVM, por outro, RSME destaca que há outros fatores que se 

configuraram como determinantes nesse processo, além daqueles que apareceram comumente 

nas entrevistas com os sujeitos, como a contratação da assessoria e a realização do I 

Seminário de Planejamento Estratégico da Educação com base no planejamento estratégico. 

 Para RSME, foi com o Planejamento Estratégico da Rede Municipal (PERME) que se 

apontaram algumas necessidades do sistema, dentre elas: falta de recursos, situação deficitária 

da infraestrutura física e pedagógica e utilização mais frequente e melhor dos recursos 

humanos e financeiros. Por isso, destaca que “a necessidade de recursos e de sua melhor 

utilização, as experiências exitosas de outros estados e a determinação do executivo” (RSME, 

2015) foram fatores fundamentais à tomada de decisão por buscar melhorias no sistema 

municipal de ensino
109

. 
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 Conforme observado no item 4.2.3, o PERME se configura como um documento que resulta de um processo 

de auditoria, demonstrando um diagnóstico fabricado acerca dos problemas educacionais, que indicavam fatores 
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 Em decorrência disso, RSME afirma que a princípio foi evidenciado que “os dados 

educacionais apresentados pelas avaliações externas, como resultados da Prova Brasil e o 

próprio IDEB municipal, não havia obtido grandes avanços” e, portanto, demonstravam sinais 

de crise no sistema, que serviram de alerta para repensar a política educacional local a partir 

de 2009.  

 A verificação dos insumos educacionais até aquele momento também representava 

riscos para o sistema. Contudo, acreditava-se que era necessário, em um contexto de dados 

negativos, identificar caminhos que levassem ao encontro de saídas positivas para trazer 

melhorias para os indicadores e, consequentemente, melhorar os resultados apresentados nas 

avaliações nacionais. Contudo, do ponto de vista histórico, o levantamento de dados 

acompanhado do seu diagnóstico revela, por um lado, a perseguição de um processo de 

avaliação na realidade e, por outro, a utilização de dados fabricados como estratégias para 

atestar a crise de um sistema, em que os dados negativos são indicadores de crise no sistema 

educacional e contribuem para a construção de um “espetáculo político”, como ilustra 

Anderson (2010). 

 Anderson (2010, p. 62), ao recorrer às reflexões de Edelman sobre a metáfora do 

espetáculo político, afirma que “uma crise, com frequência, é um apelo aos discursos 

científicos, racionais, neutros. Por exemplo, se ganha vantagem política não por meio de 

retórica política, mas sim por meio de think tanks
110

 financiados privadamente e 

ideologicamente orientados que patrocinam e disseminam pesquisas objetivas”. Portanto, 

alude-se a especificar o documento como aviso fabricado de que o sistema educacional está 

em crise.  

 Os think tanks são considerados grandes organizações ou instituições que surgem no 

contexto da globalização, responsáveis por fabricar conhecimentos em áreas estratégicas, 

como a social, a política e a econômica. A finalidade dessas organizações é disseminar 

pesquisas objetivas, cuja produção de argumentos técnicos é um fator crucial para a decisão 

política. Os profissionais que atuam nessas organizações possuem um perfil policy scientist. 

Ball (2014) recorre à distinção de Fay entre policy science e policy scientist para ilustrar 

mudanças no quadro científico sociológico: “o policy scientist não apenas esclarece os 

                                                                                                                                                                                     
de crise enfrentados pela rede municipal de escolas. A crise fabricada tinha como intuito estabelecer o senso 

comum de que as escolas precisavam melhorar os resultados nas avaliações externas. 
110

 Expressão que denota a contratação de grandes organizações especializadas em produzir conhecimento sobre 

assuntos estratégicos com vistas a propor soluções para problemas políticos, sociais e econômicos. Por analogia 

à realidade investigada, não se trata de uma organização desse nível, mas a contratação de intelectuais para atuar 

estrategicamente na área de interesse educacional cumpre um papel que para Ball (2011) se configurara como 

um policy scientist, em alusão ao trabalho de Fay, cuja função é proporcionar a resposta tecnicamente mais 

eficiente para o problema diagnosticado.  
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possíveis resultados de certas ações, como realmente escolhe a mais eficiente, baseando-se na 

informação científica disponível” (BALL, 2014, p. 83). A partir desse aspecto, é possível 

estabelecer algumas aproximações da função do policy scientist com a contratação de uma 

assessoria pela Secretaria de Cidadania de Mossoró para elaborar um diagnóstico da educação 

municipal por meio da construção do Planejamento Estratégico da Rede Municipal de Ensino, 

sendo a Política de Responsabilidade Educacional a solução para a crise do sistema 

educacional.   

 RSME ressalta que o principal argumento para justificar esse tipo de política foi 

“entender a educação como fator de desenvolvimento, qualificação das pessoas e o combate 

ao analfabetismo”. Destaca-se que não há novidade nessa concepção, pois esses elementos 

são históricos.  

 A educação como fator de desenvolvimento é concebida no conjunto dos objetivos da 

Teoria do Capital Humano, que consiste em perceber a melhoria de capacidades técnicas e de 

conhecimentos que não estavam em tempo registrados na contabilidade nacional como partes 

responsáveis pelo crescimento dos rendimentos reais por trabalhador. Além disso, é 

considerada como a teoria neoclássica do desenvolvimento econômico. Para esse corpo 

teórico, ao investirem em si mesmas, as pessoas podem ampliar o raio de escolha posto à sua 

disposição e aumentar o seu bem-estar. O indivíduo que “investe em sua educação” poderá 

dar maior contribuição ao produto nacional, aumentando a produtividade (SOUZA FILHO; 

ANDRADE, 1988, p. 24) e investindo no mito social de que quanto maior o nível de 

formação, maior será o salário. Sabe-se que na contemporaneidade o nível de formação do 

trabalhador não determina a magnitude do seu salário, a qual variará de acordo com o cargo 

que ele ocupa.  

 Já RTSMEI apresenta outros elementos sobre a concepção da PRE, complementares 

ao que pensam RCVM e RSME, no tocante ao papel da gestão interina do Secretário da 

Cidadania e a respeito da contratação da assessoria nesse processo. Nessa entrevista, ressalta 

“a mudança de Secretaria para Gerência no período da parceria com o Instituto Ayrton 

Senna”, que se tratou de uma experiência exitosa. Esse fato se configurou como um 

antecedente do surgimento dessa política, pois a cultura de monitoramento já vinha sendo 

executada ao longo dos últimos anos. 

 Não obstante, para RTSMEII, “esta parceria impulsionou o envolvimento dos técnicos 

da secretaria de educação, dos gestores escolares e professores em processos de 

monitoramento e produção de dados”, que na prática trata-se de um processo de implantação 

das primeiras ideias de avaliação no sistema municipal, em que a saída do instituto de cena 
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não representou a ruptura com a os princípios de avaliação numa perspectiva gerencial, mas, 

ao contrário, estavam incorporados na prática da secretaria e das escolas. Essa afirmação 

demonstra que os princípios gerenciais que foram introduzidos na gestão de uma organização 

social de caráter privado agora se encontram incorporados no discurso e na prática, ao passo 

que estes se transformaram em senso comum entre os técnicos da secretaria.  

 Nesse sentido, a Política de Responsabilidade Educacional não abandonou esses 

princípios, que foram ressignificados com base no ambiente propício encontrado pela nova 

gestão, responsável por introduzir a solução para o sistema municipal de educação, 

classificando a equipe da educação municipal como “muito boa”, o que significa um corpo 

técnico habituado com a prática de manipulação e controle de dados.  

  Diante disso, RTSMEI ressalta que essa medida foi “fundamental para que, 

principalmente, os técnicos da secretaria se inserissem no processo de levantamento de 

informações e realização de estudo avaliativo que resultou no diagnóstico do sistema 

municipal”. Nesse sentido, descreveu todo o processo de concepção da política, que teve 

como primeiro passo “fazer o planejamento estratégico da rede; em segundo foi idealizada e 

realizada a socialização dos resultados com a equipe da secretaria e com os gestores 

escolares”.  

 Nesse processo, como terceiro passo foram definidas as metas com a equipe escolar e 

com os gestores escolares. Finalmente, o produto final desse processo foi o Planejamento 

Estratégico da Rede Municipal que serviu como fundamento e vislumbrou a aprovação de 

uma legislação para a implementação da nova política de gestão educacional do município. 

 Esses discursos são confirmados por RTSMEII, pois, nessa concepção, “a política 

surgiu como ponto de partida da elaboração do PERME, que apresentou um diagnóstico da 

educação municipal com a indicação de indicadores de baixos níveis e escolas abaixo da 

média do IDEB, conforme afirma também RSME”. 

 Seguindo um raciocínio diferente, RCME aponta que essa “política surgiu tendo como 

interesse do Poder Executivo criar uma lei com parâmetros semelhantes aos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal”, o que não se confirma na concepção dos demais entrevistados. A 

participação do CME nesse processo consistiu em tomar conhecimento da Lei de 

Responsabilidade Educacional e em fazer estudos por meio de “rodadas de conversa”. 

 Além disso, RCVM evidencia que, ao conceber essa política, a preocupação que 

movia os seus planejadores estava centrada em um sistema de avaliação para auxiliar na 

decisão política, útil para dar respostas e ser incorporado na prática dos professores. Tal 

medida significava bonificar práticas exitosas baseadas em resultados por meio de 
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remuneração financeira, ou seja, implementar uma remuneração variável, o que foi possível 

na medida em que pôde ser incorporada no Prêmio Escola de Qualidade a Política de 

Responsabilidade Educacional, que, na visão de RCVM, como um resultado objetivo no 

salário do professor, era uma recompensa pelo esforço empreendido. Porém, para tanto, o 

entrevistado ressaltou que foi necessária a ampliação dos recursos investidos em educação, 

que passaram de 25%, em 2011, para a 30%, em 2014. O objetivo dessa alocação consistiu 

em instituir premiação financeira sob a nomenclatura de “décimo quarto salário” para a 

escola. Além disso, desenvolveu-se o pagamento de uma poupança em dinheiro para o melhor 

aluno dos 5º e 9º anos, definido anualmente por Decreto, depositado em caderneta de 

poupança e que “deverá ser utilizado para a sua educação”, com uso fiscalizado pelo 

Ministério Público (MOSSORÓ, 2010).  

 Com essa realidade, sabe-se que cada vez mais governos estaduais e municipais têm 

incentivado práticas de competição por meio de premiação, implementada pelas políticas 

educacionais, cuja propagação repercute principalmente mediante incentivos financeiros, 

como forma de reconhecimento de mérito pelos desempenhos das escolas, inserindo-as 

potencialmente na “lógica de mercado”. A principal punição aplicada pelos governos às 

instituições que não conseguem alcançar resultados satisfatórios tem sido exclui-las das 

premiações.  

 No caso de Mossoró, a segunda característica é averiguada, visto que a bonificação se 

dá pelos resultados das escolas em relação ao alcance dos objetivos escolares demarcados 

pelo Mapa Educacional e do seu dossiê, culminando no Prêmio Escola de Qualidade. Para 

RCVM, a premiação por desempenho, utilizando-se do décimo quarto salário, transferia 

recursos da saúde para a educação, denotando que esse tipo de política em Mossoró era 

baseado na institucionalização de prêmios via remunerações variáveis nas políticas sociais do 

município. 

 Um elemento positivo disso é que as remunerações variáveis compõem historicamente 

um dos desafios da educação, que é a tentativa de remunerar adequadamente os professores. 

Por outro lado, percebe-se uma face negativa desse processo, qual seja, a de excluir os demais 

profissionais que não alcançaram os objetivos e as metas do sistema. Esta é uma das faces da 

meritocracia: premiar uns e excluir os outros. Por mais que os meritocratas argumentem que é 

preciso reconhecer as melhores práticas, eles esquecem que na maioria das vezes nem todos 

estão em condições iguais de competição, o que fragiliza a democratização dos processos. 

Uma leitura crítica em relação a esse assunto revela que a meritocracia tem muito clara a 

política de competição, rankings e premiações.  
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 Nesse contexto, percebem-se tensões e ao mesmo tempo aproximações em torno dos 

discursos de RCVM, RSME e RTSMEI, pois a concepção de política dos entrevistados está 

vinculada ao típico referencial da nova gestão pública, que se incorporou nas políticas sociais 

por meio da implantação de certos princípios da meritocracia, como o reconhecimento do 

mérito do desempenho por meio de incentivo financeiro. O plano de orientação desse projeto 

possui a tendência de perseguir estrategicamente o ideário neoliberal, que historicamente 

exerceu influência potencial nos processos de decisão política e que culminou no reforço de 

práticas gerenciais no âmbito da gestão das políticas sociais, em especial, as de recorte 

educacional, com a implantação da avaliação de resultados e a prestação de contas para a 

responsabilização pelo controle de resultados. Esse aspecto analisado insere na agenda 

educacional a lógica de acumulação de resultados, cuja configuração a aproxima de uma 

política de responsabilidade dos professores, gestores e supervisores pela acumulação de 

melhores resultados pelas escolas com base no desempenho cognitivo dos alunos. 

 Assim, os discursos dos entrevistados se aproximam das mudanças ocorridas nas 

políticas educacionais a partir dos anos 2000, em que, segundo Passone (2014, p. 426), se 

observa o deslocamento do foco dos estudos sobre avaliação da educação, no sentido “da 

avaliação externa da educação básica para a avaliação da educação como mecanismo de 

gestão educacional por resultados”. Na segunda metade desta década, a autora reitera que 

passaram a focalizar mais os estudos sobre a gestão educacional, da responsabilização da 

escola, de seus profissionais e dos resultados produzidos pelos sistemas de ensino, tendo em 

vista a diversificação de práticas com essa finalidade identificadas nos sistemas educacionais. 

 O foco nos resultados não apenas requer mudanças institucionais como também 

alterações na cultura política, como afirma Cabral Neto (2009b). Se, em um passado recente, 

o foco das políticas educacionais se concentrava na democratização do acesso e na gestão 

escolar, nesse novo cenário, alguns movimentos têm concentrado os seus esforços na 

consecução de uma educação de qualidade com base nos resultados de aprendizagem, em que 

se valoriza o produto e os processos são desconsiderados. A gestão educacional orientada por 

resultados tem se transliterado nesse contexto como responsabilização pelo controle de 

resultados de aprendizagem dos alunos, averiguadas nas avaliações externas. 

 A gestão escolar não pode abrir mão dos resultados como forma de prestação de 

contas à sociedade, mas não deve desconsiderar que possui importância fulcral para 

(re)orientar o planejamento educacional e induzir a busca de melhoria nas condições de 

trabalho da escola. Portanto, para além de prestação de contas à sociedade, precisa ser pautada 

como mecanismo de controle social democrático e de superação de práticas tradicionais, 
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aberta à participação e à discussão com a sociedade. Os requisitos necessários para aprimorar 

esse processo devem estar pautados no questionamento das condições em que o processo 

ocorre, o que envolve a relação entre Estado e sociedade. A participação não significa 

impulsionar a comunidade escolar a resolver sozinha os seus problemas, de forma autônoma, 

mas reconhecer e chamar o Estado para responder por suas obrigações. Tal aspecto é possível 

quando se compreende a participação como processo que requer aprendizagem para a 

formação de uma consciência crítica e de controle social. 

 

5.1.1 Fatores que influenciaram na concepção da Política de Responsabilidade Educacional  

  

 Os fatores que mobilizaram a concepção da Política de Responsabilidade Educacional 

foram diversos. Entretanto, percebe-se que a maioria dos entrevistados usou como exemplo a 

“alocação crescente de recursos”. A afirmativa de RCVM revela que esses recursos eram 

necessários para reverter o quadro crítico da educação municipal em termos de: 

  

Escolas com dificuldades, algumas escolas com péssimas condições de 

funcionamento, escolas precisando de reformas, outras precisando serem derrubadas 

mesmo, e reconstruídas e dentro daquelas condições de financiamento, você por 

mais que acredite, que defenda, inclusive como professor que sou, sei também da 

importância de investir na remuneração dos professores (RCVM, 2015). 

 

O “bug” da lei era a alocação de recursos. Que vinham mais recursos para a 

educação. Isso era visto como o único que ia melhorar a qualidade da educação. Isso 

estava dentro dos discursos políticos e discursos em defesa dessa política (RCME, 

2015). 

  

 A ideia de mais recursos para a educação se colocou como fator explicativo para 

resolver os problemas de infraestrutura e de remuneração dos professores. A partir disso, 

percebe-se que tratou de articular financiamento com qualidade da educação. Portanto, 

verifica-se a perseguição da “qualidade” atrelada ao financiamento da educação, com reflexo 

na remuneração dos profissionais da escola e na tentativa de melhoria da infraestrutura.  

 Para Gomes e Regis (2012), os estudos nacionais sobre os determinantes da educação 

destacam a estreita associação entre infraestrutura e aprendizagem. Porém, as autoras 

observam que o pressuposto subjacente a todos esses estudos é o de que, quanto melhor a 

infraestrutura escolar, melhor será o ambiente de estudo, o que favorecerá o desempenho 

discente. Entretanto, esses mesmos estudos ainda não conseguem responder se as melhorias 
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na infraestrutura resolvem definitivamente os problemas de aprendizagem, o que se sabe é 

não existe relação direta entre gastos educacionais e desempenho escolar. 

 Nessa perspectiva, foram enumerados, segundo os entrevistados, alguns fatores para 

conceber a Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró, que indicaram melhoria em 

várias dimensões, como: qualidade da educação; resultados dos indicadores; resultados da 

Prova Brasil; ampliação de investimentos em infraestrutura e recursos tecnológicos; projetos 

políticos pedagógicos; valorização do Professor; planejamento, monitoramento, avaliação e 

premiação. 

 Em suma, percebe-se uma busca intensa pela melhoria dos indicadores educacionais 

do município como perspectiva de melhoria da qualidade da educação, cujos preceitos estão 

revestidos da qualidade melhorada. Ao procurar inverter esse discurso do ponto de vista 

dialético, identifica-se que a ordem desses fenômenos resultará em uma “qualidade 

melhorada”. Esse fato significa reconhecer que existem qualidades no âmbito do sistema, mas 

que estas não conseguem dar respostas satisfatórias nos processos de avaliação. A recorrência 

ao sistema de responsabilização pelo controle de resultados com base em incentivos 

financeiros, nesse caso, tem como premissa pressionar a rede municipal de escolas para 

alcançar resultados imediatos. 

 Verifica-se que esse processo possui tensões por vezes invisíveis aos que estão 

envolvidos no processo de implementação e execução da política, com a responsabilidade de 

perseguir resultados anualmente. Nesse sentido, as escolas são induzidas a melhorar 

resultados, estabelecer metas, sistematizar dados, monitorar dados da sala de aula e frequência 

dos alunos e organizar informações mais precisas sobre a rede. Essas exigências requerem a 

incorporação de conhecimentos técnicos que somente um corpo técnico altamente 

especializado consegue interpretar. 

 

5.1.2 Experiências que antecederam a concepção da PRE  

  

 O município de Mossoró é bastante conhecido pela sua capacidade histórica de 

manutenção dos seus feitos e controle da ordem dominante. Um breve levantamento de 

informações na rede mundial de computadores a respeito das matérias jornalísticas veiculadas 

sobre a Política de Responsabilidade Educacional revela que foi orquestrado todo um 

momento simbólico na Câmara Municipal de Vereadores, no final de dezembro do ano de 

2010, para celebrar o pioneirismo com relação à aprovação desse tipo de política. Desse 
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modo, verificou-se que em matéria publicada em um jornal de grande circulação local, O 

Mossoroense, intitulada “Niná dá nome a lei educacional”, foi registrado o entusiasmo da 

prefeita Fafá Rosado (DEM) com esse ato político na cidade, ao destacar que a “Lei Niná 

Rebouças de Responsabilidade Educacional é um marco na educação de Mossoró e uma 

política de Estado” (O MOSSOROENSE, 2010).  

 Na matéria citada, evidencia-se o discurso do Secretário da Cidadania, o qual 

considerou que “o governo pontuou os aspectos mais importantes da política nacional”, tais 

como “Piso Nacional dos Professores, o Programa Pró superior, o plano de capacitação 

docente, o plano de cargos e salários e a educação em tempo integral, entre outras ações” (O 

MOSSOROENSE, 2010). Nesse ato ficou registrada ainda a fala da Gerente de Educação, 

Ieda Chaves, que destacou a prioridade do Poder Executivo, ao levar em conta a educação 

como “elemento de desenvolvimento da sociedade”. Na ocasião, a presidente do Conselho 

Municipal de Educação, Sirleide Dias, fez questão de ressaltar o “pioneirismo e a ousadia de 

Mossoró ao se antecipar ao País e elaborar a Lei de Responsabilidade Educacional” (O 

MOSSOROENSE, 2010).  

 É fato que essa antecipação no que tange à aprovação de uma Lei de Responsabilidade 

Educacional nacional não torna Mossoró o primeiro município brasileiro com registro desse 

tipo de experiência. Contudo, quando os entrevistados foram questionados a respeito das 

medidas nas quais o município se baseou para orientar a construção da Política de 

Responsabilidade Educacional, três não souberam responder (RCVM, RCME, e RTSMEII), 

ainda que tenham afirmado que isso se deu com base em “experiências não efetivas”. Já 

RSME e RTSMEI declararam que o município se baseou na experiência do Estado do 

Paraná
111

. 

 Desse modo, RCVM ressalta que a proposição desse tipo de política “buscou 

aperfeiçoar a prática de avaliação que havia sido implementada no período da parceria com o 

Instituto Ayrton Senna e que foi interrompida”, pois havia a perspectiva de implementar um 

sistema de avaliação útil para dar respostas” à gestão municipal. Nessa mesma direção, 

RTSMEI, embora pertencente ao segundo grupo, demonstrou algumas particularidades, 

afirmando que a experiência com o IAS foi exitosa, na medida em que adotava o 

monitoramento mensal e a prática da sistematização de dados, mas que “não conseguia 

                                                           
111

 Os dados analisados foram das entrevistas realizadas durante o mês de agosto de 2015 com planejadores e 

executores da política envolvidos na Secretaria de Educação. Além disso, buscaram-se no sítio da prefeitura de 

Mossoró informações referentes à “política de responsabilidade”. 
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apresentar resultados satisfatórios nas avaliações nacionais e na melhoria dos resultados dos 

indicadores escolares”, dado que é reforçado por RCME. 

 Contudo, isso é contestado pela própria entrevistada, pois em sua opinião ainda era 

cedo para alcançar resultados melhores, visto que essa melhoria viria “após a avaliação da 

primeira turma do Circuito Campeão”. Nesse contexto, a experiência com o IAS é retomada 

pelos três entrevistados, o que demonstra a existência da incorporação de elementos na prática 

dos que agem no âmbito sistema municipal de ensino. 

 Mesmo considerando que o município não se baseou em uma experiência efetiva, para 

RTSMEII, “a aprovação desta política se deu em virtude da necessidade de acompanhamento 

da política nacional”, ou seja, de seguir as orientações das políticas de avaliação. No conteúdo 

do PNE (2014-2024), foi estipulado um prazo de alguns anos para a aprovação de uma LRE 

nacional, o que não ocorreu ainda, ou seja, a lei está atrasada.  

 A pretensão de vincular metas de financiamento com responsabilidade educacional 

possui uma dimensão positiva, na medida em que os gestores públicos são chamados para 

responder pelo uso dos recursos. Porém, estes não são os únicos envolvidos nesse processo, 

correndo-se o risco de atribuir a responsabilidade para todos, estratégia de jogo intelectual 

para culpabilizar a classe trabalhadora. Desse modo, utilizam-se do discurso da democracia, 

com base na pulverização do senso comum, como se esta fosse o “governo de todos”. Por esse 

motivo, a luta pela definição de responsabilidades federativas no âmbito da gestão, do 

financiamento e da descentralização do poder de decisão se coloca como uma possibilidade 

para resolver o problema da confusão e da indefinição das competências federativas, que 

historicamente acompanham a responsabilidade educacional brasileira.  

 Com base nas entrevistas, constatou-se que o município buscou se pautar na 

experiência do estado do Paraná, cujo diferencial se baseia em vislumbrar a ampliação dos 

recursos para alcançar as melhorias planejadas. Entretanto, ao consultar o portal da 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, verificou-se que essa ideia ficou no plano das 

intenções, como sendo uma promessa não cumprida, dado que o processo de tramitação da 

Lei de Responsabilidade Educacional desse estado, após a realização de várias audiências 

públicas e discussão em várias comissões dessa casa legislativa, inclusive com relatórios 

aprovados na Comissão de Educação e na Comissão de Constituição e Justiça, foi arquivado 

sem aprovação. 

 Por outro lado, ao retomar a dimensão desse processo em Mossoró, RSME ressalta 

que a negociação com o Poder Executivo em torno dessa ampliação “não foi uma coisa fácil, 

(ora) manter dentro do orçamento um recurso a mais para a educação”. Esses elementos 
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dispostos pela entrevistada procedem na medida em que, do ponto de vista histórico, o Poder 

Executivo de Mossoró eleito nos últimos dezesseis anos tem como principal característica a 

introdução de princípios gerencialistas na administração pública municipal. Ao observar o 

campo da investigação científica, esses princípios têm se incorporado no plano da ação 

governamental, visto que a tradição dos governos neoliberais está no enxugamento da 

máquina pública, por meio da restrição e redução de gastos públicos em políticas sociais.  

 Portanto, a entrevistada RSME revela que “convencer o poder Executivo acerca da 

necessidade de ampliação foi um desafio, em um contexto em que ser eficiente no contexto da 

nova gestão pública significa fazer mais com menos”. Nesse sentido, a gestão da educação 

pública municipal foi desafiada a convencer o Poder Executivo de que o caminho para a 

eficiência e a melhoria dos resultados era outro, qual seja, arrecadar mais recursos. 

 Nessa perspectiva, percebe-se que há uma tendência de hibridismo que reúne conteúdo 

neoliberal com a ressignificação de ações de governos para ampliar recursos financeiros. Não 

se trata de analisar se isso é bom ou ruim, pois se acredita que o aumento de recursos e 

investimentos não está relacionado às possibilidades de melhoria. Em caso de má 

administração desses recursos ou ineficiência do planejamento, tende-se a obter vários fatores 

negativos, tais como: desvio de finalidade, corrupção, entre outros, ao ponto de o 

administrador público responder, nesse caso, por crime de responsabilidade.  

 Entretanto, ao considerar a ocorrência de ampliação de recursos financeiros, como 

acontece no caso de Mossoró, torna-se emergente investigar se outras áreas estão sendo 

sacrificadas com a realização de cortes, para atender outras áreas políticas do município. É 

notório que a “educação formal” isolada não consegue resolver os problemas sociais de uma 

determinada realidade, porém, sem ela, o combate aos retrocessos sociais vividos ao longo da 

história torna-se mais difícil. 

 Ao complexificar essa relação entre melhoria dos resultados vinculada à ampliação de 

recursos financeiros, alguns obstáculos se apresentam, tais como: as respostas do governo são 

desconcentradas da melhoria dos serviços prestados aos cidadãos para a reprodução 

automática do orçamento, em que os governos e governantes centram mais a sua atenção na 

administração dos recursos e não nos próprios resultados e na sua possível qualidade.  

 Um dos obstáculos à gestão pública consiste na descontinuidade dos instrumentos de 

avaliação de políticas e programas, que, na perspectiva de Quirós (2006), limita as 

possibilidades de responsabilização transparente e confiável, bem como resulta em outro 

empecilho: a sujeição da comunidade à boa vontade dos governos e dos seus sucessores, que, 

na tentativa de êxito nos pleitos eleitorais, utilizam como bandeira a luta dos interesses dos 
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trabalhadores e a manutenção de certas políticas. Todavia, quando vencem as eleições, 

abandonam o discurso e se sujeitam a posições condizentes com a economia mundial, 

articulando políticas neoliberais com “choque de gestão” administrativa e dos recursos.  

 

5.1.3 A participação dos formuladores na concepção da política 

 

 Os entrevistados, ao serem questionados sobre como se deu sua participação no 

processo de concepção da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró, 

apresentaram uma diversidade de respostas. Vários tipos de participação foram averiguados, 

tais como: participação reservada, participação ativa dos técnicos do governo vinculados à 

secretaria de educação (diretores de setores), participação com envolvimento da comunidade 

(com menor intensidade) e participação de órgãos de controle social, como o Conselho 

Municipal de Educação. 

 No que se refere à participação reservada, verificou-se que RCME e RSME 

evidenciaram alguns aspectos de que se aproximaram nesse sentido, devido ao 

“assessoramento” que deu início ao processo de construção da nova política educacional do 

município. Alguns trechos das entrevistas desvelam o envolvimento dessas profissionais.  

 Segundo RCME, “na época eu participei mais como defensora, porque eu estava 

envolvida na política do que mesmo [...] ter um olhar de controle social”. Nesse sentido, a 

entrevistada expõe que não conseguia enxergar os riscos que a política traria para o trabalho 

das escolas e dos professores. Com o seu distanciamento da política, percebe alguns efeitos 

negativos, dentre eles o de que 

 

[...] o processo foi muito truncado. Não houve uma audiência pública. A política 

“caiu de paraquedas” dentro das escolas. Fechou a porta do Instituto Ayrton Senna, 

abriu a porta da Política de Responsabilidade Educacional. E o povo tudo perdido 

sem saber, porque tinha muita coisa diferente do Instituto. [Trouxe] um instrumento 

muito complicado que eu fiz parte da elaboração e que no primeiro ano que a gente 

estava avaliando, eu já dizia: “Isso não pode continuar desse jeito! Não é justo com 

as escolas! Isso é um massacre!” Eu fiquei tão angustiada com o instrumento, com a 

forma como estava sendo feita que, no segundo ano eu adoeci, adoeci! E não quis 

mais. No período que o povo vai entregar os mapas, o povo chega cheio de olheiras, 

tudo cansado. Sabe aquela coisa pesada? Que eu acho que não deveria ser assim 

(RCME, 2015). 

  

 Ao avaliar a sua participação nesse processo, hoje percebe alguns problemas que não 

estavam evidentes, tais como: processo truncado, imediatismo na aprovação, instrumentos 

confusos e complicações comportamentais nos períodos de prestação de contas. Por outro 
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lado, são explicitados alguns elementos que demonstram uma evolução do tipo de 

participação reservada para uma participação ativa, logo que conseguiram formular um 

diagnóstico da rede municipal de ensino e um consenso da comunidade escolar por meio da 

publicação e divulgação dos dados do sistema municipal de ensino no Seminário de 

Planejamento Estratégico. 

 Já RCVM afirma que a sua participação tinha como preocupação conseguir 

legitimidade da política e aceitação (convencimento), pois havia um grupo de resistência não 

efetiva, em particular do sindicato.  

 
[...] essa resistência ela não foi efetiva, ela não foi grande a ponto de impedir o 

avanço. Apenas a discussão dentro dos fóruns sindicais, de essa preocupação com 

isonomia, né, o sindicato se preocupa muito com isonomia, mas nós fizemos uma 

coisa muito interessante que foi a seguinte: nós discutimos todos os pontos do plano 

de cargo, carreira e remuneração dos professores e chegamos com a premiação como 

elemento adicional. Quer dizer, ninguém pediu isso! Nós discutimos todo o Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração dos professores e dissemos: “vamos fazer tudo 

isso! Agora nós queremos dar mais isso! Agora isso a gente só vai dar dentro de uma 

outra perspectiva”, de maneira que alguma resistência acaba sendo minimizada. 

Então, bom, “você tá querendo dar alguma coisa a mais, então quem é que vai ser 

contra você querer dar alguma coisa a mais”. Então, isso foi fundamental. 

 

  Esse discurso revela o amortecimento da luta por meio do jogo intelectual de 

convencimento pela premiação, como se a concretização do Plano de Cargos fosse um 

benefício propiciado pelo sistema, e não uma conquista. O direito à política de valorização da 

carreira docente é uma luta histórica e não pode se confundir com um presente de governantes 

para a classe trabalhadora. Diante disso, a implementação e o cumprimento do Plano de 

Cargos não são favores do Estado, mas uma conquista histórica. Infelizmente, nesse cenário 

essa política foi utilizada como objeto de negociação.  

 Essa é uma disputa séria que segue no sentido de sublimar uma visão de um ideário 

democrático, como se a Política de Responsabilidade Educacional, da forma como foi 

pensada, trouxesse a solução para os problemas da educação pública municipal, ao repassar a 

ideia de que essa política se tornou senso comum. Quando essa iniciativa se transforma em 

senso comum, significa que alguém venceu nesse espaço e houve a derrocada de uma 

determinada visão de sociedade e de democracia. Por esse motivo, tornar iniciativa um senso 

comum pode trazer riscos incalculáveis.  

 O exercício da crítica e do debate é importante nesse momento, pois os setores 

organizados existem em função de lutas e disputas no interior do próprio Estado, havendo 

dessa forma uma política que tenha definições para que a luta avance.  Quando se estabelecem 

metas em lei, o que pressupõe uma forma de aprovação do Poder Legislativo, pode-se 



243 

 

perceber que o seu cumprindo está relacionado à força daqueles grupos que fizeram com que 

as demandas históricas se transformassem em lei, os quais devem continuar organizados no 

sentido de fazer valer a letra da lei. Caso esses grupos não consigam manter essa mobilização, 

dificilmente essa política conseguirá avançar.  

 O campo da educação tem essa capacidade de revelar essas disputas, já que não se 

trata de uma luta fácil, não dependendo exclusivamente da vontade individual para promover 

as mudanças, mas sim das lutas concretas. A partir desse processo de luta, novos objetivos são 

traçados. Portanto, implementar e cumprir um Plano de Cargo, Carreira e Salários não é um 

favor do Estado, mas é da sua responsabilidade jurídica proporcionar essa conquista à classe 

trabalhadora da educação, alcançada nos espaços de disputa.  

 Nesse contexto, os dados da pesquisa revelam que houve um avanço em termos de 

política de ampliação dos investimentos educacionais e uma vontade de valorização da 

educação pública municipal, mas é preciso considerar alguns aspectos sem os quais é 

impossível projetar transformações mais substanciais no campo educacional. A reflexão 

crítica perpassa pelo questionamento sobre até que ponto a ampliação promoveu melhoria dos 

resultados de aprendizagem e das condições de infraestrutura das escolas, na formação e 

valorização dos profissionais da escola pública, na participação ativa dos professores, 

funcionários, pais e alunos na gestão do sistema e da escola. Portanto, sem a congruência e a 

interação desses elementos, a expectativa em relação ao alcance da gestão democrática do 

sistema e da escola fica cada vez mais distante da realidade. Com isso, desvela-se que a 

implementação da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró não é um tarefa 

simples, mas um processo complexo e de longo prazo, o qual, na ótica da nova gestão pública, 

requer decisão política e apoio de sucessivos governos. 

 Nesse momento, é preciso considerar outros níveis de participação, que não apenas a 

formal, ou de algum tipo eventual. A participação no local de trabalho consiste em um 

importante instrumento educativo que, em um sistema político, pode ser encarado como 

participação política por excelência, já que a existência de instituições representativas não 

basta para a democracia. A função educativa da participação refere-se ao sentido mais amplo 

da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisição de prática, de habilidades e de 

procedimentos democráticos, pois quanto mais os indivíduos participam mais eles se tornam 

capazes de fazê-lo (PATEMAN, 1992). 
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5.1.4 Critérios e conflitos amortecidos na concepção da PRE 

 

 O diagnóstico da rede municipal de ensino, configurado no Planejamento Estratégico 

da Rede Municipal de Educação Municipal de Ensino (PERME) de Mossoró, revelou pontos 

fortes e pontos fracos das escolas e do sistema. Por sua vez, estes se revelam nos discursos 

dos entrevistados, pois, na medida em que foram questionados a respeito dos critérios 

utilizados para a concepção da Política de Responsabilidade Educacional em estudo, 

apresentaram uma diversidade de critérios estabelecidos pela nova administração da educação 

no município, no que se refere à implementação de mudanças na organização e gestão das 

escolas públicas municipais.  

 Nesse processo, foi possível perceber a seleção dos seguintes critérios: mais recursos 

para a educação; avaliação da infraestrutura das escolas; responsabilizar todos no processo 

educacional de forma efetiva; ampliar metas das escolas; aumentar a prestação de contas e a 

cobrança da câmara dos vereadores em relação à melhoria dos resultados das escolas; 

pagamento de “décimo quarto salário” para escolas acima da média estipulada; alinhamento 

com a Lei de Diretrizes Bases da Educação (9.394/96) e com o Compromisso todos Pela 

Educação; condições políticas favoráveis; utilização de dados para autoavaliação das escolas e 

da secretaria; tornar eficiente o uso dos recursos; construção de indicadores e instrumentos de 

avaliação.  

 Diante dos critérios que foram pontuados pelos entrevistados, há algumas 

aproximações deles com um modelo de accountability, que envolve a introdução de formas de 

avaliação, prestação de contas e responsabilização. Em pesquisa realizada por Lobo (2013) 

sobre o que é feito dos resultados do IDEB em Mossoró, no período de 2009 a 2013, a autora 

já indica que esse município revelava uma perspectiva estruturante de modelo de 

accountability, conforme afirma: “Por envolverem um rigoroso sistema de controle e 

monitoramento das ações de cada unidade de educação infantil e das escolas de ensino 

fundamental, com avaliação, prestação de contas e responsabilização, as estratégias 

configuram o início de uma política de accountability no município de Mossoró” (LOBO, 

2013, p. 138). 

 Ao considerar o período de 2011 a 2015, que se justifica como sendo um recorte 

histórico referente à implementação da política de “responsabilidade” educacional de 

Mossoró, desencadeada pela publicação da Lei 2.710/2010, e as primeiras ações após esta nas 

páginas do Diário Oficial do Município, os dados levantados corroboram para reunir mais 

elementos que confirmam a concretização desse modelo que introduz novas formas de 
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controle dos resultados por meio de processos de avaliação (ex-ante e ex-post) e 

responsabilização, bem como de prestação de contas. 

 RCME afirma que “no período de entrega dos mapas as pessoas adoecem”, em virtude 

da pressão para atender os requisitos da política e as metas projetadas pelas escolas, já que 

muitas vezes elas não tinham consciência de que foram pensadas pela própria escola. Como  

se trata de uma estratégia de transferência de responsabilidades das metas para serem 

pensadas nas escolas, no momento em que não forem alcançadas, o sistema irá se 

desresponsabilizar e culpar a escola pelos maus resultados. Se, por um lado, há indícios de 

descentralização do poder de decisão pelas metas projetadas, por outro lado, os interesses 

reais que subjazem à Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró são críticos. 

Nesses aspectos, no conjunto do sistema, a participação limitada e a apatia amortecem “o 

choque das discordâncias, dos ajustes e das mudanças” (PATEMAN, 1992, p. 16). 

 

5.2 Implementação da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN na 

perspectiva dos formuladores 

 

 Esse item tem como objetivo analisar alguns aspectos da implementação da Política de 

Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN a partir da concretização ou não dos seus 

objetivos. A implementação refere-se à execução das decisões adotadas na etapa de 

concepção, conforme Lima e D’Ascenzi (2013). Nesse sentido, primeiro foi questionado se os 

recursos destinados para a efetivação da Lei de Responsabilidade Educacional (LRE) estavam 

se concretizando no orçamento por meio de publicação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e demais instrumentos financeiros do município. 

Depois, em um segundo momento dessa fase, a pergunta foi direcionada para saber se o 

município propiciou as condições necessárias à implementação da Lei de Responsabilidade 

Educacional. Em terceiro, questionou-se sobre o nível de transparência da política. Em quarto, 

indagou-se sobre como é feito o acompanhamento e, em quinto, se foram realizados ajustes na 

política. 

 

5.2.1 Concretização de recursos nos Orçamentos  

 

A concretização de recursos no orçamento município é fundamental para a 

implementação da política. Os entrevistados foram indagados sobre o seu conhecimento a 
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respeito da efetivação desses recursos no planejamento financeiro do município. Diante desse 

questionamento, revelaram algumas perspectivas mais otimistas e outras menos em relação à 

pergunta se os recursos que foram destinados para concretizar as ações previstas na LRE, 

embora RCME responda algo que se relaciona com o cumprimento dos percentuais destinado 

na Lei Municipal 2.717/2010.  

 

Não. Os percentuais da lei não estão sendo cumpridos (RCME, 2015). 

Houve dificuldades [...] apesar de haver o avanço [...], no ano passado cobrei o 

cumprimento da Lei de responsabilidade que não estava sendo cumprida [em 2014] 

foi um orçamento para a câmara municipal com 29,54%. Está faltando 0,44%. E 

esse 0,44% significa 1.600.000 (um milhão e seiscentos mil) a menos na educação 

(RCVM, 2015). 

Sim. Não vou dizer para você que foi muito fácil [...] operadores da LOA, e quem 

trabalha mais de perto com a LDO e para a própria a Câmara isso era o mais difícil 

de acompanhar porque não era praxe. Então você tem lá o orçamento, mas no caso 

da educação você tinha que fazer essa ressalva. [...] isso não foi fácil [...] do ano 

passado para cá, de 2013, aí já uma coisa mais fácil para tal operacionalização tanto 

na LDO quanto na... (RSME). 

Sim. Mas precisa justificar diariamente porque a pasta da educação precisa de mais 

5%. [...] nós temos um “débito” com a sociedade, no sentido de que precisamos todo 

dia justificar a nossa existência da educação, dessa melhoria onde estamos 

avançando porque estamos avançando, porque nós suprimimos dos demais, das 

demais secretarias esses 5%, dos 100% do orçamento. [...] Até porque foi a partir 

dessa execução municipal, e implementação a partir do PPA que realmente 

consolidou-se todo esse processo de reajuste (RTSMEI). 

Anualmente, a secretária encaminha para a lei de orçamento, a lei orçamentária e 

também para o Plano Plurianual, as metas estabelecidas e encaminha para serem 

constadas [...] (RTSMEII).    
  

O discurso de RCME enfatiza que os 30% não estão sendo cumpridos, visto que a sua 

formação de pesquisadora possibilitou chegar a essa afirmação. Em suas palavras, “tenho 

feito a pesquisa e já tenho essa informação concreta de que não foi colocado de forma 

nenhuma”. Com base nos discursos dos entrevistados, constata-se que o município tem 

enfrentado dificuldades para fazer cumprir o prometido na lei. Isso pode ser constatado nos 

dados do SIOPE (2015), quando se percebeu que o percentual de 30% para a educação 

prevista na LRE não foi alcançado, embora esteja cumprindo o mínimo de recursos 

constitucionais. Esses dados corroboram para mostrar que o encaminhamento das metas para 

o orçamento anual não é o suficiente para que os percentuais destinados, em lei, sejam 

alcançados. 
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5.2.2 Condições propiciadas pelo município para execução da PRE: liberdade gerencial, 

autonomia e descentralização financeira 

 

Este subitem tem como objetivo averiguar acerca das condições proporcionadas pelo 

município. Para tanto, os entrevistados foram questionados sobre quais condições foram 

propiciadas para a implementação da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-

RN.  

 
Acredito assim, houve pouca formação, que seria a formação de quem ia lidar com a 

política. [...] a primeira formação deveria ter sido feita com os técnicos daqui. Não 

houve! Foi aprendido “a ferro e fogo”. [...] E tinha hora que ninguém trabalhava. Era 

só briga. Porque houve muito conflito porque na visão de um determinado técnico 

[avaliador] era para todo mundo ganhar. Porque quanto mais pessoas ganhassem o 

“décimo quarto salário”, melhor seria para o município (RCME, 2015). 

  

Esse discurso concentra a sua crítica na forma como o processo de execução foi 

conduzido, pois não preparou os gestores escolares para atuarem em consonância com a 

Política de Responsabilidade Educacional delineada para o município. Entretanto, RCVM 

afirma:  

 

As condições elas aconteceram em vários momentos. As condições existem quando 

há liberdade gerencial, administrativa para se conduzir no dia a dia. [...] a gestão na 

época deu as condições materiais, porque implementar esse tipo de política exige 

recurso. E nós ganhamos espaço para aumentar a despesa no setor educacional, 

quando há uma competição por despesa. [...] naquele momento existia um ambiente 

não apenas técnico, mas de um ambiente de uma força política maior que estava 

dando condição para que aquilo tudo acontecesse (RCVM, 2015, grifo nosso). 

  

Com base nessa afirmação, as condições propiciadas pelo município contemplam a 

atribuição de liberdade gerencial e administrativa, mesmo não sabendo a que se direciona. 

Porém, registra-se que também foram viabilizadas condições materiais, do ponto de vista de 

mais recursos, o que inclui ambiente técnico e força política para ser executada. 

Durante esse processo, RSME destaca que, das condições viabilizadas, a Lei de 

Responsabilidade Educacional e as estratégias da Secretaria foram primordiais para efetivar a 

execução da política. 

 

A primeira condição foi a lei. É um marco legal, um documento legal, isso por si só 

tem que ser trabalhado. A segunda foi mesmo antes da lei já havia algumas 

estratégias de trabalho na educação, como, por exemplo, nós temos aqui no 

município uma lei chamada PROMEM – Programa de Manutenção das Escolas. 

Então as escolas já tinham autonomia financeira. [...] E outras condições dadas foi o 

suporte de orientação. [...] Então, na medida em que os resultados vão 
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apresentando melhorias, todo mundo vai se comprometendo com os resultados 

(RSME, 2015, grifo nosso). 

  

Embora RCME aponte a existência de pouca formação, RSME ressalta que o suporte 

de orientação às escolas que trabalham diariamente com a política é uma das condições 

propiciadas pelo município. 

 

A política é uma lei publicada, hoje é uma ordenança da nossa rede. [...] a execução 

da política assim como se ela fosse o planejamento da nossa rede hoje. Nós não 

podemos planejar, nós não podemos definir financeiramente nem qualquer outra 

dimensão se não tiver olhando para a lei, com respeito lógico a lei maior. Então 

assim ela é executada de uma forma tranquila (RTSMEI, 2015). 

 

Já RTSMEI se posiciona de maneira semelhante ao que RSME afirma sobre a Lei. 

Nessa entrevista, foi possível identificar também uma ênfase quanto à existência de uma Lei 

de Responsabilidade Educacional que permite orientar o sistema, gestores e escolas.   

 
As principais condições que eu poderia lhe dizer que seria a destinação de recursos. 

A condição é essa! Com esses recursos se possa ter mais formação continuada, ter 

mais reformas nas escolas, melhorar a estrutura física das escolas, 

consequentemente, melhorar as condições de trabalho do profissional que isso 

ocorre quando a própria lei estabelece a necessidade do plano de capacitação dos 

profissionais, não é o plano de carreira porque já tem, mas um plano de capacitação 

com incentivos, não é?. [...] E só acontece via recursos (RTSMEII, 2015, grifo 

nosso). 
 

Em síntese, com essas entrevistas percebeu-se um movimento que colaborou para 

propiciar três condições básicas de implementação da política: condições históricas, recursos 

financeiros e humanos capacitados, bem como modelo gerencial. A perspectiva apresentada 

por RCME, por um lado, proporciona elementos que se contradizem em relação à concepção 

dos demais entrevistados. As suas afirmações são categóricas ao apontar que o município não 

propiciou as condições necessárias para a implementação da nova política, bem como não 

houve formação que propiciasse uma compreensão dos indicadores que constroem o mapa 

educacional e a avaliação desse instrumento.  

Por outro lado, os demais entrevistados (RCVM, RSME, RTSMEI, RTSMEII) 

expõem que as condições existiam, tais como: liberdade gerencial, autonomia financeira por 

meio dos recursos do Programa de Manutenção das Escolas Municipais (PROMEM), Lei 

municipal 1.827/2003, que até 2008 focalizava-se no ensino fundamental e, a partir de 2009, 

se estendeu à educação infantil. A perspectiva de autonomia nesse caso corrobora os 

princípios da nova gestão pública, tendo nos marcos da OCDE a autonomia financeira 

retratada na gestão dos recursos, servindo de base para o desenho de mais políticas 
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educacionais, em que as políticas de autonomia variam em função de maior poder de decisão 

em nível curricular, organizacional e gestão de recursos (VERGER; NORMAND, 2015). 

Além disso, os entrevistados consideram a ampliação de recursos com a publicação da 

Lei de Responsabilidade Educacional, assim como a existência de um ambiente técnico e 

político preparado para implantar uma nova política educacional. A lei em si possui um 

caráter normativo em termos de responsabilidades e indicadores necessários à organização da 

escola para que as metas planejadas sejam alcançadas, mas não consegue atingir a totalidade 

das reais necessidades do sistema municipal de ensino. 

Os posicionamentos dos entrevistados revelam que a Política de Responsabilidade 

Educacional de Mossoró corrobora os princípios da Nova Gestão Pública (NGP). Inclusive, 

destacam o problema da existência de vários indicadores, embora nesse caso a dificuldade, na 

visão de RCME, está na interpretação dos avaliadores sobre quem deveria receber o prêmio. 

Políticas que induzem formas de criar incentivos e punições para que a vontade dos cidadãos 

se realize no Estado compõem o delineamento da teoria do principal-agente, assim como 

observou Bresser-Pereira (1998). 

A liberdade gerencial e a autonomia financeira, na concepção dos entrevistados, 

revelam-se como formas de desempenho governamental incluídas para induzir maior 

eficiência nos serviços prestados pelo Estado, implicando autonomia gerencial, conforme 

destacaram Pinho e Sacramento (2009). A autonomia gerencial requer a criação da 

necessidade do aumento da autonomia gerencial e o fortalecimento do controle orçamentário, 

o que, de certo modo, revela um sério obstáculo ao princípio da descentralização 

administrativa, como demonstrou Abrucio (1997).  

Para ilustrar as confusões em torno das concepções construídas no âmbito dos 

indicadores, RCME relata o caso da avaliação que é realizada para a premiação das escolas, 

posto que, para a comissão de avaliadores dos mapas educacionais, não havia o mesmo 

entendimento quanto ao conceito de modernização pedagógica e administrativa. Destaca-se 

que a comissão de avaliadores não é a mesma que concebeu a Política de Responsabilidade 

Educacional, cabendo a essa se apropriar da PRE para avaliar a prestação de contas das 

escolas. Nesse sentido, a justificação dos resultados escolares se transforma em obrigação da 

prestação de contas, tal como argumenta Normand (2008).  

As políticas resultam de processos de tomada de decisões, em que as condições 

objetivas e subjetivas são fundamentais para a sua execução. O conteúdo interno das 

entrevistas possuem elementos instigantes em todos os aspectos da pesquisa. Os entrevistados 

revelam que a criação e a aprovação da lei é a primeira condição propiciada pelo município. 
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As condições destacadas por eles se referem à destinação de recursos, ao apoio político da 

época, à disponibilidade de autonomia gerencial e financeira, bem como Ao ambiente 

propício para a implementação da política.  

Ao considerar que do ponto de vista histórico o problema de recurso financeiro sempre 

foi um ponto crítico à sobrevivência administrativa dos municípios, Arelaro (2007, p. 910) 

afirma que “a precariedade de recursos, combinada com as políticas de focalização adotadas 

no ensino fundamental, tende a induzir os municípios, frente às dificuldades de atendimento 

da demanda e da oferta de um padrão de qualidade mínimo, a buscar alternativas – e apoio – 

no setor privado”.  

Embora no caso de Mossoró não se tenha demonstrado dificuldades na consecução de 

recursos, ao se considerar o aspecto das parcerias com o setor privado, será observado que 

estas são alvos de críticas frente ao potencial poder de transformação da educação em uma 

perspectiva de quase-mercado, revigorada pela competitividade, exploração da força de 

trabalho e seleção excludente da classe que vive do trabalho, em detrimento dos que são 

rotulados como sendo os melhores e mais responsáveis. Trata-se de um projeto ideológico 

altamente excludente que não corrobora com uma ideologia inclusiva, sob forte influência das 

políticas neoliberais (FREITAS, 2007; AFONSO, 2009).  

O contexto da década de 1990 e os primeiros anos de 2000, apresentados por Arelaro 

(2007), contemplam o período de implementação dos primeiros resultados do Sistema 

Municipal de Ensino de Mossoró, cujas dificuldades para alcançar a desejada qualidade do 

ensino, com relação à melhoria dos seus indicadores aferidos pelos exames nacionais, foram 

questionadas. Nesse contexto, algumas ações políticas foram realizadas, dentre elas, a busca 

pela vinculação de mais investimentos financeiros em educação para atuar contra os 

problemas dos baixos níveis educacionais municipais. Considera-se que por maiores que 

sejam os investimentos em educação estes ainda não serão suficientes para resolver as 

dificuldades cotidianas da escola, se esta não conseguir alcançar maiores níveis de autonomia 

do ponto de vista administrativo e pedagógico para decidir sobre os seus planos, projetos, 

investimentos e definição de padrões de qualidade.  

A descentralização financeira, por si só, não garante melhoria da qualidade do ensino 

se não estiver acompanhada de maior poder de decisão e capacidade técnica administrativa e 

pedagógica para planejar possibilidades mais democráticas, emancipatórias e de justiça social, 

de modo que possa contribuir para eliminar as desigualdades entre as escolas e as injustiças 

provocadas pelos rótulos que classificam como boas ou ruins. 
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As condições propiciadas pelo município para a implementação da política na visão 

dos agentes envolvidos na formulação e execução da Política de Responsabilidade 

Educacional são confrontadas com outra pergunta que se dispõe, a saber: os recursos 

destinados a sua execução são suficientes? Nesse sentido, os entrevistados expressaram as 

seguintes concepções: 

 

Olha os recursos provenientes da lei de responsabilidade educacional, nós não 

podemos dizer que eles são suficientes, porque se a gente dissesse que era suficiente, 

a gente estaria dizendo o seguinte: Mas por que têm escolas em péssimas condições 

de funcionamento? Não é? Ele pode ser suficiente no longo prazo, numa política 

consistente em que você não constrói vinte escolas em um ano, mas você constrói 20 

escolas ao longo de dez anos. Então você não vai dizer que o dinheiro é suficiente. 

Não, ele é suficiente dependendo do tempo que você fixe para alcançar aquelas 

metas (RCVM, 2015). 

 

A visão de RCVM corrobora a ideia de que em uma cultura orientada por resultados a 

programação para alocação de recursos financeiros consiste nas prioridades e demandas 

sociais. 

Já RCME apresenta uma visão mais otimista em relação à suficiência dos recursos, 

pois assegura que no “ano passado foi aplicado mais de 35% viu. A gente pensava que era 34, 

me reencaminharam os cálculos novamente arrumadinho, foi 35 ponto (alguma coisa). E a 

gente viu pelo menos que em termos de professor melhorou porque hoje nós temos mais 

professores em sala de aula”. Essa reflexão destaca a ampliação dos recursos em 2014, 

segundo dados da secretaria de planejamento. Porém, não é essa a realidade que se constata ao 

se fazer uma consulta no SIOPE. Já quanto ao quadro de docentes, considera-se que houve 

avanços a esse respeito.  

RTSMEI concorda com RCME em ralação ao fato de que os recursos humanos se 

aproximam de um bom nível de satisfação, principalmente no quadro docente que está mais 

fortalecido. Porém, ressalta que mais recursos financeiros são necessários, embora as escolas 

com o Caixa Escolar instituído recebam dinheiro diretamente na Unidade Executora, o que 

denota um princípio de descentralização em nível financeiro. Cabral Neto e Almeida (2000) 

afirmam que o funcionamento desses instrumentos de descentralização financeira, a exemplo 

da descentralização administrativa, enfrenta o problema de desmobilização e 

desconhecimento por parte dos atores sobre a possibilidade participação no gerenciamento e 

na fiscalização dos recursos na escola. Entretanto, não negam que, mesmo considerando o seu 

funcionamento precário, “é responsável pelo início do desenvolvimento de uma cultura que 
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envolve participação dos atores educacionais nas decisões que configuram uma vida escolar 

democrática” (CABRAL NETO; ALMEIDA, 2000, p. 43). 

Com relação à concepção de RSME, observa-se que sua visão quanto à suficiência dos 

recursos é: “suficiente nunca serão, pois sempre que chegar no suficiente você vai querer 

mais”. 

Diante desses dados, verificam-se algumas dificuldades quanto à suficiência dos 

recursos no âmbito da implementação da Política de Responsabilidade Educacional de 

Mossoró-RN, tanto em relação aos recursos financeiros, pois nunca serão suficientes, quanto 

aos recursos humanos para garantir o funcionamento das escolas. Porém, os entrevistados 

reconhecem que são suficientes quando o tempo destinado à aplicação dos recursos estiver de 

acordo com o previsto nos objetivos da política. 

 

5.2.3 Considerações sobre transparência na execução da PRE  

 

No contexto da globalização neoliberal, a democratização do acesso à informação se 

transliterou em um direito do cidadão. Cada vez mais, as instituições públicas e privadas são 

obrigadas a prestar conta dos resultados dos seus serviços. Essas informações, geralmente, são 

disponibilizadas por meios eletrônicos, como em portais da transparência, diário oficial 

online, ou impresso, institucionalização de conselhos de controle fiscal, entre outros meios. 

Nas escolas públicas, a prática da publicação dos gastos e investimentos torna-se cada vez 

mais recorrente, principalmente, em páginas da internet, ou nos murais das escolas. As 

políticas públicas com foco nos resultados tradicionalmente possuem a tendência de tornar 

obrigatória a prestação de contas, intensificando a transparência e o controle social 

(ABRUCIO, 1997). 

As dificuldades de conceber um processo transparente fazem parte de um quadro 

histórico situado no contexto brasileiro, que ficou mais evidente quando na década de 1990 se 

buscou um projeto de reforma mais consolidado, cujo cenário foi favorável à implementação 

de uma reforma administrativa. O aumento da transparência foi um dos aspectos que 

ensejaram exercer maior influência na administração pública, considerando a necessidade de 

aumento da eficiência, reforma patrimonial, melhoria da qualidade dos serviços públicos e da 

accountability, como foi observado por Lustosa da Costa (2010), articulando-se ao aspecto da 

transparência apresentado por Afonso (2015). 
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Os entrevistados foram questionados sobre a existência de transparência na execução 

da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN, sendo observadas concepções 

divergentes a esse respeito.  

Na visão de RCME, há limitações no que se refere à transparência na política, 

revelando problemas com o cumprimento de metas e prestação de contas. Em sua opinião, 

  

Olha eu acho que essa é uma política de gaveta! Ninguém sabe no município se as 

metas foram cumpridas. Porque não há uma prestação de contas. Ninguém sabe se 

os percentuais de alocação foram cumpridos, porque isso era [para] ser colocado 

ano a ano. Então para mim ela é de baixo nível (RCME, 2015). 

 

Os fatores explicativos apresentados por RCME em relação à transparência indicam 

que a política “é de baixo nível”. Entretanto, uma visão contrária pode ser observada na 

concepção de RCVM e de RSME. 

 

Olha a forma como a política está concebida, ela é muito transparente. Mas ela 

precisa, [...] repetida, internalizada. Nós acreditamos que da forma como está 

concebida é transparente porque todo o processo de fixação de metas é feito pela 

escola, tem o mapa educacional, tem comissões constituídas para acompanhar o 

cumprimento. [...] O processo ele é transparente. Mas eu fico preocupado [...] de no 

longo prazo ele se perder. Ele não se perdeu ainda, apesar de ter sofrido um abalo 

muito sério esse ano, com a falta do cumprimento do calendário do pagamento do 

décimo quarto (RCVM, 2015). 

Olha eu diria que total, porque o seguinte na educação você não tem como esconder 

nada, tudo é muito público. Desde os recursos de transferências governamentais, se 

todo pai se for curioso ele tem acesso, como no que é feito. Inclusive Mossoró por já 

ter o Jornal Oficial do Município aqui até uma instrução normativa que a gente faz 

para orientar, às vezes, coisas simples como concessão de licença a própria 

progressão funcional, a movimentação de um servidor. Então tudo isso é publicado 

aos recursos financeiros. [...] o município também tem o portal da transparência 

onde as pessoas podem ver até o salário dos professores (RSME, 2015). 
 

Diante das considerações de RCVM e RSME, é possível perceber algumas 

particularidades entre as duas concepções de transparência. Para RCVM, o processo de 

concepção da política foi muito transparente. Atribui essa avaliação porque as escolas 

possuem autonomia para elaborar o seu mapa educacional e são acompanhadas por comissões 

instituídas pela secretaria de educação no processo de controle da execução. Entretanto, 

ressalta que a falta de cumprimento do pagamento do décimo quarto salário em 2015, 

referente à premiação de 2014, compromete o processo de transparência na política de 

responsabilidade. 

 RTSMEI, de forma mais objetiva, considera que a política é transparente, como pode 

ser observado em seu discurso: “o grau de transparência ela acontece diariamente. Então 
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assim, não tem nada dela que esteja embutido, que fique assim, nas entrelinhas, subentendido” 

(RTSMEI, 2015). Já RTSMEII avalia que a Política de Responsabilidade Educacional possui 

dois níveis de transparência (o médio e o alto) e justifica com o seguinte argumento. 

  

Eu considero médio. Porque assim, eu, por exemplo, estou dentro do processo, eu 

coordeno a parte de avaliação da parte dos resultados da política, mas eu dizer assim 

para você que eu saiba quantos recursos foram investidos, a quantidade específica e 

em que, eu não saberia afirmar para você. [...] Eu considero que ela tem uma alta 

transparência com relação aos resultados obtidos nas escolas. Por que eu considero 

isso? Porque assim, quando sai o resultado da avaliação do mapa educacional, é 

publicado no JOM, Jornal Oficial de Mossoró. Então assim, todos têm acesso a isso, 

todos veem a relação das escolas que foram contempladas com o décimo quarto 

salário. Então se tem uma transparência alta com relação, se divulga, as próprias 

escolas elas vão, se apropriam desse resultado também, para diante da sociedade 

dizer: Olhe a gente ganhou o prêmio, o décimo quarto salário! A mesma forma 

ocorre quando recebem o “Prêmio Escola de Qualidade”. Então tem dois aspectos 

que eu considero médio e alto (RTSMEII, 2015). 

  

Tanto RSME como RTSMEII apresentam o Jornal Oficial de Mossoró (JOM) como 

um instrumento de transparência da política educacional do município. Nesse sentido, 

verificam o papel do JOM e do portal da transparência, responsáveis por publicações de 

matérias e de prestação de contas de toda a administração pública, ressaltando-se que isso 

contribui, de modo relativo, para a democratização das informações sobre as ações da 

administração pública municipal.  

Além disso, pode se identificar no conteúdo dos discursos apresentados pelos 

entrevistados que estão alinhados com as orientações estabelecidas nos documentos da 

política em análise, pois se remetem à constituição de instrumentos de controle e 

acompanhamento, como o mapa educacional e as comissões de avaliação. Algumas 

particularidades são destacadas nos discursos, já que RCVM considera que, da maneira como 

a política foi concebida, houve muita transparência, com a ressalva de que precisa está 

incorporada nas pessoas que a executam. 

Entretanto, remete-se a uma transparência já exigida no que concerne ao processo de 

transferência dos recursos federais. Já RTSMEII considera que há um alto nível de 

transparência quanto à publicação dos resultados relativos à divulgação das escolas que 

receberão o Prêmio Escola de Qualidade e o pagamento do décimo quarto salário. Esses 

elementos são importantes porque a accountability se revela enquanto answerability, uma vez 

que o exercício do poder exige mais transparência (ROCHA, 2011).  

Os conceitos de accountability e transparência não levam necessariamente um ao 

outro. De acordo com Afonso (2015, p. 1317), 
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a transparência tem sido justamente discutida como um dos valores ou exigências da 

própria democratização das sociedades e, em decorrência disso, um dos fatores que é 

recorrentemente considerado é o papel dos media e das novas tecnologias da 

informação e comunicação. 
 

As interpretações em torno da concepção de transparência relacionada ao papel dos 

media variam, muitas vezes, entre as mais otimistas e as mais pessimistas, colaborando para 

melhorar a eficiência dos governos, ou para cumprir com a obrigação da prestação de contas, 

entre outras visões. Em Mossoró, a concepção de transparência dos sujeitos entrevistados 

também se enquadra entre uma mais pessimista, a de RCME, e as outras mais otimistas, 

estando a maioria relacionada com a obrigatoriedade tradicional da prestação de contas.  

Desse modo, Afonso (2015, p. 1318) sublinha que “a transparência não tem só a ver 

com o direito de acesso à informação, mas também com a expectativa de que ela possa ser 

uma ferramenta para melhorar a eficiência dos governos”. Esse autor ainda considera: “A 

transparência, em certas situações, acaba também por ser utilizada como uma tecnologia da 

própria accountability na medida em que ‘o que é contado é o que conta’. E o que é contado 

esconde muitas vezes importantes dimensões que não interessam ser publicitadas” (AFONSO, 

2015, p. 1319). Em síntese, esse autor considera que, apesar dos lados contraditórios da 

transparência, esta consiste em “uma dimensão fundamental da democracia, não fazendo 

qualquer sentido esperar que a transparência seja preocupação, nem mesmo retórica, da 

agenda dos regimes políticos autoritários e adversos aos mais elementares direitos humanos” 

(AFONSO, 2015, p. 1.320). 

 A transparência consiste em uma dimensão da democracia que colabora não somente 

para tornar públicas as ações dos governos, mas para munir os cidadãos de mais informações 

e conhecimentos. Assim, é preciso contribuir para que o cidadão tenha consciência do que 

significa transparência e para que serve a disposição pública de informações. Esses elementos 

corroboram para uma aprendizagem cidadã e torna a participação mais consciente. 

 

5.2.4 Acompanhamento da política: individualização e vigilância  

 

 No que concerne ao acompanhamento da política, os entrevistados que participaram da 

sua concepção e execução foram indagados sobre como acontece esse processo. A pergunta se 

justifica na medida em que se percebe que, ao longo do percurso histórico traçado, os 

instrumentos de acompanhamento e controle social vão sendo implementados ao longo da 
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década de 1990, entrando em uma fase de consolidação já na primeira década dos anos 2000. 

Nesse sentido a preocupação não se coloca apenas no campo da criação, mas no do 

fortalecimento dos instrumentos existentes, embora passíveis de críticas quanto a serviço de 

quem são utilizados e os seus objetivos reais. Sobre como é feito o acompanhamento, os 

entrevistados detalham posições diferentes quando justificam as suas respostas e, em 

decorrência disso, um dos fatores a ser considerado é sobre como isso é feito. 

Para RCME: “A política não é acompanhada. Quem é acompanhada e controlada são 

as escolas. O resultado das escolas. Aí sim. Não há um acompanhamento da política”. 

Entretanto, RCVM afirma: 

 

O acompanhamento ele deve ser feito, sobretudo, internamente, mas ele deve ser 

feito pelos conselhos escolares, porque se a meta é fixada na escola, planejado na 

escola, então a escola tem conhecimento da meta, ou então deve ter o conhecimento 

da meta. [...] Para acompanhar fora da escola, a Câmara Municipal dos Vereadores. 

Pelo menos essas instâncias: a comissão de educação, o Ministério Público que não 

sei até que ponto está acompanhando, ou sendo provocado para acompanhar 

(RCVM, 2015). 

 

  Com base nessa afirmação, verifica-se que o fato de a escola fixar a meta 

responsabiliza os instrumentos internos de democratização quanto a seu acompanhamento, 

incluindo, do ponto de vista externo, o Conselho Municipal de Educação, a Câmara de 

Vereadores, por meio da Comissão de Educação, e o Ministério Público.   

A afirmação de RCVM (2015) corrobora as estruturas vigilantes em educação: “O fato 

é que se você não tiver olhos externos, não apenas acompanhando, mas comprometidos com a 

execução dessa política, ela corre o risco de após cinco anos, seis anos, sete anos... dez anos, 

ela se perder, porque nem todos tem a compreensão da importância dela”.  A “metáfora do 

panóptico” é um exemplo clássico na sociedade do controle e se articulada como a heurística 

do medo. A punição também ocorre frente ao medo imposto pela vigilância e a 

responsabilização pelo controle total dos resultados, transformando isso em um panoptismo. 

Segundo Goifman (1999, p. 69), “o ponto central do panoptismo, sobre o qual 

parecem concordar diversos autores, é a sensação incorporada de estar sendo vigiado, que é 

mais importante inclusive do que a observação de fato. Não vendo o olho do vigia, a 

possibilidade deste estar distraído é ausente, a torre em si torna contínuo o olhar da direção”.  

Consoante à ideia do panóptico de Benthan, Foucault (1999) entende que, enquanto 

projeto arquitetônico, tem como prerrogativa a vigilância permanente dos sujeitos, como uma 

máquina de criar e sustentar uma relação de poder, na medida em que organiza unidades 

espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente os vigiados, induzindo os 
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indivíduos a um estado consciente e permanente de controle, ou seja, a perseguição 

desenfreada por mais controle e vigilância. No referente ainda ao acompanhamento da 

política, RSME afirma que se dar na escola. Nessa direção, a organização escolar se torna 

altamente controlada e os seus resultados são acompanhados.  

Nesse aspecto, RSME apresenta uma perspectiva mais técnica sobre como acontece 

esse acompanhamento em duas fases.  

 

Esse acompanhamento ele segue duas etapas. Primeiro, cada escola com base 

naqueles indicadores que constam na lei, que são 28 indicadores que estão dispostos 

na lei, a escola elabora um documento que nós denominamos e na lei está assim de 

mapa educacional. [...] começam com os dados da matrícula [...]. Agora tem 

indicadores que eu posso avançar e tem indicadores que eu não posso avançar. Mas 

eu também tenho nesse conjunto de indicadores, indicadores que se cruzam. E os 

indicadores de processo e resultados, processos de gestão pedagógica e de 

resultados de desempenho, esses são os que pesam mais no sistema de pontuação. 

[...] ele ainda está em fase de aperfeiçoamento para as próprias pessoas que 

elaboram, porque o mapa, infelizmente nos primeiros meses, nos primeiros anos da 

implantação da lei, ele foi muito elaborado não com a participação de todos, com a 

comunidade escolar, então algumas pessoas das gestões, diretor, supervisor, 

secretários de escolas, acabavam sentando e elaborando um documento qualquer e 

ele não é um documento fácil de elaborar porque como as variáveis se cruzam, a 

própria escola pode dar informação de que ela mesma se prejudica se ela não se 

preocupar. [...] Esse documento tem que ser encaminhado até março para cá. Porque 

a partir desse documento é feito o acompanhamento da escola. [...] Todas as ações 

devem ser projetadas para melhorar, a escola não pode ficar no mesmo lugar que ela 

estava, ela tem que avançar em relação a ela mesma (RSME, 2015, grifos nossos). 

  

A primeira fase do documento corresponde à programação dos indicadores no mapa 

educacional, o que reforça o caráter da responsabilidade da escola de delinear os seus 

indicadores, segundo o que consta no mapa. As ações desenvolvidas se voltam para a 

melhoria nos resultados da escola. Além disso, o planejamento desse instrumento se dar com 

base nos indicadores do ano anterior, pois, de acordo com RSME, “pega o ano de referência 

anterior e projeta o ano em que está”. Nessa entrevista, averigua-se que o mapa educacional se 

apresenta como um instrumento difícil de ser compreendido, até mesmo porque nem todos 

participaram na elaboração do primeiro ano de implantação da lei. Esse problema é 

relembrado por RTSMEII, quando afirma que na época em que foi supervisora 

  

havia uma dificuldade muito grande da gente compreender o mapa educacional, 

compreender o instrumento de avaliação [...] Até a própria questão de analisar 

dados, de perceber os dados, de fazer gráficos com os dados. Isso não era uma 

prática da escola! A escola não tinha uma prática de avaliar os seus resultados 

elaborando gráficos para perceber se evoluiu de um ano para o outro. [...] Até a 

própria elaboração do instrumento era uma dificuldade para a escola (RTSMEII, 

2015). 
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Como o mapa educacional é considerado um instrumento de difícil compreensão, a 

afirmação de RCME evidencia que no período de avaliação das escolas há desentendimentos 

quanto à concepção que norteia os indicadores, tanto na perspectiva de quem avalia como na 

de quem comprova as ações executadas que haviam sido definidas no mapa educacional. 

Desse modo, os riscos em processos de responsabilização pelo controle de resultados são 

evidentes, principalmente, quando há uma diversidade de indicadores incompreensíveis tanto 

para quem avalia as escolas como para quem executa a política. Portanto, RSME afirma: 

“Então esse conjunto de indicadores até hoje eles ainda têm dificuldade de ser entendido. 

Infelizmente nós somos muito mecânicos”.  

As assertivas de RSME e RCME se aproximam no sentido de que, se está havendo o 

acompanhamento da política, este ocorre efetivamente na escola. A responsabilidade da 

Secretaria de Educação encontra-se voltada para a manutenção do controle vigilante, 

garantindo que os processos de avaliação se materializem na escola, não deixando claro quem 

avalia a Secretaria de Educação, bem como não se sabe quem e como se avaliam as comissões 

de avaliadores. Desse modo, a avaliação se limita a ser da escola, mais especificamente 

dependente dos resultados de aprendizagem dos alunos. 

O outro momento de acompanhamento destacado por RSME é o processo de 

comprovação das ações que foram realizadas, conforme previsto no mapa educacional para o 

ano. Sobre esse ponto, verifica-se a seguinte declaração: 

 

Então tem uma outra etapa que é a etapa de avaliação. Então, chega no final do ano a 

escola tem que apresentar a avaliação daquele ano. E aí essa avaliação ela vem aqui 

para a secretaria, o relatório de avaliação do mapa. [...] A gente divide em quatro 

dimensões, que é a gestão pedagógica, a gestão administrativa, planejamento, 

avaliação e resultados. [...] são avaliadas pela própria escola, e ela a escola mesmo 

vai avaliando e estabelecendo a nota. [...] os critérios são de 1 a 5, é muito aquém do 

esperado, aquém do esperado, o esperado. O esperado é se ela diz que fez 4 e só fez 

4, o esperado. Se ela fizer 5 é além do esperado, se ela fizer 8 fez muito além do 

esperado (RSME, 2015). 

 

 Considerando que a primeira etapa consiste na elaboração do mapa educacional e a 

segunda etapa ocorre com o acompanhamento da execução das ações nesse instrumento, que 

na ótica de RSME pode ser modificado na medida em que a escola consegue justificar para a 

Secretaria de Educação os motivos das alterações na descrição do processo, conforme 

RTSME, a terceira etapa diz respeito à avaliação das ações realizadas durante o ano, a partir 

de um relatório organizado em quatro dimensões: gestão pedagógica, gestão administrativa, 

planejamento, avaliação e resultados, passando pelo crivo de comissões instituídas no espaço 

da Secretaria, cujo número de participantes nas comissões é ímpar.  
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RTSMEI descreve sobre o trabalho dessas comissões dialogando que “são as 

comissões de avaliações que vão trabalhar com esses instrumentos, escola por escola. [...] 

aquelas escolas por meio desse planejamento ao concluírem seus anos letivos obtiverem uma 

média, uma pontuação no mínimo de 8,0, todos esses profissionais são contemplados com o 

décimo quarto salário”.  

 Desse modo, essas comissões têm o poder de decidir quem será premiado e quem 

ficará de fora das premiações, observando com base nos critério avaliativos definidos pela 

melhoria dos indicadores da escola. Nesse sentido, a Política de Responsabilidade 

Educacional se transforma em política de premiação financeira. Nos moldes expressos pela 

política, demonstra o que está sendo avaliado, embora dois entrevistados justifiquem que os 

indicadores não são muito compreensíveis para quem avalia.  

Portanto, o que está sendo avaliado, por que é avaliado e quem avalia os avaliados são 

questões fundantes para definir um roteiro teórico-metodológico a respeito da concepção e 

implementação desse tipo de política. Todavia, é relevante destacar que diante dessa realidade 

as estratégias de premiações financeiras na educação trazem como base a meritocracia, cujo 

foco está mais para a responsabilidade individual daqueles cidadãos que agem no sistema em 

busca de melhorias nos resultados de desempenho.  

Ora, essas características comungam com uma perspectiva do direito capitalista, em 

que a concepção de lei moderna apregoa que todos são iguais perante a lei, mas consagra a 

fragmentação das ações diferenciadas dos agentes (individualização). Nesse aspecto, a lei 

capitalista não oculta apenas as diferenças reais sob um formalismo universal, mas sanciona e 

instaura a diferença, cuja especificidade está inscrita na ossatura institucional do Estado 

capitalista (POULANTZAS, 2000). 

Na visão de RTSMEII, a política é para ser acompanhada por três instrumentos: o 

Plano Municipal de Educação, o Sistema de Avaliação e o Planejamento Estratégico da Rede 

Municipal de Ensino. Entretanto, recua quanto ao acompanhamento do cumprimento das 

metas, ao afirmar: “Colocar assim para você se todas as metas do planejamento foram 

cumpridas, não. Algumas não foram cumpridas. Mas eu teria que pegar o planejamento para 

detalhar com você o que não foi cumprido”. 

 Em sua descrição RTSMEII, destaca a operacionalidade dos instrumentos de 

acompanhamento ao detalhar como que isso acontece, justificando algumas situações antes da 

aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional aprovada em 2010, pois, em 2010, já se 
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encontrava em vigor um Plano Municipal de Educação desde 2014
112

, com validade até 2013. 

Isso correspondeu, respectivamente, ao terceiro ano de implementação da Política de 

Responsabilidade Educacional em que “não houve alteração no plano (PME) pós-lei de 

responsabilidade educacional”.  

Na tentativa de compreender um pouco mais a perspectiva de controle dessa política, 

os entrevistados foram indagados se tinham conhecimento da existência de algum canal de 

ouvidoria na secretaria municipal de educação para comunicação da sociedade com o órgão. 

Todos concordam que não há uma ouvidoria na secretaria de educação. Nessa direção, RCME 

considera que “não, pois se tivesse já tinham me ouvido”.  

RCVM declara: “posso até está equivocado, mas eu me lembro que não tem uma 

ouvidoria. Mas tem os conselhos e os conselhos são, ou pelo menos devem ser suficientes 

para acompanhar e dar respostas a esse tipo de coisa. Com essa afirmação, constata-se uma 

relação entre ouvidoria e processos de escuta realizados nos conselhos, o que se aproxima de 

uma perspectiva institucional. Nesse caso, implica tanto o ouvir como ser ouvido, porém as 

suas funções são do ouvir ou acompanhar, pois esses instrumentos de democratização também 

são órgãos deliberativos, normativos, consultivos e propositivos. 

RSME também concorda que não foi pensada uma ouvidoria na secretaria de educação 

para receber sugestões ou reclamações, justificando:  

 
Não foi pensado em criar porque no município foi criada a ouvidoria do município, 

não foram criadas ouvidorias individuais. Eu sei que na saúde tem a ouvidoria da 

saúde. Mas na educação não, mas nós temos um canal aberto e sempre que alguma 

coisa não tá bem é muito fácil a gente saber. Porque por incrível que pareça o pai 

reclama. [...] A ouvidoria funciona, mas sem ela está institucionalizada (RSME, 

2015). 

 

A afirmativa de RSME revela que não há uma ouvidoria institucionalizada, mas 

explica que os pais participam fazendo as suas reclamações, sem está institucionalizada uma 

ouvidoria. RTSMEI segue na mesma linha de raciocínio confirmando que não existe uma 

ouvidoria, mas destaca a informalidade das “reclamações dos pais que são realizadas nos 

encontros, nas reuniões e nas visitas”. Portanto, não há uma ouvidoria institucional, mas a 

secretaria de educação escuta as reivindicações dos pais por outros meios de comunicação. 

Segundo RTSMEII, trata-se de um termo novo: “Não sei por quê e na verdade estou ouvindo 

                                                           
112

 Atualmente, o Plano Municipal de Educação de Mossoró (2015-2024) foi modificado, com a aprovação e 

publicação da lei 3.298 de 04 de agosto de 2015, não em decorrência da LRE, mas em função do alinhamento 

com o Plano Nacional de Educação (2014-2024), aprovado por meio da Lei 13.005, de 14 de junho de 2014. 

 



261 

 

agora o termo assim ouvidoria. Um mecanismo de ouvidoria!? Não sei nem o que seria nesse 

processo um mecanismo de ouvidoria.  

As ouvidorias se constituem como instrumentos para sanar dúvidas sobre o 

funcionamento do sistema e de seus órgãos, bem como registrar reclamações ou sugestão dos 

cidadãos usuários dos serviços públicos. Por essa razão, o seu objetivo real é democratizar a 

relação e a comunicação entre a sociedade e a administração pública. Com base no conteúdo 

dos discursos apresentados, a não existência de um canal de ouvidoria é enfática por todos os 

entrevistados, não descartando as possibilidades que existem de se fazerem ouvir, mesmo não 

tendo algo institucionalizado.  

Todavia, não é possível generalizar que todos os instrumentos de controle social são 

ouvidorias, como no caso dos conselhos. A forma de organização, suas funções e a finalidade 

de cada um são diferentes, mesmo reconhecendo que podem ser utilizados para ouvir os 

anseios e as reclamações da sociedade civil e daqueles que compõem o quadro técnico da 

administração pública.  

 

5.2.5 Ajustes nos instrumentos de avaliação e controle da PRE 

 

A execução das políticas públicas revela alguns problemas de formulação que podem 

ser originados da sua concepção ou decorrente do processo de implementação. A falta de 

compreensão dos instrumentos e de indicadores mostra-se o obstáculo mais comum. Por esse 

motivo, os desafios para executá-la com eficiência são “manter a política clara, evitar 

ambiguidades na definição do objetivo, financiamento e das responsabilidades e manter o 

controle efetivo dos implementadores”, segundo afirmam Lima e D’Ascenzi (2013, p. 103).  

Após a análise sobre como acontece o acompanhamento da política na concepção dos 

envolvidos que elaboraram a política, este item indaga se houve ajustes no período de 

implementação, conforme calendário previsto para alocação crescente de recursos no período 

de 2011 a 2014. Nesse sentido, os entrevistados concordam de forma unânime que não houve 

mudança na lei, mas ajustes nos procedimentos, conforme afirmaram: 

 

Olhe, os ajustes que foram feitos, foram nos instrumentos. Na lei em si, não. A lei é 

de 2010. No instrumento de orientação de como fazer o mapa, até agora que eu 

percebi somente isso (RCME, 2015). 

Não lembro de alguma alteração, se houver havido foi muito pontual. Agora 

alteração na lei tem que passar pela câmara. Então, não houve alteração nenhuma, 

ela está da mesma maneira. Agora ela não está sendo cumprida na sua integralidade, 

quer sejam pelos 30%, que até então está faltando 0,44% (RCVM, 2015). 
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Não, porque o quarto ano da implementação, porque ela foi assim, era um percentual 

para 2011, 2012, 2013, 2014. O ano passado foi o último ano para implementação da 

lei, então nesse ano é o primeiro dela implementada (RSME, 2015). 

Ajustes assim em relação ao procedimento sempre há. Nós trabalhamos com 

planejamento, nossos planejamentos são flexíveis, então há ajustes que alterem a 

lei? Não. A lei não foi alterada até então a lei não sofreu nenhuma alteração 

(RTSMEI, 2015). 

Não. Ela está tal qual foi aprovada (RTSMEII, 2015). 

  

Considerando as afirmações dos entrevistados, estes fazem referência à lei, 

justificando que não houve alterações.  A lei se coloca como guardiã intocável até o momento 

da Política de Responsabilidade Educacional. O que não é compreensível nesse processo é por 

que há mudanças nos procedimentos se a lei não deixa lacunas nesse sentido, para que os 

instrumentos sejam alterados sem alterar a lei. Percebe-se que a lei se torna para os agentes “o 

dispositivo mais apto a preencher a função-mor de toda a ideologia dominante”, de acordo 

com Poulantzas (2000, p. 86).  

Portanto, os ajustes são nos instrumentos de avaliação e controle da Política de 

Responsabilidade Educacional, embora a lei 2.710/2010 não tenha sofrido nenhuma alteração 

até o momento. A lei abstrata e formal “não passa do percurso de uma ordem de dominação 

subordinação, num trajeto de decisão-execução interna ao Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 

87). Nesse trajeto, essa política de Mossoró revela que há urgência na sua avaliação, tendo 

vista discutir sobre as práticas que ocorrem de fato. 

 

5.2.6 Facilidades e dificuldades para implementar a PRE 

 

 As políticas educacionais em sua maioria encontram dificuldades e facilidades nos 

processos de implementação. Uma série de possibilidades é expressa na visão daqueles que 

agem cotidianamente para fazer com que as ações de curto, médio e longo prazo se 

concretizem. Nesse sentido, os agentes formuladores da Política de Responsabilidade 

Educacional foram indagados acerca das facilidades e dificuldades para implementar a PRE. 

O conteúdo das entrevistas revelam algumas possibilidades de análises, que podem ser 

expressas da seguinte maneira.  

No âmbito das facilidades, foram poucos os destaques dos entrevistados. Apenas 

RTSMEI e RTSMEII afirmaram que o fato de ter a lei consiste uma facilidade, pois direciona 

as ações do Sistema e das escolas, fazendo cumprir o direito da criança à aprendizagem. 

Entretanto, “o cumprimento do direito à aprendizagem se coloca como uma dificuldade”, 
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conforme RTSMEI ressalta, e ainda afirma que “há dificuldade quanto ao envolvimento de 

todos os que fazem a escola”. Ora, o nível de envolvimento consiste em um dos critérios da 

participação praticada, de acordo com Lima (2008).  

Os demais entrevistados destacam que as dificuldades são inúmeras, desde o primeiro 

ano até o quinto ano de implementação da Política de Responsabilidade Educacional, tendo 

em vista que já é possível identificar que “alguns agentes na escola conseguem perceber o que 

é o mapa educacional, e como se constrói”. 

No eixo das dificuldades, colocam alguns pontos em sua maioria: 

 Leva-se muito tempo para avaliar uma escola; 

 Os instrumentos de avaliação são longos e de difícil compreensão; 

 Baixo conhecimento técnico e pedagógico, de gestão e gestão democrática dos 

avaliadores; 

 Realização de trabalho coletivo e responsabilidade de todos na escola e, com 

isso, pouco envolvimento dos professores; 

 Concentração de responsabilidades no diretor e supervisor; 

 Apoio político, material e financeiro do Chefe do Poder Executivo de plantão; 

 Romper com a cultura anterior; 

 Convencer o sistema financeiro da necessidade mais recursos; 

 Rotatividade de gestores. 

 

As dificuldades identificadas no município de Mossoró se aproximam aos poucos dos 

problemas diagnosticados na implementação da NGP nas áreas sociais, conforme observa 

Araújo (2010b). Porém, é ressaltado por essa autora que fica mais evidente quando a 

variedade de indicadores se torna incompreensível para aqueles que executam diariamente as 

políticas baseadas nesse modelo. Outra dificuldade nesse processo ocorre por causa da 

inadequação da programação das políticas e da ausência de acompanhamento efetivo durante 

sua fase de execução. 

Por um lado, a implantação desse modelo na gestão dos sistemas e das escolas 

necessita da existência de um quadro técnico especializado, com conhecimentos em processos 

de avaliações de resultados, típico das empresas capitalistas. Além disso, a disposição de 

maior tempo para avaliar uma escola emperra os avanços dos processos de avaliação, que 

pode ocorrer justamente pela variedade de indicadores e incompreensão destes em relação a 

quem avalia as escolas. 
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Por outro lado, a concepção da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-

RN diverge de uma das dimensões da NGP para a sua implementação. A NGP considera que 

na administração pública é preciso fazer um planejamento para gastar menos e fazer mais para 

alcançar bons resultados. Na linguagem desse modelo, isso significa ser eficiente. Com base 

na experiência do município em xeque, os executores da política de responsabilidade 

compreendem que precisam cada vez mais de recursos para que se alcancem os objetivos de 

melhoria dos resultados dos indicadores, para tanto, precisam do apoio político, material e 

financeiro do gestor público. Esse apoio é necessário não somente para implementar uma 

política dessa natureza, que já apresenta dificuldades desde a sua concepção, mas também 

para efetivar as políticas sociais em todas as suas dimensões, pois devem ser concebidas como 

de direitos conquistados na luta por acesso e qualidade nos serviços públicos. 

O envolvimento dos professores nessa política é um desafio, que se desponta como um 

tema relevante de discussões, embora não tenha sido o objetivo desta pesquisa ouvir os 

professores nessa fase. Entretanto, é possível elencar algumas situações em que se torna 

característico o pouco envolvimento destes nos processos de administração escolar: a 

administração central não conseguiu a adesão de todos nesse processo; a insatisfação com os 

resultados do sistema e da escola; a discordância com a premiação financeira e simbólica; 

uma maior centralização na figura do diretor. Além disso, a concentração de tarefas e 

responsabilidades no diretor e supervisor, nesse caso, coloca-se como mais outro elemento 

que distancia o professor da gestão da escola.   

Cabe lembrar que os entrevistados ainda destacam como dificuldades da política a 

rotatividade dos gestores. Essa realidade é histórica na educação, pois tem se constituído 

como um dos problemas da continuidade das políticas públicas (ABRUCIO; VARGAS, 

2010), com isso, ficará difícil implementar uma reforma educacional a longo prazo se os 

agentes do sistema sentirem uma grande incerteza em relação à vigência nos cargos.  

Não se trata de perpetuar uma gestão, ou de tornar um cargo vitalício, mas é 

necessário estabelecer certo período de vigência para que o sistema e a escola possam adquirir 

sustentabilidade. Ainda, se for preciso, implantar a recondução por igual período. No caso da 

educação municipal em Mossoró-RN, RCVM afirma que “somente foi possível implementar 

essa política porque já havia um ambiente estável, preparado pelas gestões anteriores para que 

um novo passo fosse dado na formulação de uma política de avaliação e responsabilização 

escolar”.  

Se por um lado foi detectada a rotatividade de gestores escolares, conforme afirmou 

RCME, o mesmo não aconteceu na gestão da Secretaria Municipal de Educação, pois uma 
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secretária esteve à frente da pasta por mais de uma década, o que, para RCVM, foi importante 

para alcançar a estabilidade no sistema municipal de ensino, dado que possibilitou implantar 

uma nova política. A esse respeito, ele afirma: 

 

[...] eu dizia para ela [Niná Rebouças] da contribuição que ela deu na gestão ainda 

de Rosalba Ciarlini. Ela deu estabilidade administrativa e gerencial à educação. 

Então, mesmo nós que chegamos depois, nós só podemos propor aquilo que foi 

proposto porque nós já encontramos um ambiente de estabilidade. Se não tivesse 

encontrado um ambiente com estabilidade você ia ter que primeiro dar estabilidade. 

 

Como a rotatividade não é um fenômeno apenas no cargo de gestor, o mesmo ocorre 

entre os professores, uma vez que RCME lembra que isso foi verificado em um dos processos 

avaliativos de que participou: “O ano retrasado no município teve uma escola [...] [2014] que 

trocou cinco, seis vezes de professor. Uma turma de crianças dessas, você acha que tem 

condições de aprender passando pelas mãos de mais de cinco professores? Não tem condição” 

(RCME, 2015).  

Nesse aspecto, percebe-se que as dificuldades e facilidades apresentadas pelos 

entrevistados corroboram para que o processo de mudança na forma de administração da 

educação em Mossoró-RN não ocorra pela transferência direta do modelo da NGP, mas da 

recontextuzaliação das suas ideias, mediada pelas instituições que participam desse processo e 

condicionada pela mudança institucional gradual, e as mudanças políticas historicamente 

determinadas. 

 

5.2.7 O que mudou no sistema e na escola: enfoque na rotulação 

   

A mudança é uma dimensão que reflete uma parte de algo que foi transformado, mas 

não em sua totalidade. De acordo com Ball (2011), a sociologia das políticas educacionais 

possibilita que se identifiquem, no mínimo, dois aspectos da mudança. O primeiro se refere à 

alteração no modo de regulação e a segunda à formação de novas subjetividades profissionais. 

A mudança no modo de regulação acontece quando há introdução de formas de 

mercado e mecanismos de competição celebrados por meio de contratos que envolvem o 

Estado e várias instituições de setores diversos. Nesse âmbito, processos de mercantilização 

são perceptíveis (BALL, 2014). 

Quanto à formação de novas subjetividades profissionais, Ball (2014) parte das 

seguintes perguntas para que as mudanças sejam identificadas nesse processo: mudou o que 

fazemos? Mudou quem nós somos? As possibilidades de quem deveríamos nos tornar 
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também mudaram? As mudanças na educação são “parte de um processo de transformação 

mais amplo e fundamental que perpassa o setor público” (BALL, 2014, p. 33).    

No que concerne ao processo de mudança na experiência de Mossoró, os entrevistados 

evidenciam alguns aspectos sobre o que mudou no sistema municipal de ensino com a 

implementação da Política de Responsabilidade Educacional. As respostas variaram de acordo 

com a visão particular de cada entrevistado, em que ora se relacionam entre si, ora divergem 

em seus pontos de vista.  

 Nesse contexto, as visões dos entrevistados foram organizadas nas seguintes unidades 

temáticas conforme análise de conteúdo: mudou a prática da escola; escolha da escola pelos 

pais e professores; compreensão sobre o que é qualidade; envolvimento dos professores em 

atividades de estudo; participação dos profissionais nos processos da escola.  

 Os entrevistados em sua maioria destacam elementos de que mudou a prática da 

escola, bem como a atitude dos profissionais no que tange ao envolvimento nos processos de 

formação e ao compromisso com a formação continuada, sendo que isso fica mais evidente 

em seus discursos. Nessa direção, cada fala expressa um aspecto de mudança, com alguns 

destaques. Para RCME, houve mudança na “dinâmica da escola e da secretaria. A dinâmica 

no sentido do trabalho, de ter mais instrumentos para trabalhar, para controlar”. 

 Segundo RCVM,  

 

[...] mudou a compreensão e a participação da comunidade escolar a respeito do que 

é ou do que vem a ser educação de qualidade. [...] políticas como essa de 

“responsabilidade educacional” e até de premiar o professor vão até levando ele para 

dentro do espaço escolar para se preocupar um pouco mais com o todo. No mínimo, 

se ele não receber o décimo quarto salário no final do ano, ele vai dizer por que ele 

não recebeu. [...] (RCVM, 2015). 

 

RTSMEI e RTSMEII evidenciam aspectos concernentes à mudança na organização da 

ação dos profissionais das escolas tanto do ponto de vista da consciência do planejamento na 

escola como da execução.  

 

[...] o que mudou foi a sistematização da ação, do planejar, do fazer. [...] ele mudou 

no sentido de que nós tivemos o fortalecimento da nossa rede, da nossa ação mais 

presente. Todos os profissionais, eles passaram a se envolver muito mais com o 

estudar com a formação continuada que faz muita diferença. [...] a rede hoje está 

fortalecida porque houve um avanço muito grande com essa integração e 

reintegração dos professores, dos profissionais da educação na busca do conhecer, 

na busca do conhecimento por meio de formações, estudos (RTSMEI, 2015). 

 

Houve com certeza uma mudança na prática das escolas. Houve também uma 

mudança de postura dos profissionais que trabalham nessas escolas. [...] se sentem 

mais participativos dos processos das escolas. [...] você percebe neles essa 

preocupação em planejar ações, em executar com qualidade. A preocupação 
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inclusive de fundamentar aquilo em que estão fazendo. Isso é visível no discurso, na 

hora em que elas falam, nos posicionamentos. [...] eu diria que eles têm o trabalho 

mais colaborativo dentro da escola (RTSMEII, 2015). 

 

 

Segundo essas falas, a mudança se deu na medida em que os professores e demais 

profissionais da educação se envolveram mais com atividades de melhoria da formação. Essas 

ações implicam um processo de aquisição pelos agentes da escola de consciência acerca da 

responsabilidade com o conhecimento teórico e prático para agir. Porém, apenas RCME 

contesta essas afirmações, aludindo sua posição à política de progressão horizontal e vertical 

apresentada no plano de carreira. 

Infere-se a partir dos entrevistados que mudou o que os professionais fazem no âmbito 

do sistema e da organização da ação na escola. Com isso, destacam que houve uma 

preocupação com a especialização do conhecimento em relação à aquisição de competências e 

habilidades para lidar com instrumentos de controle. Por outro lado, os entrevistados se 

contradizem quando afirmam que uma das dificuldades para implementar a política deve-se 

ao pouco envolvimento dos profissionais. Então, é possível inferir que esse processo está mais 

próximo de uma participação reservada, em que há variações entre uma participação ativa e 

passiva, e o participante é mais observador para definir sua posição, pois não a revela de 

imediato, além de negociar e condicionar a sua intervenção (LIMA, 2008). 

Entretanto, RCVM assegura que “as mudanças não podem ser atribuídas à Lei de 

Responsabilidade Educacional, pois na sua visão trata-se de um processo de continuidade que 

foi organizado durante dezesseis anos”. Por esse motivo, coloca:  

 

Então, reputo não a Lei de reponsabilidade educacional em si, eu reputo a uma 

continuidade de avanços consistentes que foram dados a um desafio. Ao cuidado 

que se teve na educação e o zelo que se teve na educação durante pelo menos 

dezesseis anos. Foram oito anos da Administração de Rosalba Ciarlini e oito anos da 

Administração de Fafá Rosado. Foram pelo menos dezesseis anos de uma 

consistência de um zelo, a ponto de se dizer na educação ninguém toca. A 

preocupação que tenho hoje é que esse ciclo de dezesseis anos aparentemente está 

sendo quebrado (RCVM, 2015). 

 

Embora RCVM não repute as mudanças à implementação da Política de 

Responsabilidade Educacional, mas a um trabalho contínuo ao longo de dezesseis anos, no 

entanto, RSME classifica outras mudanças, tais como a qualidade a partir do resultado do 

IDEB. Em sua ótica, a qualificação dos professores pode ser classificada como uma mudança. 

Finalmente, destaca a melhoria do IDEB e o comportamento dos pais em relação à escolha da 

escola. 

 



268 

 

 

[...] se eu fosse elencar aqui eu diria que mudou a qualidade, você tira pelo IDEB 

que é o melhor. Nós temos um IDEB mais alto que a própria média brasileira, do 

que as capitais nordestinas, todas! [...] mais de 70% dos professores possuem pós-

graduação. Então se você considerar um sistema público de uma educação 

fundamental, básica, ela está dentro da educação básica, nós temos mestres e 

doutores. [...] todo pai quer que o filho seja matriculado naquela escola que tem um 

selo. Então o selo Escola de Qualidade para gente é um orgulho muito grande. Cria 

um problema para escola. [...] Todas as escolas que têm o selo escola de qualidade, 

ela tem problemas no começo do ano que vai para imprensa [...] todo professor quer 

ser professor daquela escola, porque aquela escola tem qualidade. Mas ele precisa 

saber que ele não precisa ir para aquela escola. Mas ele precisa saber que aquela que 

ele está indo precisa colocar um selo lá (RSME, 2015). 

 

  

No entanto, reconhece que isso traz problemas para as escolas, diante das dificuldades 

de atendimento às reivindicações de professores e pais que desejam estar em uma escola de 

Ideb alto. Abstrai-se dos entrevistados que há uma exaltação das virtudes não somente da 

melhoria do IDEB, mas da liberdade de escolha dos pais e dos professores. A liberdade de 

escolha é uma virtude exaltada pelos valores do mercado e também pela NGP. A ideia de 

escolha escolar avança rapidamente e cativa a opinião da elite por um lado. Essa versão 

corrobora a visão liberal de liberdade de escolha apregoada por Friedman e Friendman 

(1980), um dos arautos do neoliberalismo. O problema não está na escolha da escola, mas no 

esvaziamento que pode provocar em escolas que apresentam resultados abaixo do esperado. 

Além disso, é preciso ter cuidado para que isso não reverbere na conservação das baixas 

condições de funcionamento, desresponsabilizando o Estado do seu papel em relação à 

qualidade dos serviços prestados a sociedade.  

Por outro lado, provoca o aumento de procura por vagas em escolas com melhores 

resultados. Algumas estratégias são utilizadas por diretores como alternativa para esse 

problema, por exemplo, o sorteio de vagas, priorizando a seleção de alunos pobres com 

potencial para obter melhor desempenho nas avaliações cognitivas (RAVITCH, 2011).  

Ora, uma escola com alunos competitivos do ponto de vista cognitivo não terá muitas 

dificuldades para alcançar bons resultados em testes de larga escala. Esse caráter excludente 

revela ainda quantas poucas vozes se erguem em defesa da visão democrática da educação 

pública (RAVITCH, 2011). A rotulação de uma escola com um selo de qualidade, conforme 

acontece em Mossoró-RN, pode ser comparada analogicamente à captura de uma visão do 

paraíso educacional, à primeira vista, ao publicar um resultado que não consegue responder as 

questões da qualidade da oferta educacional, as condições de permanência do aluno, de 

trabalho dos professores e dos demais profissionais da escola.  
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Constrói-se uma visão paradisíaca
113

 no tocante à melhoria dos resultados escolares, 

porém, quem concebe esse tipo de política tem dificuldade para reconhecer o seu caráter 

excludente, apostando a vontade individual dos agentes. Na sequência, os entrevistados foram 

indagados se houve mudanças nas condições de trabalho, com a implementação da Política de 

Responsabilidade Educacional.  

A seguir, é possível observar algumas sínteses das falas dos entrevistados quanto às 

mudanças no sistema e na escola.  

 

Quadro 13 – Mudanças nas condições de trabalho 

ENTREVISTADOS MUDANÇAS NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO  

RCME  As mudanças não se dão por causa da PRE; 

 Política de Valorização implantada com o FUNDEF e o 

FUNDEB; 

 Redução na procura por progressões na carreira; 

 A política de progressão horizontal e vertical incentiva os 

professores a estudar; 

RCVM  Não há elementos suficientes para responder a pergunta; 

 Mas considera que são condições mínimas a construção e 

reforma de escola e a ampliação da informatização; 

RSME  Sim;  

 Formação continuada; 

 Infraestrutura física e pedagógica; 

 Autoestima dos professores; 

TSMEI  Sim; 

 Estruturação da escola quanto aos equipamentos, material 

didático-pedagógico; 

 Mudanças no uso do quadro escolar, que passou do quadro de 

giz à lousa digital; 

 Ambientação da escola; 

 Responsabilidade da gestão administrativa pela aquisição e 

planejamento de aplicação dos recursos; 

 Sentimento de pertença à escola; 

TSMEII  Sim; 

 Melhorou a estrutura das escolas, oferecendo mais condições de 

estrutura física; 

 Mais formação continuada; 

 Implementação do plano de capacitação para os profissionais da 

educação. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

                                                           
113

 Essa expressão é utilizada em analogia à obra de Slavoj Zizek, que publicou um livro cujo título é Problemas 

no Paraíso: o comunismo depois do fim da história.  



270 

 

A análise de conteúdo permite inferir que houve mudanças nas condições materiais de 

realização do trabalho na escola, tais como na aquisição de materiais pedagógicos e na 

estrutura física das escolas, atribuindo à gestão da escola a responsabilidade pelo 

planejamento para a aquisição dos materiais e busca de melhorias na ambiente escolar. Os 

entrevistados ainda revelaram dois aspectos subjetivos no que concerne a essas mudanças, 

pois mudou até certo ponto o que os profissionais são em relação à autoestima e ao 

sentimento de pertencimento à escola. Dentre as mudanças, RSME afirma que “ela 

proporcionou formação continuada, uma infraestrutura física melhor, infraestrutura 

pedagógica melhor e autoestima”. Conforme RTSMEI: “Então, há um entusiasmo maior da 

equipe e há esse sentimento de pertencimento: eu pertenço! Ela é um pouco meu! Eu vou 

defender! E antes a gente sentia assim uma coisa mais longe”. 

Entretanto, RCME revela que essas mudanças não se deram em decorrência da 

Política de Responsabilidade Educacional implementada, mas atribui a uma série de políticas 

que já existiam, desde a implantação do FUNDEF até a mudança para o FUNDEB, que 

passou a atender a educação básica. Ainda, ressalta que o envio de processos de progressão na 

carreira era mais intenso até 2009, mas dado que foi reduzido a partir de 2010, atribuindo a 

entrada de concursados na carreira do magistério municipal com pós-graduação lato sensu 

(especialização). 

Portanto, as mudanças revelam avanços e desafios no sistema municipal de educação. 

No que tange aos avanços, os entrevistados constatam atividades de formação continuada, 

infraestrutura física e pedagógica da escola, implementação do plano de capacitação para os 

profissionais da rede, entre outros. Os desafios dessa política devem considerar a autoestima 

dos professores em relação à escola que trabalham e aproximar as escolas do ponto de vista 

das mesmas condições de oferta educacional, não apenas do ponto de vista da igualdade dos 

resultados, mas no que se refere às condições materiais e objetivas.  

 

5.2.8 A política na avaliação da administração e representação da sociedade civil 

 

 Este item objetiva analisar a avaliação que a administração pública e a sociedade civil 

fazem da Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró. Com essa pergunta, foi 

possível elencar unidades temáticas que contribuem para inferir sobre as concepções dos 

entrevistados, e que estas divergem quanto à avaliação da política. 
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 Com base na avaliação de RCME, a política é altamente controladora e precisa ser 

revisada: 

 

A minha opinião é que ela é altamente controladora e que precisa ser revista 

urgentemente. Que precisam ser revistos principalmente os mecanismos de controle 

porque as escolas não têm mais condição de trabalhar mais dessa forma. Não se 

inventa um outro caminho. Todo mundo é o mesmo caminho. O padrãozinho que eu 

acho que você pode fechar os indicadores. Eu acho que de repente quem vai dizer 

isso melhor é o gestor, sobre o que pode melhorar nessa política, até melhor do que 

eu, porque ele é quem vive as angústias.   

 

Para RCME, os diretores escolares possuem mais elementos para fazer uma avaliação 

da política, uma vez que eles agem no ambiente escolar perseguindo as metas a serem 

alcançadas. Entretanto, nessa entrevista, quanto à revisão da política, reitera a concepção dos 

entrevistados, quando foram questionados sobre alguma mudança na PRE, em que afirmaram 

de forma contundente que não houve alterações na lei, mas sim nos instrumentos de 

avaliação. Infere-se que os instrumentos da Política de Responsabilidade Educacional de 

Mossoró-RN não são claros para os executores, mas devem constantemente ser estudados 

para melhorar o entendimento sobre os mesmos.  

Outro aspecto destacado por RCME em sua avaliação é o de que “a escola não 

consegue inovar, apesar de que o item no mapa diz que é de inovação. Mas como ela limita a 

dois indicadores apenas, a pessoa vai por ali apenas. Na verdade, a escola hoje não tem mais 

tempo, tempo para sentar e, por exemplo, no início do ano pensar o Projeto Político-

Pedagógico da Escola”.  

Para essa entrevistada, o mapa educacional tem suprimido o tempo que deveria ser 

dedicado para avaliar e atualizar o PPP “porque a preocupação já está na avaliação do mapa. 

Depois a preocupação vem com o censo. Depois vem com o mapa do ano seguinte, depois 

vem com o dossiê. E quando é entregue o dossiê fica na expectativa do resultado. E quando o 

resultado sai é ou a frustração ou a felicidade de que acha que é uma escola de qualidade”. 

Por outro lado, RSME avalia a Política de Responsabilidade Educacional de forma 

positiva. Segundo esse entrevistado, “inclusive é uma proposta premiada que alcançou prêmio 

esse ano passado do INEP em função disso. Então, fica evidente que é uma boa ideia, então 

eu avalio ela muito bem. A implementação dela, a gente vai fazer observações e achar que 

não está sendo implementado mesmo, e isso está sendo uma luta”. 

RSME e RTSMEI estão entre os entrevistados que avaliam a política positivamente. 

Na concepção da primeira, “numa escala de 0,0 a 10, 9,0! Porque como nós trabalhamos com 
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seres humanos infelizmente nem todos ainda...”, atribuindo a responsabilidade aos indivíduos 

por não efetivarem integralmente a política. Na segunda entrevista, RTSMEI avalia: 

 

Mossoró está no caminho certo, nós temos participado assim de encontros, nós 

tivemos, inclusive fomos contemplados no ano passado com o prêmio nacional que 

foi o prêmio de inovação e gestão educacional, nós concorremos exatamente com a 

nossa lei de responsabilidade educacional, na dimensão da gestão, e Mossoró foi 

contemplada nacionalmente nessa área. 

 

Essa avaliação corrobora o entendimento de RCVM a respeito da premiação recebida 

pela Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN pelo INEP
114

. Além disso, 

RTSMEI justifica que a LRE “está pautada no Compromisso Todos Pela Educação, Plano 

Nacional de Educação; e no Plano Municipal de Educação”. Na mesma direção, RTSMEII 

também concorda com a avaliação positiva da política, portanto, “analisando a implementação 

agora que nós estamos já com uma gestão completa de lei de responsabilidade educacional, eu 

avaliaria ela de forma positiva em virtude das melhorias que se percebe”. Entretanto, faz 

ressalvas de que “A longo prazo eu não poderia dizer a você se eu teria essa mesma avaliação, 

porque eu não sei se permanecerá dessa forma”. 

 Em suma, os entrevistados fazem uma avaliação positiva da política, mas contribuem 

com elementos que devem ser repensados por aqueles que a executam. As inferências que 

podem ser consideradas no que tange à Política de Responsabilidade Educacional são 

diversas. Em síntese, afirmam que:  

 É altamente controladora, na visão da minoria; 

 Os seus mecanismos de controle precisam de atualizações constantes, inclusive no 

texto da LRE; 

 É homogeneizadora para alguns e necessita de uma concepção mais heterogênea e 

diversa das práticas escolares; 

 Sufoca o tempo escolar, principalmente no que concerne à sua organização para 

momentos de avaliação do Projeto Político-Pedagógico na escola; 

 Sobrecarrega ainda mais os diretores e demais profissionais, porque precisam prestar 

contas das políticas nacionais e locais; 

                                                           
114

 Conforme Portaria n. 972, de 14 de novembro de 2014, o município de Mossoró conseguiu a premiação no 

grupo temático Planejamento e Gestão (BRASIL, 2014), conforme dados compilados do Diário Oficial da 

União. Esse prêmio foi criado em 2006, para reconhecer e valorizar o trabalho dos gestores que mudam a 

realidade educacional dos seus municípios. 
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 Não tem estratégias efetivas para dar assistência às escolas, o que contribui para 

realizar um trabalho da comissão de acompanhamento apenas por meio da recepção de 

demandas urgentes. 

  

 A concepção de avaliação positiva sobre a Política de Responsabilidade Educacional 

busca responder pelas metas e resultados das estratégias de avaliação nacional. Nesse sentido, 

a política de responsabilidade se transforma em política de responsabilização de caráter 

performativo, pois ficam evidentes as principais orientações do modelo hegemônico (a NGP). 

A modulação para uniformizar as práticas escolares tem como intuito a sua homogeneidade. 

A homogeneidade é um dos princípios da NGP, conforme destacam Gruening (2001) e 

Hood (1995), como sendo saída de combate à corrupção e à ineficiência da administração 

pública. Ora, diante dessa realidade, as tentativas de inovação no cotidiano dessas instituições 

escolares de Mossoró-RN ficam inviabilizadas, visto que há um modelo orientado para ser 

seguido, para além das demandas escolares. Essa configuração faz parte de um novo modelo 

implantado na gestão educacional a partir de orientações provenientes de organismos 

internacionais, típico do modelo gerencial, de acordo com Castro (2008). 

Conforme foi analisado no conteúdo da lei municipal de responsabilidade educacional 

de Mossoró, ocorre uma maior concentração das responsabilidades no diretor e no supervisor 

escolar. Inclusive, segundo a fala de RCME foi quem mais vivenciou momentos de angústia 

com a intensificação do trabalho e a participação nos processos de prestação de contas e 

avaliação decorrentes das políticas nacionais e locais. Esse processo reforça as análises de 

Terto (2012), para quem o trabalho do gestor escolar no contexto de implantação do modelo 

gerencial nas escolas ocorre com um processo de intensificação e implicações na gestão da 

escola, tais como aumento da jornada de trabalho; insuficiência das gratificações para 

exercício do cargo; aumento da cobrança do sistema, da escola e da comunidade escolar; 

culpabilização pelos resultados; centralização das atividades administrativas na figura do 

diretor, entre outros. 

Na visão de RSTSMEI, a lei está amparada nas políticas nacionais, para justificar a 

ordem legal instituída pela Lei de Responsabilidade Educacional de Mossoró. O discurso da 

legalidade implica a necessidade de poder político, pois um elemento de política do poder está 

sempre implicado na manutenção da ordem legal, conforme observa Arendt (2004). Desse 

modo, RCVM justifica que “uma política dessa natureza necessita de apoio de político para 

ser implementada, assim como aconteceu no processo de concepção da PRE”. Porém, o que e 
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quem planeja esse tipo de política não prevê a inversão da legalidade, ou as estratégias para 

burlar as regras impostas nos processos de responsabilização.  

Quando os entrevistados foram questionados sobre o que acontece com quem não 

cumpre com os objetivos da política, responderam que a lei não é aplicada em sua totalidade, 

pois ou “não acontece nada, não perde o cargo, nem troca de professor”, como aponta RCME.  

Para RCVM, “a escola não recebe o prêmio, e isso já é uma punição”. Nessa 

perspectiva, argumenta que “deve provocar autorreflexão, guiada pelas perguntas: faltou 

competência? Compromisso? Envolvimento?”. Essas questões do entrevistado revelam que os 

resultados negativos devem chamar a escola para responder por eles, para que os profissionais 

se sintam responsáveis (culpados) por aquilo que produziu. Nesse sentido, o foco da 

responsabilidade se desloca para o trabalho realizado individualmente, mas uma punição 

efetiva não ocorre. Para esse entrevistado, o que deveria acontecer não acontece, por exemplo, 

“deveria substituir o diretor se ele não consegue executar a política, embora não tenha 

acontecido nenhum caso de demissão por causa desse assunto”.  

De acordo com RTSMEI, “as escolas são submetidas a mais avaliações e 

acompanhamento”. Porém, são levadas a um exercício de autorreflexão para que considerem 

o resultado primeiramente da escola, depois os indivíduos devem incorporar como 

pertencente a cada um, de modo particular, ou seja, a responsabilidade é coletiva e individual. 

Quando os resultados não são positivos, conforme essa entrevista, “geralmente há rotatividade 

de gestores e professores nas escolas”. 

Ainda com relação ao que acontece com as escolas, TSMEII confirma que não há 

punição, no sentido radical, com demissão de cargo ou advertência oficial. Porém, a secretaria 

desenvolve um trabalho de “orientação com as escolas para melhorar os seus indicadores”. 

Diante das observações no que diz respeito às entrevistas, verifica-se que, dos cinco 

entrevistados, três deles revelam que não há punição em um nível mais crítico que venha a ser 

considerada severa, no sentido de demitir ou mudar professor e diretor de escola, conforme 

determina a lei, que não conseguem melhorar os resultados. Durante as entrevistas, ressalta-se 

que quando os depoentes foram questionados acerca das consequências atribuídas pela lei às 

escolas, e consequentemente aos profissionais, evidenciaram em sua maioria que não se 

sentiram à vontade para afirmar que a política desenhou um modelo de consequências, com 

exceção da visão de RCME. Não obstante, observou-se que reconhecem que não receber o 

prêmio já é uma punição.  

Em face dessa análise, constata-se que a punição se dá mais de modo subjetivo do que 

objetivo, o que fica claro quando os entrevistados justificam que, apesar de não ocorrer 
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aplicação de penalizações severas, os executores na escola são chamados à autorreflexão e a 

se sentirem responsáveis pelos resultados que produziram, ou seja, culpados. O que está em 

causa é o sentimento de culpa, concomitantemente incorporando o medo de não alcançar a 

melhoria e bons resultados. 

A heurística do medo (JONAS, 2006) se torna evidente nos discursos dos planejadores 

da política, quando, durante a entrevista, tentaram justificar que, embora haja previsão de 

punição na lei, esta não se concretiza, pois, na visão dos entrevistados, não se trata de 

“punição rigorosa”, no sentido literal do termo, como algo que sirva de alerta para as escolas. 

Os entrevistados que participaram da concepção da política revelam receio de tornar públicas 

as punições presentes na lei. Porém, RSME afirma que as escolas precisam ter mais atenção, 

pois “ela não tem uma punição, mas ela é chamada e pega aqueles indicadores em que elas 

não avançaram e aí se passa o ano inteiro trabalhando com aquela escola, para que ela olhe 

em que não alcançou e corrija”. 

Ora, “o medo” se coloca como uma estratégia para que as escolas se sintam 

constantemente vigiadas e em alerta em relação a produção e publicação dos seus resultados, 

envoltas em panoptismo e aumento da vigilância. A vigilância não acontece apenas na 

presença física de um soldado localizado, analogamente localizado no ponto mais alto do 

quartel, como um vigilante, mas nas tecnologias de regulação de comportamentos como leis, 

decretos, portarias que se aperfeiçoaram e se ressignificaram ao longo do tempo, o que 

demonstra alguns aspectos do modus operandi da sociedade do século XX e idos do século 

XXI. Nesse aspecto, no presente século essa ideia ainda se encontra bastante presente, mas 

com um detalhe, o da maximização dessas ações. Em suma, a Política de Responsabilidade 

Educacional de Mossoró-RN, apesar de não aplicar consequências severas às escolas, consiste 

em uma nova engrenagem de responsabilização pelo controle de resultados.   
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6 CONCLUSÕES: FINALIZANDO UM CAMINHO, COMEÇANDO OUTROS... 

 

Os caminhos escolhidos para a construção desta tese trouxeram alguns delineamentos 

conclusivos. Desse modo, a opção por partir da referência sobre como surgiram a NGP e as 

suas configurações, que se modificaram nos processos de reforma do Estado, revelou 

conceitos de natureza democrática, mas que foram ressignificados para tentar solucionar a 

crise do modelo burocrático, que já não conseguia responder mais de forma satisfatória, do 

ponto de vista da eficiência e da eficácia, aos problemas da administração pública tradicional. 

Uma alternativa foi encontrada no modelo gerencial, que se apropriou de valores 

essencialmente democráticos, tais como: descentralização, participação e autonomia. 

A concepção e a implementação de políticas gerenciais nos sistemas educacionais e 

nas escolas públicas ganham força no momento em que se apropriam da agenda neoliberal e 

incorporam em suas práticas. As políticas gerenciais têm como base as orientações da NGP, 

de modo que são ressignificadas e implantadas para alcançar os objetivos da eficiência, 

eficácia e efetividade das escolas públicas, bem como ressaltam os problemas e se apresentam 

como receituário para a solução dos dilemas enfrentados por essas organizações. Entretanto, 

se essas políticas visam resolver somente os problemas das escolas, como se estivessem 

localizados apenas nas suas unidades, é imprescindível compreender que as soluções se 

encontram tanto nesse espaço como externas a este.  

Por outro lado, tais políticas revelaram novos elementos que permitiram, na ótica 

gerencial, insistir na ideia de melhorar a eficiência dos serviços públicos, baseados em 

modelos de accountability gerencial, primando por processos formais de avaliação ex-ante 

mais prestação de contas e avaliação ex-post, ou variando de acordo com a realidade e o 

contexto de implantação. Trata-se de modelos mais complexos induzidos pela interação entre 

avaliação (no início e no fim dos processos), prestação de contas mais responsabilização 

punitiva.  

Ao longo da pesquisa, foi verificado que esses processos nem sempre são congruentes 

ou interativos, o que dificulta a construção de modelos mais complexos e democráticos, visto 

que, na maioria dos casos discutidos à luz da experiência internacional, verificam-se formas 

isoladas de accountability na gestão e organização dos serviços públicos, com particular 

experiência na educação. Isso significa que alguns sistemas geralmente usam um elemento, 

como a avaliação, ou combinam esta com processos de prestação de contas, ou mais 

responsabilização. Dessas três formas, a responsabilização é a que tem encontrado maior 
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dificuldade para ser implementada, pois tem sido reduzida à determinação de punição, ou 

seja, em versão mais negativa na realidade.  

As formas de responsabilização evoluem, incluindo desde mecanismos mais 

convencionais, no caso do controle parlamentar, em que os cidadãos decidem pela 

(não)permanência de um mandato de um representante escolhido para continuidade, ou optam 

por destituí-lo, seja com um processo de impedimento de mandato, em caso de responder por 

crime de responsabilidade ou de lesa pátria, seja após o período determinado não reelegê-lo 

como maneira de puni-lo por não atender as expectativas da sociedade. O processo de 

impedimento no Brasil se mostra como uma forma clássica de controle parlamentar que é 

constitucionalmente reconhecida por meio da admissão e continuidade de processo de 

impedimento (impeachment) do mandato do chefe do Poder Executivo. Esse processo 

aconteceu no Brasil, na destituição do governo Collor, em 1992, que renunciou antes mesmo 

que o processo fosse julgado no Senado Federal. 

Por outro lado, outras formas mais contemporâneas de responsabilização são: controle 

social, competição administrada e controle de resultados. Dessas três formas, o controle de 

resultados tem sido a mais comum em governos de perspectivas gerenciais, que se organizam 

a partir da incorporação de processos de avaliação, prestação de contas e responsabilização 

meritocrática, buscando se aproximar de um modelo de accountability. A responsabilização 

implica a compreensão do conceito de responsabilidade, visto que possui várias ramificações: 

filosóficas, políticas, sociológicas. É com base em um olhar sociológico que entendemos a 

responsabilidade e a responsabilização como conceitos conectados pelos seus radicais, mas 

com particularidades que se diferenciam na prática.  

A responsabilidade é um valor considerado positivo, pois implica compromisso, dever. 

Os pais são responsáveis pela educação dos filhos, assim como o Estado democrático de 

direitos é responsável por garantir o acesso e as condições objetivas de permanência dos 

filhos dos trabalhadores a uma escola de qualidade social. Nesse sentido, as responsabilidades 

paternal e política devem estar imbricadas, mas reconhecendo o papel particular da família e 

do Estado. 

Na dimensão da relação entre o conceito de responsabilidade e o de responsabilização, 

constatou-se que ambos possuem uma conexão etimológica pelo radical de origem da palavra 

responsabilidade, cujo significado tem sido compreendido como chamar alguém para 

responder, prestar contas, responder pelos processos e resultados. Todavia, não se trata, neste 

trabalho, apenas da busca incessante pela compreensão conceitual, mas de um passo 

importante para abrir caminhos que descortinem como surge esse processo e de que maneira 
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ocorre em contextos determinados, como experimentado no caso estudado da Política de 

Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN.  

Há na PRE de Mossoró-RN a utilização de conceitos democráticos que prometem a 

melhoria da qualidade da educação. Não podemos perder de vista, portanto, que essa 

promessa está carregada de incertezas, a começar pelas dificuldades que existem em 

processos de responsabilização pelo controle de resultados, em que os trabalhadores 

envolvidos nutrem a esperança de alcançar um prêmio, mas que na prática não possuem 

certeza se de fato serão considerados os melhores. Ademais, uma das dificuldades para 

implantar um modelo de responsabilização diz respeito à compreensão de quem formula as 

políticas sobre o significado do conceito de accountability.  

No Brasil, o debate acerca da responsabilidade educacional possui relações com a 

questão do direito à educação. Porém, nem tudo o que é responsabilidade educacional deve se 

resumir à lógica do acesso ou das garantias institucionais, mas dialogar com o que se entende 

por dever, no sentido das obrigações federais, municipais, estaduais e do Distrito Federal, sem 

desresponsabilizar a família e o Estado nesse processo. Além disso, não se trata apenas de 

qualquer direito isolado, e sim da articulação entre o acesso, a permanência e a sua qualidade 

social referenciada. 

Outro aspecto relevante se refere à realização das conferências nacionais, pois estas 

vêm cumprindo ao longo dessa última década um papel crucial na qualidade do debate sobre 

responsabilidade, responsabilização, entre outros temas pertinentes ao campo da educação, 

como gestão, avaliação, financiamento. Portanto, elas têm contribuído por meio de um debate 

aberto e caracterizado por disputas políticas, como aconteceu no caso da aprovação do Plano 

Nacional de Educação para a próxima década (2014-2024). Do ponto de vista da 

responsabilidade educacional, o PNE não se furtou de introduzir uma perspectiva de lei de 

responsabilidade, localizada na Meta 20, Estratégia 20.11. A complexificação dessa 

concepção se deu no momento em que apensaram discussões como a definição de padrões de 

qualidade, o financiamento da educação, a inserção de punições a gestores públicos que não 

conseguem melhorar resultados ano a ano. Destaca-se que nacionalmente há um debate 

importante sobre a regulamentação do regime de colaboração, padrão mínimo de qualidade, 

custo-aluno-qualidade, e do Sistema Nacional de Educação, o que leva na atual conjuntura a 

questionar a respeito da necessidade de uma LRE nacional. O FNE entende (no final do 

Governo Dilma) que esse último, deve ser suspenso até a aprovação do SNE, cuja atitude 

representa uma posição mais prudente. 
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Nesse sentido, a concepção de qualidade da educação ficou condicionada a ser 

regulada por decreto. As associações científicas e demais representações da sociedade civil e 

do governo foram ouvidas, contudo não se sabe quais posicionamentos serão acatados. No 

processo democrático, ouvir as instituições é um passo importante, no entanto isso não 

garante que as contribuições dessas organizações serão incorporadas ao texto que será 

aprovado. Ressalta-se que, até o presente, ainda não foi aprovada no Brasil a sua Lei de 

Responsabilidade Educacional, devido a embates e disputas de concepções de diferentes 

orientações. Na atual conjuntura brasileira, considera-se mais prudente que a sua aprovação 

não ocorra nesse momento, visto que o país enfrenta grandes problemas em relação ao 

funcionamento da sua democracia. 

A Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN é apresentada como 

tendo incorporado princípios do novo gerencialismo, cujo marco teórico está mais próximo da 

NGP. Partindo do aporte proporcionado pelas teorias, na sua revisão histórico-crítica, e do 

percurso metodológico mobilizado, este estudo pode ser considerado uma análise do conteúdo 

da responsabilidade educacional na gestão do sistema de ensino mossoroense, mediante a 

compreensão sobre como se concebeu e foi implementada.  

Nos documentos da política educacional do município de Mossoró-RN, não foi 

constatada uma concepção de responsabilidade, no singular. No entanto, há a atribuição de 

responsabilidades, no sentido do dever e das obrigações dos organismos que compõem o 

sistema municipal educacional, embora se verifique uma noção mais jurídica nas bases de 

formulação das políticas educacionais mossoroenses no trato com as aprendizagens dos 

alunos e no controle dos resultados educacionais.  

Desse modo, constatou-se que a formulação da Política de Responsabilidade 

Educacional foi definida a partir das orientações preexistentes, como a criação do Sistema 

Municipal de Ensino, em meados da década de 1990, no contexto de implementação do 

FUNDEF. Observa-se também, nesse contexto, a definição de instrumentos de organização 

desse sistema, como a instituição do Conselho Municipal de Educação, ainda nesse período. 

Contudo, o Plano Municipal de Educação foi aprovado posteriormente a essa década, em 

2004, período pós-aprovação do PNE (2001-2010). 

Esses instrumentos contribuem para a organização das responsabilidades educacionais 

e a definição de objetivos com promessas de alcance da qualidade da educação. Em Mossoró-

RN, é possível afirmar que a concepção de responsabilidade educacional nasce antes da 

aprovação de uma Lei de Responsabilidade Educacional.  
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A responsabilidade educacional já existia na medida em que foram instituídos 

instrumentos de organização da gestão educacional, em que seus marcos remetem à 

competência do sistema, dos seus organismos e das unidades escolares. A preocupação com a 

melhoria da qualidade não é um fato novo na PRE, pois havia de forma mais organizada no 

pacto celebrado com o IAS, quando o sistema passou a alimentar o SIAS, prestando contas 

acerca dos resultados dos indicadores escolares, com a matriz gerencial sendo incorporada. 

Com o fim desse processo, a prática de sistematização de dados e informações, viabilizada 

nessa parceria, colocou-se como um elemento favorável para que o município conseguisse 

formular uma política própria.   

Identificou-se que a organização do Planejamento Estratégico da Rede Municipal de 

Mossoró revelou pontos fortes e pontos fracos do sistema. Entre os pontos fortes dessa Rede, 

estiveram a seu favor as políticas externas de financiamento educacional, com a captação de 

recursos por meio de programas federais. Em relação aos pontos fracos, um deles está 

relacionado com os indicadores de aprendizagem do município, o que levou a conceber uma 

política com foco no aluno, em uma versão mais próxima do Public Service Orientation 

(PSO).  

Com o discurso de que a educação necessita de mais recursos, os formuladores 

conseguiram convencer os poderes Executivo e Legislativo sobre essa concepção e aprovaram 

na nova política educacional para alocação crescente de recursos, em um aumento para 30% 

de investimentos. O conteúdo da Lei municipal n. 2.717/2010 define como sendo 

responsabilidade da Câmara dos Vereadores e do Ministério Público o acompanhamento da 

melhoria dos indicadores e metas escolares, além de prometer a rotatividade ou demitir 

diretores, supervisores e professores de escolas que não conseguem melhorar seus resultados a 

cada ano. O conteúdo do discurso dos entrevistados revela que isso não acontece, funcionando 

mais como uma estratégia para aplicar o medo, a fim de que as escolas trabalhem sob a 

perspectiva de que estão sendo controladas, vigiadas. Além disso, não há responsabilização 

material para o Secretário de Educação ou sua equipe, pois está, como na metáfora do 

soldado, em posição de vigilante, não prevendo a ratificação das penalidades da Lei de 

Responsabilidade Fiscal atribuídas a gestores públicos que fazem mau uso dos recursos 

públicos.   

A política analisada a partir dos documentos sinaliza a responsabilização em uma 

perspectiva mais negativa do que positiva, pois concentra responsabilidades nas menores 

unidades do sistema, enquanto grandes panópticos são erguidos para vigiar a execução das 

ações escolares e individuais, de forma controladora, atribuindo ao Ministério Público, ao 
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Conselho Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Educação “a função de olhos do 

poder” e contribuindo para espalhá-los por todos os lados. Esses instrumentos indicam que há 

uma maximização do controle acerca do que se executa nas escolas e de quem executa, sob a 

consequência de receber um prêmio ou deixar de fora das premiações aqueles que não 

melhoram seus resultados. Apesar da definição de quem são os controladores, a política não 

especifica quem controla os controladores.  

Além disso, verifica-se que antes da aprovação dessa política o sistema municipal de 

ensino já investia em um sistema de recompensas quando foi parceiro do IAS por quase dez 

anos, em particular como acontecia com a instituição do Prêmio Gestão Nota 10, da Rede 

Vencer. A continuidade desse processo de recompensa se ressignificou, sendo aplicado a 

diretores, professores e supervisores que correm o risco de ser penalizados por essa política, 

na medida em que são ameaçados de demissão caso não melhorem na perspectiva do 

progresso dos resultados a cada ano. A utilização de sistemas de recompensas é uma forma 

clássica do taylorismo, que na contemporaneidade se ressignifica sob diversas formas, como 

bônus, remuneração variável para os profissionais da escola, entre outras. 

A análise dos documentos permite, portanto, inferir que nos encontramos diante de 

uma política de determinações de responsabilidades educacionais para diretores, professores e 

supervisores que complexificou essa relação ao torná-los os mais responsáveis pela qualidade 

na perspectiva da melhoria dos indicadores. Contraditoriamente, essa política atribui a 

responsabilidade ao Poder Executivo pela ampliação do financiamento, porém não menciona 

o que pode acontecer com o gestor público que não garantir a alocação crescente de recursos 

ou que fizer mau uso deles. 

Os princípios gerenciais implantados na parceria com o IAS se encontram 

incorporados no cotidiano organizacional do Sistema Municipal de Ensino, de forma 

ressignificada. Diante dos dados apresentados, em Mossoró-RN, a implantação da perspectiva 

gerencial não se deu com a implementação da Política de Responsabilidade Educacional, Lei 

2.717/2010, mas é anterior a esse processo, uma vez que no âmbito da construção do sistema 

municipal de educação já se observara a introdução de princípios gerenciais de forma ainda 

elementar, no entanto, a parceria com IAS revela de modo mais evidente, visto que faz parte 

da sua lógica de mercado a prestação de serviços educacionais, os quais foram implantados na 

prática do sistema e das escolas mossoroenses.  

 Segundo os entrevistados, já havia no cotidiano das escolas a prática de 

monitoramento e controle dos resultados, em decorrência da parceria com o IAS, e a 

identificação dessa prática foi evidenciada no PERM como elemento positivo, mas que não 
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estava funcionando de maneira eficiente. Essa parceria contribuiu, em certa medida, para que 

esses princípios estivessem incorporados na prática dos profissionais desse sistema e 

ressignificados com a implementação da Política de Responsabilidade Educacional. Verifica-

se nos discursos das entrevistas que um dos resultados dessa parceria foi a aquisição de 

competências inerentes à intensificação de processos de planejamento, monitoramento, 

avaliação e controle de resultados, dado que contribuiu em certa medida para a especialização 

do corpo técnico. 

 Desse modo, essas concepções atribuem ao indivíduo e às organizações a 

responsabilidade individual e coletiva pelos resultados alcançados em sua trajetória 

(ARENDT, 2004; HARVEY, 2011a, 2011b), tornando-os por exclusivo os responsáveis pelo 

seu sucesso e fracasso. Nesse contexto, a gestão educacional por resultados foi a estratégia 

encontrada pelos reformadores empresariais da educação (FREITAS, 2012) para inserir os 

princípios da nova gestão pública na educação, tais como: eficiência, eficácia e efetividade. 

Esses pilares compõem o quadro de um tipo de ação individual e organizacional cujo 

fundamento está localizado na meritocracia. Diante desse cenário, identifica-se que as pessoas 

em ação são valorizadas com base na maximização da sua produtividade (PASSONE, 2014). 

Revela-se notório que esses elementos introduziram no cotidiano das organizações valores 

presentes na cultura da performatividade (BALL, 2011). Para essa corrente, o indivíduo é 

valorizado de acordo com o que produz.  

 Essa tensão entre o indivíduo e os valores da organização gera, principalmente, uma 

crise de valores éticos e políticos, bem como fragiliza os relacionamentos educacionais, 

difundindo-se cada vez mais a lógica de que os fins justificam os meios, que, para Lima 

(2008), são fenômenos que anunciam um retorno às práticas taylorianas, sendo diante disso, 

considerada como uma forma neotayloriana. No entanto, essas ações potencializam a 

legitimação de efeitos mercantilizadores nas práticas educacionais, revestidas de estratégias 

de quase-mercado. Assim, espera-se que essas políticas alcancem para além dessa lógica a 

reconstrução de uma nova ética que seja capaz de recuperar os laços afetivos e o rompimento 

com a competição desmedida entre os seres humanos, a fim de que todos tenham acesso aos 

mesmos bens e serviços, com dignidade, segurança e qualidade de vida.  

 Em suma, o pagamento do incentivo financeiro aos profissionais da escola como 

forma de décimo quarto salário não alcança a todos do sistema, mas somente uma minoria que 

já possuía uma organização nos moldes da política. 

 Além disso, verificam-se na análise do conteúdo dos discursos dos entrevistados 

algumas categorias temáticas que contribuem para desvelar que há outros meios que o sistema 
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municipal utiliza com vistas ao aumento da sua eficiência, tais como: a premiação financeira e 

a simbólica, a alocação crescente de recursos e o Sistema de Avaliação da Educação 

Municipal (SAEM). Do ponto de vista histórico, esses elementos constituem uma perspectiva 

de gestão educacional que se situa na fase da implantação da avaliação de resultados escolares 

condicionada pela premiação, induzida por incentivos financeiros, de modo que a escola é 

direcionada por uma racionalidade altamente controladora e prescritiva e não são 

considerados os efeitos contrários em sua capacidade política, que por sua vez ficará limitada.  

 Desse modo, a gestão educacional está potencialmente configurada como instrumento 

de obstrução da sua capacidade política (LENHARDT; OFFE, 1984), ou seja, emperra a 

possibilidade de inovação e criatividade dos atores escolares. A insistência do sistema 

municipal de educação de Mossoró nesse tipo de política produz um efeito indesejado na 

medida em que nem todas as escolas estão em igualdade de condições materiais e humanas 

para se inserirem nos processos de competição. 

 Para os formuladores da PRE-Mossoró-RN, o processo de avaliação instaurado no 

âmbito do sistema municipal de educação vem sendo utilizado como instrumento de decisão 

política e os dispositivos dessa política, como o Mapa Educacional e o Dossiê organizado para 

a prestação de contas, instituídos com a LRE, estão se transformando em meios de 

planejamento e culpabilização. A regulamentação de instrumentos e indicadores educacionais 

que ocorrem no âmbito dessa política é a faceta para não revelar que o seu objetivo central é a 

compulsividade pelo controle de resultados dos processos educativos, introduzindo também 

elementos que se articulam com um processo de responsabilização pela competição 

administrada, o qual culmina na construção de rankings escolares e no reforço das diferenças 

entre escolas premiadas e não premiadas.  

 A não premiação é uma expressão utilizada para denotar que essa prática consiste em 

um tipo de punição simbólica às escolas, cujos efeitos precisam ser investigados. Nesse caso, 

os atores escolares são punidos tanto por não receberem a premiação financeira como por 

terem realizado um trabalho que não atendeu as expectativas da prescrição legal, o que muitas 

vezes não fica evidente para quem não participa do planejamento da política e apenas a 

executa, havendo por trás disso um “mecanismo não revelado” para punir quem trabalha: a 

própria premiação. 

 A premiação não cumpre apenas o papel de reconhecer o mérito do trabalho, mas 

também pune quem trabalha, principalmente, nos casos em que as condições de trabalho não 

são as mesmas ou existe uma diferença decimal. Esse fato não é tão visível para quem foi 

imposta a condição de executar as decisões políticas. Porém, do outro lado dessa questão está 
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quem não foi premiado, que guarda em seu consciente as queixas de que trabalhou e não foi 

recompensado do mesmo modo que aqueles que foram selecionados.  

 Nessas circunstâncias, o sistema de premiação contribui para reforçar os processos de 

seleção e realçar as diferenças entre os indivíduos e as organizações, reiterando as 

desigualdades de condições de participação nos processos competitivos. Para quem planeja 

uma política e consegue concretizá-la em um instrumento legal, o objetivo idealizado já foi 

alcançado, isso é o que o distingue de quem executa as prescrições legais. Os planejadores 

desse tipo de política não evidenciam a lógica da competitividade para quem executa o que foi 

pensado, já que, na sua ótica (de quem planeja), quanto mais competição houver entre os 

homens mais produtivos serão. 

 A lógica da competição é um dos pilares do neoliberalismo, que enxerga o indivíduo 

dotado de instintos, vontades e desejos e atua com base na competição, promovendo a 

distinção entre trabalho premiado e trabalho não premiado. O trabalho aqui é entendido não 

apenas como ação do homem para modificar a natureza com o objetivo de produzir algo novo, 

mas como um processo de interação entre os sujeitos, na medida em que a natureza humana 

decorre da construção dos próprios homens por meio do trabalho, pois é a partir dessa 

demonstração que há condições de afirmar que o ser humano é histórico e social. 

Outro lado inverso que não foi expresso por quem concebeu e participou da 

implementação da Política de Responsabilidade Educacional é o de que a atribuição de uma 

quantia variável pelo mérito pode provocar um efeito contrário para os demais e reverberar 

como uma remuneração diferenciada desmotivadora, pela falta de equidade, como no caso de 

pagamento de décimo quarto salário a escolas restritamente selecionadas.  

Os teóricos da NGP reconhecem os riscos que há quando um sistema de gestão de 

desempenho relaciona o resultado de notas obtidas com possibilidades de variação na 

remuneração, entendendo que é difícil inclusive para discutir o desenvolvimento da 

organização se “a decisão de remuneração estiver nos corações e nas ‘mentes’ no momento do 

feedback individual” (ORSI; SILVA, 2014, p. 225).  

É possível concluir ainda que a avaliação, a prestação de contas e a responsabilização 

são utilizadas como instrumentos de conservação da vigilância e controle do trabalho dos 

indivíduos que agem nas escolas, o que de certo modo contribui para que os representantes de 

estado invistam em estratégias para construir uma máxima vigilância, a fim de que os 

indivíduos alcancem uma melhoria de resultados estatísticos. Nesse ponto, algumas 

consequências são atribuídas às escolas, dentre elas, comportamentos altamente controlados e 
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obcecados pelo alcance de metas e resultados, ao mesmo tempo desapropriados da sua 

capacidade de pensar a rotulação de suas ações.  

A imposição de tarefas e comportamentos tem sido um elemento-chave da Política de 

Responsabilidade Educacional de Mossoró-RN, visto que os entrevistados consideram que, na 

sua concepção, foi necessário incorporar a cultura de planejamento e avaliação. Entretanto, 

outros comportamentos poderão ser averiguados quando se utiliza a política de 

responsabilização, conforme Ravitch (2011), dentre eles a estratégia de burlar os resultados, a 

partir da qual os trabalhadores poderão se organizar para desviar o cumprimento das normas, 

criando regras próprias, comprometendo a prestação de contas ao informar dados falsos, o que 

se tornaria uma regra no plano da ação, gerando fraude nos resultados, ou seja, induzindo à 

prática de corrupção pelos envolvidos nos processos de gestão e produção dos resultados. A 

trapaça é a forma mais repreensível de burlar o sistema, enquanto a mais comum é a 

preparação para os testes.  

O estudo considerou que as ações decretadas e documentadas em planos (leis, decretos 

e planos) revelam a exigência de certa habilidade dos gestores com as novas tecnologias de 

gestão que dizem respeito à condição geral da natureza do sistema educativo municipal. Esse 

poder se reveste de um projeto ideológico que requer um tipo de gestor altamente 

especializado, com a mais alta sabedoria para no seu agir poder fazer, prever, conceder valor e 

julgar. Nas palavras de Weber (1978, p. 24), esses elementos são formas típicas da 

administração burocrática, em que “os chefes das organizações e os interessados possam 

contar com um grau particularmente elevado de calculabilidade dos resultados”.  

Nesse aspecto, a nova política educacional de Mossoró, que possui características 

gerenciais, não exclui elementos da administração burocrática. Não é por acaso que se 

percebe uma ressignificação dessas práticas. A calculabilidade dos resultados consiste em um 

princípio clássico da burocracia que se ressignifica na nova gestão pública enquanto uma das 

respostas à crise do modelo burocrático. 

A introdução de princípios e estratégias gerencialistas na educação induz a uma visão 

restrita sobre a escola como uma empresa, organização potencialmente competitiva, 

depositando confiança na ideia de que quanto mais os indivíduos forem qualificados e 

organizados estrategicamente, maior será a capacidade de alcançar melhores resultados e 

aumentar a sua competência de escolha (FREITAS, 2012). A responsabilização traz alguns 

problemas que foram observados por Ravitch (2011), cuja conotação punitiva é a imagem de 

uma tecnologia negativa em relação ao uso desse tipo de ação na educação. 
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Entretanto, essas tecnologias colocam em “dúvida quanto à capacidade do governo 

representativo em dar contas das novas exigências segundo os seus princípios e 

procedimentos normais” (JONAS, 2006, p. 64). Além disso, são responsáveis pela 

concretização do respeito aos direitos por meio da prestação de contas. Todavia, consegue-se 

enxergar que essa preocupação com as melhorias no sistema de educação municipal traz 

consigo uma responsabilidade pelos resultados no futuro.  

O futuro não está representado em nenhuma instância e não é uma força que possa 

pesar na balança. Diante dessa incerteza, ao compreender a lei como um contrato, a passagem 

dos processos de avaliação para a prestação de contas e a aplicação de consequências (ou de 

responsabilização) pelos atos realizados pode ser comparada à efetiva conclusão de um 

contrato, como expressou Apel (1988). 

A PRE deliberada no plano dos documentos remete à reflexão de que há uma 

definição muito clara entre quem planeja e quem controla os resultados da política: a 

Secretaria Municipal de Educação. Além disso, torna-se evidente a quem é atribuída a 

responsabilidade pelo alcance dos resultados: as escolas e os seus profissionais. As escolas 

são consideradas unidades executoras e serão avaliadas de acordo com aquilo que planejam, a 

partir do Mapa Educacional, comprovando a execução do que foi planejado por meio de um 

instrumento de avaliação desse mapa, sendo assim chamadas para justificar e informar sobre 

as suas ações.  

De acordo com Afonso (2009b, p. 14), “a prestação de contas, como acto de 

justificação e explicação do que é feito, como é feito e por que é feito, implica, em muitos 

casos, que se desenvolva alguma forma ou processo de avaliação ou autoavaliação (mesmo 

que implícita)”. No final do processo de avaliação, mediante a prestação de contas em 

Mossoró-RN, as escolas são premiadas pelo mérito ou são aplicadas “sanções” pelo mau 

desempenho. 

Os entrevistados justificam que não há uma penalidade mais firme, pois o próprio fato 

de não receber um décimo quarto salário já interfere no não recebimento do prêmio. Nesse 

caso, a escola é penalizada duas vezes: a primeira porque realizou o trabalho, mas não 

cumpriu os critérios de premiação; e a segunda por ter ficado de fora da premiação. Nesse 

sentido, o trabalho se transforma em objeto de sanção e recompensa.  

De acordo com Freitas (2012), recompensar e punir compõem o caráter meritocrático 

do sistema. Para esse autor, a divulgação pública dos resultados consiste em uma exposição 

que envolve recompensa ou sanção pública. Portanto, considera que a meritocracia é uma 

categoria que perpassa a responsabilização. 
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A responsabilização tem sido um dos pilares da educação contemporânea, ao lado da 

avaliação e da prestação de contas. As características principais da educação contemporânea 

são basicamente as aprendizagens verificadas por meio da aplicação de testes estandardizados 

e de processos de gerenciamento da força de trabalho (controle, premiações e punições), o que 

resulta basicamente na formulação de neotecnicismo (FREITAS, 2012), que não dispensa a 

meritocracia e a privatização como meios de atribuir ao indivíduo o sucesso e o fracasso pelos 

resultados. Além disso, transfere as responsabilidades do Estado para as menores unidades do 

sistema, sob mecanismos que mais se aproximam de práticas de desconcentração e que 

enfraquecem a descentralização, numa perspectiva democrática. Diagnosticada a ineficiência 

dos setores, torna-se passível de repassar a administração para a iniciativa privada.  

A responsabilização composta por controle de processos, premiações e punições está 

na base do pensamento liberal, cujos fundamentos estão arraigados no gerencialismo, que 

difunde o projeto ideológico de igualdade de oportunidades e não de resultados. Para o 

pensamento liberal, o que faz a diferença é a igualdade de oportunidades, pouco importando a 

igualdade de condições no ponto de partida. Essa forma de pensar é ilusória e engoda os 

indivíduos, pois não há oportunidades para todos no mercado competitivo.   

Quando se pensa sobre esse aspecto analogicamente na escola, “as diferenças sociais 

são transmutadas em diferenças de desempenho”, passando a discutir “se a escola teve 

equidade ou não, se conseguiu ou não corrigir as ‘distorções’ de origem”, o que na prática 

“tira de foco a questão da própria desigualdade social, base da construção da desigualdade de 

resultados” (FREITAS, 2012, p. 383). 

A Política de Responsabilidade Educacional desenhada nos documentos do município 

de Mossoró-RN possui um alto nível de complexidade, pela combinação de modelos de 

accountability, sendo os profissionais da educação impulsionados a executar. Concorda-se 

com Lima (2008) no sentido de que as políticas educacionais atuais de modernização e de 

reforma integram pressupostos, adotam orientações e consagram soluções de tipo 

neotayloriano, como, por exemplo, recompensar um funcionário pelo mérito, que era uma 

prática comum aos que desenvolviam um trabalho de alta complexidade, diferenciando seus 

salários dos demais operários. 

 Outro aspecto analisado neste trabalho é concernente ao conflito amortecido pela 

câmara dos vereadores de Mossoró-RN em torno do contexto de aprovação da Política de 

Responsabilidade Educacional. Inclusive, os entrevistados revelam que houve pouca 

discussão envolvendo a sociedade civil. Como exemplo disso, no âmbito do Conselho 

Municipal de Educação, aconteceram apenas duas reuniões para se discutir a proposta da nova 
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política, avaliando-se hoje que o processo foi muito truncado e não houve audiência pública 

para se discutir os riscos e os efeitos dessa política para a rede municipal de ensino. A 

estratégia do jogo utilizada por aqueles que planejaram a política foi convencer sobre o estado 

doentio da rede. Seu diagnóstico revelou que a educação deveria melhorar. 

 Portanto, analisar a Política de Responsabilidade Educacional de Mossoró à luz de 

uma perspectiva histórico-crítica sobre a Nova Gestão Pública e com a utilização da técnica 

de análise de seu conteúdo se apresenta como uma proposição consistente para compreender 

como surge e se implementa uma nova política, no sentido de conseguir alcançar um 

entendimento rigoroso, sistemático e inovador. Enfim, a gestão educacional vista sob esse 

olhar contribui para que o diretor, o supervisor, os servidores de apoio e os professores não 

sejam vistos tão somente como responsáveis pela participação em processos burocráticos que 

demandam responder pela prestação de contas e pela avaliação de resultados, tampouco 

culpados por não satisfazerem as orientações do sistema, quando as condições de realização 

do trabalho não são proporcionadas sob a mesma medida.   
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APÊNDICE A – NÍVEL DE MATRÍCULAS NO CENSO ESCOLAR 2014 

 

Gráfico 2 – Nível de Matrículas com base no Censo Escolar 2014 (INEP, 2014). 
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Quadro 14 – Comparação entre os princípios da educação municipal, com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da educação 

9.394/1996 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Compilação da CF de 1988; Lei 9.394/1996; Lei 1.109/1997.  

 

Documentos Princípios 

CF de 1988 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos; VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de padrão 

de qualidade. 

LDB 9.394/1996 Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o  pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII - 

valorização do profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de qualidade; X - valorização da experiência extra-escolar; XI - 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. XII - consideração com a diversidade étnico-

racial.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Lei 1.109/1997 

Cria o sistema 

municipal de 

Educação 

Art3. O ensino municipal será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência do aluno na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

I V - gratuidade do ensino público. 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da Lei, planos de carreira para o magistério público, 

com "salário de referência" e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

VI - gestão democrática do ensino; 

VII - garantia do padrão de qualidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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APÊNDICE B – RESULTADO FINAL DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (2014) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

RESULTADO FINAL DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO – 2014 

Matrícula 2014* Ed. Infantil Anos Iniciais Anos Finais TOTAL EJA Projovem TOTAL 

Eja/Projovem 

TOTAL 

GERAL 

Inicial 7.836 8.030 4.184 20.050 756 281 1.037 21.087 

Final 7.556 7.932 4.102 19.590 453 165 618 20.208 

Taxa de 

Alfabetização 

 87% 100% 87% 100% 100% 100% 87% 

Taxa de 

Aprovação 

 94% 84,5% 91,3% 82,3% 100% 87% 91,1% 

Taxa de Distorção 

Idade-série 

 10% 28,8% 16,4% - - - 9,8% 

Taxa de 

Reprovação 

 6% 15,5% 8,7% 17,7% 0% 13% 8,9% 

Taxa de 

Abandono 

1,3% 0,2% 0,9% 0,7% 41% 42,7% 41,4% 2,7% 

MATRÍCULA 

2015 

Ed. Infantil Anos Iniciais Anos Finais TOTAL EJA Projovem TOTAL 

Eja/Projovem 

TOTAL 

GERAL 

Inicial 7.698 8.198 4.375 20.271 600 589 1.189 21.460 

Comparativo 

2014/2015 

-138 +168 +191 +241 -156 +389 +152 +373 

Fonte: Setor de Registro Escolar, 31 de agosto de 2015.  

Nota Explicativa: 

- *A Matrícula Inicial de 2014 pode apresentar divergência com os dados do Censo Escolar, porque algumas escolas tiveram alunos que não 

foram admitidos no censo e estavam frequentando a escola. 

- Os dados oficiais do Censo Escolar referentes à Matrícula Inicial de 2015 somente serão liberados no final de setembro para retificação. 

- A taxa geral de distorção Idade-Série não inclui EJA nem Projovem. 
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APÊNDICE C – LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL DE MOSSORÓ-RN 
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ANEXO 01 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

INSTRUMENTO – Roteiro de Entrevista  

 

I- CARACTERIZAÇÃO 

 

a) Formação Inicial: ______________ Curso: ______________ Instituição:____________ 

b) Pós-graduação: Curso:_________________ Instituição:_______________________ 

c) Forma de acesso para o cargo: _________________________  

d) Tempo de atuação no cargo:________________ 

e) Exerce ou exercia outras funções antes de assumir o cargo? Justifique. 

 

II- CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS DA POLÍTICA DE 

RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL-PRE 

 

II. 1 - CONCEPÇÃO DA POLÍTICA 

1- Como surgiu a ideia de construir uma Política de Responsabilidade Educacional-PRE? 

2- O município se baseou em alguma experiência nacional, estadual ou municipal para 

formular essa política? Por quê? 

3- Quem foram os principais envolvidos na elaboração dessa política? 

4- Quais foram os motivos que levaram o município a conceber a PRE? 

5- Houve consenso quanto a necessidade de conceber essa política entre os seus 

planejadores? 

6- Quais critérios foram utilizados como fundamentais para nortear a construção dessa 

política? 

7- Como se deu a sua participação nesse processo? 
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II. 2 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

 

1- Quais são as condições propiciadas pelo município para a execução da política? 

2- A destinação de recursos para esta política tem se concretizado nos Planos Plurianuais e 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município? 

3- Para o(a) senhor(a), qual é o grau de transparência dessa política (baixo, médio e alto)? 

Por quê? 

4- Como é feito o acompanhamento da política? 

5- Quais são os instrumentos utilizados para acompanhar e avaliar a política? 

6- Existe algum mecanismo de ouvidoria? Justifique. 

7- Foi realizado algum ajuste na política? Justifique. 

 

II. 3 - RESULTADOS DA POLÍTICA 

 

1. Essa política (PRE) encontra facilidade ou dificuldade para ser executada? Justifique. 

2. O(a) senhor(a) considera esta política como uma solução para os problemas do sistema 

municipal de ensino? Justifique. 

3. O que mudou no sistema municipal com a implementação da política de responsabilidade 

educacional? 

4. Quais são os principais resultados após a implementação dessa política? 

5. Os recursos destinados para a execução da política tem sido suficientes para que os 

compromissos assumidos por esta sejam alcançados? 

6. Qual é a sua avaliação sobre a política implementada? 

 

III- CONTROLE DE RESULTADOS 

 

1. Quem são os responsáveis pelo controle dos resultados? 

2. Como é realizado o controle dos resultados da rede municipal de ensino? 

3. O que é feito dos resultados que as escolas apresentam? 

4. O que acontece com as escolas que não conseguem alcançar os resultados planejados? 

5. Em sua opinião, os profissionais da escola se sentem mais responsáveis pelos processos 

educativos? Justifique. 
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6. No seu entendimento, a PRE adequadamente define o papel dos professores / 

supervisores/diretores na / da escola? 

7. A política de responsabilidade educacional proporcionou alguma mudança nas condições 

de trabalho dos profissionais da educação? Justifique. 

8. O senhor proporia alguma mudança na PRE? 


