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RESUMO 
 

Este trabalho analisa as repercussões das ações desenvolvidas pelo Plano de Ações 
Articuladas (PAR/2007-2011) no município de Mossoró/RN, em relação à dimensão da 

gestão educacional. A discussão diz respeito aos elementos da área 1 – Gestão Democrática: 

articulação e desenvolvimento dos sistemas de ensino –, notadamente, quanto ao indicador de 
acompanhamento dos Conselhos Escolares (CE). O PAR foi introduzido na organização 
institucional da política educacional brasileira na primeira década dos anos 2000 e incorpora, 
de forma concomitante e heterogênea, as concepções neoliberais de cunho gerencial 
consumadas por meio do planejamento estratégico e, contraditoriamente, outras diretivas que 
advogam a necessidade de implantar a gestão democrática nas escolas públicas nacionais das 
redes municipais de educação, diretriz propugnada, principalmente, pela Constituição Federal 
de 1988 (CF-88) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996). Esta 
produção científica vincula-se à pesquisa do Observatório da Educação/CAPES, intitulada 
“Avaliação do Plano de Ações Articuladas: um estudo nos municípios do RN, PA e MG 
(2007 a 2012)”. O estudo objetiva investigar a implantação do PAR (2007/2011) em 
municípios norte-rio-grandenses, discutindo as formas de planejamento educacional 
assumidas pela gestão democrática por intermédio da atuação dos CE. A fundamentação 
teórico-metodológica adota a perspectiva crítico-dialética, pois busca compreender uma 
particularidade do planejamento das políticas educacionais brasileiras em mediação com as 
múltiplas dimensões da totalidade histórica, econômica, social e política da sociedade 
capitalista. No referente aos aspectos metodológicos, utiliza a lente da pesquisa qualitativa 
para analisar dados quantitativos relativos à área da gestão democrática, informações 
coletadas junto aos gestores envolvidos com o processo de implantação e implementação do 
PAR (2007-2011) da Rede Municipal de Educação de Mossoró, município potiguar que tem 
uma característica peculiar de apresentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) elevado. Foram contempladas as seguintes etapas de pesquisa: levantamento 
bibliográfico-documental e análise dos dados coletados por meio das entrevistas organizadas 
via o programa Word Smith Tools. A discussão dos dados foi norteada pelas categorias 
teóricas de gestão democrática e Conselhos Escolares, com as quais aquilatamos as 
repercussões das ações do PAR para a regulamentação e a consubstanciação dos colegiados 
inexistentes, bem como o modo como essas ações incentivaram o desenvolvimento dos 
Conselhos Escolares em exercício. Na análise dos resultados, percebemos que os indicadores 
são parcialmente positivos, pois, em contraposição ao princípio da gestão democrática, os 
gestores indicam uma autonomia restrita na atuação administrativa e política do CE. A 
consecução dessa autonomia limitada é explicada pelo fato de a administração pública 
municipal optar, prioritariamente, pela implantação de programas desenvolvidos por 
organizações sociais que atuam em uma diretriz gerencial, desvirtuando o sentido da gestão 
escolar pública democrática como sinônimo de transferência de poder para a comunidade 
escolar e levando a assunção da lógica da performatividade gerencial, consubstanciada via 
implementação dos programas da Fundação Ayrton Senna. Os resultados demonstram que 
Mossoró, apesar de ser uma unidade federativa de perfil administrativo de grande porte, nos 
campos econômico e geográfico-populacional, apresenta um ethos patrimonialista nas ações 
desenvolvidas pelos gestores da rede municipal de educação. Essa condição atesta que o 
planejamento educacional desenvolvido pela Rede e urgido por circunstância da implantação 
do PAR não existe em estado puro, assumindo uma conotação híbrida que entrelaça matizes 
das concepções de gestão patrimonialista, gerencial e democrática. 
 

Palavras-chave: Plano de Ações Articuladas. Gestão Democrática. Conselhos Escolares. 



ABSTRACT 
 
This work analyses repercussions of the actions developed by the Plano de Ações Articuladas 
(PAR/2007 – 2011) in Mossoró/RN regarding the educational management dimension. The 
discussion is centered on the elements of area 1 – Democratic Management: structuring and 

development of teaching systems – particularly in relation to the tracking indicator of School 
Councils (CE). PAR was introduced in the institutional organization of Brazilian education 
politics during the first decade of 2000s and incorporates, in a concomitant and heterogeneous 
way, the neoliberal conceptions of a managing nature that were consumed by the strategic 
planning, and contrary to other directives that claim the need of implementing a democratic 
management in national public schools of cities network, which is also enforced by the 
national law of Directives and Foundation (LDB/1996). This scientific work is linked to 
Observatório da Educação/CAPES research entitled Avaliação do Plano de Ações 

Articuladas: um estudo nos municípios do RN, PA e MG (2007 a 2012). The study aims to 
investigate the PAR (2007/2011) implementation in districts of Rio Grande do Norte 
discussing the educational plans that the democratic management assumed helped by the 
action of school councils (CE). The theoretical foundation and the methodology adopt a 
critical and dialectical perspective as it aims to understand one particularity of Brazilian 
educational politics, together with multiples dimensions: historical, economic, social and 
political of capitalist society. Regarding methodological aspects, it uses a qualitative research 
to analyze quantitative data related to the democratic management area and information 
collected with managers involved in the process of PAR implementation (2007/2011) of the 
school network education from Mossoró, a city from RN that has a very particular feature of 
presenting a high index of basic of educational development (Ideb). The research has the 
following steps: documents and bibliography collection besides the analysis of data collected 
in interviews organized by the program Word Smith Tools. The discussion was guided by 
theoretical categories of democratic management and school councils (CE) with whom we 
evaluated the effects of PAR actions to regulate and merge non-existing association, as well 
as the way these actions stimulated the development of current school councils. In data 
analysis, we realized that indicators are partly positive, because, in contrast to the principle of 
a democratic management, managers indicate a restrict autonomy of political and 
administrative of CE. This restriction is explained by the fact that public administration in 
cities, first choose the implementation of programs developed by social organizations which 
acts in a way that misrepresent the idea of a democratic education management as a synonym 
of transferring the power to the school community and taking the logical of performances, 
which is observed by the implementation of programs from Ayrton Senna foundation. The 
results show that Mossoró, besides being a large federative unit, in economic and geographic-
populational field, presents an ethos very patrimonial in actions developed by managers of 
public education network. This condition attests that the educational planning developed by 
the system reinforced by PAR implementation doesn’t exist in its pure state, assuming a 
hybrid connotation that mixes conceptions of a patrimonial, business and democratic 
management. 
 
Keywords: Articulated action plans. Democratic management. Schools councils. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  As políticas educacionais brasileiras, entre as décadas de 1980 e 2000, foram 

influenciadas por transformações econômicas, políticas e sociais. A democratização da gestão 

escolar pública foi propugnada como transferência de poder pelos movimentos políticos e 

sociais originados da sociedade civil, envolvida no processo de redemocratização dos anos 

1970/1980, como também instituída pelos princípios da CF/1988. Contraditoriamente, em 

uma perspectiva gerencial de transferência de responsabilidades administrativo-políticas para 

a instituição escolar, essa gestão se embasou em uma lógica da perfomatividade neoliberal, 

encampada pela reforma do Estado. 

Diante das reformas realizadas a partir da década de 1990, oriundas da reforma do 

Estado, estabeleceu-se como princípio a matriz gerencial, a qual orienta mudanças na 

estrutura organizacional da escola, afetando principalmente a gestão, por meio do respaldo de 

obter avanços e modernizar o aparelho escolar. Conforme Bresser Pereira (1998, p. 109), a 

reforma de caráter gerencial focalizou o aumento da eficiência entre os órgãos e as agências 

do Estado, dinamizando as decisões estratégicas entre o governo e a burocracia, além de 

garantir os fins democráticos da administração pública. A gestão de caráter gerencial 

contrapõe-se a uma tendência democrática, pois se fundamenta na distribuição de poder 

equalizado na comunidade escolar e no processo organizacional da instituição, disseminando 

a participação nas tomadas de decisões, na autonomia e na descentralização.  

A gestão democrática é oriunda de preceitos participativos e políticos. Orienta que as 

instituições de ensino se organizem em conjuntos para se constituir como fundamento um 

sistema descentralizado, efetivando a autonomia financeira, pedagógica e administrativa. 

Além disso, torna-se fundamental uma proposta efetiva de participação da comunidade 

escolar, tendo em vista a importância de as decisões coletivas promoverem o controle social. 

A gestão democrática circunscreve uma organização e formação política dentro do espaço 

escolar, proporcionando a elaboração e os questionamentos dos objetivos comuns a todos que 

fazem parte daquele ambiente. 

No contexto brasileiro, a gestão democrática se originou de movimentos sociais, sendo 

defendida por educadores em prol de uma educação laica, pública, gratuita e de qualidade.  

Por meio dessas lutas, os seus princípios passaram a ser estabelecidos por Lei. A carta Magna 

de 1988 assegura, em seu artigo 206, que o ensino será ministrado considerando como 
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princípio a “gestão democrática do ensino público, na forma de lei”.  A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 9394/1996 –, em seu artigo 14, define: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes 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. 

 

O modelo de gestão democrática, no plano local, tem assumido as propostas das 

lideranças internacionais, concebendo, nesse sentido, os pareceres da gestão gerencial em 

consenso com as reformas educacionais. Vale ressaltar que a gestão gerencial torna-se uma 

mudança na estrutura do Estado e não uma mera implantação de gestão, conforme detalha 

Castro (2007, p. 12-13):  

 

a forma como vem sendo operacionalizada não condiz com a gestão 
democrática da educação, pois apesar de utilizar os mesmos conceitos, faz 
isso de forma diferenciada, convidando a comunidade escolar para executar 
tarefas previamente pensadas e planejadas sem a presença dos atores 
educacionais.  

 

Porquanto, o planejamento educacional brasileiro, parte constituinte dessas políticas 

educacionais, tem acompanhado as transformações oriundas das concepções políticas e 

ideológicas de diferentes contextos históricos. Tal medida tem sido uma ferramenta técnica 

que contribui para organizar a agenda governamental, atendendo às demandas requeridas pelo 

modelo de desenvolvimento capitalista, influenciadas pelas diretrizes dos organismos 

multilaterais mundiais, os quais sugerem propostas que passam a fazer parte da agenda 

político-econômica e educacional dos estados nacionais, de forma especial, nos estados das 

nações em vias de desenvolvimento, como no caso brasileiro. 

Em 2007, o planejamento educacional governamental nacional incorporou as 

orientações advindas da reforma educacional de matiz neoliberal e nuanças de gestão 

democrática, pois, logo no início do segundo mandato do governo do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (2007 a 2011), foi instituído o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

como uma ação de governança que viabiliza a consecução de programas que têm o objetivo 

de melhoria da qualidade da educação pública nacional. A partir dessa diretriz de melhoria, o 

Ministério da Educação (MEC) organizou e implementou um elenco de programas que geram 
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objetivos e metas regulamentadas por meio do Compromisso Todos pela Educação 

(SAVIANI, 2007). Para viabilizar esse Plano, o governo lançou, concomitantemente, o Plano 

de Ações Articuladas (PAR), propondo, em regime de colaboração, descentralizar recursos e 

ações para os sistemas de ensino municipal e estadual. 

Assim, o PAR se inscreve na área da política educacional, assumindo a proposta do 

planejamento sistêmico, que visa o fortalecimento do regime de colaboração e a melhoria dos 

índices educacionais dos municípios brasileiros. Ele tem como parâmetro o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o qual contribui para a melhoria da qualidade 

da educação nos estados e municípios brasileiros. O PAR se caracteriza como objeto de 

análise desta dissertação e, por esse motivo, é possível compreender a vinculação deste estudo 

com a pesquisa do Observatório da Educação/CAPES, intitulada: “Avaliação do Plano de 

Ações Articuladas: um estudo nos municípios do RN, PA e MG (2007 a 2011)”, da qual fiz 

parte enquanto aluna do mestrado. 

O objetivo da pesquisa citada acima é avaliar os efeitos da implementação do PAR em 

municípios dos estados do Rio Grande do Norte, do Pará e de Minas Gerais, no que se refere 

às dimensões de gestão educacional; formação de professores e profissionais de serviço e 

apoio escolar; práticas pedagógicas e avaliação; e infraestrutura e recursos pedagógicos, no 

período de 2007 a 2011. Analisou-se, também, a implantação do PAR (2007/2011) em 

municípios potiguares, como Acari, Mossoró, Natal, São José do Campestre e Riachuelo. Os 

critérios de escolha dos municípios foram: a capital do estado, Natal; dois municípios de alto 

Ideb, Acari e Mossoró; e dois de baixo Ideb, São José do Campestre e Riachuelo.  

A participação nesse projeto foi de uma importância imensurável, pois oportunizou a 

pesquisa no município escolhido para estudo, bem como nos outros municípios que serviram 

como amostra. É importante também destacar o banco de dados produzido pelos 

pesquisadores, que possibilitou a sistematização de análises e informações relevantes para a 

construção desse trabalho. Vale destacar que nosso interesse em delimitar a investigação nas 

ações direcionadas para os Conselhos Escolares parte do fato de termos estudado a temática 

enquanto aluna de iniciação científica. O arcabouço estruturante desta dissertação vincula-se 

aos desafios de análise das ações desenvolvidas na dimensão da gestão educacional pelo PAR 

durante o período de 2007 a 2011 no município de Mossoró/RN, que se relaciona, em 

especial, com a existência dos Conselhos Escolares. 

O interesse pelo objeto de estudo desta dissertação justifica-se pelo fato de, a partir do 

documento do PAR (2007/2011), observar-se, quanto aos Conselhos Escolares, que o 

indicador 1 – Existência e funcionamento dos Conselhos –, localizado na Dimensão 1 – 
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Gestão Educacional na área da Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento dos 

Sistemas de Ensino –, foi pontuado como insuficiente, com menos de 50% de Conselhos 

Escolares presentes nas instituições de ensino, os quais ainda são pouco atuantes, cumprindo 

apenas seu papel burocrático em algumas escolas no município de Mossoró. 

Diante dessa realidade, percebe-se a necessidade da criação e/ou implementação dos 

Conselhos Escolares, sendo esse um movimento importante para a prática da gestão 

democrática no ambiente escolar. A esse respeito, Marques (2011, p. 210) considera que 

 
é preciso considerar que os princípios e valores políticos se materializam em 
instituições políticas concretas. Portanto, a realização do ideário democrático 
não pode prender-se apenas a uma modalidade participativa dos cidadãos 
nos processos decisórios, mas na concretização dos princípios democráticos 
em suas instituições, cuja natureza e formas de funcionamento devem ser 
compatíveis com os preceitos democráticos que norteiam os resultados que 
se espera produzir.  

 

Para fins desta pesquisa, adota-se como pressuposto a área da gestão democrática, na 

dimensão da gestão educacional. Defende-se a gestão democrática como uma dinâmica em 

ação para garantir o desenvolvimento participativo e coletivo das decisões nas unidades 

escolares, sendo a atuação efetiva dos Conselhos Escolares um meio viabilizador da gestão 

democrática. Nesse sentido, Bordignon e Gracindo (2006, p. 148) assinalam:  

 

[...] a gestão democrática da educação requer mais do que simples mudanças 
nas estruturas organizacionais; requer mudança de paradigmas que 
fundamentem a construção de uma Proposta Educacional e o 
desenvolvimento de uma gestão diferente da que hoje é vivenciada. 
 

 Nessa perspectiva, a gestão da escola pública deve se estruturar a partir de uma 

concepção de organização dos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, 

culturais, artísticos e pedagógicos, com o objetivo de proporcionar clareza às suas finalidades 

e práticas. Possibilita-se, assim, à comunidade escolar, de modo geral, obter conhecimentos e 

saberes, em um processo dinâmico e criativo de aprendizagem que possa, por meio do 

diálogo, transformar determinado espaço (BRASIL, 2004). 

Partindo da compressão anterior, os princípios que regulamentam a gestão 

democrática da escola pública encontram-se respaldados na legislação educacional brasileira, 

notadamente, na Constituição Federal de 1988 (CF-88) e na Lei n. 9.394 de 1996 – Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – (LDB/96), ordenamento legal que normatiza a condição para 

que os sistemas de ensino público funcionem com base na gestão democrática. Para tanto, 
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devem-se considerar as especificidades e possibilidades históricas e culturais de cada unidade 

de escolar, materializando-se por meio do exercício coletivo e participativo dos atores sociais 

na tomada de decisões quanto à gestão das instituições públicas de ensino.  

Notadamente, na LDB/96, a gestão democrática é estabelecida por meio de regulação 

concebida no formato estabelecido por cada sistema de ensino, federal, estadual e municipal, 

conforme lhes faculta o art. 3º, Inciso VIII da referida Lei. No que se refere ao colegiado que 

prevê a participação democrática dos diversos entes sociais que compõem a comunidade 

escolar, o que será discutido em minúcias neste trabalho, no seu Art. 14º, Inciso II, a Lei 

assegura a “participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” (BRASIL, 1996, p. 5, grifo nosso). 

Esse colegiado democrático que estudaremos na dissertação foi organizado no Brasil 

mesmo antes da publicação dos ideais de democratização da escola pública propugnados 

pelos intelectuais que conceberam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), pois, 

já no ano de 1925, um conselho nesses moldes foi instituído nas escolas rurais do Estado de 

Santa Catarina. Nessa fase, seu objetivo consistia na fiscalização pelos familiares do trabalho 

das escolas, pois, segundo Sobrinho e Barbosa (2014), naquela época, o governo não tinha 

estrutura destinada para realizar o acompanhamento dessas instituições. Após a 

redemocratização do Estado, os Conselhos adquiriram espaço na arena política, constituindo-

se como uma das estratégias da gestão democrática do ambiente escolar. 

Os Conselhos Escolares ganharam reconhecimento na política educacional, sendo 

institucionalizados a partir da redemocratização do Estado, em que estava prevista a 

superação de um sistema escolar seletivo e excludente. Esse novo paradigma de escola 

inclusiva, que apregoa a necessidade de universalização do acesso e permanência aos mais 

pobres, é instituído por diretrizes dos organismos multilaterais mundiais (Banco Mundial, 

FMI, Unesco, dentre outros), os quais promoveram a Conferência Mundial de Educação para 

Todos, que aconteceu na Tailândia, em março de 1990, premissa reforçada pela Conferência 

de Abertura do Fórum Internacional Políticas Públicas de Educação na América Latina, 

realizada em 2010. 

De forma embrionária, o interesse pela temática apresentada nesta dissertação deu-se a 

partir de estudos realizados enquanto bolsista de iniciação científica da base de pesquisa 

Gestão e Políticas da Educação, com bolsa financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A pesquisa da qual participei, intitulada 

“Democratização da Gestão Escolar Pública: O Ideb como Parâmetro de Avaliação”, no 

período de três anos, estava direcionada à área da gestão democrática da escola pública. Por 
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meio desse estudo, foram produzidos e apresentados trabalhos compostos pelos resultados das 

investigações em congressos direcionados a esse campo da pesquisa. Nessa linha de pesquisa, 

existem reuniões de estudos frequentemente, nas quais são discutidos diversos temas 

referentes à política educacional, dentre eles, os que envolvem a gestão educacional e o PAR. 

Além disso, participei, enquanto bolsista do mestrado em Educação, da pesquisa do 

Observatório da Educação/CAPES, intitulada “Avaliação do Plano de Ações Articuladas: um 

estudo nos municípios do RN, PA e MG (2007 a 2011)”. Estudar a gestão democrática no 

contexto do PAR despertou um interesse agudo, o que proporcionou tanto uma ampliação dos 

meus conhecimentos como uma necessidade de contribuir para a discussão sobre a área em 

estudo. Ao observar as informações do PAR do município de Mossoró e afrontar os dados no 

tocante à existência e ao funcionamento dos Conselhos Escolares (CE), percebemos a 

relevância de averiguar como o município tem desenvolvido as ações propostas pelo Plano 

para implementar os Conselhos Escolares. 

Esses dados nos instigam a nos debruçarmos em estudos que nos revelem descobertas 

acerca da seguinte questão de pesquisa: 

• As ações do PAR (2007-2011) em Mossoró voltadas para a implementação dos 

Conselhos Escolares subsidiaram a democratização da gestão na rede 

municipal de ensino? 

Com o intuito de respondermos a esse questionamento, temos como objetivo geral: 

• Analisar as ações desenvolvidas pelo PAR (2007-2011) em Mossoró, na 

perspectiva de uma política de educação que suscitaria a democratização das 

relações na gestão por meio dos Conselhos Escolares da rede municipal de 

ensino. 

Deste objetivo geral, desencadeiam-se os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar aspectos da gestão educacional pública sob o ângulo da 

descentralização e da participação como princípios democráticos orientadores 

de colegiados escolares. 

• Compreender o planejamento educacional público brasileiro subsumido no 

PAR, instrumentalizando a implementação dos Conselhos Escolares nas 

escolas da rede municipal de ensino de Mossoró. 

• Identificar e analisar as ações na implantação do PAR em Mossoró, advindas 

da organização institucional da gestão pública municipal, incentivando o 
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funcionamento dos Conselhos Escolares existentes e a criação de novos 

conselhos. 

 

Visto que, acima, apresentamos o delineamento dos objetivos deste trabalho 

dissertativo, a seguir, faremos a apresentação e a discussão do percurso metodológico 

desenvolvido na pesquisa.  

 

1.1 Percurso metodológico do estudo 

 

O homem, ao longo da história, encantou-se com as descobertas do mundo. A busca 

por conhecimento sempre esteve relacionada a desvendar a realidade e/ou extrapolar a 

curiosidade e viver com melhor qualidade no seu meio físico e material. Ao longo da vivência 

humana, o homem foi criando estratégias inteligentes e dando respostas aos problemas e, 

concomitantemente, passou a buscar sistematicamente o conhecimento. 

Os primeiros passos para a busca do conhecimento surgiram com a necessidade de 

suprir uma incansável curiosidade intelectual, assim como com a vontade de possuir algum e 

qualquer tipo de controle sobre a natureza e confrontar os desafios que põem em risco sua 

própria sobrevivência. Aos poucos, o homem foi conseguindo desenvolver suas capacidades e 

dar respostas inteligentes, através da evolução intelectual. 

A produção do conhecimento, ao ser aplicada, gera benefícios aos indivíduos e às 

sociedades. Na medida em que produz conhecimento, o homem passa a encontrar explicações 

para suas respostas e a apreender a racionalidade intrínseca aos fenômenos. Isso é possível 

quando ele começa a superar o conhecimento do senso comum e a elaborar explicações que se 

dedicam a aprender a racionalidade incorporada aos fenômenos. 

O conhecimento popular e de poder social (mitos, religiões e filosofias das relações 

sociais), ao longo dos anos, transformou-se em saber organizado e, consequentemente, em 

uma forma de controle sobre a natureza. Nesse sentido, a dominação tornou-se o foco da 

ciência moderna e vinculou-se ao poder explicativo dos fenômenos, o que proporcionou ao 

homem a capacidade de elaborar estratégias de defesa e controle sobre o meio em que vive. 

Os mitos, as religiões e as filosofias de vida por si só não possuem a capacidade de 

transformar o mundo, mas permitem mudanças nos valores e nas diferentes formas de 

pensamento e atribuição de sentidos em relação aos fenômenos naturais e psicossociais. 

Uma das principais diferenças entre a filosofia e a ciência é o fruto conhecido como 

método e suas variações. Para Descartes (1996), o conhecimento deve prosseguir de acordo 
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com o método. Nesse sentido, a relação entre o método e a construção do conhecimento se dá 

pela sua capacidade de investigação e pelo bom uso da razão. 

O método é alicerçado em regras (evidência, análise, ordem, enumeração), além de 

causa e efeito, distinguindo o particular do geral. A essência do método está relacionada ao 

conhecimento, que não se produz aleatoriamente e nem de qualquer maneira. 

Diferentes abordagens sobre o método foram sendo construídas ao longo da história, 

caracterizando-se como estratégias para possibilitar a construção do conhecimento. 

Descrições de métodos foram encontradas desde as civilizações antigas, como no Antigo 

Egito e na Grécia Antiga. No entanto, os métodos que fornecem as bases lógicas ao 

conhecimento científico são: método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo, 

método fenomenológico, método positivista, método dialético, entre outros. 

O método dialético é uma forma de analisar a realidade a partir da confrontação de 

teses, hipóteses ou teorias. Para Frigotto (2000, p. 71),  

 

a dialética como método de investigação é, ao mesmo tempo, abordar um 
tema candente e relevante política, ideológica e teoricamente, e, 
contraditoriamente, expor-se a um conjunto de riscos dos quais o 
fundamental é o da banalização ou simplificação. 

 

Enquanto compreensão teórica e metodológica da pesquisa, o materialismo, segundo 

Marx (1989), reúne um conjunto de valores e ideias filosóficas que direcionam o movimento 

da matéria como constituinte, em primeira e última instância, de qualquer ser, coisa ou 

acontecimento no universo. Conforme esse método, considera-se realidade toda matéria em 

constante movimento que compreende a constituição dos diferentes seres que habitam o 

universo. Nesse sentido, o materialismo entra em contraposição com o idealismo, que se 

fundamenta no conjunto das ideias e dos valores transcendentais. Assim, o materialismo 

histórico e dialético se volta para as transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas 

ao longo da história, decorrentes do desenvolvimento das forças produtivas. 

Por esse ângulo, Netto (2011) mostra que Marx absorveu com grande criticidade os 

princípios da dialética hegeliana, contrapondo-se à forma como seu mentor compreendia a 

construção do conhecimento e da realidade, pois, para ele, a teoria é o real movimento em que 

se inscreve o objeto ou o conjunto de objetos pautados na realidade. Nesse sentido, o objeto 

de uma pesquisa, compreendido como um conjunto de elementos teóricos, não apresenta 

inteira dependência do pesquisador, pois possui existência objetiva e concreta. 
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 Desse modo, o pesquisador deve ultrapassar os limites da aparência, do imediato e do 

sensível, objetivando conhecer a essência e a movimentação do objeto a ser investigado em 

uma determinada realidade. Em suma, para Marx, o conhecimento teórico, oriundo do método 

da pesquisa, possui como ponto de partida a aparência fenomênica, para chegar à essência do 

objeto (NETTO, 2011). Uma vez alcançada a essência do objeto a ser investigado, o 

pesquisador entende seu movimento em um processo no qual utilizam-se instrumentos 

analíticos que induzem à síntese, desenvolve um plano das ideias propiciado pelo método e, 

como resultado, reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que foi investigado. 

Netto (2011) destaca ainda que, ao discutir a concepção marxiana da teoria, o papel do 

sujeito pesquisador na construção do conhecimento é de intensa atividade e participação 

efetiva. É fundamental que ele opere o conhecimento de forma a criticá-lo, mobilizá-lo e 

revisá-lo sempre com a imaginação, saindo de sua aparência e conhecendo sua essência. 

Nesse sentido, a participação do sujeito é substancial em um processo de pesquisa em que ele 

se apropria da matéria, apoderando-se dela, de modo a conhecer seus detalhes a fim de 

compreender a totalidade do objeto. A lógica desse pensamento é a da totalidade, visando 

compreender as partes, seus movimentos e suas contradições para chegar ao todo. 

No processo de pesquisa, as técnicas, os instrumentos e os recursos usados para 

construção do conhecimento sobre o objeto podem ser variados, dentre os quais podemos 

destacar a análise da literatura e documental, as formas de observação e os dados 

quantificáveis. Os instrumentos, conforme Netto (2011), auxiliam o pesquisador a apropriar-

se da matéria e a conhecer sua essência, partindo da aparência e dos elementos que a 

constituem. Assim, nota-se que os procedimentos analíticos, desenvolvidos ao longo da 

história para a formulação da crítica da economia política, orientam a identificação das 

contradições no sistema capitalista de produção. Nesse sentido, é substancial realizar o que o 

autor denomina de caminho inverso, no que diz respeito às formulações científicas de 

conhecimento da realidade e dos objetos a serem investigados. Esse movimento permite que 

os diferentes indivíduos e grupos sociais consigam compreender as representações na 

perspectiva de totalidade e das múltiplas relações.  

Para Kosik (1976), o conhecimento está ligado ao ato de conhecer como uma relação 

que se estabelece entre a consciência que conhece e o objeto conhecido, mas podemos 

também  nos referir ao produto e ao resultado desse ato, ou seja, ao saber adquirido e 

acumulado pelo homem ao longo da história. Com base nesse entendimento, o conhecimento 

está aliado ao ato de perceber ou compreender por meio da razão e da experiência, ou seja, ele 

parte de uma construção dialética, como algo elaborado e não dado a priori. Assim, “[...] a 
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realidade não se apresenta aos homens à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que 

cumpre intuir, analisar e compreender teoricamente [...]” (KOSIK, 1976, p. 15). 

 Caracterizado como esforço sistemático e crítico, na construção do conhecimento, o 

materialismo dialético consiste no processo de mediação da aprendizagem, sendo necessário 

responder qual a concepção que temos sobre a realidade social para desvendar o modo do ser 

existente, criando-se, assim, uma estrutura própria do objeto. “A característica precípua do 

conhecimento consiste na decomposição do todo [...]” (KOSIK, 1976, p. 18). A dialética não 

atinge o pensamento de fora para dentro, nem de imediato, tampouco constitui uma de suas 

qualidades; o conhecimento é a própria dialética em uma das suas formas, a decomposição do 

todo. 

Por esse viés, a historicidade do objeto desse estudo consiste em apreender e 

compreender determinações históricas e determinados conceitos, possibilitando criar 

representações resultantes da práxis humana na construção do conhecimento. Entendemos que 

o indivíduo no processo de conhecimento não apenas apreende o sentido das coisas, mas 

também cria reformulações sobre elas. Ele enxerga a realidade para além dela, não sendo 

somente um processo de descobrimento.   

Um dos grandes desafios diz respeito a apreender a particularidade dentro da 

totalidade. No caso do objeto de estudo desta dissertação, a totalidade parte das políticas 

educacionais-gestão democrática, chegando nos Conselhos Escolares. Por ser um tema amplo, 

é de suma importância demarcar o recorte dentro da totalidade. Desse modo, o sujeito que 

busca o conhecimento almeja entender as partes dentro da totalidade e manter a 

relação/interação da parte com o todo. A totalidade, por sua vez, é mais do que a soma das 

partes. 

A realidade é conceptível, motivo pelo qual, para compreendê-la, faz-se necessário 

que o sujeito se separe do objeto, pois o distanciamento possibilita a percepção das 

particularidades. Ainda a esse respeito, Kosik (1976, p 35) ressalta que “a realidade é 

interpretada não mediante a redução a algo diverso de si mesma, mas explicando-a com base 

na própria realidade, mediante o desenvolvimento e a ilustração das suas fases, dos momentos 

do seu movimento”. 

Nessa perspectiva, entende-se que toda verdade é relativa. O sentido das coisas será 

dado no trajeto do caminho percorrido. O conhecimento, por sua vez, serve para além da 

compreensão do homem. Segundo Frigotto (2000), caracteriza-se como a unidade entre teoria 

e prática na busca de transformação de novas sínteses no plano conhecimento e no plano da 

realidade histórica.  
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A partir do conhecimento, podemos romper com alguns pensamentos dominantes ou 

ideológicos. Além disso, ele possibilita diferentes concepções de realidade, não sendo 

somente a crítica pela crítica ou apenas o conhecimento, mas, sim, “a crítica e o conhecimento 

crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento 

e no plano histórico-social” (FRIGOTTO, 2000, p. 81). 

Portanto, o conhecimento é um avanço anterior, constituindo implicações para uma 

ação concreta. Trata-se da ação das práxis, em que o saber permite (ou deveria permitir) uma 

ação mais avançada como base para uma nova ampliação. Por sua vez, a pesquisa 

adormecida, esquecida e não usual acaba não tendo nenhum sentido histórico e político.  

Com base nessa perspectiva metodológica, busca-se compreender se as ações 

desenvolvidas pelo PAR (2007-2011) em Mossoró, voltadas para a implementação dos 

Conselhos Escolares, subsidiaram a democratização da gestão na rede municipal de ensino. 

Além disso, objetiva-se identificar e analisar as ações na implantação do PAR em Mossoró, 

visando a organização institucional da gestão pública municipal no incentivo do 

funcionamento dos Conselhos Escolares existentes e na criação de novos conselhos. 

Para a sistematização desta pesquisa, elencaram-se algumas fases, como: a priori 

estabelecemos nossa problemática da pesquisa, baseando-nos nas dimensões do PAR, com 

enfoque na gestão democrática no que se refere ao funcionamento dos Conselhos Escolares no 

município de Mossoró. Na sequência, construímos nosso objeto de estudo, a questão de 

pesquisa e os objetivos supracitados, bem como definimos as bases metodológicas 

fundamentadas na perspectiva sócio-histórica e dialética, que permitiram uma aproximação da 

realidade imersa nas múltiplas determinações. 

Posteriormente, analisamos aspectos da gestão educacional pública, na perspectiva da 

descentralização e da participação como princípios democráticos orientadores de colegiados 

escolares, e buscamos compreender o planejamento educacional público brasileiro subsumido 

no PAR e instrumentalizado na implementação dos Conselhos Escolares nas escolas da rede 

municipal de ensino de Mossoró, por meio da análise documental e bibliográfica. 

Por fim, identificamos e analisaramos ações na implantação do PAR em Mossoró 

voltadas para a organização institucional da gestão pública municipal, as quais incentivavam o 

funcionamento dos conselhos escolares existentes e a criação de novos conselhos. Os dados, 

referentes aos conselhos escolares na perspectiva da gestão democrática no município de 

Mossoró, foram coletados, por meio das entrevistas aplicadas com os gestores da primeira 

versão do PAR (2007-201) que atuaram na Secretaria Municipal de Educação de Mossoró-

RN, por intermédio da pesquisa do Observatório da Educação/CAPES (2012). 
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Ao longo desse processo investigativo, buscamos relacionar os dados documentais e 

bibliográficos com aqueles contidos nas entrevistas feitas com os gestores da Secretaria 

Municipal de Educação de Mossoró (2007-2011), à luz do referencial teórico-metodológico 

que nos propusemos a investigar, selecionando os aspectos essenciais e auxiliares que 

emergiram de nosso objeto de estudo (FRIGOTTO, 2000). As relações estabelecidas 

resultaram na finalização das etapas desta pesquisa, correspondendo à síntese das análises e às 

reflexões advindas do percurso de forma coerente e concisa da realidade investigada. 

 

1.2 Campo empírico, instrumentos e sujeitos da pesquisa 

 

No que concerne ao campo empírico,1 esta dissertação analisa os dados relativos à área 

da gestão democrática por meio de informações apuradas junto aos gestores da Secretaria 

Municipal de Educação de Mossoró, município pertencente ao universo da amostra da 

pesquisa “Avaliação do Plano de Ações Articuladas: um estudo nos municípios do RN, PA e 

MG (2007 a 2011)”. Essa Rede Municipal foi escolhida por apresentar um dos melhores 

indicadores do Ideb do estado do Rio Grande do Norte. Foram respondentes os indivíduos 

envolvidos com o processo de formulação e implementação do PAR municipal no período 

entre 2007 e 2011. 

 Com a intenção atender aos objetivos traçados na metodologia da pesquisa, foram 

definidos os instrumentos e as técnicas a serem usados na consubstanciação dos trâmites do 

estudo. Para tanto, utilizou-se a revisão bibliográfica, a análise documental e as análises das 

entrevistas que compõem o banco de dados da pesquisa macro por meio da utilização da 

ferramenta do software Word Smith Tools. A revisão bibliográfica diz respeito à 

sistematização de materiais de diversas matizes – livros, periódicos, artigos, dissertações e 

teses – que abordam a temática da gestão escolar democrática na diretriz de implementação 

dos Conselhos Escolares e sua relação com o PAR. 

Essa base teórica sistematizada proporciona ao investigador entender o contexto e 

estruturar a fundamentação teórica. Como bem ressalta Quivy (2008, p. 51), “A escolha das 

leituras deve ser realizada como muito cuidado. Qualquer que seja o tipo e amplitude do 

trabalho, um investigador dispõe sempre de um tempo de leitura limitado”, buscando com as 

análises e conclusões uma nova posição, seja de conceitos, seja de categorias. 

                                                           
1 As informações a respeito do campo empírico estão detalhadas no capítulo 3 desta dissertação. 
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 Dentre os documentos coletados, foram elencados: leis e documentos legais – 

Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988); Lei n. 9.394 de 1996: Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/96); Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe 

sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; Guia Prático 

do Plano de Ações Articuladas (2007-2011); Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, 

princípios e programas (2007); dispositivos legais de regulamentação e consubstanciação dos 

Conselhos Escolares no município de Mossoró, como a Lei n° 1.904, de 19 de dezembro de 

2003 (MOSSORÓ, 2003); Lei n° 1.977, de 24 de junho de 2004 (MOSSORÓ, 2004); Lei n° 

2.769, de 26 de setembro de 2011 (MOSSORÓ, 2011); além dos dados apontados na Pesquisa 

do Observatório da Educação/CAPES (2012), referida anteriormente. Esses documentos 

proporcionaram a análise dos dados, sendo “[...] uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador e dos 

pesquisados” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39). 

As informações utilizadas neste estudo foram retiradas do banco de dados da pesquisa 

macro “Avaliação do Plano de Ações Articuladas: um estudo nos municípios do RN, PA e 

MG (2007 a 2011)”, que utilizou para a coleta a entrevista e o questionário semiestruturado, 

proporcionando “[...] captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

34). Retiraram-se as informações referentes ao município de Mossoró por meio de onze 

informantes da Secretaria Municipal de Educação (SME) que estiveram envolvidos com o 

processo de elaboração, implementação e avaliação do PAR (2011-2014). As ações 

consideradas estavam direcionadas para a dimensão da gestão educacional referente às áreas 

quem envolvem a gestão democrática e a existência de Conselhos escolares. Dentre os 

técnicos da Secretaria de Educação do município de Mossoró, fizemos a escolha por apenas 

três dos onze que responderam as questões direcionadas aos Conselhos Escolares. Para manter 

a privacidade quanto às identidades dos entrevistados, usamos os códigos da pesquisa macro, 

quais sejam: (RN_M02_INF01), (RN_M02_INF08), (RN_M02_INF10), cujo significado é: 

RN (Estado do Rio Grande do Norte); M02 (Município 02 - Mossoró); INF01 (Informante 

01). 

Finalizando, a constituição deste trabalho, conforme atestaremos a seguir, está 

estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo discute sobre a gestão educacional pública, 

a descentralização da gestão e a participação em colegiados democráticos. Em seguida, o 

segundo capítulo trata do planejamento educacional como estratégia política, abordando o 

Plano de Desenvolvimento da educação, o Plano de Ações Articuladas e a política de 
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municipalização. Por fim, o terceiro e último capítulo analisa as ações de implementação dos 

Conselhos Escolares em Mossoró/RN mediadas pelo PAR (2007-2011). 
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2 GESTÃO EDUCACIONAL PÚBLICA: DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO E 

PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADOS DEMOCRÁTICOS 

 

Este capítulo está estruturado em três partes. A primeira é um preâmbulo que situa as 

transformações ocorridas na organização do trabalho e na produção da sociedade capitalista 

contemporânea, bem como os impactos causados em certas dimensões da educação pública 

estatal nacional, ressaltando a nuance da revolução tecnológica flexível e os rebatimentos 

causados pela implementação das diretrizes orgânicas do Estado e dos governos, estadual e 

municipal, nos moldes neoliberais de organização da gestão democrática da escola pública. A 

segunda aborda a gestão democrática da escola pública, discutindo a organização dos sistemas 

de ensino e seus aspectos legais e organizacionais. Finalmente, na terceira, concluímos a 

discussão analisando as dimensões de descentralização, participação e autonomia 

responsáveis pela implementação da gestão escolar democrática, que, logo depois, se 

consubstanciará por meio da conformação assumida pelos Conselhos Escolares no Brasil.   

 

2.1 Apontamentos para apoiar o entendimento sobre a conjuntura de organização da 

sociedade capitalista contemporânea e suas consequências na gestão escolar 

 

A dinâmica de consecução das políticas educacionais brasileiras é conformada pelo 

movimento dialético de constituição da sociedade capitalista contemporânea. No bojo desse 

processo dinâmico, a gestão educacional pública assume uma compleição marcada por 

continuidades e por rupturas, na medida em que está à mercê de transformações econômicas, 

políticas e sociais que orientam as relações na sociedade mundial e local, mudanças que 

direcionam e redirecionam as políticas públicas educacionais desenvolvidas pelo Estado e 

pelos governos.  

Por meio de uma visão dialética da história, buscou-se compreender as políticas 

educacionais desenvolvidas pelo Estado brasileiro e pelos governos, estaduais e municipais, 

em um espaço-tempo que começa a delinear-se a partir de meados da década de 1980, quando 

o arcabouço legal e as instituições governamentais nacionais passaram a experimentar as 

consequências do processo de redemocratização acarretado pela abertura política gradual 

resultante do final do estado de exceção instaurado pelo regime civil-militar de 1964.  

A quadra histórica nacional que diz respeito à derrocada do regime institucional 

autoritário de 1964 no Brasil não ocorre isolada. No mesmo período, já são sentidos os efeitos 

da crise capitalista mundial dos anos 1960-1970, que aponta para o esgotamento do processo 
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de organização do trabalho nos moldes taylorista2 e fordista3 e do modo intensivo de 

acumulação de capital.  

Nesse estágio de desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, é possível 

identificar a paulatina corporificação hegemônica da composição produtiva flexível, tanto no 

campo científico-tecnológico quanto no mercado global. No que diz respeito ao primeiro 

campo, a materialidade é percebida na organização laboral erguida em bases toyotistas, já 

quanto ao segundo domínio, a concretude é observada no crescente movimento volátil de 

capitais mundiais ancorados em bolsas de valores. Essa situação se materializa motivada, 

dentre outras causas, pelas crises do petróleo de 1973 e 1979 e pela flutuação da banca 

cambial do dólar com o fim das condições monetárias previstas no Acordo de Bretton Woods, 

circunstâncias que contribuem para a falência fiscal do erário público e o elevado 

endividamento externo dos países subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil.  

Esse é um contexto histórico caracterizado por mudanças no processo de organização 

da planta produtivo-tecnológica da empresa capitalista, pela acentuação da dinâmica de 

exploração e qualificação da força de trabalho, pela internacionalização financeira do capital e 

pelo endividamento fiscal dos estados nacionais capitalistas dependentes. Logo, em função da 

junção e correlação de todas as mudanças estruturais referidas, este foi um momento propício 

para a assunção dos ideais e das ações dos economistas ortodoxos e dos burocratas de matiz 

neoliberal4.  

                                                           
2 Pinto (2010, p. 31, grifo nosso) afirma: “O que distingue o sistema taylorista de organização dos seus 
precedentes é o fato de que toda essa complexa análise e planejamento que envolve ficam, após sua 
implementação, a cargo da administração da empresa, e somente dela. Toda a experiência, todas as técnicas 
relativas às atividades realizadas nas várias instâncias da empresa são repassadas para trabalhadores 
especializados em analisá-las com base em métodos experimentais, através dos quais são padronizadas, tendo em 
vista a redução da quantidade de operações desnecessárias, do tempo de execução das demais, dos gastos de 
energia física e mental dos trabalhadores, da ociosidade dos equipamentos, dos intervalos entre uma operação e 
outra, entre outros objetivos”. 
3 Discutindo as características do trabalho desenvolvido no modelo orgânico de produção fordista, Pinto (2010, 
p. 38) assevera: “A intervenção criativa dos trabalhadores nesse processo é praticamente nula, tal como sua 
possibilidade de conceber o processo produtivo como um todo, pois cada qual é fixado num mesmo ponto da 
produção o tempo inteiro, de modo que se possibilite à linha de montagem trazer, automaticamente e numa 
cadência exata à sua frente, o objeto de seu trabalho, estando cada trabalhador equipado em seu posto com todas 
as ferramentas e instrumentos necessários ao alcance da mão. O nível de simplificação impede qualquer 
abstração conceitual sobre o trabalho e isso, vale dizer, é uma finalidade do sistema”. 
4  Para Corrêa (2003, p. 36-39), o Neoliberalismo, “na prática política, constitui um conjunto particular de 
receitas econômicas e programas políticos colocados em prática a partir da década de 70, inspirados, 
inicialmente, em duas obras: O caminho da servidão, inscrito em 1944, pelo representante mais importante da 
Escola de Viena, Friedrich Hayek (1987), Capitalismo e Liberdade, escrito por Milton Friedman (1977), o maior 
expoente da Escola de Chicago. [...] O modelo fordista foi gradualmente sendo substituído na esfera econômica 
pela terceirização, desregulamentação, predomínio do capital financeiro, dispersão e fragmentação da produção, 
centralização/velocidade da informação e velocidade das mudanças tecnológicas. Por sua vez, o modelo 
keynesiano do Estado do Bem-Estar Social foi condenado pela política neoliberal que, em seu lugar, criou o 
Estado mínimo, a desregulamentação do mercado, a competitividade e a privatização da esfera pública. Temos, 
portanto, um modelo econômico e político que no plano da ideologia se materializa no predomínio do fetichismo 
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O neoliberalismo, de acordo com Harvey (2015), se tornou uma doutrina pujante a 

partir da década de 1970, defendendo a absoluta liberdade de mercado e sendo contrária à 

intervenção estatal na economia, ingerência que deve ocorrer exclusivamente em setores 

imprescindíveis ao funcionamento do núcleo estratégico do Estado – arrecadação de 

impostos, segurança nacional, dentre outros –, ainda assim, em grau mínimo. Em sua essência 

ideológica, o neoliberalismo foi pensado como uma proposição político-econômica contrária 

ao Estado intervencionista e de Bem-Estar Social. 

Portanto, foi a partir desse momento que os intelectuais orgânicos neoliberais 

passaram a defender que a organização da gestão estatal assumisse as diretrizes propostas nos 

moldes gerenciais – eficiência e eficácia na aplicação do gasto público, atingida por meio da 

privatização, da desregulamentação e da descentralização das políticas públicas 

governamentais. Essas diretrizes neoliberais se contrapunham à gerência estatal organizada 

nos moldes burocráticos, que, principalmente a partir dos idos dos anos 1950, no período pós-

Segunda Guerra Mundial, passou a ser o modelo de gestão utilizado pelos administradores 

públicos vinculados ao aparato do Estado de Bem-Estar Social, paradigma de gestão do 

Estado, então, defendido pelos políticos e gestores ligados à organização política de matiz 

socialdemocrata.  

Notadamente, desde o período em que se iniciou, em meados dos anos 1980, até os 

dias atuais, os princípios neoliberais referidos, em maior ou menor grau de proeminência, 

foram defendidos e implementados pelos economistas, políticos e burocratas que passaram a 

administrar os governos dos países ditos em vias de desenvolvimento.  

Segundo esses gestores, sejam eles da matiz neoliberal mais ortodoxa, vertente mais 

marcante nas décadas de 1980 e 1990 e nos últimos dois anos, sejam da neo-social5, mais 

presente em grande medida nas duas primeiras décadas dos anos 2000, o estágio de 

desenvolvimento e acumulação das forças produtivas capitalistas e os patamares crescentes do 

gasto público na área social não comportam mais um padrão de desenvolvimento econômico 

                                                                                                                                                                                     
da mercadoria; no plano econômico e social, traduz-se no processo crescente de exclusão social, a partir da 
exclusão econômica e social da classe trabalhadora; e no plano das teorias, na crise da razão”.  
5 Para Silva (2009, p. 26), o Estado neo-social surge na contemporaneidade como um novo paradigma de estado, 
que seria resultado da síntese de determinadas características do Estado de Bem-Estar Social e do Estado de 
diretriz neoliberal: “O modelo de Estado neo-social está para o Estado social assim como Estado neoliberal está 
para o Estado Liberal. Apesar das <<parecenças familiares>> entre os dois últimos (defesa de um Estado 
mínimo ou limitado, prioridade no equilíbrio das contas públicas e à estabilidade macroeconómica, preocupação 
centrada nos direitos civis e políticos, em detrimento dos direitos sociais), a verdade é que estamos perante dois 
modelos histórica e estruturalmente distintos. [...] O Estado neo-social distingue-se do Estado regulador pela 
relativa valorização dos imperativos de ordem social e política face aos imperativos de estabilidade 
macroeconómica. De resto, não é por acaso que a questão da legitimação social do regime democrático hoje se 
recoloca com premência”.   
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fundado em elevada intervenção estatal nos moldes do Estado de Bem-Estar Social ou mesmo 

em um arquétipo de crescimento econômico que utilize a via do nacional-

desenvolvimentismo. 

Nesse sentido, conforme a compreensão neoliberal, os dois modelos de organização 

estatal referidos preveem a intervenção reguladora do Estado na economia de mercado e a 

consecução da função de provedor principal do financiamento das políticas públicas sociais 

universalistas, atribuições que, segundo essa ideologia econômica e política, não seriam mais 

de um Estado contemporâneo que adotasse as características gerenciais. Dessa forma, a partir 

do momento em que os gestores públicos incorporassem as premissas de performatividade 

propugnadas pelo estado gerencial, evitar-se-ia o desperdício desproporcional do fundo 

público estatal, despesa oriunda da gestão inadequada dos recursos por parte dos responsáveis 

pela gerência burocrática do Estado, que utilizam processos de administração centralizados e 

rígidos, acarretando prejuízo ao erário nacional, logo, ao cidadão contribuinte de impostos e 

ao consumidor dos serviços públicos.  

No Brasil do início dos anos 1980, mesmo período em que ocorria a solidificação dos 

ideais econômicos e políticos neoliberais em certos países do primeiro mundo (como na Grã-

Bretanha de Thatcher e nos Estados Unidos da América de Reagan), certos segmentos 

progressistas da igreja católica e diferentes movimentos sociais, sindicatos e entidades de 

classe dos trabalhadores passaram a reivindicar o restabelecimento dos direitos 

constitucionais e civis da população brasileira, seja por meio das eleições diretas para a 

escolha dos governantes das diferentes instâncias federativas, seja por meio da transferência 

de poder de decisão para os indivíduos que atuavam na gestão das instituições públicas 

nacionais.  

Portanto, pelo exposto, tanto os intelectuais e políticos neoliberais quanto os 

indivíduos vinculados aos movimentos sociais progressistas demandavam a reforma do estado 

burocrático-patrimonialista brasileiro, contudo, para os primeiros, era uma questão de 

substituir o método de administração burocrática pelo da administração gerencial do Estado, 

que, dentre outras características, defende a racionalização na aplicação dos recursos do 

Estado e a transferência de responsabilidades – financiamento compartilhado e fiscalização 

dos recursos – para os cidadãos situados na ponta do sistema gestor. Para o segundo 

segmento, representava de fato a transferência do poder de decisão, no âmbito da gestão 

pública estatal, para os entes sociais beneficiários da política social. Assim, a 

distribuição/aplicação dos recursos do Estado nacional seriam decididos pelas comunidades a 

serem atendidas.   
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Quando nos referimos especificamente à dimensão de desenvolvimento das políticas 

educacionais públicas do Estado brasileiro, essa democratização do poder passa a ser exigida 

pelas entidades representativas dos trabalhadores em educação (ANDES, CNTE, dentre 

outras) e por outras associações científicas originárias dos movimentos organizados da 

sociedade civil (ANPED, SBPC, dentre outras), que pleiteiam a concretização de 

procedimentos legais e institucionais-pragmáticos que consubstanciem o direito à existência 

da gestão democrática no âmbito da escola pública, a qual deveria materializar-se por meio da 

eleição direta para diretores das instituições escolares e da implantação e implementação de 

colegiados democráticos (grêmios, Conselhos Escolares e entidades mantenedoras de 

recursos). A concepção defendida por essas entidades é de que esses colegiados 

representativos passem a deliberar quanto à gestão administrativa, política, financeira e 

pedagógica das escolas públicas, sempre em uma diretriz de ação fundada na concepção 

sociocrítica,6 que considera os interesses coletivos e diversos dos segmentos populares 

representados em instituições que ofereçam a educação pública. 

  Refletindo sobre os ditames políticos dos atores sociais que faziam parte dessa 

conformação societária sociocrítica, Lima (2014, p. 17) afirma: “A democratização, naquele 

momento, alicerçava-se numa perspectiva de: a) democracia como processo; e b) formas de 

representação e de atuação direta”, asseverando, ainda, que esse momento é caracterizado pela 

“defesa da descentralização das políticas sociais”. Foi nesse estágio de emersão do processo 

de redemocratização dos anos 1980 que observamos a acentuação da organização dos 

conselhos populares e o eclodir das manifestações de rua, momento no qual os movimentos 

sociais organizados posicionam-se abertamente contra o autoritarismo e o centralismo do 

estado de exceção instaurado no ano de 1964. As inúmeras greves deflagradas no serviço 

público e no setor privado serviram para incitar e ampliar o processo de participação popular. 

Inclusive, algumas redes escolares públicas, municipais e estaduais começaram a reativar os 

grêmios estudantis, os Conselhos Escolares e a realizar eleições diretas para os gestores das 

escolas públicas, movimento que normalmente ocorria em unidades administrativas da 

federação – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro –, estados nos quais, nas eleições 

diretas de 1982, haviam sido eleitos prefeitos e governadores de oposição ao regime civil-

militar.  

                                                           
6 Conforme Libâneo (2013, p. 102), “na concepção sociocrítica, a organização escolar é concebida como um 
sistema que agrega pessoas, destacando-se o caráter intencional de suas ações, a importância das interações 
sociais no seio do grupo e as relações da escola com o contexto sociocultural e político. A organização escalar 
não é uma coisa objetiva, um espaço neutro a ser observado, mas algo construído pela comunidade educativa, 
envolvendo os professores, os alunos, os pais. Vigoram formas democráticas de gestão e de tomada de decisões”. 
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O contexto descrito comprova o quanto as ações políticas desenvolvidas pelos 

movimentos sociais populares (sindicatos, partidos políticos e associações – comunitárias, 

cientificas e profissionais) ajudaram a impulsionar o processo de redemocratização 

institucional dos anos 1980, sendo responsáveis por exigir a criação dos colegiados 

democráticos para acompanhamento das políticas públicas sociais, nas áreas de educação, 

saúde, segurança pública, dentre outras. Esses mesmos movimentos sociais despertaram o 

interesse dos atores sociais de participarem dos conselhos nos quais tinham atuação 

sociopolítica no âmbito esfera pública. Na área das políticas educacionais, a contribuição deu-

se por meio da concretização da paulatina democratização da gestão escolar pública, 

democratização que passou a se delinear de forma mais orgânica e acentuada nos anos 1990 e 

2000. 

Portanto, à luz da discussão da trajetória histórica que analisa o processo de 

redemocratização brasileira dos anos 1980 e a concomitante consolidação das políticas 

neoliberais de reestruturação do Estado na diretriz da gestão gerencial, defende-se que, nas 

duas últimas décadas do século XX e na primeira do século XXI, foram delineados os dois 

principais matizes políticos que contribuíram, em graus diversos e difusos, para compreender 

o modus operandi das políticas educacionais no que diz respeito ao estudo da gestão escolar 

pública contemporânea. Isso aconteceu porque os resultados auferidos na implantação e 

implementação dos processos previstos nas diretrizes legais da gestão democrática dependiam 

dos princípios da matriz adotada nos procedimentos de consecução dessa gestão, sejam 

aqueles da gestão democrático-participativa,7 sejam da neoliberal/gerencial. Logo, ao optar 

por uma concepção ou outra, a democratização da administração escolar – nas dimensões 

política, financeira e pedagógica – e a participação dos indivíduos na gestão escolar dita 

democrática são movimentos que devem assumir características de democratização diferentes, 

dependendo de quais encaminhamentos são dados pelos gestores, localizados nas entidades 

mantenedoras do Estado ou no âmbito da escola pública.  

Dessa forma, o processo de gestão escolar adquire uma feição que contempla 

características de cunho neoliberal-gerencial, democrático-participativo ou de um terceiro 

feitio, mutante, híbrido e mais recorrente, que é o resultado da junção dos dois primeiros 

modelos de gestão. Essa terceira matriz é explicada pela própria dialética de convivência 

                                                           
7 Libâneo (2013, p. 104) assevera: “A concepção democrático-participativa baseia-se na relação orgânica entre a 
direção e a participação dos membros da equipe. Acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos 
por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões sem, todavia, desobrigar as pessoas da 
responsabilidade individual. Ou seja, uma vez tomadas as decisões coletivamente, cada membro da equipe deve 
assumir sua parte no trabalho”. 
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múltipla entre os dois primeiros paradigmas, que, mesmo puros conceitualmente em sua 

essência, defendem premissas de gestão contraditórias e não conseguem ficar imunes à 

influência mútua. Esse movimento de coexistência estreita e imbricada dos contrários 

inviabiliza a possibilidade concreta de encontrar apenas um modelo puro de gestão no âmbito 

da práxis da administração escolar pública cotidiana. Essa reflexão contribui para 

compreender a conformação híbrida assumida pela gestão praticada na implementação dos 

Conselhos Escolares, colegiados que estudaremos em pormenor neste trabalho. 

Para aprimorarmos a compreensão dos elementos teóricos que devem ser analisados 

nos diversos capítulos desta dissertação, foi necessário que no preâmbulo deste primeiro 

capítulo fizéssemos reflexões concernentes ao arranjo histórico que repercutiu nas políticas 

educacionais produzidas nas duas últimas décadas do século XX, período que antecedeu a 

primeira década dos anos 2000, momento no qual foi implantado o Plano de Ações 

Articuladas (PAR-2007-2011) no município de Mossoró. Fizemos esse retrospecto para 

encontrarmos mediações relativas aos acontecimentos econômicos e políticos que 

influenciaram no delineamento assumido pelas políticas de planejamento educacional e gestão 

escolar pública na época estudada.  

Portanto, a assertiva anterior explica que, para compreendermos de forma 

contextualizada as ações desenvolvidas para os Conselhos Escolares no Plano de Ações 

Articuladas (PAR-2007-2011) do município de Mossoró, foi preciso, a priori, entender certas 

mudanças na sociedade capitalista, que causaram consequências no ordenamento institucional 

do Estado e do governo nacional, em especial, aquelas que repercutiram nas políticas 

educacionais, nesse caso, que orientaram as ações relativas à gestão democrática na 

formulação e implantação do PDE e do PAR. A seguir, discutiremos em detalhes esse 

contexto.  

 

2.2 A nova gestão pública e a gestão educacional: apontamentos para discussão 

 

Nas três últimas décadas do século XX, ocorreram diversas mudanças nas dimensões 

política, econômica, cultural, organizacional e educacional, que alteraram a forma como as 

pessoas vivem e se relacionam na sociedade capitalista. No final dos anos 1970, a economia 

global foi impactada por uma crise que contribuiu para o esgotamento do padrão de 

acumulação burguês, então sustentado pelas regras de organização produtiva do taylorismo-

fordismo. Essa condição de desequilíbrio foi acentuada pela primeira crise do petróleo de 

1973 e pelo consequente descontrole cambial da economia – desvalorização das moedas 
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nacionais e elevação dos índices inflacionários. Situações de desajuste atreladas a outras 

características, como dependência econômica de capitais internacionais e gestão 

patrimonialista do Estado, acarretaram a crise fiscal dos governos dos países 

subdesenvolvidos, na medida em que os recursos do erário não eram mais suficientes para o 

custeio e a manutenção dos serviços públicos, em especial da área social, a exemplo da 

educação e da saúde. 

A economia enfraqueceu, não conseguindo auferir os mesmos patamares de lucro e 

arrecadação de impostos de épocas anteriores, em que havia a saúde monetária. Essa falta de 

recursos prejudicou diretamente a manutenção do aparelho burocrático do Estado, portanto, 

nesse momento, os governos já não dispunham de financiamento suficiente para arcar com as 

suas obrigações institucionais, nem mesmo as mais precípuas, situação que colocou em risco 

as dimensões econômica, social e política das nações subdesenvolvidas. Refletindo sobre essa 

crise fiscal, Abrucio (1997) compreende que o Estado vinha perdendo seu poder devido a 

crises de governabilidade e aos efeitos da globalização, tendo-se, portanto, um Estado com 

menos recursos e menos poder, o que ocasionou uma reestruturação no modelo 

administrativo. A reestruturação partiu do corte de gasto pessoal e do aumento da eficiência 

governamental, necessitando, para sua superação, de um governo mais ágil e flexível, o que 

modificou o modelo burocrático. 

A crise cíclica e estrutural do sistema capitalista, notadamente, no contexto dos anos 

de 1970, trouxe implicações substanciais em todas as dimensões do Estado e na forma como 

este se organiza e se estrutura. O modelo taylorista/fordista estava em desequilíbrio, tendo em 

vista a rigidez e a inflexibilidade afeitas ao seu processo produtivo, pois o avanço da ciência e 

da tecnologia de diretriz flexível elevava a pressão por crescimento dos lucros via acentuação 

dos processos de exploração da força de trabalho. Em outro movimento correlato de cunho 

global, ligado ao mundo das finanças, o Estado neoliberal afrouxou os controles sobre o fluxo 

financeiro e comercial, processo que pôde ser identificado no crescimento do poder de 

influência econômica e política adquirida pelas multinacionais e na diminuição do poder do 

Estado em controlar as políticas macroeconômicas. 

Nesse momento, por volta de meados dos anos 1970, observamos que o modelo de 

organização produtiva taylorista-fordista, hegemônico desde o final da Segunda Guerra 

Mundial, entrou em decadência, quando os indicadores que medem a acumulação e a riqueza 

do capitalismo apresentaram baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação. Essa crise 

impulsionou a necessidade de implementar um novo método de produção, mais flexível, 
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eficiente e eficaz, que pudesse reestruturar a forma de organização do trabalho humano e, com 

isso, criar as condições de retorno aos patamares de crescimento econômico anteriores.  

Por esse motivo, a diretriz gerencial de gestão advoga que as novas exigências 

requeridas pelas demandas de organização do mundo do trabalho capitalista contemporâneo, 

em especial, na dimensão administrativa do Estado, tornaram o modelo de gestão burocrática 

(rígida) incapaz de dar conta do funcionamento interno das instituições estatais. A burocracia 

passou a ser vista como um padrão inadequado e ineficiente, seguindo as mudanças 

socioeconômicas e políticas. Conforme Bresser Pereira (2006, p. 241), 

 

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 mostrou 
real. No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX cedeu 
definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, 
verificou-se que ela 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. 

 

Teorias antiburocráticas, a exemplo da exposta por Bresser Pereira (2006), se 

expandiam por volta da década de 1970 e 1980, em especial, no Brasil, onde encontraram 

esteio, consolidando-se, a partir de meados dos anos 1990, no governo do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), gestor que adotou o ideário neoliberal e abriu o 

espaço político na administração pública para a implantação do modelo gerencial. 

Em meados da década de 1980, os governos de Margareth Thatcher, na Grã-Bretanha, 

e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, de orientação neoliberal, implementaram reformas 

administrativas do Estado, adotando nuances do receituário gerencial. Embora a consolidação 

de reformas do Estado na diretriz gerencial-neoliberal tenha se dado nas nações desenvolvidas 

referidas, de fato, o primeiro país a seguir o modelo enquanto política de administração do 

Estado foi o Chile, na América Latina. O modelo Bretão foi o precursor de práticas 

disseminadas de contrair a emissão monetária; elevar as taxas de juros; baixar os impostos 

sobre os rendimentos; abolir controles sobre fluxos financeiros; criar níveis de desemprego 

massivos; aplacar greves; impor uma nova legislação antissocial; e cortar gastos sociais. 

Partindo da justificativa de que pretendiam superar a crise fiscal do Estado, governos 

reformistas, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, passaram a adotar a concepção 

gerencial para administrar as instituições do setor público estatal como suposta solução para a 

escassez de recursos públicos, em uma atitude intencional de ampliação da diretriz 
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privatizante, situação que contribuiu sobremaneira para a redução das estatais. As alterações 

do setor público estavam intrinsecamente aliadas a um projeto de reforma direcionado à 

redução de custos e ao aumento da eficiência e da produtividade. O modelo gerencial foi 

proposto pelos reformadores neoliberais no início da década de 1980, com foco no aumento 

da eficiência, no corte de gastos e na atuação mais flexível do aparato burocrático. Esse 

modelo de gestão teve como ponto central a superação do então paradigma burocrático, que, 

conforme os renovadores, era marcado pela rigidez dos processos administrativos de gestão 

pública, condição que levava ao oferecimento de poucos serviços de baixa qualidade à 

população consumidora. 

O modelo gerencial tem a proposta de modernização do setor público, baseando-se em 

conceitos de otimização da qualidade, descentralização e avaliação dos serviços públicos 

pelos seus beneficiados. A primeira fase do gerencialismo de característica Bretã, por seguir o 

padrão do governo da primeira-ministra Margareth Thatcher (1979-1990), buscou a máxima 

da produtividade e da eficiência, no entanto, foi alvo de críticas vindas de intelectuais e 

políticos de formação social-democrata e outros da esquerda trabalhista. Além disso, buscou 

reduzir os custos, ditos elevados, notadamente, dos gastos sociais e daqueles destinados à 

formação dos recursos humanos, que deveriam suprir as demandas de mão de obra qualificada 

para o mercado de trabalho capitalista.  

Por outro lado, esse caminho de supressão brusca de direitos sociais revelou-se 

impróprio para a redução das desigualdades de renda características da sociedade capitalista, 

pois, diferentemente do setor privado, que, naturalmente, foca na produção, no mercado e na 

competitividade, por meio de uma relação custo-benefício baseada na lucratividade do capital, 

a administração pública estatal de cunho social-democrata segue a direção de acolher 

demandas populares que buscam amenizar as desigualdades sociais capitalistas, mesmo que 

para isso tenha que desembolsar um alto custo para erário do Estado nacional, que pesca 

como benefício a consolidação da condição de consensualidade da classe trabalhadora para 

ser explorada. 

A segunda fase do gerencialismo, dito o gerencialismo de Terceira Via8, por originar-

se nas ações desenvolvidas pelos governos trabalhista de Tony Blair (1997-2007), na Grã-

Bretanha, e democrata, de Bill Clinton (1993-2001), nos Estados Unidos, priorizou a 

qualidade do serviço prestado, levando em consideração as necessidades dos seus usuários, 

                                                           
8 Giddens (2005, p. 36) afirma que “[...] ‘terceira via’ se refere a uma estrutura de pensamento e de prática 
política que visa a 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”. 
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nesse momento considerados como clientes, a partir do que se institui o consumerism 

(ABRUCIO, 1997). Seu foco estava direcionado ao “cidadão consumidor” e o seu argumento 

principal era a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. A medida central adotada pela 

administração estatal foi a descentralização das ações desenvolvidas pelas instituições 

públicas. Essas ações passaram a ser implementadas na ponta do sistema gestor (a escola) e 

também estimularam a competição entre as organizações educativas, implementando-se um 

modelo organizacional contratual para o setor público estatal. 

Por sua vez, surgiu outra reformulação do modelo gerencial, que ficou conhecido 

como Public Service Orientation (PSO). Sua orientação baseava-se na implantação de novos 

conceitos, como transparência, accountability e equidade social. Abruccio (1997) afirma que, 

a partir da problemática da descentralização, foram formulados quase todos os conceitos do 

PSO. No modelo gerencial puro, a descentralização era vista como meio de tornar mais 

eficazes as políticas públicas. No consumerism, a descentralização aproximava as decisões 

dos serviços públicos aos consumidores. O PSO resgata os ideais de participação política 

dentro de um conceito mais amplo: o da esfera pública, tendo a transparência como proteção 

contra novas formas particularistas de intervenção na arena estatal. Além do mais, o conceito 

de competição é repensado, atribuindo maior possibilidade de cooperação entre as agências, 

de modo a melhorar a oferta de serviços públicos. O PSO carrega sua essência dentro dos 

parâmetros que o cidadão teria de controlar a qualidade dos serviços públicos. 

O modelo gerencial, após sua maturação nos governos neoliberais dos Estados Unidos 

e da Inglaterra, ampliou-se para a Europa Ocidental, o Leste Europeu e os países de 

capitalismo dependente. O Consenso de Washington9, realizado em 1989, teve papel 

fundamental para discutir reformas neoliberais para a América Latina. Desse Consenso, 

resultaram cinco eixos principais: redução dos gastos públicos; abertura para o comércio 

exterior; liberalização para o capital financeiro internacional; desregulamentação das leis 

econômicas e trabalhistas; e privatização das estatais. O Centro Latino-americano de 

Administração para o Desenvolvimento (CLAD, 1999) cumpriu o papel de orientar a reforma 

do Estado e a modernização da administração pública, através de reuniões, publicações, 

estudos/pesquisas e implementação de cooperação técnica entre os países membros, 

prescrevendo o modelo gerencial (CABRAL NETO, 2009). 

                                                           
9 De acordo com Batista (2014), na capital dos Estados Unidos, em novembro de 1989, funcionários de 
instituições financeiras internacionais – FMI, Banco Mundial e BID – sediaram a conjunção de grandes medidas 
para promover uma adequação macroeconômica para os países em desenvolvimento com dificuldades. Essa 
reunião resultou no Consenso de Washington.  
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No Brasil, a ideia de uma administração pública gerencial iniciou seu processo de 

concretização a partir da década de 1990, quando o neoliberalismo foi adotado como política 

de Estado pelo governo do Presidente Fernando Collor de Melo. No curto espaço de tempo 

dessa gestão, ocorreu um processo de reestruturação produtiva das empresas nacionais sob os 

auspícios do capitalismo nacional e internacional. A partir desse momento, iniciou-se a 

implementação de políticas fundadas na diretriz de desregulamentação do mercado, logo, do 

livre comércio, condição que é consolidada nos dois períodos do governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 1995-1998 e 1999-2002. 

Seguindo essa concepção de gestão gerencial, já no primeiro mandato do governo de 

FHC, foi implementada uma reforma do Estado que causaria uma reestruturação em todo 

modelo de gestão estatal. Esse processo foi consubstanciado por meio do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), no qual se buscou implantar políticas 

neoliberais e gerenciais cujo eixo fundante era a consecução de um Estado mínimo, mais 

“enxuto” e flexível, fundamentado nos princípios da eficiência, da produtividade, da 

descentralização administrativa e da avaliação/controle dos serviços públicos.  

Nesse momento, o Estado brasileiro passava por um processo de modernização que 

tinha como lastro as políticas públicas, as quais buscavam elevados graus de racionalidade, 

produtividade e eficiência, todos princípios espraiados pelas políticas sociais e nas atividades 

mercantis (SILVA, 2014). A centralidade baseou-se na lógica da preponderância do setor 

econômico privado sob o público, constituindo-se como um momento oportuno para o 

crescimento do setor privado no país, tendo em vista as possibilidades comerciais lucrativas 

que surgiram, inclusive, na área de exploração da educação privada de mercado. Para Cabral 

Neto e Sousa (2008, p. 58), “ao mercado é atribuída capacidade de a tudo conduzir e, 

consequentemente, ter o poder de organizar o planejamento e coordenar a economia em nível 

global”. O Estado foi impulsionado a uma reestruturação do seu papel na economia, agindo de 

forma a diminuir sua ação e caracterizando-se como Estado mínimo. 

Abrucio (1997) compreende o sistema administrativo brasileiro de forma híbrida, na 

medida em que setores da administração pública se moldam à burocracia ou ao gerencialismo 

na tentativa de oferecer melhores prestações de serviços públicos. Esse novo modelo vem 

respaldar uma nova gestão pública. Nessa via, o Estado assumiu a proposta gerencial e 

racional, proporcionando eficiência aos serviços e eficácia aos gastos públicos. 

A lógica mercantil possibilitou o crescimento do setor privado na economia, já na 

educação, ocasionou processos de reestruturação institucional, organizacional e 

administrativa. A coerência do capital estabeleceu uma forte ligação entre o público e o 
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privado, principalmente na gestão pública, em especial nas escolas e universidades. Os 

intelectuais e administradores defensores da gestão gerencial difundiam a ideia de que o setor 

privado é mais eficiente que o público e tentavam demonstrar que suas matrizes de 

organização deveriam ser incorporadas pelo público de maneira a racionalizar serviços e 

reduzir gastos.  

Esse processo de reforma esteve intricadamente aliado à organização produtiva 

capitalista, de maneira que se baseou, dentre outros fatores, em especial, nos elementos 

resultantes da reestruturação produtiva, que levaram à intensificação da globalização 

econômica do capital e à crise fiscal dos estados subdesenvolvidos, na década de 1970, 

condição na qual ganharam legitimidade os princípios neoliberais e sua profusão pelo mundo. 

Nesse estágio, as políticas desenvolvidas pelos organismos multilaterais mundiais, como 

aquelas do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial e da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), tornaram-se referência na criação e 

implementação dos programas de desenvolvimento dos países pobres, de forma específica, 

constituindo-se uma estratégia para que os países da América Latina se inserissem na 

economia globalizada. 

 

2.2.1 As repercussões da nova gestão pública no campo educacional 

 

A nova gestão pública ganhou maior reconhecimento no final do século passado, ao 

utilizar como veículos as críticas feitas ao burocratismo e à ineficiência do Estado de Bem-

Estar social. Essas queixas impulsionaram sua argumentação a favor da implantação do 

gerencialismo no setor público, que, naquele momento, final dos anos de 1970 e início de 

1980, estava acossado pela crise fiscal do Estado, o que incentivou a aceitação do ideário 

recessivo neoliberal e da globalização mercantil do capital. 

A crise fiscal do Estado e a reestruturação produtiva que acarreta a reorganização das 

dinânmicas de trabalho no capitalismo impulsionaram a busca por medidas de gestão em uma 

diretriz de eficiência e eficácia dos processos gestores na administração pública. Nesse 

sentido, passa-se a utilizar orientações orgânicas já estabelecidas pelo setor 

empresarial/privado. Essa direção serve de alicerce para o campo da gestão educacional, 

notadamente, com base nas diretrizes políticas dos organismos multilaterais mundiais na área 

da educação, planos que são encaminhados para os países da América Latina. 
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Para justificar a necessidade de adoção de novas estratégias gerenciais, funda-se a 

perspectiva de superação de paradigmas antigos de gestão centralizadora, adotando uma 

concepção de modernidade. Desse modo, segundo Castro (2008, p. 391), 

 

A gestão gerencial caracteriza-se pela busca da eficiência, pela redução e 
pelo controle dos gastos públicos, pela demanda de melhor qualidade dos 
serviços públicos, pelos modelos de avaliação de desempenho, por suas 
novas formas de controlar o orçamento e os serviços públicos e pela 
descentralização administrativa, que dá maior autonomia às agências e aos 
departamentos. 

 

 É nessa perspectiva da relação indivíduo/cliente, que a gestão gerencial se alicerça, 

tendo seu foco baseado na transferência de maior autonomia e responsabilidade para o 

cidadão administrador. Esse modelo de gestão passa a ser orientado para o alcance de 

resultados exitosos, configurando-se em uma forma de o setor público atingir os resultados 

que foram previamente definidos no planejamento, processo gerencial que favorece a 

máquina pública e melhora as ações estratégicas do Estado. Essa nova gestão pública se 

contrapõe à administração pública burocrática por via do planejamento, da organização e da 

concretização de novos modos de gerir a máquina pública, como também concebe novas 

formas de governar, interferindo diretamente nos objetivos que regem as ações públicas 

estatais. 

 No intento de compreendermos melhor a dinâmica de implantação dessa nova 

gerência pública, citamos Castro (2008, p. 391-392), que apresenta as principais 

características da reforma gerencial, dentre as quais podemos destacar:  

 

a) a descentralização/desconcentração das atividades centrais para as 
unidades subnacionais; b) a separação dos órgãos formuladores e executores 
de políticas públicas; c) o controle gerencial das agências autônomas, que 
passa a ser realizado levando em consideração quatro tipos de controles, 
quais sejam: controle dos resultados, a partir de indicadores de desempenhos 
estabelecidos nos contratos de gestão, controle contábil de custos, controle 
por quase-mercados ou competição administrada, e controle social; d) a 
distinção de dois tipos de unidades descentralizadas ou desconcentradas (as 
agências que realizam atividades exclusivas do Estado e os serviços sociais e 
científicos de caráter competitivo); e) a terceirização dos serviços e f) o 
fortalecimento da alta burocracia. 

 

A modernização da gestão gerencial, com base nas características citadas, se introduz 

nas políticas educacionais como processo de reforma desencadeado no continente latino-

americano, com vistas a modificar o setor público e a construir consensos regionais que 
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pudessem consubstanciar-se em um projeto de educação para a região, tomando por base os 

moldes do Projeto Principal de Educação (PPE) e o Programa Educação para Todos (EPT). 

Nesse sentido, Cabral Neto e Rodriguez (2007, p. 24) afirmam: “As reformas educativas, 

acompanhadas de investimentos e tendo como centralidade a reestruturação dos currículos e 

da gestão, são por excelência, a defesa assumida pela UNESCO e outras agências 

internacionais”. Nesse momento, a reforma gerencial propõe melhorar a qualidade da 

educação pública oferecida aos mais pobres, atendendo as demandas impostas pelo capital na 

lógica dos princípios emergentes de equidade e democratização social. 

Essas orientações educativas para América Latina repercutem diretamente nas escolas 

públicas brasileiras, principalmente na forma de conceber a sua gestão, conforme apontam 

Cabral Neto e Rodriguez (2007, p. 24): 

 

A segunda dimensão relativa ao terceiro objetivo do PPE está relacionada 
com as reformas e, particularmente, com as mudanças no modelo de gestão. 
A proposição consistia em abandonar o modelo tradicional de gestão do 
Estado (centralizador e burocrático) e adotar um novo estilo assentado na 
abertura do sistema, no estabelecimento de novas alianças, nos processos de 
descentralização e na ênfase na qualidade e na equidade da educação. 
Sustenta-se a necessidade de se gerar um novo papel do Estado em relação à 
educação. Trata-se de, por meio da gestão, desenvolver novas formas de 
regulamentação e regulação da atividade educacional. 
 
 

As estratégias gerenciais a serem implementadas na educação pública, referidas por 

Cabral Neto e Rodriguez (2007), incluíram, de modo geral, as ideias de empoderamento, 

responsabilização e descentralização, distribuindo tarefas e delegando poder de decisão a 

níveis inferiores da escala organizacional. No Brasil, desde a última década do século XX, 

quando se iniciou o processo de reforma do aparelho do Estado, a gestão baseou-se nos 

resultados e nos indicadores de desempenho, fatores que foram determinantes para o processo 

de modernização. 

O setor público adotou o modelo de gestão descentralizada, tendo como seus 

representantes usuários/clientes que desenvolviam as atividades sob orientação das referências 

dos organismos internacionais. O novo modelo de gestão disseminou-se nos princípios de 

organização baseados na gestão de estratégia e no controle da qualidade, bem como na 

perspectiva da contenção de gastos, na eficiência e na eficácia. 

Thereza Lobo (1990, p. 6) aponta que a descentralização envolve 

 
Necessariamente alterações nos núcleos de poder, que levam a uma maior 
distribuição do poder decisório até então centralizado em poucas mãos. Esta 
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é a razão por que fica mais cômodo e tranquilo para o governo assentado em 
bases centralistas privilegiar a desconcentração e rotulá-la de 
descentralização. 
 

Todavia, esse modelo baseia-se na transferência de responsabilidades e atribuições aos 

entes federados, delegando atividades a serem desenvolvidas no ambiente escolar. Existe uma 

cooperação mútua na prestação de determinados serviços entre sociedade civil e Estado, 

sobretudo pelo fato de algumas responsabilidades terem sido transferidas sem recursos 

orçamentários, pedagógicos e humanos que permitissem criar escolas efetivamente 

autônomas. 

O sucesso escolar é dimensionado na concepção de modernização da gestão gerencial 

como uma estratégia das reformas educacionais, baseado no princípio dos resultados e 

indicadores de desempenho. Esse princípio de gestão tem se propagado no setor público, 

assumindo uma feição descentralizada e envolvendo a participação dos sujeitos 

(usuários/clientes) em um processo que favorece uma proposta de gestão no campo 

educacional.  

Os organismos internacionais servem de base para orientar o novo modelo de gestão 

educacional. Dentre eles, a CEPAL apresentou um documento, em 1990, intitulado 

Transformación productiva con equidade, que centraliza a educação como o caminho para 

almejar avanços técnicos e adentrar em um mundo globalizado e em desenvolvimento. O 

documento apresentado pela CEPAL foi alvo de discussão na Conferência de Jontien, que 

ocorreu na Tailândia, em 1990, resultando nos Planos Decenais de educação. Os Planos 

direcionavam a modernização da gestão no ambiente escolar em prol dos seus objetivos, posto 

que nas instituições de ensino se estabelecia um novo padrão organizacional, advindo da 

gestão gerencial, que buscava otimizar 

 

[...] formas descentralizadas de execução e avaliação por critérios de eficácia 
e eficiência, são criadas para o exercício de controle mais direto sobre os 
conteúdos curriculares e sobre a avaliação de resultados. O controle vem 
expresso na tentativa de homogeneização de conteúdos escolares (PCN) e na 
Política Nacional de Avaliação desenvolvida pelo Estado. A saber: SAEB, 
ENEM, Exame Nacional de Cursos, CAPES. O modelo de avaliação 
estandardizada traz como diretriz mestra o controle de objetivos previamente 
definidos; os produtos ou resultados educacionais compatíveis com a 
proposta das reformas e com as ideologias mentoras destas.  

 

 O processo de modernização pautado na gestão gerencial da educação admite a 

participação dos agentes envolvidos nos processos educacionais, os quais são 
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responsabilizados pelos resultados alcançados em cada instituição de ensino. É nesse sentido 

que a descentralização se torna uma aliada desse mecanismo de gestão, possibilitando a essa 

nova estratégia a participação dos agentes educativos (que deveriam assumir a 

responsabilidade pelos resultados), a concentração dos recursos nos setores mais necessitados 

da população e o desenvolvimento da responsabilidade e criatividade dos docentes. A 

descentralização é apontada como uma estratégia capaz de possibilitar o envolvimento dos 

potenciais atores educacionais na consecução dos objetivos educacionais. 

O funcionamento do modelo gerencial também carrega consigo, mesmo com um 

significado diverso, termos da concepção de gestão democrático-participativa, a exemplo de: 

participação, autonomia e descentralização. Entretanto, quando utilizados na diretriz 

neoliberal, são mecanismos que buscam, exclusivamente, o processo de racionalização dos 

recursos públicos na lógica da performatividade gerencial, sem representar uma transferência 

de poder real de deliberação ao coletivo social de indivíduos situados na escola pública.  

Desse modo, a diretriz gerencial/neoliberal induz ao esvaziamento político no que se 

refere à gestão democrático-participativa na escola pública, notadamente, pelo fato de essa 

última concepção demandar que ocorra uma participação irrestrita dos atores sociais coletivos 

que atuam na escola pública, não podendo nesta ocorrer tutelada autoritária do Estado nas 

condições de exercer o poder de decisão e na forma de gerir, conforme demanda a diretriz 

gerencial. Na diretriz democrático-participativa, a tomada de decisões é autônoma e coletiva, 

baseada em uma lógica de funcionamento à luz dos princípios da gestão democrática, 

apregoados pelos movimentos populares, conforme observaremos no item a seguir. 

 

2.3 Gestão Democrática da Educação Pública  

 

Para iniciarmos a discussão sobre a gestão democrática da educação pública, 

consideramos necessário partir da compreensão da democracia, definindo a origem da palavra 

e seguindo com suas (re)significações e aplicabilidades históricas, de modo que o 

desenvolvimento do texto está estruturado no pensamento crítico e reflexivo e assentado nas 

contribuições de diferentes autores. 

A palavra democracia tem origem no grego demokratía, que é composta 

por demos (que significa povo) e kratos (que significa poder). Na definição de Benevides 

(2002, p. 72-73), 
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Democracia é o regime político da soberania popular, porém com respeito 
integral aos direitos humanos. A fonte do poder está no povo que é 
radicalmente o titular da soberania e que deve exercê-la – seja através de 
seus representantes, seja através de formas diretas de participação nos 
processos decisórios. É o regime de separação de poderes e, essencialmente 
é o regime da defesa e da promoção dos direitos humanos. E quando me 
refiro à garantia dos direitos humanos, estou unindo a democracia política e 
a democracia social. A democracia política, herdeira do liberalismo, com 
liberdades individuais e as liberdades públicas, que são o fundamento dos 
direitos civis elementares. A democracia social é fruto de lutas sociais e da 
consolidação dos valores da igualdade e da solidariedade, acrescidos ao 
valor da liberdade. 

 
 

Nesse sentido, refere-se a um poder destinado ao povo, que é capaz de tomar decisões 

e/ou escolher seus representantes, sendo essa a essência dos direitos humanos. No século 

XIX, diversos pensadores liberais defendiam que a democracia era um fenômeno irreversível. 

Hora (2014, p. 16) afirma que “Aléxis Tocqueville considera uma lei algo que não pode ser 

impedido, o caso que a liberdade entre os homens seja nas condições materiais de vida para 

sentir-se iguais”. Para o autor, a igualdade elimina a liberdade, pois na igualdade não existe 

diferença entre os homens, na medida em que eles passam a obedecer a um tirano. Seguindo 

outros momentos históricos, o conceito de democracia também seguia sendo mudado. No 

século XX, a democracia se limitava à ilusão de uma trapaça política usada pelas elites para 

governar e legitimar-se. 

Historicamente, o poder esteve destinado às classes elitistas, tendo a participação 

limitada, visto que apenas um grupo seleto tinha os direitos plenos de um cidadão.  O direito 

ao voto, por exemplo, estava ligado aos que tinham propriedades e/ou pagavam determinadas 

quantidades de impostos. As mulheres e os homens que não possuíam propriedades ou eram 

assalariados, não votavam.  

O direito ao voto universal foi uma conquista que hoje é praticada em qualquer regime 

liberal-democrático, sendo uma aquisição da democracia contra o liberalismo. Hora (2014) 

enfatiza que o direito à cidadania política faz parte de um ideário democrático, uma vez que o 

voto universal e a livre organização sindical e partidária foram sendo impostos aos regimes 

liberais. 

Por sua vez, a ideia de democratização como valor universal não se refere a formas 

concretas de democracia adotadas ao longo do tempo, pois é passível de mudanças e 

escavação. No entanto, é o processo de democratização propagado em uma crescente escala 

de socialização da participação política que tem valor universal. Ainda nesse sentido, Hora 

(2014, p. 17) ressalta:  
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O processo que amplia a democratização bate-se contra a apropriação 
privada dos mecanismos de poder, resultando em uma contradição: apesar de 
haver pessoas participando organizadamente e, assim, constituindo-se como 
sujeitos políticos e coletivos, há também a manutenção da apropriação 
restrita do Estado por um pequeno grupo de membros da classe 
economicamente dominante ou por uma restrita burocracia que o serve. Esta 
contradição impede a realização plena da democratização, que só se dará na 
medida em que combinar a socialização da participação política com a 
socialização do poder. 

 
 

Fazendo uma reflexão sobre a realização plena da democratização, condição referida 

por Hora (2014), é patente que, na realidade do contexto do Estado nacional brasileiro, há a 

necessidade de maior participação popular nos processos decisórios e de maior controle das 

instituições públicas pela sociedade civil. Desse modo, é preciso superar o paradigma 

autoritário imposto pela ditadura civil/militar (1964-1985) e, consequentemente, abarcar 

aqueles propostos no processo de abertura política dos anos 1980, que culminaram com o 

processo de (re)democratização.  

É esperado que esse processo de redemocratização seja marcado por disputas políticas 

entre as frações de classe, uma vez que o Estado é uma condensação de forças políticas 

contraditórias que disputam a hegemonia de poder circunscrita a essa instituição burguesa. Tal 

contradição se reflete no ordenamento legal da Constituição Federal de 1988, a qual passa a 

institucionalizar a democracia representativa como regime de organização político-social 

brasileira. 

Após a aprovação da Carta Constitucional de 1988, as políticas econômicas e sociais 

dos governos empossados, partir da década de 1990, passaram por diversas transformações 

que seguiram o ideário neoliberal em comunhão com o cenário político mundial. A estrutura 

governamental é transformada e conformada para atender as demandas que buscam melhorar 

o gerenciamento e a produtividade do sistema educacional público. Nos diversos campos do 

espaço público educacional, surgem fórmulas para concretização das orientações previstas na 

administração de matiz ancorada na gestão gerencial. Ao seguir essas diretrizes, os 

representantes da burocracia estatal passam a implementar os processos de descentralização, 

nos quais assume-se a ótica da transferência de competências administrativas e financeiras 

para os membros da sociedade civil situados na escola. Nessa conformação de gestão, o 

Estado redistribui o poder entre as diversas instâncias do sistema educacional. 

De forma concomitante, na esfera global, foram criadas diversas conferências para 

tratar da reforma educacional de matiz gerencial. Nesse momento, as agências internacionais 
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(UNESCO, PNUD, UNICEF, BM) orientavam as reformas dos sistemas educacionais 

públicos na maioria dos países latino-americanos. Na década de 1990, essas agências 

patrocinaram a Conferência Mundial de Educação para Todos, que aconteceu em Jomtien, na 

Tailândia. Esse encontro teve o objetivo de firmar o compromisso entre países mais pobres e 

populosos do mundo no que diz respeito à garantia do direito à educação elementar para todos 

os cidadãos nacionais, pacto que foi chancelado por meio da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. 

O objetivo principal expresso no documento da Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (UNESCO, 1998) é: “assegurar a educação para todos”. Sua diretriz principal 

segue em “universalizar o acesso à educação e promover a equidade”, “[...] é necessário 

universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir as 

desigualdades”; “[...] oferecer a oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de 

qualidade da aprendizagem”; “[...] tomar medidas que garantam a igualdade de acesso a 

educação aos portadores de qualquer tipo de deficiência”. Para tanto, são previstas algumas 

medidas de alargamento da universalização da educação básica “[...] na aquisição e nos 

resultados efetivos da aprendizagem [...]”, sendo necessário definir nos programas 

educacionais do governo “[...] os níveis desejáveis de aquisição de conhecimento e 

implementar sistemas de avaliação de desempenho”. 

No intuito de reafirmar o compromisso dos países que assumiram a responsabilidade 

de proporcionar uma educação elementar de qualidade às crianças das populações mundiais 

mais pobres, a UNESCO, no ano de 2000, organizou em Dakar, no Senegal, um encontro no 

qual foi elaborado o Marco de Dakar, documento que reafirma as metas definidas na 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos (JOMTIEN, 1990). Os governos nacionais 

das diferentes instâncias de gestão, em especial os localizados nos países mais populosos e 

pobres do mundo, no intuito de atingir os objetivos definidos no documento de Dakar, 

passaram a receber apoio financeiro e assessoria técnica nos níveis internacional, nacional e 

regional, para, dessa forma, poderem viabilizar as metas propugnadas de universalização da 

educação elementar. Promoveu-se, assim, uma política de educação para todos por meio do 

engajamento e da participação de toda a sociedade civil organizada e da criação de aparelhos 

de administração e gestão participativa que sejam capazes de prestar contas (UNESCO, 

2001). 

Diante dessas conferências, foram estabelecidas metas, estratégias e diretrizes a serem 

implementadas pelos países participantes. Nesse sentido, essas orientações foram 

incorporadas à reforma educacional brasileira, tendo como slogan institucional “Educação 
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para a equidade social”. Essas orientações dos organismos multilaterais foram implementadas 

e, posteriormente, serviram de alicerce para a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/96), ordenamento legal cujo primeiro objetivo é a concretização 

dos princípios e a regulamentação dos direitos previstos no capítulo da educação estabelecido 

na Constituição Federal de 1988. 

Uma das bandeiras políticas empunhadas pela sociedade civil por meio dos 

movimentos populares durante o processo de redemocratização no Brasil, no período 

compreendido entre o final dos anos 1970 e meados dos anos 1980, tinha como demanda “a 

democratização do acesso à educação” para todas as crianças e jovens brasileiros. Essa 

mesma diretriz requeria a melhoria da qualidade do ensino público e a participação popular na 

gestão da educação e da escola. O objetivo dessas práticas de democratização do aparato 

estatal seria romper com os métodos autoritários e centralizadores do regime civil-militar 

vigente. Nesse sentido, pode-se afirmar esse movimento democratizante foi pensado visando 

uma diretriz em que se instaurariam legalmente e se desenvolveriam práticas democráticas de 

partilha de poder e controle social (SILVEIRA; TAVARES, 2015). Nesse sentido, a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu um Estado democrático de direito, que, na 

compreensão na José Afonso da Silva, pode ser compreendido da seguinte forma:  

 
A configuração do Estado democrático de Direito não significa apenas unir 
formalmente os conceitos de Estado democrático e Estado de Direito. 
Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leve em conta os 
conceitos dos elementos componentes, mas os supere na medida em que 
incorpora um componente revolucionário de transformação do status quo. E 
aí se entremostra a extrema importância do art. 1 º da Constituição de 1988, 
quando afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado 
democrático de Direito, não como mera promessa de organizar tal Estado, 
pois a Constituição aí já o está proclamando e fundando (SILVA, 1988, p. 
15-16). 

 

Nessa mesma diretriz referida por Silva (1988), na qual se advoga que a CF-88 é uma 

premissa legal inquestionável e autoaplicável ao contexto político institucional da nação 

brasileira, Silveira e Tavares (apud SILVA, 2015, p. 14) afirmam: 

Um Estado de direito tem como características básicas a submissão do poder 
estatal à lei, a separação de poderes e a enunciação e a garantia dos direitos 
individuais. Já um Estado Democrático tem como base o princípio da 
soberania popular na formação das instituições representativas, mas também 
visa à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana como realização 
do princípio democrático. Na definição do Estado Brasileiro, a expressão 
“democrático de direito” tem como pressuposto que o “democrático” 
qualifique o Estado, portanto irradiando os valores da democracia sobre 
todos os elementos constitutivos do Estado e também sobre a ordem jurídica. 
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Portanto, por essa compreensão dada ao Estado de direito instaurado pela CF-88, a 

democracia é a base do Estado brasileiro, enquanto os princípios democráticos presentes na 

Lei Magna nacional, notadamente, no que diz respeito ao sistema educacional público, 

garantem a gestão democrática do ensino público. No que concerne a esses fundamentos, a 

Carta Constitucional de 1988 (CF/88) explicita, em seu Art. 206, Inciso VI, que o ensino será 

ministrado com base no princípio da “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” 

(BRASIL, 1988). Mesmo assim, são diretrizes gerais que deixam margem legal para que sua 

implementação, no campo financeiro/administrativo/pedagógico, assuma a configuração 

desejada pelos burocratas e legisladores que estejam exercendo o poder político no momento 

de sua aplicação. 

A partir da CF/88, foi incluída, nas diretrizes institucionais que norteiam as políticas 

estatais, a dimensão da democratização da gestão na perspectiva de criação dos conselhos 

gestores democráticos nas escolas. A esse respeito, Ramos e Fernandes (2010, p. 50) citam: 

 

 

A constituição Federal de 1988 foi um marco nesse sentido, um claro 
exemplo do poder de pressão que os grupos de oposição exerceram no 
documento, ao conseguirem incorporar várias de suas reivindicações no 
documento. Foi nessa Constituição Federal, que, pela primeira vez na 
história nacional, a gestão democrática do ensino público foi assumida, 
saindo do plano concreto das ações locais de governos progressistas, para se 
materializar no plano legal como reconhecido princípio do ensino. Com isso, 
denotava-se no campo federal um rompimento com a visão limitada que até 
então oficialmente se tinha sobre a participação popular na escola [...] 
especialmente em seu formato desenvolvido a partir dos anos 1930; uma 
participação hierarquicamente e burocraticamente tutelada pelo Estado, 
conforme o formato de funcionamento tomado pelas associações de pais e 
mestras (APMs), notadamente durante o regime militar.  

 

Aprovada a CF-88 e seguindo as orientações das diversas conferências internacionais 

aqui já mencionadas, outras leis ordinárias deram prosseguimento aos trâmites de 

regulamentação do princípio da gestão democráticas do ensino público. Dentre esses 

ordenamentos legais, o principal foi a Lei n. 9.394/96, que promulgou as diretrizes e bases da 

educação nacional. De acordo com a LDB/96, a gestão democrática deve ser estabelecida em 

forma de lei por meio de regulamentação específica de cada sistema de ensino, conforme 

assegura o Art. 3º, Inciso VIII, da referida Lei. O Art. 14, também da LDB/96, institui os 

princípios norteadores que devem orientar a “gestão democrática do ensino público da 

educação básica”. De acordo com essas diretrizes, os sistemas de ensino no Brasil devem 
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implementar formas de gestão democrática, com vistas à melhoria da qualidade do ensino, por 

meio da: “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, 1996). 

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) estabelece a 

necessidade de definir as diretrizes que regulamentem o planejamento educacional plurianual 

da nação. Nesse sentindo, estabelece que a União, juntamente com a colaboração dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios, elabore o Plano Nacional de Educação (PNE). Seguindo 

essas orientações, em 9 de janeiro de 2001, foi editada a Lei n. 10.172/2001, que instituiu o 

PNE (2001-2010). No que se refere à gestão democrática, o PNE-2001 assevera: 

 

22. Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do 
ensino público, com a participação da comunidade. 23. Editar pelos sistemas 
de ensino, normas e diretrizes gerais desburocratizantes e flexíveis, que 
estimulem a iniciativa e a ação inovadora das instituições escolares. 24. 
Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos a destinação de 
recursos para as atividades-fim, a descentralização, a autonomia da escola, a 
equidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a participação da 
comunidade (BRASIL, 2001). 

 

Observando as leis e diretrizes apresentadas em diversos documentos legais e no plano 

que regulamentou a educação nacional, os sistemas de ensino, através dessas premissas, 

passaram a se organizar institucionalmente, considerando o princípio da gestão democrática 

da escola pública. A partir desse momento, a gestão escolar democrática deve ser construída 

por meio do diálogo e do envolvimento coletivo dos atores sociais nas decisões 

administrativas, financeiras e pedagógicas da escola pública, na medida em que os princípios 

da participação, da autonomia e da descentralização são eixos que servem como guias para o 

exercício da cidadania plena no campo da educação pública estatal. Todos esses preceitos são 

ligados por um fio condutor (gestão democrática), em um processo que envolve o coletivo 

social da escola em uma conduta democrático-participativa. 

 

2.4 Descentralização, autonomia e participação: princípios da gestão democrática 

 

Os sistemas de ensino brasileiro, por meio das determinações legais de âmbito 

nacional, passaram a ser organizados e estruturados com base no modelo de gestão 

democrática. Nessa acepção, os princípios democráticos que sustentam a gestão democrática 

são três: descentralização, autonomia e participação. Estes fundamentam as ações que servem 

de lastro para o desenvolvimento de atitudes democráticas quando da materialização das 
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práticas administrativas de gestão escolar pública, sendo, inclusive, responsáveis por propiciar 

um trabalho coletivo pautado na boa convivência e no respeito mútuo, mesmo diante das 

contradições e dos interesses diversos existentes nesse espaço plural constituído pela dinâmica 

política dialética da escola pública. 

Nos diversos campos do espaço público, surgem fórmulas de orientação política nas 

quais os representantes da burocracia estatal atuam por meio de políticas de descentralização 

da gestão pública. Nesse processo de descentralização, assumem uma diretriz de transferência 

de competências para a sociedade civil, em um movimento no qual o Estado redistribui o 

poder entre as diversas instâncias do sistema educacional.  

Quando analisamos a historiografia que discute o processo de descentralização da 

gestão escolar brasileira, identificamos que, na segunda metade da década de 1980, o governo 

Sarney manteve praticamente o modelo de descentralização educacional herdado do Regime 

Civil/Militar. O sistema de municipalização implantado assumiu características apenas de 

desconcentração10 de funções, pois o MEC continuou a tutelar a política de criação de novos 

conselhos gestores que envolvessem a participação da sociedade civil, cujo parâmetro 

regulador correspondia aos interesses eleitorais do governo.  

Todavia, mesmo diante desse quadro adverso, esse é um momento promissor em 

função das discussões geradas no seio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME), que, naquele momento, já apontava na direção de uma organização 

administrativa do Estado nacional, em uma perspectiva federalista. O delineamento defendido 

pela sociedade civil organizada que militava no campo educacional perpassava, 

necessariamente, pela democratização da gestão e pelo aumento do volume de recursos 

carreados para a área de financiamento da educação pública, em especial, pela exclusividade 

de verbas direcionadas apenas para as escolas do ensino público.  

A descentralização da gestão escolar pública ganha espaço no âmbito das discussões 

sobre as políticas educacionais brasileiras, quando da reforma do estado em função das 

demandas criadas pela crise fiscal e a consequente necessidade de reduzir os custos do 

aparelho estatal com o financiamento da educação pública. Discutindo a dimensão da 

descentralização atrelada ao modelo de reforma do Estado implantado na década de 1990, 

Krawczyk (2002, p. 63) afirma: 

                                                           
10 Discutindo sobre a temática da descentralização, Casassus (1995, p. 84-86, grifos nossos) faz a seguinte 
categorização: “[...] a desconcentração reflete processos cujo objetivo é assegurar a eficácia do poder central, ao 
tempo que o outro, a descentralização, é um processo que tende a assegurar a eficácia do poder central. Desta 
maneira, a desconcentração reflete um movimento cujo sentido é ‘de cima para baixo’, ao tempo que a 
descentralização refletiria o movimento contrário, ‘de baixo para cima’” 



50 
 

A descentralização entre os diferentes órgãos de governo permite direcionar 
os gastos públicos a alvos específicos, otimizando os investimentos na 
melhoria do ensino fundamental; aumenta as possibilidades de interação, no 
nível local, dos recursos públicos, dos não governamentais e dos privados 
para o financiamento dos programas sociais e permite responder melhor e 
com mais rapidez às necessidades e demandas dos usuários, devido à 
proximidade entre os problemas e a gestão. 

 

Partindo da reflexão de Krawczyk (2002), a descentralização materializou-se como 

uma forma de organização territorial, no espaço político, social e econômico. Na esfera da 

escola pública, representou a transferência de encargos, pela fiscalização do financiamento, e 

a administração dos recursos, para gestores, professores, comunidade e pais; por essa lógica, 

passou a existir uma divisão de responsabilidades entre o poder público e a sociedade civil. 

Analisando esse processo de descentralização escolar nos pormenores, Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2012, p. 153) ressaltam: 

 

Por tratar-se de um processo de distribuição, redistribuição, reorganização ou 
reordenamento do poder na sociedade, no qual uns diminuem o poder em 
benefício de outros, a questão reflete o tipo de diálogo social que prevalece e 
o tipo de negociação que se faz para assegurar a estabilidade e a coesão 
social – daí sua relação com o processo conflituoso de democratização da 
educação nacional. 

Mediante a observação dos desdobramentos históricos dessa descentralização escolar, 

percebemos que a tentativa de implantação da descentralização no espaço escolar não é algo 

novo, tendo em vista que acontece no Brasil desde a década de 1980, na intenção de 

consolidar um espaço democrático. A proposta era envolver os diversos sujeitos para que 

todos participassem das tomadas de decisão e pudessem, através de um debate político, 

desenvolver a cultura da participação na sociedade civil e torná-la ativa. 

Todavia, o processo de descentralização coincide com a preocupação de criar uma 

proposição que também abarcasse a melhoria da qualidade da educação pública. Nesse 

momento, a lógica que se instaura é aquela na qual o Estado central esmaece sua 

responsabilidade com o ensino público básico, agora oferecido de forma descentralizada e 

universalizada, mascarando, desse modo, a qualidade real das muitas redes existentes e 

utilizando as avaliações estandardizadas que escondem a triste realidade da baixa qualidade 

presente nas salas de aulas (CASASSUS, 1995). A proposta de modernização e a melhoria da 

qualidade do ensino assumem uma feição aliada ao mercado competitivo, o qual foca na 

bandeira da eficiência e da competência, responsabilizando aqueles que passam a gerir a 

máquina pública. 
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Quando trazemos à tona a discussão da palavra descentralização, observamos que 

existe um duplo sentido, embora seja uma palavra que, na maioria das vezes, signifique 

redistribuição de atividades e poderes e que, normalmente, na sociedade capitalista, esteja 

centralizada no atendimento a um número reduzido de pessoas. Contudo, na verdade, o 

objetivo real deveria ser atingir todas as camadas sociais de trabalhadores, inclusive, aquelas 

excluídas socialmente por meio da participação coletiva na sociedade. O que de fato tem 

ocorrido é muito mais uma desconcentração no atendimento das necessidades sociais da 

população, com a transferência de atividades e responsabilidades a vias não estatais, sendo 

uma forma de gestão compartilhada nos modus gerencial de administração.  

Os órgãos públicos tentam implantar políticas na escola que incentivem a 

descentralização, envolvendo a comunidade escolar por meio da participação e da autonomia, 

o que gera certa desconfiança, pois essas políticas são orientadas via práticas centralizadoras. 

A prática centralizadora vem perpassando a história do Brasil, chegando à escola com uma 

dupla significação de descentralização. 

A dupla significação perpassa os muros dessas instituições de ensino que compreende 

sua organização e funcionamento abarcando um caráter mais amplo, que é o modelo de 

Estado proposto para a sociedade (VIRIATO, 2004). É nesse sentido que a descentralização 

assume a proposta de acabar com certas práticas de gestão consideradas negativas, como, por 

exemplo, o autoritarismo de certos segmentos sociais e o desperdício de recursos públicos no 

âmbito da escola. Portanto, um dos objetivos para descentralizar é tornar a escola mais 

eficiente e eficaz na sua gestão, contudo, nem sempre descentralizar a gestão por si só resolve 

os problemas de autoritarismo e má gestão. 

Por esse viés, a descentralização da administração escolar denota a existência de um 

leque de elementos políticos e administrativos complexos, com sentidos diversos, que, na sua 

materialização no âmbito da gestão pública, poderá alcançar, ou não, o consenso político da 

sociedade e do Estado sobre qual modelo ideal deve perseverar em sua construção, isto é, qual 

lógica de descentralização levaria, de maneira inexorável, à democratização da gestão pública 

escolar. Nessa condição, Viriato (2004, p. 47) frisa que 

 

[...] o conceito de descentralização utilizado como sinônimo de 
desconcentração está articulado a uma perspectiva econômica, a uma 
concepção de Estado que se fundamenta na necessidade de controlar o gasto 
público, de privatizar a contratação dos professores e funcionários, de 
transferir as escolas públicas para o setor público não estatal. 
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Por sua vez, os mecanismos de descentralização via gestão escolar eram encarados 

como a medida mais conveniente para superar o autoritarismo e a centralização do poder tanto 

nas escolas quanto no sistema de ensino como um todo. Em decorrência da descentralização, 

eram construídas a autonomia institucional e a participação, todavia, é importante lembrar a 

função do Estado em promover uma educação de qualidade para todos. Sendo a gestão escolar 

um dos focos da reforma educacional, esse dado cria um contexto em que a escola passa a ser 

o espaço em que se estabelece o processo de descentralização e no qual se assume a 

responsabilidade de tomar as decisões sobre a gestão e de se promover a autonomia da escola 

nas dimensões financeira, administrativa e pedagógica. 

Como um dos princípios da gestão democrática, a autonomia nas unidades de ensino 

legitima os processos de gestão democrática e sua efetivação nesse espaço político, 

reconhecendo seu verdadeiro sentido, o qual contribui no processo e implica a relação entre 

cidadania e democracia. Nesse contexto, o princípio de autonomia, segundo Libâneo, Oliveira 

e Toschi (2012, p. 451), é 

 

[...] a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si 
próprios, isto é, para a condução da própria vida. Como a autonomia se opõe 
às formas autoritárias de tomada decisão, sua realização concreta nas 
instituições dá-se pela participação na livre escolha de objetivos e processos 
de trabalho e na construção conjunta do ambiente de trabalho. 

A autonomia no ambiente escolar promove a ampliação da liberdade de decisões, 

englobando a gestão dos recursos materiais e financeiros. Além de requerer uma dinâmica em 

que a prática escolar flexibiliza as ações pedagógicas, busca-se a realização de um trabalho 

direcionado para os interesses dos alunos, que leve em consideração a realidade local e o 

interesse social dos indivíduos, pois assim o aprendizado torna-se significativo e ocorre a 

formação de um cidadão crítico e reflexivo, capaz de fazer leituras concretas do mundo e do 

seu redor. Contudo, mesmo diante dessas diretrizes flexíveis, conforme afirmam Silveira e 

Tavares (2015, p. 16), 

 
é preciso considerar que essa autonomia é sempre “relativa”, pois a escola 
segue a legislação referente às normas do direito administrativo e público e, 
no aspecto pedagógico, as bases mínimas de conteúdos curriculares 
nacionais. É essa base que assegura, por outro lado, a unidade de qualidade 
que atende ao princípio de igualdade. 

 

Dessa forma, por meio da fala das autoras, percebemos que a autonomia no ambiente 

escolar muitas vezes fica restrita ao processo de desresponsabilização do poder público em 
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relação às suas obrigações legais com o sistema de ensino público. Logo, o sentido da 

autonomia passa a traduzir-se em contradições e ambiguidades, pois a autonomia perde seu 

significado quando se reduz à desconcentração de atividades. Nesse processo de 

desconcentração, a escola e seus membros assumem o controle da diversidade de atividades 

curriculares, pedagógicas e administrativas. Segundo Lima (2008, p. 151), 

 
[...] a palavra “autonomia” pode vir a adquirir como significado essencial o 
de ‘autonomia’ processual e implementativa (despojada de sentido 
democrático e descentralizador) ou até de mera delegação política, 
remetendo para as escolas a gestão de conflitos, em períodos de crises ou de 
contestação, responsabilizando os seus órgãos pela execução das orientações 
políticas centralmente produzidas, em total conformidade, sem lhes permitir 
uma intervenção legítima na formulação dessas políticas e sem admitir que 
parte delas poderão, e deverão, ser assumidas a nível escolar. 

 

A autonomia da escola pode representar apenas um modo de articulação adequada do 

espaço para que se melhore seu funcionamento, florescendo nesse contexto apenas o caráter 

regulador, despolitizado e instrumentalizado e passando a sua essência a ser a busca técnica, e 

simples, de uma forma de gestão eficiente. Sendo assim, reproduz-se uma administração 

centralizada na qual se operacionalizam os serviços e se exerce, muitas vezes, o autoritarismo. 

Vale destacar a importância da autonomia no ambiente escolar, a qual vai se tornar 

indispensável para a implementação/efetivação da gestão democrática na escola. Para tanto, 

faz-se necessário o envolvimento da comunidade escolar para que se possam consolidar 

estratégias autônomas que englobem a consecução de princípios democráticos, uma vez que é 

uma práxis desenvolvida a partir da ação comunicativa dos envolvidos do ambiente escolar. 

Para Gomes e Andrade (2008, p. 470), “o reconhecimento da autonomia como valor 

intrínseco à vida escolar funda-se no princípio da liberdade, condição indispensável à prática 

democrática”. A escola, por sua vez, é um órgão público social em que se inserem os mais 

diversos sujeitos, carregando variados significados, normas e práticas. 

Nesse contexto das discussões desenvolvidas, em termos técnicos de gestão, os 

conceitos de descentralização, autonomia e participação seguem a via central do discurso 

ideológico concernente ao modelo de gestão adotado e à tomada de decisão política 

resultante, sempre balizados pelo princípio de modernização da gestão e de acordo com as 

reformas como modelo a ser adotado. Normalmente, a diretriz é aquela da desburocratização e 

da racionalização do aparato público, na qual que se buscam o aumento da eficiência e da 
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eficácia dos resultados pretendidos e uma maior produtividade e qualidade dos sistemas de 

ensino e dos órgãos mantenedores do aparato público estatal (LIMA, 2008). 

 Nessa mesma perspectiva, os três conceitos – descentralização, autonomia e 

participação – possuem uma identidade política importante, podendo ser compreendidos de 

formas diversas, assumindo vários significados e interpretações. Na prática cotidiana da 

gestão pública, a participação, último paradigma descrito e deveras importante na ótica de 

consecução da gestão democrática, disseminou-se nos países ocidentais por volta dos anos de 

1960, no entanto, no mundo atual, mostra-se muito mais como intenção insistente presente 

nos processos participativos populares que buscam atribuir sentido democrático às práticas de 

gestão pública no aparato estatal. 

Esse desejo de participar do indivíduo não é algo estranho à espécie humana, tendo em 

vista que o homem já nasce com uma necessidade inata de participar dos processos sociais e 

precisa opinar sobre situações diversas que surgem em sua vivência diária, sempre buscando 

soluções individuais ou coletivas para melhorar os problemas cotidianos. Corroborando esse 

entendimento, Bordenave (1994, p. 17) ressalta que 

 

a participação é inerente à natureza social do homem, tendo acompanhado 
sua evolução desde a tribo e o clã dos tempos primitivos, até as associações, 
empresas e partidos políticos de hoje. Nesse sentido, a frustração da 
necessidade de participar constitui uma mutilação do homem social. Tudo 
indica que o homem só desenvolverá seu potencial pleno numa sociedade 
que permita e facilite a participação de todos. O futuro ideal do homem só se 
dará numa sociedade participativa. 
 

 No entanto, de fato, “o que é participação?”. Bordenave (1994, p. 22) explica que “a 

palavra participação vem da palavra parte. Participação é fazer parte, tomar parte ou ter 

parte”. Em cada expressão existe um nível diferente de participação, assim, diferenciamos 

participação passiva e participação ativa. A participação ativa distingue a qualidade da 

participação, “não é o quanto se torna parte, mas como se toma parte”, o processo em que isso 

acontece. 

 A participação se alinha na transformação da realidade, uma vez que os processos de 

lutas sociais interferem na realidade. Segundo Gohn (2011, p. 27), no que diz respeito à 

 

[...] abordagem marxista, o conceito de participação não é encontrado de 
forma isolada, mas sim articulado a duas outras categorias de análise: lutas e 
movimentos sociais. A análise dos movimentos sociais, sob o prisma do 
marxismo, refere-se a processos de lutas sociais voltadas para as 
transformações das condições existentes na realidade social, de carências 
econômicas e/ou opressão sociopolítica e cultural. 
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 Nesse contexto, a abordagem está direcionada ao embate histórico das lutas de classe 

desenvolvidas pelos chamados antigos movimentos sociais – representados por duas classes, a 

burguesia e o proletariado. Nesse processo participativo, há uma diferenciação entre os 

interesses da classe social dominante, que explora o trabalho alheio (a burguesia), e aqueles 

indivíduos que sobrevivem de venda da força de trabalho (o proletariado). Com esse 

movimento de participação ativa, busca-se transformar as condições de existência – 

econômica, social e cultural – desiguais da classe que vive do trabalho.  

Na década de 1980, os indivíduos – através de organizações estratégicas –, quando 

engajados nos movimentos sociais populares, organizações sindicais, associações de 

moradores etc., passaram a tomar decisões de acordo com suas necessidades de sobrevivência 

social. Foi nesse contexto de contestação que surgiu a participação popular, situação na qual 

as decisões a respeito da gestão dos bens públicos estatais deveriam ser assumidas pelas 

populações beneficiárias. Para Gohn (2011, p. 52), “a participação popular foi definida, 

naquele período, como esforços organizados para aumentar o controle sobre recursos e as 

instituições que controlavam a vida em sociedade”. 

 Esse período correspondente à década supracitada foi um momento de lutas e 

movimentos de matiz oriunda nas camadas pobres de trabalhadores, no qual a sociedade civil, 

por meio de organizações sociais, estava à frente da participação popular, em que se 

buscavam o reconhecimento dos direitos básicos dos cidadãos e o poder de escolher os seus 

representantes nos cargos eletivos públicos e expressar-se com liberdade no campo da 

política. A luta pela democratização foi marcada por protestos e grandes mobilizações, tendo 

como principais objetivos o fim da ditadura civil militar e a volta das eleições diretas, nas 

quais, em um processo eleitoral isento e secreto, a população pudesse escolher livremente 

seus representantes. 

 A perspectiva da participação nas relações educacionais estabelece a necessidade de 

presença dos envolvidos no processo de tomada de decisões, no qual se respeitam e se 

observam os interesses do grupo de maneira fluida e natural. Essa diretriz também deve 

contemplar a participação efetiva na gestão escolar por meio da construção, da execução e do 

acompanhamento de todas as dimensões administrativas e político-pedagógicas da escola, 

refletindo, assim, no processo de formação dos alunos. 

 Essa lógica de participação ativa da comunidade contribui para a melhoria de diversos 

fatores na escola, inclusive, para a qualidade da educação oferecida por essa instituição, uma 

vez que se torna mais fácil enxergar e corrigir as deficiências que a instituição enfrenta, além 
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de contribuir para a construção de uma cultura democrática como valor fundamental dos 

indivíduos. Para Souza (2015, p. 42), 

 
a participação da comunidade no processo de tomada de decisão na escola é 
atividade-meio e atividade-fim ao mesmo tempo, na medida em que propicia 
a melhoria da qualidade da educação, e, por meio dessa participação, põe-se 
em ação uma espécie de exercício para a democratização das relações sociais 
em geral. Também a aproximação da comunidade à escola possibilita a 
percepção das deficiências dessa instituição social, de suas necessidades e 
importância enquanto valor social. 

  

 Por esse motivo, é necessário desenvolver uma educação emancipadora por meio de 

práticas de gestão democrática, extinguindo, para isso, os tirocínios do autoritarismo e 

desenvolvendo medidas efetivas de participação nos processos de tomada de decisão nas 

instituições de ensino. Não devemos nos limitar à execução de tarefas predeterminadas, pois 

dessa forma perderemos o sentido político e social da escola. É preocupante quando se 

invertem os sentidos e a participação se torna um princípio meramente normativo, conforme 

explana Lima (2008, p. 71): 

 
Uma vez consagrada como direito e como instrumento de realização da 
democracia, a participação na educação e, designadamente, na escola, 
assume contornos normativos. Deste ponto de vista, a passividade e a não 
participação representam uma ruptura preocupante, assumindo, num 
primeiro momento e por referência àquele princípio normativo, contornos 
considerados negativos. Conquistada como princípio e consagrada enquanto 
direito, a participação deve constituir uma prática normal, esperada e 
institucionalmente justificada. 

 
 

 A não participação rompe com os princípios de participação enquanto mecanismo 

democrático de envolvimento coletivo nos processos de decisão, seja na eleição de nossos 

representantes, seja em outras formas de participação democrática. Nesse sentido, as decisões 

ficam restritas a um pequeno grupo decisório constituído por burocratas e tecnocratas, 

excluindo-se a divisão de funções e responsabilidades, como também a possibilidade concreta 

de realização de um planejamento participativo no âmbito da instituição pública estatal. Desse 

modo, as decisões são tomadas por um grupo pequeno e restrito, no entanto, na maioria das 

vezes, quem vai executar é o grande grupo, formado pelos diferentes segmentos sociais 

representados na instituição pública. Não é raro o fato de o coletivo ficar à mercê de 

consequências negativas acarretadas pelas decisões tomadas por certo grupo restrito de 

decisão, que, de maneira usual, em um contexto de uma sociedade politicamente autoritária, 

não leva em consideração os interesses coletivos dos sujeitos envolvidos. 
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 O ato de participar não se resume apenas a executar tarefas e não se limita a uma 

função instrumental, mas exerce uma função educativa de preparação do homem para o 

exercício da cidadania enquanto cidadão atuante. O sujeito torna assim, as causas da 

sociedade como suas e até aprende a transformar sua realidade, tornando-a próxima e 

reivindicando o direito de todos. 

 Promover a participação é desenvolver um compromisso com a educação crítica, que, 

ao mesmo tempo, nutre mecanismos de “emancipação humana”, embora essa atitude não seja 

uma tarefa fácil. Contudo, também não é impossível, sobretudo, na medida em que a 

participação enraizada no espaço escolar deve ser um exercício diário para estimular as 

práticas de consolidação dos princípios democráticos, atitude por meio da qual os indivíduos 

desenvolvem atitudes autônomas e críticas que propiciam a construção e a vigília permanente 

da democracia, mesmo com as características deformadas da democracia burguesa.  

 Deve-se estimular e envolver toda a comunidade escolar nos processos decisórios que 

digam respeito a construção e consolidação da gestão escolar democrática pública e estatal, 

em uma direção que abarque todos os segmentos da escola pública que possam ser carreados a 

participar dos Conselhos Escolares, desenvolvendo um colegiado deliberativo cujas raízes 

constituintes estão alicerçadas na participação popular e no controle social. Os Conselhos 

Escolares têm o objetivo de contribuir para a efetivação e a construção da cultura democrática 

nos espaços escolares públicos estatais, ajudando a desconstruir os processos de gestão 

autoritária e decisão centralizadora ainda existentes nessas instituições públicas brasileiras. 

No item seguinte, discutiremos os encaminhamentos assumidos por esse colegiado 

democrático quando da assunção contemporânea do paradigma da gestão democrática nas 

instituições escolares públicas estatais e nacionais.   

 

2.5 Conselhos Escolares: um campo em disputa por hegemonia administrativa e política 

 

Os Conselhos Escolares foram instituídos no Brasil antes mesmo dos pioneiros da 

Educação Nova, no estado de Santa Catarina, nas escolas rurais no ano de 1925. Nessa fase, 

seu objetivo consistia na fiscalização dos familiares no trabalho das escolas, pois, de acordo 

com Sobrinho e Barbosa Júnior (2014), naquela época, o governo não tinha estrutura 

destinada para realizar o acompanhamento dessas instituições. Após a redemocratização do 

Estado, os Conselhos adquiriram espaço na arena política, sendo uma das estratégias da 

gestão democrática do ambiente escolar. 
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Os Conselhos Escolares foram reincorporados como instrumentos de política 

educacional brasileira quando da institucionalização do processo de redemocratização do 

Estado nacional no idos dos anos 1980; nesse processo, no âmbito da escola pública estatal, 

estava prevista a superação do sistema escolar seletivo, excludente e político-administrativo 

autoritário. Essa diretriz de democratização da gestão escolar pública foi inserida nas políticas 

reformistas discutidas em diversas Conferências Mundiais de Educação, a exemplo da 

Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e 

da Conferência de Abertura do Fórum Internacional Políticas Públicas de Educação na 

América Latina, realizada em 2010. 

Esse processo de redemocratização previsto nas diretrizes políticas dos organismos 

multilaterais mundiais e no arcabouço legal que restituiu o estado de direito por meio da CF-

88 e da LDB-96 trata-se de um movimento político e legal que respaldam a efetivação das 

práticas de gestão colegiada, contribuindo, assim, para a efetivação dos Conselhos Escolares 

como espaço em que a comunidade, intra e extraescolar, pode participar dos processos 

decisórios relativos à gestão da escola pública estatal.  

O Conselho Escolar, também, é resultado de conquistas políticas alcançadas pela 

sociedade civil a partir da abertura política iniciada na derrocada do último governo vinculado 

ao Regime Civil/Militar de 1964, momento no qual se buscava garantir o direito de acesso à 

educação pública de qualidade no âmbito das instituições estatais, preceito assegurado aos 

cidadãos nacionais, independentemente de sua condição socioeconômica, apenas a partir da 

Constituição Federal de 1988. Legalmente, os Conselhos Escolares foram instituídos com 

uma abrangência nacional apenas em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB-96). Esse colegiado atrelou-se diretamente ao princípio da 

gestão democrática, notadamente no conteúdo previsto pelo Art. 14 da LDB, que determina 

que as comunidades escolares e locais se organizem em forma de Conselhos Escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996). 

Considerando a função do conselho como processo participativo e democrático, em 

que as tomadas de decisões da escola são realizadas em todos os aspectos burocráticos e 

deliberativos, incorporando-se as questões pedagógicas, financeiras e administrativas da 

instituição escolar, Guedes (2002) ressalta que as decisões deliberadas de forma democrática 

pela comunidade escolar contribuem para a melhoria da qualidade social da educação 

oferecida nas escolas públicas. Os conselhos correspondem a um espaço comunitário em que 

todos podem falar e ser ouvidos, estando, nessas falas, as construções concretas de todas as 

angústias pelas quais a escola perpassa. O conselho não proporciona apenas discussão ou 
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execução de normas burocráticas, estruturais e físicas da escola, mas também um espaço de 

criações reflexivas dirigidas à sala de aula. A esse respeito, Luiz, Nascente e Lima (2015, p. 

82) salientam: 

 
Os Conselhos escolares possibilitaram a partilha de poder, principalmente 
para que deliberações na instituição escolar fossem feitas coletivamente em 
prol do aprimoramento e melhoria da qualidade da educação. Assim, o 
fortalecimento desse colegiado é também o da autonomia e da participação 
e, consequentemente, da gestão democrática. 
 

 
Nesse sentido, de acordo com as orientações emanadas do Ministério da Educação e 

estabelecidas nas diretrizes do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, a participação da comunidade escolar garante ao Conselho ser um colegiado 

deliberativo, consultivo, fiscal, mobilizador e pedagógico, inserido na estrutura de gestão da 

escola e regulamentado pelo seu regime (BRASIL, 2007).  

Por esse viés, torna-se relevante haver a participação da comunidade na escola e no 

conselho, na medida em que este representa toda a comunidade escolar, colaborando nas 

tomadas de decisões e garantindo a mudança e o avanço na instituição. Cabe à escola obter 

meios para conseguir trazer a comunidade para o ambiente escolar, divulgando a importância 

do conselho e sua participação, bem como fazendo com que pais, alunos, professores e 

funcionários o percebam como um compromisso em busca da qualidade da educação, 

demonstrando interesse, participação e compromisso. 

O conselho tem por objetivo auxiliar a gestão escolar nas tomadas de decisões e em 

todas as áreas cabíveis, além de criar mecanismos que possibilitem a melhoria da instituição, 

o que resulta também na melhoria da qualidade do ensino. A implantação do conselho em 

uma instituição de ensino visa realizar algumas observações pertinentes para a materialização 

de determinados processos. Essas observações estão dirigidas a conhecer a realidade da escola 

e dos alunos que nela estão inseridos, contribuindo para superar as necessidades apresentadas. 

Seguindo as orientações normativas nos âmbitos federal, distrital, estadual e 

municipal, os Conselhos Escolares têm como finalidade contribuir para a efetivação dos 

princípios democráticos presentes na Constituição, enfatizando a importância da participação 

dos envolvidos no ambiente escolar, estando presentes e fazendo parte dos debates. 

Compõem, ainda, um colegiado estruturado de forma paritária em prol do benefício de todos 

os que fazem parte da escola. 

Nem sempre a participação da comunidade é garantia de democracia e funcionalidade 

concreta do conselho. Essa afirmação é defendida por Werle (2003, p. 43):  
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[...] a participação da comunidade escolar na gestão caracteriza-se como 
concessão, e não como democratização. Os segmentos representados no 
Conselho Escolar são pouco atuantes, apenas tomam conhecimento das 
decisões da direção, sem se voltar para a construção coletiva dos processos 
de gestão. Além disso, a comunidade escolar mostra-se dependente do poder 
central, como pedindo licença para proceder ao encaminhamento dos 
problemas sugeridos pelo Conselho escolar. 
 

Nesse sentido, os conselhos passaram a se difundir pelo Brasil, apesar de não 

obedecerem aos princípios da Constituição de 1988, pois em sua implantação já estavam 

submetidos a cumprir normas burocráticas e centralizadas. Contradizendo sua função 

democrática, o conselho está direcionado a apenas uma pessoa na escola, que, muitas vezes, 

está centrada na figura do diretor, o qual passa a exercer toda a função coletiva 

individualmente. As normas burocráticas do conselho estão associadas à nova forma de 

administração do Estado para com as políticas públicas, de maneira que o Estado dinamiza o 

sistema, tornando-o competente e eficaz. Essa dinâmica democrática, como demonstram 

alguns estudos, não é alcançada e a centralização passa a ser o ponto forte do conselho escolar 

dentro da escola, contradizendo sua função. 

Desse modo, o enfraquecimento dos Conselhos Escolares acontece pela maneira como 

são implantados, havendo uma inversão do seu sentido, incorporando práticas gerenciais e 

burocráticas. Acabando com seu viés inicial, muito embora seja um órgão institucionalizado, 

por vezes apresenta “uma estrutura burocrática de gestão gerencial”. 

O Conselho Escolar não é para ser um espaço de reuniões forçadas, ou até mesmo com 

reuniões esporádicas e insuficientes, posto que se torna impossível manter uma organização 

perene que discuta os problemas da escola de forma participativa e que possa refletir sobre 

determinados assuntos sem que haja uma organização quanto à periodicidade das reuniões. 

Nessa perspectiva, revela-se inviável manter uma organização em que a participação coletiva 

é inconstante pelo fato de inexistir um cronograma regular de trabalho desse colegiado. 

Não basta que o Conselho apenas exista, ele é um órgão que “assegura a transparência 

na administração e garante a participação da comunidade nas decisões” (LUIZ; NASCENTE; 

LIMA, 2015). Ainda, não deve readaptar práticas antigas que foram vencidas com a 

redemocratização, de modo que a decisão não pode ser mantida por uma única pessoa, mas, 

sim, desenvolver atitudes que efetuem o diálogo, a cooperação e a participação. 

Quando o Conselho Escolar funciona como um mero instrumento de chancela para as 

decisões tomadas pela direção gestora, a pretensa democratização da escola pública acarreta 
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uma inversão do papel protagonista que deveria ser desempenhado pela comunidade escolar, 

que deixa de ser produtora de sua própria história e passa a reproduzir o status quo dominante, 

característica de uma sociedade autoritária e patrimonialista, esmaecendo, assim, o papel 

sociopolítico ativo dessa comunidade escolar. Para Domingos Sobrinho e Barbosa Júnior 

(2014, p. 238), “a escola é um espaço onde coexiste uma multiplicidade de valores, 

ideologias, crenças, além de diferentes e contraditórias visões do mundo escolar e do campo 

educacional como um todo”. 

Mediante a asserção mencionada, percebe-se a necessidade de a comunidade escolar 

entender a importância de se institucionalizarem as práticas democráticas dentro dessa 

instituição, uma vez que a escola é responsável não somente por passar conhecimentos 

científicos, mas também por outros culturalmente adquiridos e construídos. A escola é um 

espaço de organização social e sua cultura interfere diretamente nos sujeitos que nela estão 

envolvidos. Dessa forma, compreende-se que a concretização das práticas democráticas nas 

unidades de ensino contribui para que os sujeitos criem uma cultura democrática. Ao 

considerar o Conselho Escolar uma prática democrática, Marques (2011, p. 215) aponta que 

 

os Conselhos Escolares, Unidades gestoras da escola, são entendidos como 
um espaço político de construção social contingente, negociação de 
conflitos, confrontos e interesses, através de práticas discursivas, onde são 
elaborados significativos simbólicos, capazes de gerar mudanças no 
comportamento da comunidade escolar em relação à gestão da escola e, 
portanto, na cultura escolar. 
 

Nessa perspectiva, percebe-se o conselho como um espaço de oportunidade de 

participação das camadas excluídas historicamente da sociedade e, ainda, como espaço de 

fiscalização e controle das políticas públicas. Sendo assim, torna-se o lugar de tomada de 

decisões, evolvendo todos os participantes que representam os diferentes segmentos da 

comunidade escolar e contribuindo para a construção de uma escola que assuma 

características democráticas. A esse respeito, Morais e França (2006, p. 126) salientam que 

“faz-se necessário que os membros dos conselhos entendam sua condição de formadores e 

produtos das relações sociais, podendo orientar as ações no interior da comunidade escolar”.  

Por esse viés, o processo de gestão democrática, nesse caso espelhado nos Conselhos 

Escolares, precisa ser construído no interior e no cotidiano da escola, em um quadro analógico 

de forças entre o instituído politicamente e o construído democraticamente. Para Domingos 

Sobrinho e Barbosa Júnior (2014, p. 238), “a construção de uma cultura de gestão 

democrática não acontece por fora do complexo e multifacetado processo de consolidação de 
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nossa democracia”. Essa construção é um processo de gestão centrado em valores e princípios 

democráticos, em que as tarefas educativas realizadas de forma coletiva e autônoma 

representam uma das mais importantes atividades públicas, na medida em que a escola passa a 

constituir-se como um espaço de formação do cidadão como um ser social e político 

completo.  

Apesar de todo esse contexto, a gestão da escola, desde que se continue a incentivar 

esse processo de descentralização, tende a assumir, em médio prazo, uma feição mais 

democrática, posto que é no embate cotidiano que os atores sociais vão percebendo a 

importância e a vantagem de poder decidir conjuntamente o destino da coletividade. É por 

meio da prática continuada que se aperfeiçoará o processo para uma real descentralização, 

acompanhada da democratização na escola. 

A dinâmica criada na atuação dos Conselhos Escolares é responsável pelo 

florescimento de novas atitudes na escola, dentre as quais podemos destacar: o 

desenvolvimento de práticas de compartilhamento nas decisões que incentivam a participação, 

embora ainda embrionárias. 

A descentralização e a autonomia política se materializam mediante a atuação dos 

Conselhos Escolares, que seguem a via de democratização da gestão escolar pública, 

consubstanciada por meio da transferência de poder das instâncias políticas superiores, 

localizadas nas entidades mantenedoras do Estado, para o âmbito da escola pública, mesmo 

que essa transferência seja uma porção reduzida dos mecanismos burocráticos de controle do 

aparelho estatal. Por essa razão, não se pode esquecer que a bandeira da descentralização deve 

ser resgatada, não como se fosse um preceito neoliberal indevidamente deformado de acordo 

como seus interesses econômicos, mas com um princípio estimulador de democratização e 

participação nas escolas públicas. Em face dessa realidade, com base no entendimento de 

Sobrinho e Barbosa Júnior (2014, p. 238), é possível afirmar: 

 

A gestão das instituições educativas vem sendo marcada pela existência de 
um conflito cultural: a subalternização e hierarquia que caracterizam a 
gestão centralizadora e autoritária estão tencionadas pela tendência de 
criação, fortalecimento e cultura da gestão e cultura democrática em quase 
todos os espaços sociais e educacionais do Brasil. 

 

Nesse sentido, concluímos que a democratização da gestão escolar pública ora 

materializada por meio da implantação dos conselhos Escolares requer a mobilização de todas 

as forças sociais populares, que têm a determinação de construir uma escola com feições 
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democráticas. Para que essa diretriz de gestão democrática se torne real, é preciso haver um 

movimento coletivo que incentive o desenvolvimento de espaços de participação comunitária 

na escola pública, não aqueles apresentados na propaganda oficial do Estado, e sim outros, 

construídos pela mobilização da sociedade civil organizada, conforme acontece nos fóruns 

que defendem de forma incondicional o caráter público e gratuito da educação oferecida pelo 

Estado brasileiro. 
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3 O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA: 

PARADOXOS E DESAFIOS 

 

 

Para compreender o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Plano de 

Ações Articuladas (PAR), parte constituinte do planejamento governamental do Brasil, faz-se 

necessário expor os eixos que formam a infra e superestrutura desses planos, sendo eles 

socioeconômicos, políticos e o aporte legal. Segundo Aureliano (2016, p. 87), “[...] o Brasil 

tem legitimado em seu discurso oficial das políticas públicas o planejamento sendo 

democrático e participativo, em contrapartida sua matriz e práticas de gestão seguem o estilo 

eminentemente gerencial”. 

O planejamento educacional é um instrumento que possibilita a organização de 

determinado espaço educativo, com o intuito de solucionar as dificuldades intra e 

extraestruturais do sistema, propiciando, assim, um bom funcionamento da gestão 

educacional. Para se planejar, é necessário haver um conhecimento amplo e sistemático da 

realidade, a fim de incorporar ações de continuidades e/ou de rupturas de maneira processual 

e passar por controle, acompanhamento e avaliação.  

 Planejar implica consciência humana, bem como a aptidão que o homem tem de 

modificar sua realidade em prol de sua melhoria própria ou conjunta. Luckesi (2005, p. 103) 

traz contribuições oportunas nesse sentido, quando declara: 

 

O ser humano interfere no meio ambiente não só devido ao fato de nele estar 
presente, mas sim em função de modificá-lo para buscar a satisfação de suas 
necessidades. Enquanto os demais animais agem por contiguidade, o ser 
humano age por intencionalidade; faz a natureza transformada o seu 
verdadeiro meio de vida. 

  

O ato de planejar é o caminho das ações para a obtenção dos resultados almejados. 

Esse ato não é neutro, pois se assenta em opções filosófico-políticas, estabelecendo as 

finalidades das ações, as quais podem interferir direta ou indiretamente em toda a sociedade. 

Nesse sentido, Guedes e Barbalho (2016, p. 132) consideram que o planejamento “[...] em sua 

dimensão política alinha as decisões em meio a interesses conflitantes, possibilitando o 

controle social das ações estatais. Enquanto ferramenta técnica contribui para organizar a 

agenda governamental”.  

No seu tracejado histórico, o planejamento educacional no Brasil acompanha os 

processos de regulamentação das diretrizes institucionais relativas ao desenvolvimento 
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econômico do país. Dessa forma, na maioria das vezes, torna-se um instrumento de poder do 

Estado que repercute nas instâncias político-administrativas (GARCIA; QUEIROZ, 2012). 

Partindo da referida premissa, o Estado passa a intervir diretamente no processo decisório, 

que delineia os patrões e as formas de desenvolvimento da sociedade capitalista nacional, 

definindo o destino dessa coletividade por meio do planejamento estatal macro, que se 

concretiza nas ações com fins de crescimento econômico, social e político. 

Seguindo as orientações do Estado moderno capitalista, o planejamento contribui para 

a reprodução das condições de acumulação do capital, de maneira que induz à exploração do 

trabalho e avigora a exclusão social. Essas premissas são oriundas da concepção de um Estado 

regulador que define a priori uma agenda de planejamento no que diz respeito às matérias 

econômicas, sociais e políticas. Tais diretrizes comuns normalmente são concebidas sob o 

manto da pretensa neutralidade e consensualidade mundiais, aparentando ser compromissos 

oriundos do consenso universal dos povos, apesar de, na verdade, serem concebidas pelos 

intelectuais orgânicos dos organismos multilaterais mundiais, que passam a ditar regras de 

comportamento globais, as quais, na maioria das vezes, são normas enviesadas por interesses 

de classe. 

As políticas públicas de planejamento educacional, ao serem influenciadas pelas 

diretrizes dos organismos multilaterais mundiais, passam a fazer parte da agenda político-

econômica e educacional do Estado nacional. Nesse contexto, Queiroz e Garcia (2012, p. 184) 

apontam que 

 
[...] à medida que o planejamento assume a centralidade nas políticas 
públicas constituindo-se em forma racional de recriar os sentidos de 
sustentação da economia globalizada, são requeridas por setores organizados 
da sociedade formas diferentes de planejar, em relação àquelas 
desenvolvidas ao longo da história. 

 

No que concerne à economia globalizada e à sua integração com as demandas locais, 

condição citada por Queiroz e Garcia (2012), já nos anos 1970, o paradigma neoliberal então 

chancelado pelos organismos multilaterais e apoiado por lideranças econômicas e políticas 

situadas nos próprios estados nacionais passa a suscitar mudanças organizacionais na 

administração pública, que possibilitam a paulatina substituição do modelo de planejamento 

normativo e burocrático por outro de matiz gerencial, considerado menos dispendioso para o 

erário nacional. Essas modificações estimuladas pela ideologia econômica neoliberal 

ocorreram em virtude da crise cíclica de acumulação capitalista, que acarretou consequências 

danosas à estabilidade fiscal dos estados nacionais, com sua estrutura abalada por 
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consequências oriundas da reestruturação produtiva, da crise do petróleo e de outros fatores já 

discutidos neste trabalho.  

Essa situação de instabilidade fiscal e monetária levou à inadimplência econômica da 

balança de pagamentos dos países da América Latina e do Caribe, nações que foram 

impelidas a contrair empréstimos dos países desenvolvidos com o intuito de amortizar as 

obrigações de suas dívidas. Dessa forma, as reservas cambiais dos Estados nacionais foram 

carreadas para o pagamento dos serviços da dívida (juros), deixando, assim, os investimentos 

das áreas de infraestrutura e social sem fontes suficientes de recursos e à mercê do 

enxugamento da máquina pública estatal, que passou a ser privatizada, terceirizada e 

descentralizada.   

Essa última estratégia citada, a descentralização (administrativa, financeira e 

pedagógica), foi propugnada pelos entes sociais coletivos defensores da ampliação dos 

direitos sociais instituídos pela Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, seria uma 

descentralização norteada pela lógica da ampliação de direitos e de controle social. Contudo, 

essa diretriz nos anos 1990 foi ressignificada pelo neoliberalismo numa perspectiva gerencial, 

sendo logo incorporada pelas reformas implementadas na área das políticas educacionais, 

cujas estratégias de concretização seguiam as concepções defendidas pelos economistas e 

burocratas gerenciais, responsáveis pela implementação da reforma do aparelho estatal 

nacional. A tese era de que o mercado seria o regulador e moderador das relações sociais, 

econômicas e políticas. Nesse contexto de prevalência do modelo gerencial de gestão foram 

implementados os planos, programas e projetos que mesclam as diretivas gerencial e 

democrática, a exemplo do PDE e do PAR.  

Essa lógica de gestão gerencial, que tem a performatividade de resultados como o seu 

eixo orientador, advoga a necessidade de o Estado pactuar intervenções federativas que 

modifiquem as regras de funcionamento dos sistemas de ensino públicos, passando para as 

redes supranacionais e para a escola a tarefa de executar seus projetos educativos com 

eficiência e eficácia, numa diretriz em que esses níveis da administração pública possam ser 

responsabilizados pelos resultados alcançados. Desse modo, a execução das políticas 

educacionais é descentralizada, ficando o poder de decidir e a responsabilização dos efeitos 

conseguidos a cargo dos gestores e da comunidade educativa que constituem as redes 

escolares, estaduais e municipais, em especial, daqueles que compõem a escola pública. 

Se retrocedermos na histórica nacional, no que concerne ao modelo de 

desenvolvimento adotado pelos gestores do Estado, podemos perceber que a adoção da gestão 

gerencial pelos administradores do Estado, referida antes, ocorre em função das demandas 
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requeridas, de forma especial, pelo processo de reestruturação produtiva flexível de 

organização do trabalho e pela ascensão do neoliberalismo, nos idos dos anos 1970-1990. 

Essa decisão de aderir ao modelo de gestão gerencial não levou em consideração elementos 

conjunturais diversos daqueles adotados pelos gestores do Estado capitalista em épocas 

anteriores, isso porque o Estado se tornou adepto compulsoriamente do modelo de 

planejamento estatal requerido pelo estágio de desenvolvimento econômico capitalista 

atrelado a um certo período da história.  

Atestamos esse fato anterior quando percebemos a escolha institucional do modelo de 

gestão burocrática que foi assumido durante a era fordista e desenvolvimentista do Presidente 

Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-1954) ou quando analisamos a opção pela gestão gerencial 

do governo neoliberal do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002). 

Nessa condição, os capitalistas e os intelectuais orgânicos que estão a seu serviço na 

administração do aparato estatal utilizam-se do poder de Estado como um instrumento de 

planejamento datado, que atende aos interesses da ordem político-administrativa burguesa. 

Portanto, as ações decorrentes dessa diretriz de planejamento capitalista, que faz adesão 

compulsória à ideologia burguesa da mercadoria, precisam favorecer a reprodução da 

exploração do trabalho alheio e a exclusão do proletariado do acesso aos bens sociais 

produzidos. 

Nesse cenário, a educação pública estatal é consubstanciada seguindo os ditames do 

modelo econômico capitalista, ou seja, assumindo uma dimensão formativa direcionada 

nitidamente às demandas produtivas do mercado de trabalho, mesmo que em dados momentos 

históricos ocorra um movimento contraditório salutar, no qual os movimentos sociais e 

políticos populares buscam resgatar a função social da instituição escolar pública numa 

dimensão de formação politécnica, na qual se defende a necessidade do desenvolvimento 

integral do ser humano nos aspectos político, cognitivo, físico, mental e afetivo.  

Mesmo que, como diretriz de política educacional, os indivíduos de uma certa 

sociedade nacional, regional ou local decidam priorizar em sua rede de formação secundária 

(Ensino Médio) a formação politécnica, cada vez mais, essa decisão sofre uma influência 

contrária dos organismos multilaterais mundiais, que, por estarem concatenados com as 

demandas do mercado de trabalho capitalista desenvolvido, buscam estimular que a formação 

humana, em especial nos países em vias de desenvolvimento, assuma uma diretriz polivalente 

voltada para a formação técnica e tecnológica, priorizando, assim, o ingresso prematuro no 

mercado de trabalho. Isso posto, busca-se priorizar os interesses de acumulação das empresas 

transnacionais e nacionais de capital privado.  
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 Desse modo, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio têm ocupado 

um espaço de protagonismo no cenário educativo, transformaram-se nas principais agências 

de assistência técnica em assuntos educacionais. Esses organismos multilaterais priorizam o 

oferecimento de pacotes de programas de assessoria técnica e financiamento que, articulados, 

procuram atender as demandas dos países em vias de desenvolvimento. Nessas ações, são 

oferecidas estratégias gerenciais para melhoria do acesso, da equidade e da qualidade da 

educação dos sistemas públicos de ensino. 

 Notadamente, no que diz respeito às ações do Banco Mundial, elas se desenvolvem de 

forma orgânica, por meio de atividades de pesquisa relativas às condições administrativas e 

pedagógicas das redes ensino, de assistência técnica às entidades mantenedoras, de assessoria 

aos governos e de coordenação dos recursos externos destinados para a educação. As políticas 

da área social desses organismos multilaterais buscam atender os países mais pobres e 

populosos, uma estratégia basilar que visa priorizar a educação elementar com o pressuposto 

de reduzir a pobreza e atender os jovens em situação de risco social eminente. 

 Um exemplo concreto de institucionalizar as estratégias de ação desses organismos 

multilaterais mundiais foi a realização da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

em Jomtien, na Tailândia, em março de 1990. Esse encontro foi organizado pelo Banco 

Mundial, juntamente com a UNESCO, UNICEF e o PNUD. Nessa oportunidade, definiu-se a 

diretriz que prioriza o acesso à educação elementar, o que abarca a alfabetização, para década 

de 1990. Como desdobramento dessa decisão, o Banco Mundial passou a incrementou os 

empréstimos para esse nível da educação elementar dos países em vias de desenvolvimento, 

mais populosos e pobres. 

 Esse pacote de reformas educativas proposto pelo Banco Mundial e direcionado aos 

países em vias de desenvolvimento tinha a proposta fundamental de melhorar a equidade do 

acesso das crianças e jovens mais pobres e, num segundo momento, de ampliar a qualidade da 

educação elementar. A intenção basilar do BM ao financiar essa reforma baseou-se na 

seguinte ideia: 

 

A Educação é a pedra angular do crescimento econômico e do 
desenvolvimento social e um dos principais meios para melhorar o bem estar 
dos indivíduos. Ela aumenta a capacidade produtiva das sociedades e suas 
instituições políticas, econômicas e científicas e contribui para reduzir a 
pobreza, acrescentando o valor e a eficiência ao trabalho dos pobres e 
mitingando as consequências da pobreza nas questões vinculadas à 
população, saúde e nutrição [...] (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 2). 
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Posta pelos organismos multilaterais mundiais a necessidade de implementar diretrizes 

gerenciais para reformar as redes públicas de educação dos países em vias de 

desenvolvimento, o cenário induz a percepção de que a gestão escolar pública deveria 

adaptar-se às características de competitividade e racionalidade do mercado capitalista. Nessa 

perspectiva, deveria haver a redução dos custos do financiamento arcado pelo Estado e seria 

necessário buscar parcerias que garantissem uma parcela extra de financiamento e apoio 

técnico advindo de instituições públicas não estatais e privadas, nacionais ou internacionais. 

Essa característica assumida pelas parcerias dissemina a lógica da privatização e da 

terceirização dos serviços estatais e a desresponsabilização do Estado com o financiamento 

obrigatório da educação pública para todos. Esse é, sem dúvida, um momento contraditório, 

pois, ao mesmo tempo que se requer a participação ativa dos profissionais da educação na 

gestão democrática da escola, esses mesmos profissionais são desconsiderados no processo 

decisório na gestão de cunho gerencial, de modo que a burocracia estatal passa a intervir de 

forma compulsória na solução dos problemas da escola. 

A esse respeito, Aureliano (2016, p. 84), ao discutir essa conjuntura contraditória, 

defende que “o planejamento é considerado público e governamental, apresentando o formato 

sistêmico ao se restringir ao domínio do Estado e, em sentido estrito, admitindo, 

eventualmente, a expansão para outras realidades, como por exemplo, o mercado”. 

Na contramão dessa compreensão, existem os indivíduos defensores do Estado 

democrático brasileiro, que compreendem esse Estado como um espaço de participação e, 

para tanto, defendem o modelo de planejamento participativo, modelo de gestão democrática 

que se distancia dos gestores que são sustentados por uma lógica política autoritária.  

Muito embora o planejamento democrático e participativo no Brasil fique restrito à 

dimensão do discurso quando do desenvolvimento das políticas públicas do Estado nacional, 

ainda assim, é preciso considerá-lo nas ações de gestão democrática, pois sua sustentação e 

prática têm foco diametralmente oposto ao modelo de gestão de caráter predominantemente 

gerencial, modelo que ora campeia as ações nas escolas nacionais. Nesse cenário, a concepção 

de participação e democracia, eixos fundantes do processo de gestão participativa, no que 

tange ao planejamento estratégico, é uma premissa esvaziada, pois essa última forma de 

planejamento desconsidera os sujeitos políticos que fazem parte do processo decisório. 

Ao desconsiderar a participação política dos atores locais, as instituições de ensino 

passam a utilizar as recomendações oriundas do planejamento estratégico gerencial advindo 

das agências reguladoras e financiadoras, supranacionais ou internacionais. O objetivo 

principal passa a ser o aumento do rendimento escolar medido por algum instrumento de 
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avaliação estandardizado nacionalmente. O Estado começa a regularizar essa política 

educacional de avaliação de resultados, orientando, inclusive, que as instituições recriem sua 

cultura organizacional de gestão gerencial. 

Portanto, ao levarmos em conta a discussão dos condicionantes anteriores, 

relacionados aos processos de gestão gerencial e democrática, chegamos à conclusão de que a 

implementação do planejamento na educação pública estatal sustenta-se na contradição entre 

aspectos econômicos, políticos e sociais exógenos à sociedade e aspectos endógenos ao 

ambiente escolar, tendo em vista que, quanto à primeira dimensão, sua efetivação envolve 

várias instâncias de poder atinentes à sociedade capitalista de classes, na medida em que a 

segunda diz respeito às crenças e aos valores políticos, sociais e cultural-organizacionais dos 

indivíduos envolvidos no espaço local, da escola. Diante desse encaminhamento, as políticas 

de gestão escolar aproximam ou distanciam o que é idealizado legalmente do que é 

efetivamente praticado no cotidiano da escola. 

Quanto ao idealizado legalmente, após o final da ditadura civil-militar (1964-1985) e o 

restabelecimento da democracia, política-eleitoral e institucional, foi promulgada a 

Constituição Federal de 1988, que estabelece a descentralização da gestão pela via legal, 

condição materializada por meio da autonomia federativa estabelecida para estados e 

municípios. No que tange aos princípios da educação, define que ela deve ter uma diretriz 

democrática e oferecer um padrão mínimo de qualidade para todos os cidadãos. Esses 

fundamentos eram difíceis de serem atingidos em curto prazo, pois, de forma concomitante, 

nesse momento, entre os anos de 1986 e 1994, o país, em consonância com a realidade 

mundial, passava por uma crise econômica de grandes proporções, que gerava 

desestabilização econômica (fiscal e monetária) e social. Inclusive, os governos da época 

haviam mudado a moeda quatro vezes, situação que teve com resultado a ingovernabilidade 

do Estado nacional (KINZO, 2001). 

Diante dessas dificuldades fiscais e monetárias que levavam à ingovernabilidade do 

Estado, ocorreu uma grave crise econômica e política, que teve como consequência a 

consolidação de uma elevada dívida externa e o aumento desmedido da inflação. Em face 

dessa situação de desestabilização generalizada, os governantes adotaram estratégias 

recessivas que buscavam estabilizar a economia, materializadas por meio da requisição de 

auxilio técnico e financeiro das agências multilaterais mundiais, a exemplo do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), agência mundial que passou definir as condicionalidades e o 

monitoramento dos programas de ajuste econômico estrutural, ações, normalmente, recessivas 
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quanto ao dispêndio de recursos. Essa diretriz substituiu as políticas de crescimento 

econômico que demandavam um gasto mais vultoso e oneravam o erário. 

Seguindo essa lógica de retração dos investimentos públicos, em especial na área 

social, no início dos anos de 1990, o Estado é forçado a passar por mudanças estruturais que 

acarretam a diminuição, ou o estancamento, da melhoria do nível de qualidade da educação 

pública brasileira, o que se traduz num quadro de baixo rendimento da aprendizagem e 

adequação da gestão escolar à racionalidade econômico-gerencial, mantendo-se em sintonia 

política e ideológica com a nova lógica do mercado neoliberal. Essa racionalidade gerencial, 

que demandava o desenvolvimento de estratégias, nas diferentes instâncias federativas do 

Estado, tinha como objetivos norteadores o alcance da eficiência/eficácia e a pretensa 

igualdade de oportunidades educativas via ações baseadas no mérito pessoal do aluno usuário.  

Nesse cenário de mudanças no arcabouço administrativo do Estado nacional e de 

superação de desafios econômicos recessivos no cenário mundial, passam a ocorrer mudanças 

estruturais flexíveis na organização do trabalho na sociedade capitalista, que buscam a 

consecução de uma sociedade da informação, do conhecimento e da aplicação tecnológica. 

Essas mudanças seguem o fluxo das relações sociais e econômicas capitalistas, que ocorrem 

sobre a orientação e inspeção dos organismos multilaterais mundiais, que observam as 

mutações no mercado e propõem alterações organizacionais do Estado, adequando-se a gestão 

estatal nacional aos padrões de eficiência e eficácia considerados ideais para o mundo 

capitalista desenvolvido. É essa diretriz de ajustamento que demanda a necessidade da 

implantação e implementação do modelo de planejamento estratégico, para que, assim, as 

corporações, estatais e privadas se amoldem ao mercado vigente. 

Dessa forma, o planejamento estratégico estatal no campo educacional se estrutura na 

visão gerencial. Nesse modelo de gestão, os objetivos são definidos, as estratégias são 

delineadas e os recursos são reservados, todos no intuito de atender, por meio do 

planejamento organizacional, as diretrizes demandas pelo mercado consumidor educativo. A 

implementação do planejamento estratégico nas escolas públicas ainda é um desafio para os 

gestores gerenciais, sendo, muitas vezes, inviável, já que encontra uma resistência natural dos 

indivíduos e sistemas que defendem a materialização de práticas de gestão burocrático-

patrimonialista ou democrático-participativa nas unidades de ensino público. 

Como o foco deste trabalho é o entendimento dos princípios do planejamento 

estratégico, faz-se necessário ressaltar que essa diretriz de planejamento e a gestão 

educacional são aliadas no processo de administração gerencial, não podendo separar-se, uma 

vez que “o planejamento contribui para a eficácia da gestão das organizações a partir das 



72 
 

tomadas de decisões” (CASTRO; BRITO; SANTOS, 2015, p. 199). Isso ocorre porque essa 

via de organização direciona os membros da instituição, aumenta o nível de eficiência e 

eficácia e ainda define os parâmetros de controle.  

Partindo da compreensão anterior, Chiavenato e Sapiro (2003, p. 39) consideram que 

“o planejamento estratégico está relacionado com os objetivos estratégicos de médio e longo 

prazo que afetam a direção ou viabilidade da empresa”. Nessa perspectiva, entendemos que o 

planejamento estratégico vislumbra a organização com um olhar no futuro, entrevendo os 

encaminhamentos organizacionais que potencialmente poderão vir em uma escala crescente e 

lógica que acompanha a execução do processo de gestão.  

No histórico das experiências de planejamento estratégico educacional implantadas 

pelos governos brasileiros, já vivenciamos quatro Planos Plurianuais (PPA): o primeiro foi 

elaborado no período de 1996 a 1999 – Plano Brasil em Ação –, o segundo, no período de 

2000 a 2003 – Plano Avança Brasil –, o terceiro compreendeu o período de 2004 a 2007 – 

Plano Brasil –, e o quarto, e último, foi implantado entre 2008 e 2011 e objetivava abordar o 

desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2012, p. 192). 

Esses planos macro nortearam legalmente a elaboração de outros, de menor monta, 

que foram desenvolvidos a partir da ideia de planejamento estratégico. É o caso do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), que foi apresentado em abril de 2007, compondo o 

Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, sancionado pela Lei n. 11.653, de 7 de abril de 2008. 

Portanto, consideraremos, para efeito deste estudo, o arcabouço institucional dos planos 

nacionais desenvolvidos no período do corte histórico (2008-2011), definido nos objetivos do 

trabalho dissertativo. A seguir, abordaremos detidamente três planos que se estruturam dentro 

da perspectiva do planejamento estratégico, quais sejam: o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e o Plano de Ações 

Articuladas (PAR). 

 

3.1 Plano de Desenvolvimento da Educação: estrutura e direcionamentos na gestão 

educacional 

 

O Brasil tem marcado presença nos fóruns internacionais por meio de seus 

representantes políticos, que buscam adequar as políticas educacionais nacionais às diretrizes 

institucionais das reformas educativas que ocorrem no contexto global, na maioria das vezes, 
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por orientação dos organismos multilaterais mundiais, que encontram inspiração na 

reestruturação das demandas produtivas do mercado capitalista mundial, conforme discutimos 

anteriormente. Nesse contexto, busca-se adequar à matriz de reformas educativas iniciadas 

pela Conferência de Jomtien, na Tailândia, em 1990, que se desdobrou em diversas outras 

conferências mundiais posteriores, todas com os objetivos basilares de ampliar o acesso das 

populações pobres a educação elementar e a melhorar a qualidade da educação elementar 

oferecida pelas redes educativas público estatais.  

Foi na tentativa de concretizar essas diretrizes das conferências educativas mundiais 

que teve início o segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado por 

diversas reformas educacionais em todo o sistema de ensino brasileiro. O ano de 2007, 

principalmente, foi demarcado pela edição de inúmeros decretos, que alteraram a organização 

dos sistemas de ensino na diretriz da gestão educacional pública. 

A proposta delineada para a Educação Básica e desenvolvida pela então gestão do 

Presidente Lula tinha o objetivo de alinhar as políticas públicas desenvolvidas pelo governo 

na área da educação ao Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC), buscando o 

desenvolvimento nacional. O PAC foi proposto como um plano estratégico e retomou o 

planejamento de grandes obras de infraestrutura, contribuindo para o crescimento acelerado e 

sustentável. Esse, por sua vez, colaborou com a demanda de empregos e geração de rendas 

(BRASIL, 2007).  

No que diz respeito ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), ele vem a ser o 

“PAC da educação” (VOSS, 2007). Esse plano se alinha a uma proposta de reforma tributária 

e política que o governo havia estabelecido, no intuito de apoiar os projetos da área social. No 

documento de apresentação do PDE, ao se discutirem as propostas do plano, afirma-se que 

elas estão concatenadas aos objetivos fixados pela Constituição Federal de 1988, 

estabelecendo, portanto: “livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (BRASIL, 2007). 

O PDE é um plano executivo proposto pelo Ministério da Educação, no ano de 2007, 

que abarca quatro dimensões da educação: educação básica, educação superior, educação 

profissional e alfabetização. Para Saviani (2007), é o grande “guarda chuvas” da educação, 

pois abarca mais de 40 programas.  O Plano organizou-se em um conjunto de programas e 

ações governamentais para subsidiar as mais diversas reformas direcionadas à educação, 

envolvendo todos os níveis e modalidades do sistema de ensino brasileiro: a Educação Básica, 
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a Educação Superior, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Educação Profissional, a 

Educação Especial, a Educação Indígena e Quilombola. 

Segundo Voss (2007, p. 47), as reformas propostas pelo PDE estiveram relacionadas 

a: 

 

Mudanças nas políticas de financiamento da Educação, com alteração de 
certas regras de distribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB) e do Salário-Educação; novas estratégias de 
ingresso e expansão da Educação Superior, com a criação do programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI); instituem o 
Piso Salarial Nacional para os/as professores/as que atuam na Educação 
Básica em todo país e políticas de formação docente, como a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID).  
 
 

Com a efetivação do PDE, o governo de Lula rompeu com os ideais defendidos 

historicamente por seu partido (Partido dos Trabalhadores – PT) e reassumiu uma nova feição 

de democracia que envolvia os planos e projetos para a educação (VOSS, 2007). Por essa 

compreensão, o governo segue em um sentido inverso aos movimentos sociais populares que 

o apoiaram historicamente, inclusive, na observância dos princípios de democratização da 

gestão escolar estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) e 

pelo Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/01), documentos que foram elaborados e 

chancelados por instituições políticas que pretensamente representavam as demandas 

populares. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação foi elaborado por uma equipe técnica 

escolhida pelo Ministro da Educação (Fernando Hadadd) e por um conjunto de empresários, 

priorizando seus particulares interesses com o Plano. Nesse sentido, não foram levados em 

consideração os segmentos sociais e educacionais, as entidades sindicais e os representantes 

da educação e profissionais da educação. Foi um projeto que não se baseou em um 

movimento democrático que envolvesse as políticas educacionais numa ampla discussão.  

Essa decisão de elaborar o Plano sem uma consulta ampla aos movimentos sociais e às 

entidades representativas da educação ocasionou insatisfação popular e críticas ao governo 

Lula, com insatisfação quanto às políticas previstas no PDE. Para Werle (2009, p. 104): 

 

Não se pode caracterizar um tal projeto como de estímulo à organização dos 
educadores, ou de valorização à organização dos sistemas de ensino e 
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estabelecimentos de estratégias de colaboração. Ao contrário, nesse 
momento, há um reforçamento do tradicional centralismo brasileiro. 
 

O Plano de Desenvolvimento da Educação, embora lançado em 24 de abril de 2007, 

apresenta feições de centralização, existindo o predomínio do executivo sustentado no viés 

neoliberal, inquietado com a modernização e a eficiência do Estado, valorização do aparato 

técnico, controle e centralização (WERLE, 2009). As políticas educacionais brasileiras ainda 

carregam o modelo centralista e verticalista, orientando o recente PDE.  

O PDE foi lançando ainda na vigência do Plano Nacional da Educação (PNE-2001), 

portanto, desconsiderou-se a necessidade de executar um Plano aprovado pelas instâncias 

legislativas nacionais, portadoras de legitimidade política. Essa desarticulação entre o PNE e 

o PDE foi e é motivo de inúmeras críticas por estudiosos da temática, desconsiderando os 

movimentos democráticos direcionados para a educação. O PDE, por sua vez, responsabiliza 

a gestão como o principal elemento indutor da qualidade da educação, não levando em conta 

outros aspectos fundamentais que possibilitam a qualidade, o acesso e a permanência no 

ambiente escolar. 

O Plano configurou-se na esfera pública como uma política de governo, desenvolvido 

no mandato do governo Lula, por meio de programas e ações. Seu projeto esteve associado a 

uma proposta direcionada a um determinado grupo da arena política. Essa proposta de política 

de governo é bem comum na arena política do Brasil, uma vez que 

 

é possível afirmar com alguma segurança que a instabilidade política do 
país, característica de democracias ainda não consolidadas, condiciona essa 
configuração do campo educacional no Brasil, na medida em que a 
educação, para muitos componentes do campo político, é mais um 
instrumento de propaganda política do que a expressão de um legítimo 
interesse dos governos em cumprir seus deveres constitucionais no que diz 
respeito a essa matéria (SANTOS, 2014, p. 9). 

 

O documento legal do PDE respalda a proposta de superar a dissociação política e 

administrativa na qual se encontram a Educação Básica e seus diferentes níveis de ensino, 

etapas e modalidades. Isso porque destaca a diferença de distribuição dos recursos em 

diferentes níveis e dissocia as políticas educacionais direcionadas para cada modalidade. 

Dessa forma, o PDE promove ações que refletiram em toda a estrutura do ensino brasileiro. 

Além do seu conteúdo regular, o PDE está estruturado no regime de colaboração 

enquanto princípio, pois, segundo o PDE, mantém-se interligado, de modo que suas ações 
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dariam conta de promover a qualidade da educação, proposta essa definida pelo Plano como 

um dos seus principais objetivos. A visão do PDE quanto ao Regime de colaboração é algo 

maleável, resiliente, contradizendo o que está posto na CF-88 e na LDB/96. O PDE conceitua 

o Regime de Colaboração como uma forma de compartilhamento de “[...] competências 

políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e 

desenvolvimento da educação, de forma a concertar a atuação dos entes federados sem ferir-

lhes a autonomia” (BRASIL, 2007, p. 10). 

Por esse viés, o PDE direciona o seu discurso em aumentar o nível de 

comprometimento dos entes federados (União, Estados e Municípios), a fim de ofertar e 

proporcionar a manutenção da educação, estendendo essa responsabilidade para outros setores 

sociais, sejam públicos, sejam privados. Nessa direção, cabe à sociedade acompanhar, 

fiscalizar, movimentar-se para as melhorias, e a transparência pode ser um meio para o 

controle social das políticas públicas educacionais. 

No que diz respeito à educação básica, o PDE direcionou diversas ações e programas, 

instituindo-se algumas mudanças tanto nas políticas de financiamento quanto na avaliação da 

educação e na formação e remuneração docente. No tocante à avaliação, o documento 

menciona que “a avaliação do aluno individualmente considerado tem como objetivo a 

verificação da aquisição de competências e habilidades que preparam uma subjetividade, na 

relação dialógica com outra, para se apropriar criticamente de conhecimentos cada vez mais 

complexos” (BRASIL, 2007, p. 19). 

No entanto, no decorrer do texto apresentado pelo PDE, outra concepção de avaliação 

é apresentada, uma percepção voltada para a medição do desenvolvimento do estudante e da 

instituição de ensino: “[...] saber se seus esforços para melhorar as condições de 

aprendizagem no seu estabelecimento de ensino produziam ou não os resultados esperados” 

(BRASIL, 2007, p. 20). O texto refere-se ao Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) como um meio de os administradores (prefeitos e gestores escolares) medirem o 

desenvolvimento de suas escolas e, consequentemente, do município. 

Camini (2010) ressalta que “o processo de acompanhamento e avaliação revela-se 

necessário para a qualificação de uma política governamental. Envolve a ideia de controle 

social, contribuindo inclusive para assegurar o melhor uso e transparência na aplicação dos 

recursos educacionais” (CAMINI, 2010, p. 544). 

Com base nesse entendimento, essa autora acredita que a avaliação é vista como uma 

maneira de responsabilização do que é público, envolvendo todas as dimensões que abrangem 
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o espaço escolar – pedagógica, financeira ou administrativa –m, reafirmando o sentido da 

política pública.  

O PDE apresenta como “radiografia da qualidade da educação” os indicadores de 

avaliação nacional, como o Educacenso, a Prova Brasil e o Ideb, afirmando que esses 

mecanismos são capazes de avaliar os sérios problemas encontrados no sistema educacional 

brasileiro. Será que esses mecanismos de avaliação por si só são capazes de medir todas as 

fragilidades encontradas na rede de ensino público brasileiro? 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), trata-se de um 

índice que faz a relação entre a medida do rendimento escolar dos estudantes juntamente com 

o desempenho por forma de um exame padronizado (Prova Brasil e Saeb). O Ideb objetiva 

analisar o cumprimento das metas fixadas no termo de adesão do Plano Compromisso todos 

pela Educação, e é ponto estabelecido no Plano de Desenvolvimento da Educação no que é 

direcionado à educação básica. 

O Ideb mantém relação com o PDE identificando “as fragilidades” da rede e das 

escolas públicas, usando seus critérios, e a União passa a dar assistência técnica e financeira 

para os casos com mais necessidades através de transferências voluntárias. Dessa forma, o 

recurso está dependente do Ideb, o sistema de ensino (estadual e municipal) passa a receber 

suas verbas de acordo com os resultados obtidos pelos escores de avaliações, taxas de 

matrículas, repetência e evasão escolar. 

A padronização dos exames nacionais, os quais são aplicados em todo o território 

nacional, não leva em consideração as particularidades das culturas locais e regionais, 

perdendo o sentido do que o PDE afirma sobre o “respeito à territorialidade”, defendendo 

oportunidades de uma educação que valorize a cultura e suas tradições. Para Fernandes e 

Dourado (2013, p. 7), as políticas educacionais devem criar “[...] condições objetivas para 

ampliação do direito social à educação básica e superior, em um país marcado por grandes 

assimetrias a serem superadas”. 

O Ideb elaborado pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

direciona seu foco em criar critérios para monitorar o sistema de ensino no Brasil, uma vez 

que “experiências bem-sucedidas de melhoria no desempenho de redes e escolas começam a 

ser registradas, apontando a importância do uso de indicadores para monitoramento 

permanente e medição do progresso dos programas em relação às metas e resultados fixados” 

(FERNANDES, 2007, p. 6). 

A responsabilização pelos resultados, como é o caso do Ideb, é uma estratégia para 

promover a modernização do Estado. A esse respeito, Quirós (2006, p. 166) pontua que 
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[...] o potencial transformador da responsabilização por resultados reside 
precisamente em sua capacidade de induzir mudanças no processo de 
tomada de decisões, gerando pressões para abandonar o modelo de gestão 
pública tradicional, centrado na administração dos recursos e na execução de 
atividades, e avançar para um modelo renovado orientado pelos resultados e 
pela satisfação dos usuários. 

 

Esse modelo de avaliação por sua vez fundamenta-se no efeito cascata criada de cima 

para baixo, estabelecendo transparência e legitimidade de prestações de contas e eficiência 

ligados ao desempenho individual e institucional. No caso do Ideb, que se baseia apenas na 

análise pelo desempenho dos resultados (testes padronizados e em taxas de evasão e 

repetência), alguns fatores importantes são menosprezados, como as condições políticas, 

sociais e econômicas das redes de ensino e de seus alunos, condições de trabalho dos 

professores e demais profissionais do ensino, infraestrutura, dentre outros fatores. 

A divulgação dos dados do SAEBE dos índices alcançados pelas redes de ensino e 

pelas escolas é indicada no PDE como uma maneira de responsabilização de toda comunidade 

escolar. “Aqui, responsabilização e mobilização social tornam a escola menos estatal e mais 

pública. A divulgação permite identificar boas práticas, que valem ser disseminadas, e 

insuficiências, o que torna possível enfrentá-las de forma efetiva” (BRASIL, 2007, p. 20). 

No discurso, o PDE estabelece que a mobilização e a responsabilização social são 

critérios que favorecem a melhoria da qualidade da educação pelo compromisso de todos. 

Esse compromisso se alicerça na elaboração do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, o qual se firma em 28 diretrizes educacionais que orientam a elaboração do Plano 

de Ações Articuladas. A adesão ao Plano de Metas significa o compromisso dos gestores 

municipais de efetivá-las em instância local. 

Conforme o documento que institui o PDE (2007, p. 25): “Avaliação, financiamento e 

gestão se articulam de maneira inovadora e criam uma cadeia de responsabilização pela 

qualidade do ensino que abrange tanto os gestores, do diretor ou da diretora da escola ao 

Ministro da Educação, quanto a classe política, do prefeito ou da prefeita ao Presidente da 

República”. 

Dessa forma, as ações, projetos e programas a serem efetivados na Educação Básica 

nos municípios, estados, escolas e localidades estão determinados por Planos e instrumentos 

instituídos pelo Ministério da Educação, de maneira que cada instância local avalia sua 

situação educacional em nível de escola ou rede de ensino, a partir dos indicadores de 
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qualidade, aqui já citados, e medidos por meio de instrumentos técnicos padronizados, 

gerando ações quando as avaliações não forem consideradas satisfatórias. 

Lançado simultaneamente ao PDE, o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação foi instituído pelo Decreto Federal n. 6.094/2007, sendo o “Carro chefe” do PDE 

(SAVIANI, 2007, p. 3). O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação reuniu os 

esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios por meio do regime de colaboração, 

além das famílias e da comunidade, em busca da melhoria da qualidade da educação básica. 

Ao aderirem ao compromisso, os sistemas municipais e estaduais de ensino seguiam 28 

diretrizes direcionadas em resultados de avaliação de qualidade e de rendimento dos alunos 

(BRASIL, 2007).  

Quadro 1 – Diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 
I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir; 

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 
resultados por exame periódico específico; 

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua 
frequência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas 
periodicamente; 

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de 
práticas como aulas de reforço no contraturno, estudos de recuperação e progressão 
parcial; 

V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não 
frequência do educando e sua superação; 

VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência; 

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da 
escola para além da jornada regular; 

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física; 

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 
especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional 
nas escolas públicas; 

X - promover a educação infantil; 

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e 
continuada de profissionais da educação; 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da 
educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo 
desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, 
responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de 
atualização e desenvolvimento profissional; 

XV - dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável 
após avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local; 
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XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político-
pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola; 

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que 
acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor; 

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e 
exoneração de diretor de escola; 
XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, 
com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, referido no 
art. 3; 
XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de 
Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, 
sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a 
memória daquelas realizadas; 

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 
funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social; 

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; 

XXIII – elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando 
inexistentes; 

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como 
saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vistas ao 
fortalecimento da identidade do educando com sua escola; 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos 
educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola 
e pelo monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso; 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar 
aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados 
pela comunidade escolar; 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando à melhoria da 
infraestrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações 
educativas; 

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das 
associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, 
Conselho Tutelar e dirigentes do sistema educacional público, encarregado da 
mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do Ideb. 

 

(BRASIL, Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007) 

 
O PDE/Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação resgatou a tentativa de 

colocar em prática o regime de colaboração estabelecido por meio da Constituição Federal 

para a educação, com o intuito de estabelecer para a educação unidade dos sistemas 

educacionais entre os entes federados, União, Estados e Municípios. A União tem a finalidade 

em matéria educacional de proporcionar a redistribuição dos recursos e a suplementação, “[...] 

de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 
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qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e 

municípios (CAMINI, 2010, p. 537). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) estabelece: 

 
Art. 8°: A União, os Estados, o DF e os municípios organizarão, em regime 
de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1°: Caberá à 
União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e 
supletiva em relação às demais instâncias educacionais (BRASIL, 1996). 
 

Para pôr em prática as metas e diretrizes estabelecidas pelo Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (decreto n. 6.94/2007), os municípios e Estados assumem 

o termo de responsabilidade e passam a ter acesso à assistência técnica e financeira advinda 

do MEC. A esse respeito, Camini (2010, p. 540) indaga: “A estratégia de envolvimento dos 

municípios e estados numa política nacional baseada em diretrizes já estabelecidas pode 

caracterizar-se como uma forma de democracia induzida ou consentida”. 

O termo de adesão é realizado pelo prefeito municipal que assume o compromisso de 

colocar em prática em instância local as diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação. Nesse cenário, para subsidiar a política implementada em colaboração com os 

entes federados, através de comitês locais, surge o Plano de Ações Articuladas, sendo um 

instrumento de ações e subações a serem escolhidas para cumprimento através de assistência 

técnica e financeira do MEC. 

 

3.2 O Plano de Ações Articuladas (2007-2011) e os desdobramentos na dimensão da 

gestão educacional 

 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) está inserido em um Plano macro, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). O PAR, por sua vez, insere-se dentro do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação proposto pelo governo federal em conjunto com os 

entes federados, objetivando, através de seus esforços, melhorar a qualidade da educação 

brasileira. Para demonstrar visualmente a estrutura organizacional da política PDE/Plano de 

Metas/PAR, segue uma figura com a proposta de apresentação numa ordem do Plano macro 

para o micro: 
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Figura 1 – Conjugação e inserção – PDE, Plano de Metas e PAR 

 

Fonte: MAFASSIOLI (2011, p. 74). 

 

No contexto do Plano de Metas, é instituído o Plano de Ações Articuladas (2007-

2011). Estados e municípios, ao aderirem ao PAR, assumiam o compromisso de atender as 

diretrizes mencionadas e elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os 

municípios, ao aderirem ao Plano de Metas, consequentemente elaboravam o PAR, os 

municípios que apresentavam o Ideb abaixo da média nacional passaram a ser priorizados, 

recebendo assistência por parte dos profissionais que atuaram junto ao MEC, universidades e 

outras instituições, tendo o apoio para a elaboração do documento do PAR e para o 

monitoramento das suas ações. 

O PAR é um plano que consiste na assistência técnica e financeira voluntária da 

União, destinado à educação básica da rede de ensino público estaduais e municipais.  Seu 

foco é que, através da assistência técnica financeira da União, priorize as redes de ensino e 

escolas públicas que tenham o Ideb mais baixo e que assinaram o termo do compromisso 

(Plano de Metas). Muito embora a assistência do MEC não se restrinja apenas ao Critério do 
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Ideb mais baixo, outras ações de assistência são agregadas ao Ideb utilizando outros critérios, 

ou que não usam o Ideb, abrindo o leque para os diversos entes. 

A assistência técnica e financeira do MEC é sustentada no Plano de Metas, uma vez 

que “faz parte do quadro prescritivo das responsabilidades ou competências governamentais 

no setor da educação no Brasil, articulando-se, pois, a outras responsabilidades e à diretriz 

mais ampla de organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração” 

(FARENZENA, 2012, p. 12). 

Dessa maneira, é importante mensurar que o setor educacional tem seu espaço na 

organização federativa brasileira e na repartição de competências entre os níveis de governo. 

Assim, a autonomia alicerça os sistemas federais, estaduais e municipais de ensino para 

organizar-se em regime de colaboração entre esses sistemas e deliberar suas posturas e 

precedências das mais variáveis esferas no governo em relação à educação. 

A oferta da educação básica tem sua responsabilidade compartilhada entre os três 

níveis governamentais, os estados e municípios, responsabilizando-se pelas etapas do ensino e 

a união com a assistência aos governos subnacionais. O governo federal, enquanto matéria de 

educação, tem a responsabilidade de oferecer assistência técnica e financeira aos estados e 

municípios, responsabilidade essa proveniente da sua função redistributiva e supletiva como 

maneira de garantia de equidade e de padrão mínimo de qualidade em matéria educacional. 

Essa responsabilidade se estabelece devido à cooperação da União para com os 

governos subnacionais, sendo assim um dever, traçado por objetivos e funções alegados por 

Lei. Por esse viés, a Constituição Federal (1988) estabelece em seu art. 211: 

  
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 (BRASIL, 1988, p. 16). 
 

Conforme o previsto no art. 211 da CF-88, observa-se que da União se espera um 

apoio consistente capaz de atender as necessidades estaduais e municipais, oferecendo 

recursos técnicos e financeiros numa perspectiva redistributiva, tentando alcançar um patamar 

elevado na busca de equidade e padrão de qualidade para a educação como um todo.  

Para procedimentos de elaboração do PAR, os municípios, os estados e o Distrito 

Federal tiveram o apoio do SIMEC no módulo PAR. O PAR (2007-2011) teve como primeira 

etapa: levantar os dados demográficos e educacionais e como segunda etapa a elaboração do 

PAR propriamente dito – dados da unidade, para registro de nomes e outros dados de 
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identificação; dados da secretaria; dados do secretário de Educação; dados da equipe local; 

dados do comitê local Compromisso Todos pela Educação. 

Após esse primeiro momento, foi feito pela equipe técnica local o preenchimento do 

instrumento do diagnóstico, objetivando uma análise da realidade local sob coleta de 

informações. O instrumento para o diagnóstico está estruturado seguindo quatro dimensões: 

1) Gestão Educacional; 2) Formação de Professores, dos profissionais de serviço e apoio 

escolar e condições de trabalho; 3) Práticas pedagógicas e avaliação; 4) Infraestrutura física e 

recursos pedagógicos. 

As dimensões são compostas por áreas e estas, por sua vez, por indicadores, gerando 

ações e subações. Dimensão 1- Gestão Educacional, são 5 áreas e 33 indicadores; Dimensão 

2- Formação de Professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar e condições de 

trabalho, são 5 áreas e 18 indicadores; Dimensão 3- Práticas pedagógicas e avaliação, são 3 

áreas e 23 indicadores; Dimensão 4- Infraestrutura física e recursos pedagógicos, são 4 áreas e 

26 indicadores.  

O quadro a seguir demonstra como estão organizados estruturalmente as dimensões, as 

áreas e os indicadores do PAR (2007-2011). 

 

Quadro 2 – Dimensões e Indicadores do PAR 2008-2011 
 

Dimensão 1. Gestão Educacional 
Áreas   Indicadores 

1. Gestão Democrática: 
articulação e desenvolvimento 
dos sistemas de ensino e a 
composição e atuação do 
Conselho do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB). 

Existência de Conselhos Escolares (CE). 
Existência, composição e atuação do Conselho Municipal de 
Educação. 
Composição e atuação do Conselho de Alimentação Escolar. 
(CAE) Existência de Projeto Pedagógico (PP) nas escolas e grau de 
participação dos professores e do CE na sua elaboração; de 
orientação da SME e de consideração das especificidades de cada 
escola. 

Critérios para a escolha da Direção Escolar. 
Existência, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal 
de Educação (PME), desenvolvido com base no Plano Nacional 
de Educação (PNE). 
Plano de Carreira para o magistério. 
Estágio probatório efetivando os professores e outros 
profissionais da educação. 

Plano de Carreira dos Profissionais de serviço e apoio escolar. 

2. Desenvolvimento da Educação 
Básica: ações que visem a sua 
universalização, a melhoria das 
condições de qualidade da educação, 

Implantação e organização do Ensino Fundamental de 9 anos. 

Existência de atividades no contraturno. 
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assegurando a equidade nas 
condições de acesso e permanência 
e conclusão na idade adequada. 

Divulgação e análise dos resultados das avaliações oficiais do 
MEC. 

3. Comunicação com a sociedade Existência de parcerias externas para a realização de atividades 
complementares. 

Existência de parcerias externas para a execução/adoção de 
metodologias específicas. 
Relação com a comunidade/ Promoção de atividades e 
utilização da escola como espaço comunitário. 

Manutenção ou recuperação de espaços e equipamentos 
públicos da cidade que podem ser utilizados pela comunidade 
escolar. 

4. Suficiência e estabilidade da 
equipe escolar 

Quantidade de professores suficiente. 
Cálculo anual/semestral do número de remoções e substituições 
de professores. 

5. Gestão de Finanças Cumprimento do dispositivo constitucional de vinculação dos 
recursos da educação. 
Aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do 
Fundeb. 

Total de Indicadores da 
Dimensão 

20 

 

Dimensão 2. Formação de Professores e dos Profissionais de serviço e apoio escolar e 
Condições de trabalho 
Áreas Indicadores 
1. Formação inicial de professores 
da Educação Básica 

Qualificação dos professores que atuam nas creches. 
Qualificação dos professores que atuam na pré-escola. 
Qualificação dos professores que atuam nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Qualificação dos professores que atuam nos anos/séries finais do 
Ensino Fundamental. 

2. Formação Continuada de 
professores da Educação Básica 

Existência e implementação de políticas para a formação 
continuada de professores que atuam na Educação Infantil. 

Existência e implementação de políticas para a formação 
continuada de professores, que visem a melhoria da qualidade de 
aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries 
iniciais do Ensino Fundamental. 

 Existência e implementação de políticas para a formação 
continuada de professores, que visem a melhoria da qualidade de 
aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries 
finais do Ensino Fundamental. 

3. Formação de Professores da 
Educação Básica para atuação em 
educação especial, escolas do 
campo, comunidades Quilombolas 
ou Indígenas 

Qualificação dos professores que atuam em educação especial, 
escolas do campo, comunidades quilombolas ou indígenas. 

4. Formação inicial e continuada 
de professores da Educação 
Básica para cumprimento da Lei 
10.639/03 

Existência e implementação de políticas para a formação inicial 
e continuada de professores, que visem a implementação da Lei 
10.639 de 09 de janeiro de 2003. 
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5. Formação do Profissional de 
Serviços e apoio Escolar 

Grau de participação dos profissionais de serviços e apoio 
escolar em programas de qualificação específicos. 

Total de Indicadores da 
Dimensão 

10 

 

 

 Dimensão 3. Práticas Pedagógicas e Avaliação 
AvalaaaAvaliação 

 
Áreas Indicadores 
1. Elaboração e organização das 
práticas pedagógicas. 

Presença de coordenadores ou supervisores pedagógicos nas 
escolas. 
Reuniões pedagógicas e horários de trabalhos pedagógicos, para 
discussão dos conteúdos e metodologias de ensino. 
Estímulo às práticas pedagógicas fora do espaço escolar. 
Existência de programas de incentivo à leitura para o professor 
e o aluno. 

2. Avaliação da aprendizagem dos 
alunos e tempo para assistência 
individual/coletiva aos alunos que 
apresentam dificuldade de 
aprendizagem. 

Formas de avaliação da aprendizagem dos alunos. 
Utilização do tempo para assistência individual/coletiva aos 
alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem. 
Formas de registro da frequência. 
Política específica de correção de fluxo. 

Total de Indicadores da 
Dimensão 

08 

 

Dimensão 4. Infraestrutura física e recursos pedagógicos 
Áreas Indicadores 
1. Instalações físicas gerais. Biblioteca: instalações e espaço físico. 

Existência e funcionalidade de laboratórios (informática e 
ciências). 
Existência e conservação de quadra de esportes. 
Existência e condições de funcionamento da cozinha e refeitório. 
Salas de aula: instalações físicas gerais e mobiliário. 
Condições de acesso para pessoas com deficiência física. 
Adequação, manutenção e conservação geral das instalações e 
equipamentos. 

2. Integração e expansão do uso 
de Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação 
Pública. 

Existência de computadores ligados à rede mundial de 
computadores e utilização de recursos de informática para 
atualização de conteúdos e realização de pesquisas. 
Existência de recursos audiovisuais. 

3. Recursos pedagógicos para o 
desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que considerem a 
diversidade das demandas 
educacionais. 

Suficiência e diversidade do acervo bibliográfico. 

Existência, suficiência e diversidade de materiais pedagógicos 
(mapas, jogos, dicionários, brinquedos). 
Suficiência e diversidade de equipamentos esportivos. 

 Existência e utilização de recursos pedagógicos que considerem a 
diversidade racial, cultural, de pessoas com deficiência. 

Confecção de materiais didáticos diversos. 
Total de Indicadores da 
Dimensão 

14 

Fonte: Instrumento de Campo do PAR (MEC, 2007). Retirado de Massafioli (2011, p. 91-93). 
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Na fase do diagnóstico, cada indicador recebe uma pontuação seguindo determinados 

critérios que correspondem a quatro níveis, dada pela equipe local responsável pela 

elaboração do PAR. 

Quadro 3 – Critérios de pontuação da fase de diagnóstico do PAR 

Critério de 
Pontuação 4 

 A descrição aponta para uma situação positiva, e não serão 
necessárias ações imediatas. O que a secretaria de educação realiza 
na(s) área(s) pertinente(s) garante bons resultados nesse indicador. 

Critério de 
Pontuação 3 

A descrição aponta para uma situação favorável, porém a secretaria 
de educação pode implementar ações para melhorar o seu 
desempenho. 

Critério de 
Pontuação 2 

A descrição aponta para uma situação insuficiente, e serão 
necessárias ações planejadas de curto, médio e longo prazo para 
elevar a pontuação nesse indicador. 

Critério de 
Pontuação 1 

A descrição aponta para uma situação crítica, e serão necessárias 
ações imediatas, além dos planejamentos de médios e longos prazos, 
para superação dos desafios indicados no diagnóstico da realidade 
local. 

Fonte: (MEC, 2007b). 

Cada indicador do PAR, ao ser avaliado por pontuações específicas, deveria ser 

justificado e, dependendo do caso, apresentar a(as) demanda(as) potencial(ais). Após o 

término do diagnóstico, as equipes começavam a elaborar o Plano de Ações Articuladas de 

cada instância local. 

Nas diretrizes do Decreto n. 6.094/2007, delineiam-se algumas estratégias de gestão 

democrática, sendo esta uma proposta do governo federal para alcançar as metas do Ideb. As 

Diretrizes defendem a proposta de gestão democrática do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, que objetiva direcionar decisões e ações políticas locais. A instância 

federal mantém a perspectiva de controle político-ideológico da organização da educação em 

território nacional, indicando a organização via diretrizes para impulsionar a “modernização” 

na gestão educacional. 

A dimensão gestão educacional no PAR apresenta cinco áreas, com um total de vinte 

indicadores, conforme quadro a seguir: 
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Quadro 4 – PAR (2007-2010): áreas e indicadores da dimensão Gestão Educacional 
 

ÁREAS  INDICADORES 

Gestão democrática: articulação e 
desenvolvimento dos sistemas de ensino 

Existência e funcionamento de Conselhos 
Escolares (CE) 

Existência, composição e atuação do Conselho 
Municipal de Educação (CME) 

Composição e atuação do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) 

Existência de projeto pedagógico nas escolas e 
graus de participação dos professores e do CE na 
sua elaboração, de orientação da Secretaria 
Municipal de Educação (SME) e de consideração 
das especificidades das escolas  

Critérios para a escolha de direção escolar 

Existência, acompanhamento e avaliação do Plano 
Municipal de Educação (PME), desenvolvido com 
base no PNE 

Plano de Carreira para o Magistério 

Estágio probatório efetivando os professores e 
outros profissionais da educação 

Plano de Carreira dos profissionais de serviço e 
apoio escolar  

Desenvolvimento da Educação Básica: ações 
que visam a sua universalização, a melhoria 
da qualidade do ensino e aprendizagem 
assegurando a equidade nas condições de 
acesso e permanência e conclusão na idade 
adequada 

Implantação e organização do ensino fundamental 
de 9 anos 

Existência de atividades no contraturno  

Divulgação e análise dos resultados das avaliações 
oficiais do MEC 

Comunicação com a sociedade  

Existência de parcerias externas para a realização 
de atividades complementares  

Existência de parcerias externas para 
execução/adoção de metodologias específicas  

Relação com a comunidade/promoção de 
atividades e utilização da escola como espaço 
comunitário 
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Manutenção ou recuperação de espaços e 
equipamentos públicos da cidade, que podem ser 
utilizados pela comunidade escolar 

Suficiência e estabilidade da equipe escolar 

Quantidade de professores suficiente  

Cálculo anual/semestral do número de mudanças e 
substituições de professores 

Gestão de finanças 

Cumprimento do dispositivo constitucional da 
vinculação dos recursos da educação 

Aplicação dos recursos de redistribuição e 
complementação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)  

Fonte: Guia Prático de Ações para elaboração do PAR, 2007. 

 

Com relação ao quadro acima, podemos observar que a dimensão Gestão Educacional 

atende as propostas delineadas pela Constituição Federal de 1988 e pela LDB n. 9.394/96, 

tendo em vista que um conjunto de indicadores é voltado para a proposta de democratização 

da gestão nos sistemas de ensino da rede pública. Além disso, contempla algumas categorias 

da gestão democrática, como participação e autonomia, que se encontram presentes em quase 

todos os indicadores da área. 

Embora o PAR apresente características da gestão democrática em um momento, no 

outro, orienta as instituições de ensino a buscarem parcerias externas de modo a contribuir 

com o andamento de suas respectivas instituições. A exemplificação desse acontecimento é 

observada na área Comunicação com a sociedade, a qual demanda, por meio de seus 

indicadores, buscar parcerias, sendo esta uma tendência do modelo de gestão gerencial, 

movimento que acontece justamente pela redefinição do papel do Estado. 

O modelo de gestão adotado no Brasil apresenta-se como um modelo híbrido; 

passados esses anos após a reforma do Estado, estudiosos afirmam que ainda não foram 

superadas algumas fragilidades do sistema. Com base nesse entendimento, Cabral Neto (2009, 

p. 197) menciona que 

[...] o novo modelo inspirado nas orientações do gerencialismo busca 
estabelecer, para o campo educacional, uma cultura organizacional firmada 
dos princípios da gestão estratégica e do controle de qualidade com vistas a 
promover a racionalização, a eficiência e a eficácia dos sistemas de ensino. 

 

A adoção desses mecanismos como o PAR tem como finalidade melhorar a qualidade 

da educação, embora se configure como um instrumento estratégico elaborado de forma 

centralizada, tendo sido suas propostas/indicadores repassados para as equipes locais, 

naqueles municípios que aderirem ao Plano de Metas, em que, no trâmite seguinte, o 
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documento pronto seria avaliado pelas comissões estaduais, consultado e avaliado, 

finalmente, pelo MEC. A esse respeito, entendemos que a participação e a autonomia dos 

autores sociais para elaborar uma versão que considerasse as especificidades educativas locais 

ficavam restritas ao documento elaborado pelo Ministério da Educação. 

3.3 O PAR e a política de municipalização 

 

A proposta de municipalização no Brasil não é algo novo, em 1957 Anísio Teixeira 

levou uma sugestão para o Congresso Nacional baseada na Constituição Federal de 1946, 

objetivando estabelecer, através de um plano, a colaboração entre municípios, estados e 

União. Passados os anos, somente com a Carta Constitucional de 1988 os municípios 

conquistaram a autonomia política e administrativa relacionada à independência financeira.  

A Constituição Federal de 1988, para instituir uma organização entre os entes 

federados e, por sua vez, combater o déficit público do erário, instituiu três mecanismos de 

planejamento orçamentário nas três instâncias governamentais, a saber: o Plano Plurianual, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 

A municipalização do ensino no Brasil vem ocorrendo atendendo as mais diversas 

escalas e diferentes esferas, pela demanda das redes e sistemas de ensino como também pela 

participação dos municípios engajados em programas e projetos. Nesse contexto, a 

municipalização ainda passa por inúmeras dificuldades, existindo muitas dificuldades 

financeiras e de recursos humanos. Esse aparato legal se respalda na Lei n. 5.692/71, em seu 

Art. 58, parágrafo único, que estabelece: 

 

As providências de que trata este artigo visarão à progressiva passagem para 
a responsabilidade municipal de encargo e serviços de educação, 
especialmente de 1º grau, que pela sua natureza possam ser realizados mais 
satisfatoriamente pelas administrações locais (BRASIL, 1971). 

 

Dessa forma, a política educacional brasileira configura-se na necessidade de 

reestruturar as estruturas técnicas e administrativas municipais para atender as demandas 

educacionais, em que o impulso à municipalização acontece pela transparência de encargos 

para o município. Com a CF de 1988, os municípios passam a fazer parte dos entes federados, 

ganhando poder político de decisão e participação, responsabilizando-se pela manutenção dos 

serviços educacionais em determinados níveis. De acordo com Cunha (2006, p. 4): 
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Sob a égide do princípio da descentralização, esse diploma legal vai 
introduzir alterações significativas no quadro da distribuição de poderes, 
atribuições e recursos entre as esferas de governo, delimitando para cada 
uma delas, no caso da educação, os níveis de ensino sob sua 
responsabilidade e o percentual de recursos provenientes de impostos que 
devem ser aplicados à educação (Artigos 211 e 212), destacando os 
municípios em todas essas determinações. 

 
 
Nessa perspectiva, a década de 1990 foi alvo de muitas mudanças nos mais diversos 

setores sociais, políticos e econômicos. Na educação, essas mudanças ocorrem principalmente 

em 1995, no primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso, impulsionadas 

pela intenção da descentralização e municipalização. Nesse período, foi criado o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), através da Emenda 

Constitucional 14/96, reorganizando os recursos para o ensino fundamental entre estados e 

municípios; por sua vez, esse Fundo vai impulsionar a municipalização no território brasileiro 

(CUNHA, 2006). 

Todavia, essas reformas no campo educacional ocorridas desde esse período de tempo 

destinam aos municípios estratégias de modernização e ampliação de seus serviços, havendo 

um aumento no número de matrículas na rede municipal de ensino, através da implantação do 

FUNDEF. Dessa maneira, acreditamos que essa indução política segue a lógica da divisão de 

tarefas e responsabilidades advindas da lógica da reforma do Estado. 

Esse método induziu a criação de programas governamentais por parte dos prefeitos 

das cidades e da sociedade local, bem como o controle e a eficiência na execução. Todavia, 

fortalece e incentiva a participação do poder local na oferta do ensino fundamental, 

oferecendo esse nível de ensino como uma estratégia para sustentar a cooperação entre os 

entes federados. 

Passado o período do FUNDEF, em que houve um aumento significativo no número 

de matrículas e de responsabilidade dos municípios e cooperação, foi instituído o FUNDEB 

para dar continuidade ao processo. O FUNDEB vem abarcar toda a educação básica – 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nesse sentido, o governo municipal 

passa a atender grande parte das matrículas, o que torna a educação municipalizada, restando 

ao governo estadual apenas o ensino médio que a lei sustenta ser de competência estadual. 

Passa a existir uma grande transferência de responsabilidade para os municípios, posto 

que precisam atender boa parte da oferta da educação brasileira. Essa demanda diminui o 

papel da União na implementação das políticas públicas sociais; todavia, relembramos o papel 

do Estado regulamentador e seus remanejos dentro da esfera administrativa, propondo uma 
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estratégia de descentralização mais constituída de práticas de desconcentração de atribuições 

concebidas pelo poder central. 

Nesse contexto, por meio do instrumento PAR, são pensadas estratégias para colocar 

em prática o regime de colaboração, envolvendo todos os entes federados. Os municípios 

participaram da elaboração do instrumento de planejamento do PAR, de cada local, 

preenchendo os indicadores prontos e estabelecidos juntamente com todos os documentos, 

enquanto o município cumpria os procedimentos que faziam parte de suas obrigações e 

responsabilidades impostas pela união. 

Para a elaboração do documento oficial do PAR, os municípios não foram 

consultados, uma vez que não se acordou sobre a divisão de tarefas ou sobre as ações a serem 

efetivadas. A política do PAR não levou em consideração a participação popular ou de 

entidades organizadas para a sua elaboração. Ao aderir ao Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, e assinar o termo do compromisso, os municípios se responsabilizavam 

em atender as propostas prontas. 

Com base no exposto acima, Silva (2017, p. 344) defende a ideia de que 

 

os municípios sofrem com a ausência de uma estrutura organizacional 
adequada e de padrões democráticos no processo de tomada de decisões, 
situação que os coloca em posição de subordinação aos benefícios que a 
união pode conceder e, consequentemente, de sujeição no que se refere à 
construção dos parâmetros para a formulação coletiva do instrumento de 
planejamento. 

 

 Isso posto, é comum observar nos municípios brasileiros a inexistência de práticas 

democráticas, em que a gestão da escola, muitas vezes, é organizada por meio de indicações 

acompanhadas de barganhas políticas para assumir o exercício da função. Todavia, a 

organização estrutural assume a centralização política e desse modo as secretarias ficam 

debilitadas para exercer um trabalho democrático diante tal situação. No que concerne a essa 

discussão, Silva (2017, p. 344) ressalta: 

  

Essa situação de precarização e subordinação dos municípios resulta de uma 
história política de descentralização, potencializada pelos organismos 
internacionais, em sintonia com os interesses das elites nacionais, para os 
países em desenvolvimento, com o objetivo de transferir as 
responsabilidades públicas concernentes à educação para a dimensão do 
município e induzir alterações no campo da gestão, por meio de programas 
de estímulo à aplicação dos princípios da nova gestão pública. 

 

 Embora o PAR apresente aspectos de centralização de poder e características de uma 

gestão gerencial, por meio de um engessamento, através dele municípios passaram a receber 



93 
 

recursos financeiros federais e auxílio técnico que passaram a contribuir diretamente na 

melhoria das redes de ensino público. Contudo, até que ponto o PAR consegue melhorar os 

índices educacionais dos municípios?  

 O PAR legitima o processo de descentralização pensado pelo governo central, 

atribuindo para os municípios e seus sistemas educacionais a nova lógica de gestão pública. 

Concentra nos municípios a responsabilidade pela realização das ações contidas no PAR e 

concentração de responsabilidades, além do controle, acompanhamento e monitoramento 

durante todo o processo do plano, através do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução 

e Controle do Ministério da Educação (SIMEC).  

 Esse cenário nos levou a analisar o Plano de Ações Articuladas (2007-2011) no 

município de Mossoró/RN, a saber, área da gestão democrática e o indicador dos Conselhos 

Escolares, uma vez que esse indicador foi pontuado como insuficiente, obtendo apenas 50% 

dos Conselhos Escolares nas escolas, ainda que não sejam atuantes. Nessa conjuntura, 

apresentam-se os dados geográficos e educacionais correspondentes à materialização dessa 

proposta de planejamento no PAR no município campo empírico desta pesquisa. 
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4 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES EM 

MOSSORÓ/RN MEDIADAS PELO PAR (2007-2011) 

 

 A pesquisa que resultou nesta dissertação de mestrado faz parte do Observatório de 

Educação (OBEDUC/Capes) e é denominada “Avaliação do Plano de Ações Articuladas 

(PAR): um estudo em municípios do Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais (2007-

2011)”. No Rio Grande do Norte, ela foi realizada em cinco municípios. A metodologia da 

pesquisa para a escolha dos municípios considerou a seleção das capitais, no caso do RN, 

Natal, seguida de dois municípios que apresentavam alto Ideb, Acari e Mossoró, e dois de 

baixo Ideb, São José do Campestre e Riachuelo. 

 Dentre os municípios que aderem ao PAR em nosso Estado, selecionamos e 

delimitamos o município de Mossoró como o lócus de pesquisa desta dissertação. Mossoró 

faz parte do Sertão norte-rio-grandense, sendo conhecido, também, como a “capital do 

Oeste”. Sua história é assinalada por diversos fatos históricos relevantes que contribuem até 

hoje para a construção da identidade política e cultural do município e do estado. 

  Entre esses fatos históricos relevantes, podemos citar o Motim ou a Revolta das 

Mulheres, liderado Ana Floriano, fato que ocorreu no dia 04 de setembro de 1875. Na 

oportunidade, as mulheres afrontaram os policiais, destruindo as fichas de alistamento militar. 

O elemento desencadeador desse primeiro movimento foi o alistamento militar obrigatório em 

todo o império, isso porque as mulheres temiam que seus filhos e maridos fossem convocados 

para algum evento belicoso. Outro acontecimento importante se deu em 30 de setembro 1883, 

quando a sociedade de Mossoró antecipou em cinco anos a abolição dos escravos. Esse 

acontecimento desenvolveu-se impulsionado pela criação, em janeiro do mesmo ano, da 

Sociedade Libertadora Mossoroense, que, sob a liderança de Joaquim Bezerra da Costa 

Mendes, passou a defender a necessidade dessa abolição.  

 Outro fato histórico ocorreu no dia 13 de junho de 1927, quando o bando do 

cangaceiro Lampião tentou invadir a cidade de Mossoró. Nessa oportunidade, a população, 

sob a liderança de prefeito Rodolfo Fernandes, num embate armado, expulsou o bando do 

município. Esse acontecimento ficou conhecido como a Resistência de Mossoró ao bando de 

Lampião. No campo político-eleitoral, outra ocorrência importante sucedeu-se no ano de 

1928, quando o governador Juvenal Lamartine concedeu o título eleitoral a Celina Guimarães 

Viana. Em função desse ato, Celina se tornou a primeira mulher a votar numa municipalidade 

brasileira. 
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 A memória desses acontecimentos perpassa gerações, já que se faz presente em nomes 

de ruas, praças, bairros, como também em eventos culturais de diferentes matizes, a exemplo 

dos espetáculos teatrais Chuva de Balas no País de Mossoró e o Auto da Liberdade, 

momentos nos quais a população local e os turistas conseguem renovar o significado dessas 

memórias históricas marcantes. O primeiro espetáculo acontece no mês de junho, durante as 

festividades juninas, e tem como roteiro as narrativas dos populares que participaram da 

resistência ao bando de Lampião. O segundo ocorre em setembro e apresenta como desfecho 

da encenação o chamado Cortejo da Liberdade, desfile no qual participam os membros das 

forças armadas, os estudantes e os filiados da sociedade civil local, dentre outros. 

 Esses acontecimentos constituem os pilares que sustentam a identidade cultural dos 

habitantes da Cidade de Mossoró, caracterizando-se como memórias vivas que contribuem 

para perpetuar a história dessa comunidade do Alto Oeste Potiguar. 

 

4.1 Características geográficas e educacionais do município de Mossoró/RN 

 
 

[...] o sertão tem chão barrento, arenoso ou 

pedregoso; ganha tons que se misturam, 

formando um arco-íris de cores distintas: o 

branco, o azul, o vermelho, o amarelo, o 

verde, o pastel, o lilás. Na ausência dessas 

cores, despontam o preto ou o cinza da 

caatinga, distribuídos em uma lógica de 

indiscutível beleza (O inesquecível sertão do 

Assaré – Maria Aparecida de Queiroz, 

2015, p. 65). 

  

 Para caracterizar com delicadeza o espaço geográfico e ambiental que vamos 

apresentar, utilizamos um trecho do livro O inesquecível Sertão do Assaré, que descreve o 

sertão de forma sutil e encantadora, fazendo-nos esquecer do enfrentamento dos desafios 

climáticos, geográficos, sociais, econômicos, políticos, dentre muitos outros ainda 

persistentes, aspectos emblemáticos que constituem o cerne do cotidiano de quem vive ou 

viveu no sertão nordestino. Essa terra comporta gente de fé e de esperança, que, dentre outras 

formas, pode expressar-se pelo cultivo da terra, do semear e do colher os frutos da 

sobrevivência num ambiente sempre austero, condição que expressa de forma sublime o ciclo 

e o sentido de o homem persistir no viver, mesmo que surjam intempéries e barreiras sociais 

aparentemente intransponíveis. 
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No que diz respeito ao nosso objeto de estudo, no estado do Rio Grande do Norte, 117 

municípios aderiram ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – que recebe 

apoio técnico do MEC por meio das Universidades Federais e Estaduais. Dentre esses 

municípios, 103 tinham baixo Ideb, possuindo, portanto, prioridade para serem atendidos pelo 

Plano, enquanto os demais, sessenta e quatro municípios, apresentavam alto Ideb, logo, não 

eram considerados prioritários no atendimento. Independente da sua situação, todos os 

municípios receberam orientação para realizar o diagnóstico local e posteriormente seus 

Planos de Ações Articuladas (PAR). O município de Mossoró, que é o nosso local de estudos, 

por conseguinte, não foi diferente dos demais entes federativos. 

Fundado em 1852, o município de Mossoró está localizado no Semiárido nordestino, 

apresenta um clima predominantemente quente e seco e situa-se entre duas capitais 

nordestinas – Natal (capital do Rio Grande do Norte) e Fortaleza (capital do Ceará) –, 

pertencendo à mesorregião e à microrregião do Oeste potiguar. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área total do município é de 2.099,333 km², 

condição que o torna o maior município do Rio Grande do Norte no que diz respeito à 

dimensão territorial e a segunda cidade mais populosa do Estado, com aproximadamente 

259.815 habitantes.  

A partir de meados dos anos de 1980, a sua economia passou a se basear na produção 

de petróleo em terra (continental). Por essa condição, possui diversas instalações da Petrobrás. 

Além disso, dispõe de uma vasta área plantada com fruticultura irrigada, com a ênfase voltada 

para o comércio de exportação. A existência dessas atividades econômicas importantes fez 

com que a cidade fosse detentora do segundo maior produto interno bruto (PIB) do RN.  

Embora seus indicadores econômicos sejam elevados em relação aos demais 

municípios do Estado, não há uma correlação direta com os indicadores da esfera social, pois 

seu índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é de 0,720, existindo, inclusive, 

ainda uma taxa de analfabetismo elevada, de 7,6%, na faixa etária de 10 a 15 anos e de 19,2% 

na acima de 15 anos. No que tange à política partidária, desde 1948, o município de Mossoró 

vem sendo governado, seguidamente, pela oligarquia ou os aliados da família Rosado, grupo 

que iniciou sua trajetória através da eleição do então prefeito Dix-sept Rosado 

(ALBUQUERQUE; LEITÃO, 2012). 

Essa oligarquia tem governado o Município há décadas, sustentada pelo apoio do 

empresariado local, condição que denota as relações espúrias de clientelismo entre os setores 

público e privado, os quais buscam manter a hegemonia de poder no espaço estatal nacional. 

Essa situação é analisada por Albuquerque e Leitão (2012, p. 65, grifo dos autores): 
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É nesse contexto, que se desenvolveram as relações político-econômicas 
com os setores empresariais privados na gestão municipal, cujas parcerias 
têm sido firmadas e apresentadas com a mesma “naturalidade” das práticas 
rotineiramente desenvolvidas em vista do atendimento de interesses 
particulares em detrimento dos coletivos. 

 

 No que diz respeito à implantação do PAR (2007-2011), a rede municipal de ensino 

naquela época apresentava 118 unidades escolares. Desse total, 79 (setenta e nove) eram 

escolas vinculadas ao nível do Ensino Fundamental e que possuíam Conselhos Escolares 

instalados, sendo 39 (trinta e nove) localizadas na área urbana e 40 (quarente) na rural. Nessa 

última área geográfica, as escolas estavam agrupadas em 8 núcleos, cada um formado por 

cinco escolas de Educação Rural, sendo que nessa condição cada núcleo possuía apenas um 

Conselho Escolar para representar cinco unidades escolares.  

Em 2007, a educação pública da rede municipal de Mossoró, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, apresentava um Ideb de 3.1 e os anos finais desse mesmo nível, 3.2, 

índice que superava a média do estado do RN, que naquela oportunidade era de 3.0. Nesse 

mesmo ano, o Município aderiu ao PAR e organizou o seu comitê local do Compromisso, 

conselho que contava com a representação dos diversos segmentos sociais envolvidos com a 

organização administrativa e a utilização da educação pública municipal. Contudo, sua 

constituição considerou, principalmente, a meta vigésima oitava do documento base que 

norteava a elaboração do PAR. É importante informar que, nesse mesmo ano de implantação 

do PAR, o Instituto Ayrton Senna (IAS) era parceiro do município de Mossoró na empreitada 

de implementação do Programa Gestão Nota 10.  

 O Instituto Ayrton Senna, pelo menos no aspecto legal, é considerado uma 

organização sem fins lucrativos, cuja função social é pesquisar e produzir conhecimento com 

vistas à melhoria da qualidade da educação pública nacional, gerando desenvolvimento 

humano das crianças e jovens brasileiros. O Instituto tem reconhecimento nacional e 

internacional e amparo em setores da sociedade civil organizada, notadamente naquelas 

instituições que adotam a lógica do terceiro setor, por conseguinte, do financiamento 

educacional, fundado nas parcerias público-privadas e na filosofia do quase-mercado 

capitalista, lógica que, segundo a opinião de Bauer (2008, p. 565), é “[...] uma forma bastante 

específica de combinar a regulação do Estado e a lógica de mercado na oferta e 

gerenciamento de serviços públicos, não havendo contraposição entre as duas lógicas (de 

público e privado), como ocorria no auge do Estado-Providência”.  Além disso, constitui-se 

na ponte direta entre os governos e os empresários, portanto, “[...] tem o mercado como 
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parâmetro de qualidade e a simpatia da sociedade, por se apresentarem como instituições 

filantrópicas, sem fins lucrativos, que querem o ‘bem’ da  

educação” (PERONI, 2012, p. 26, grifo da autora). 

 Essa parceria construída entre as empresas públicas não estatais e as instituições 

públicas estatais denota uma situação em que a filantropia das empresas passa a ser vista pela 

comunidade na qual ela está inserida, e a gestão dos recursos, humanos e financeiros passa a 

considerar o princípio da eficiência capitalista e o controle social (accountability) dos 

resultados auferidos, sem, no entanto, majorar os custos investidos. Logo, seguindo essa 

lógica de valorização do terceiro setor, a empresa apoia as ações de gestão desenvolvidas 

pelas organizações sem fins lucrativos e, concretamente, o capital investido retorna mais 

valorizado, pelo fato de aliviar os custos dos tributos através da permuta fiscal realizada com 

o Estado e, também, pelo reconhecimento das práticas de responsabilidade social 

desenvolvidas pela empresa, que, identificada pelo indivíduo consumidor, consubstancia-se 

em lucro e fidelização desse cliente.  

Por essa mesma lógica referida anteriormente, o Estado, ao aderir a esse modelo de 

gestão terceirizada das instituições públicas não estatais, ganharia em produtividade e, 

hipoteticamente, reduziria os custos aplicados ao utilizar o método da eficiência e da eficácia 

afeitas ao setor produtivo capitalista, ampliando, portanto, exponencialmente os resultados 

atingidos, ainda que para tanto tivesse que sacrificar o princípio constitucional da função 

social da escola pública. 

 Na relação estabelecida entre o IAS e os gestores responsáveis pelo sistema municipal 

de educação de Mossoró, buscava-se responder a apregoada necessidade de modernização da 

gestão pública nos moldes dos modelos neoliberal e gerencial, discutidos detidamente nos 

capítulos iniciais. Por essa compreensão, havia a necessidade de realizar o controle sistêmico 

da gestão escolar e melhorar os resultados dos alunos matriculados na Educação Fundamental 

da rede municipal de educação, substituindo o modelo burocrático anteriormente adotado por 

outro de diretriz gerencial. Nesse sentido, os legisladores municipais, provocados e instruídos 

pelos gestores, aprovaram a lei n. 1.109/97, complementada por outra de n. 01/2000, as duas 

responsáveis por regulamentar a reforma administrativa no município de Mossoró. Para 

atender o determinado no arcabouço legal referido, as secretarias municipais realizaram 

mudanças administrativo-financeiras organizacionais para se adaptarem à diretriz da gestão 

gerencial, inclusive, algumas passaram para o formato organizacional da Gerência Executiva. 

 Firmada a parceria entre o IAS e a gestão municipal, o objetivo central passou a ser 

estabelecer práticas gerenciais no ambiente escolar no intuito se alcançarem os indicadores de 
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acesso, permanência e aprovação adequados. Para tanto, buscou-se desenvolver um 

planejamento estratégico gerencial que adotasse: novos métodos de avaliação da 

aprendizagem; capacitação das equipes da SME e das escolas, objetivando a melhoria das 

metas e dos resultados; implantação de métodos pedagógicos nos quais os professores e os 

técnicos educacionais focalizavam o desenvolvimento do ensino e a capacitação nos 

conhecimentos, baseados nas competências genéricas essenciais – leitura, escrita e 

matemática (ALBUQUERQUE, 2010).  O IAS instaurou uma gestão educacional baseada nos 

princípios da descentralização de responsabilidades quanto à gestão dos recursos financeiros e 

à responsabilização dos profissionais da educação pelo sucesso da aprendizagem dos alunos e 

da melhoria da qualidade do ensino. 

 O Instituto implantou e implementou programas no município sempre voltados para as 

dimensões da gestão pedagógica e didática. Ao seguir as diretrizes gerenciais do IAS, a gestão 

escolar municipal, no âmbito da entidade mantenedora e das escolas, foi perdendo sua 

identidade no que se refere à autonomia financeira, administrativa e pedagógica, propugnadas 

pela gestão democrático-participativa. Em contrapartida, essa nova forma de gerir contribuiu 

para a melhoria dos indicadores escolares. Segundo Albuquerque (2010, p. 86), 

 

o eixo político é tratado como competência técnica, vontade política; a 
gestão gerencial se fundamenta no acompanhamento da sistemática de 
processos e resultados (análise dos dados da sistemática de acompanhamento 
interno e externo, como IDEB, Prova Brasil, Aluno 100% alfabetizado, 
dentre outros), por um lado, e na gestão da Rede, por outro, que consiste na 
informatização dos programas em grande rede, realizada por uma empresa 
contratada, a Auge. 

 

 Essa mudança quantitativa nos indicadores de desempenho não representou de fato a 

melhoria qualitativa da realidade da educação municipal pública, pois estava alinhada a uma 

lógica de protagonizar a meritocracia capitalista, condição do mérito que era defendida pelo 

programa, fazendo com que as instituições mascarassem os dados reais no intento de melhorar 

o desempenho aparente, resultado que passou a ser o parâmetro para envio dos recursos 

descentralizados para as escolas (ALBUQUERQUE, 2010). Essa realidade positiva dos dados 

educacionais repercutiu nos indicadores do sistema educacional municipal e influenciou 

diretamente no diagnóstico do PAR (2007-2011), em especial, no momento de preenchimento 

do questionário, que definiu as ações a serem desenvolvidas no intuito de melhorar os 

indicadores de qualidade da educação na municipalidade.  
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 Como se pode observar, a seguir, no Gráfico 1, a dimensão das práticas pedagógicas e 

da avaliação praticamente não é contemplada nas ações a serem desenvolvidas no PAR 

municipal, porque, de acordo com o diagnóstico realizado, não apresentava necessidade de 

melhoraria, condição que corrobora a dita situação favorável criada pelo IAS no 

desenvolvimento dos indicadores da gestão pedagógica municipal. Porquanto, no município 

de Mossoró, foram pontuadas as seguintes ações, conforme o gráfico abaixo: 

 

Fonte: Documento do PAR (2007) dos municípios. Projeto de Pesquisa “Avaliação do Plano de Ações 
Articuladas (PAR): um estudo em municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais (2007-
2012)”. 
 

 

Pelos dados observados no Gráfico 1, identificamos que, dentre as 21 ações geradas no 

município, sete delas se direcionam à dimensão da gestão educacional, as outras são 

distribuídas da seguinte forma: duas destinadas à formação de professores; práticas 

pedagógicas apenas uma ação; infraestrutura e recursos pedagógicos com 11 ações. 

A dimensão da gestão educacional comporta as seguintes áreas: desenvolvimento da 

educação básica (29,0%); comunicação com a sociedade (14,0%); suficiência e estabilidade 

da equipe escolar (0,0%) e gestão de finanças (14%); e, finalmente, a gestão democrática área 

na qual o Conselho Escolar está inserido e que abarcou a maior quantidade de ações (43,0%), 

conforme constata o gráfico 2, a seguir: 

33%

10%
5%

52%

Gráfico 1 - Distribuição das ações, por dimensão do PAR 2007/2010 -

Município de Mossoró RN

Gestão Educacional Formação de Professores

Práticas Pedagógicas e Avaliação Infraestrutura e Recursos Pedagógicos
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Fonte: Documento do PAR (2007) dos municípios. Projeto de Pesquisa “Avaliação do Plano de Ações 
Articuladas (PAR): um estudo em municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais (2007-
2012)”. 

 

A condição verificada no gráfico 2, na qual o município de Mossoró demandou o 

maior número de ações na área da gestão democrática, constitui-se num dado importante, pois 

comprova a hipótese de que o modelo de gestão burocrático-patrimonialista anterior e a 

implantação da gestão gerencial (IAS) são modalidades de administração que buscam atribuir 

à gestão uma relação autoritária e instrumental de poder que reprime a possiblidade de 

participação na diretriz da gestão democrática. Logo, é patente que essa condição de coibição 

adiou a concretização de ações direcionadas à materialização da gestão democrático-

participativa na área da gestão escolar pública municipal de Mossoró. Essa ruptura precisa 

existir para que, do esmaecer dos modelos burocrático-patrimonialista e gerencial, surja um 

novo movimento na diretriz de democratização de poder na escola, mesmo que esse 

movimento ocorra de forma paulatina. Essa compreensão da necessidade de ruptura entre os 

modelos de gestão presentes e o novo é defendida por Silveira e Tavares (2015, p. 17), 

quando afirmam que “a democratização da gestão educacional visa romper com tradições e 
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lógicas autoritárias e centralizadoras; para tanto se faz necessária a participação popular, com 

a representação paritária de diferentes autores [...]”. 

No que se refere às ações geradas pela dimensão da gestão educacional, três delas 

preveem ações na área da gestão democrática, duas para o desenvolvimento da Educação 

Básica, uma para comunicação com a sociedade e uma outra para a gestão de finanças. A área 

que corresponde a suficiência e estabilidade da equipe escolar não suscitou ações, o que 

demonstra ser suficiente ou não ser uma área prioritária para o Município. Nessas três ações 

direcionadas para a área da gestão democrática contemplaram-se três indicadores que 

elencaremos abaixo no quadro 2: 

 

Quadro 5 – Indicadores Contemplados na Área da Gestão Democrática quanto à pontuação 
recebida no Plano de Ações articuladas no Município de Mossoró/RN 

 
 

Indicador Pontuação 

Existência e funcionamento de Conselhos 
Escolares 

Pontuação 2 

Existência, acompanhamento e avaliação do 
plano municipal de educação, desenvolvido 
com base no Plano Nacional de Educação – 
PNE 

Pontuação 2 

Estágio probatório efetivando os professores Pontuação 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

O quadro 2, acima, aponta que o indicador existência e funcionamento de Conselhos 

Escolares apresenta uma pontuação 2, logo o documento do PAR municipal indica a 

necessidade da consecução de ações que possam resolver essa condição desfavorável no que 

diz respeito a esse colegiado. Esse fato é identificado na análise da proposta inicial do PAR do 

município de Mossoró, que, no item da justificativa, especialmente no que tange à Dimensão 

da Gestão Educacional e a área Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento dos 

Sistemas de Ensino, precisamente no indicador “Existência e Funcionamento de Conselhos 

Escolares (CE)”, observou-se que a Secretaria de Educação do município de Mossoró sugeriu 

a implantação de 54% dos Conselhos Escolares nas instituições de Ensino Fundamental, bem 

como a capacitação de 100% dos conselheiros por meio de cursos de aperfeiçoamento pelo 

Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares.  
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Como resultado do diagnóstico realizado, pode-se evidenciar que nesse indicador 

referido antes o município apresentou uma situação insuficiente, recebendo, portanto, 

pontuação 2, isso porque em apenas 50% das escolas de Ensino Fundamental existiam 

Conselhos Escolares. A partir dessa avaliação negativa, as ações sugeridas pretendem 

organizar os Conselhos Escolares que ainda não existem e colaborar para dinamizar os 

conselhos existentes através da capacitação dos gestores. Nesse sentido, as ações propostas 

foram:  organizar reuniões nas escolas para estimular a criação dos Conselhos Escolares e 

formar os técnicos da Gerência Municipal de Educação, ações sempre direcionadas no intuito 

de desenvolver estudos relacionados à acuidade dos Conselhos escolares envolvidos com a 

gestão democrática. 

A configuração de gestão adotada pelo município no período de 2007/2011 estabelecia 

dispositivos da gestão gerencial por meio da implantação dos programas do IAS, embora, no 

discurso institucional do PAR, alegasse a necessidade de consolidar os princípios da gestão 

democrática por via da implantação dos Conselhos Escolares. Conforme discutimos 

anteriormente, o Município mantinha essa parceria público-privada, na qual acabava por 

estabelecer relações com a nova gestão pública e implicar negativamente na autonomia e na 

participação dos indivíduos no processo de organização e efetivação de uma estrutura 

realmente democrática no sistema de ensino de Mossoró; nessa condição imposta pelo IAS, a 

autonomia e a participação assumiam a conotação de responsabilização por resultados e não 

democratização de Poder. Inclusive, conforme constatamos no documento do PAR municipal, 

as subações da dimensão gestão democrática ficaram na responsabilidade da assistência 

técnica do MEC e da coordenação do Gestão Nota Dez (Instituto Ayrton Senna). Nesse 

contexto, apresentam-se dois modelos de gestão educacional, pois, na diretriz contida no 

documento do PAR de Mossoró (2007-2011), dá-se uma ênfase ao compromisso de 

implementar a gestão democrática por meio da consecução de cursos para formação de 

conselheiros pelo Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares realizado 

pelo MEC, consoante podemos identificar no gráfico 3, a seguir. 
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Fonte: Documento do PAR (2007) dos municípios. Projeto de Pesquisa “Avaliação do Plano de Ações 
Articuladas (PAR): um estudo em municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais (2007-
2012)” 
 

Esse gráfico 3 aponta que, dos 16 indicadores referentes à distribuição de pontuações 

nas áreas da dimensão da gestão democrática, sete receberam pontuação crítica e dois 

insuficiente, consequentemente gerando ações.  Por conseguinte, cinco dos indicadores foram 

pontuados com a nota três, logo, são considerados satisfatórios, a saber: existência, 

composição e atuação do conselho municipal de educação; Existência, composição e atuação 

do conselho de alimentação escolar; Composição de Projeto Pedagógico (PP) nas escolas; 

Aplicação dos recursos de redistribuição e complementação do FUNDEB. Por fim, quatro 

auferiram pontuação, portanto, também, situações positivas: Critérios para escolha da direção 
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Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 Não se aplica

Gráfico 3 - Distribuição das pontuações nas áreas da dimensão de 

Gestão Educacional - Município de Mossoró/RN

Gestão Democrática Desenvolvimento da Educação Básica

Comunicação com a Sociedade Suficiência e estabilidade da equipe escolar

Gestão de Finanças
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escolar; Plano de carreira para o magistério; Relação com a comunidade/promoção de 

atividades e utilização da escola como espaço comunitário; Quadro de professores e regime de 

trabalho.  

Esse mecanismo de pontuação definida no manual orientador do PAR denota que os 

meios de organização da gestão gerencial previstas pelo PDE ocorrem de maneira engessada, 

de modo que este se alinha à ideologia administrativa dos programas do Instituto Ayrton 

Senna, nos moldes da parceria firmada pelo Município no período do PAR (2007-2011). Os 

princípios de gestão democrática como participação e autonomia se esvaziam no modelo 

gerencial na busca pela sistematização do conselho municipal de educação, implementação de 

conselho escolares e a escolha democrática de diretores de escola, distanciando suas funções 

democráticas, desconcentrando ações e responsabilizando os processos e resultados. 

 

4.2 Dispositivo legal de regulamentação e consubstanciação dos Conselhos Escolares no 

município de Mossoró 

 

O município de Mossoró editou a Lei n. 1.904, de 19 de dezembro de 2003, em que 

esse ordenamento legal passou a regular os aspectos que dizem respeito à instituição dos 

Conselhos escolares. A referida Lei orienta sobre as atribuições que conferem os Conselhos 

Escolares: 

 

Art. 1° - Fica instituído nas unidades escolares municipais o conselho de 
escola; 
Art. 2° - Os conselhos de escola das unidades de ensino da rede municipal 
são instâncias permanentes de debates articulado de todos os setores, escolar 
e comunitário, constituindo-se um colegiado, em cada unidade de ensino, 
formado por representantes dos segmentos do poder público e da 
comunidade escolar (MOSSORÓ, 2003). 

 

 No município de Mossoró, apesar de muito recente, passa-se a valorizar os princípios 

democráticos garantidos pela CF-88 e a LDB/96, que preveem a criação dos CE, portanto, 

partindo desse fundamento da autonomia federativa prevista nessas normatizações nacionais, 

cada ente federativo passa a definir uma organização própria para a estrutura e o 

funcionamento dos CE. Por esse motivo, a legislação que regulamenta essa matéria na Rede 

Municipal de Ensino de Mossoró, no âmbito do seu Art. 4°, prevê que as atribuições do 

Conselho Escolar nas unidades escolares devem conter obrigatoriamente no seu regimento as 

seguintes funções: 
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I – elaborar seu regimento; 
II – adendar, modificar e aprovar o plano de desenvolvimento da escola anual, 
elaborado pela comunidade escolar sobre a programação e aplicação de 
recursos destinados à melhoria do ensino, e a manutenção da escola, 
observado o disposto na legislação vigente; 
III – contribuir na elaboração da proposta pedagógica da escola e observar o 
seu cumprimento; 
IV – divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos 
recursos financeiros, qualidades dos serviços prestados e resultados obtidos;  
V – coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento 
escolar; 
VI – Convocar assembleias gerais semestrais da comunidade escolar ou dos 
seus segmentos e assembleias gerais extraordinárias quando necessário 
(MOSSORÓ, 2003). 

 

 A legislação referida se adéqua às propostas contidas na LDB/96, tomando seus 

princípios como ferramenta de organização. No que compete à composição do órgão 

colegiado, podem ser representantes membros da comunidade escolar e um segmento da 

comunidade local. Os membros da comunidade escolar são: os alunos matriculados 

regularmente e com a frequência prevista na lei referida; Docentes da unidade de ensino e 

demais servidores; pais de alunos ou responsáveis. A comunidade local é representada por 

segmentos organizados da sociedade e componentes de organizações com representatividade 

no local onde a escola tem o seu espaço. 

 Estava previsto que o critério de escolha dos membros acontece por eleição, por 

votação direta e secreta, tendo direito de votar alunos iguais ou maiores de onze anos; 

responsáveis dos alunos menores de onze anos; professores e demais funcionários no 

exercício de suas respectivas funções; comunidade escolar. O segmento da comunidade 

escolherá um representante, o qual mandará seu nome e o de seu suplente para a secretaria da 

escola dentro do período estabelecido pelo diretor. A eleição é registrada em ata, assinada 

pelos membros da comissão eleitoral e arquivada na escola. 

 No que diz respeito a legislação que regulamenta o CE no município de Mossoró, a 

Lei n. 1.904, de 19 de dezembro de 2003, foi alterada pela Lei n. 1.977/2004, que modifica os 

artigos: 3°, 7°, 8°, 11°, reestruturando a redação da Lei anterior. A composição escrita do 

artigo terceiro foi modificada, originalmente tinha o seguinte conteúdo: 

 

 Art. 3°- Os Conselhos de Escola, resguardados os princípios constitucionais, 
as normas legais e as diretrizes da Gerência Executiva da Educação e do 
Desporto, terão funções consultivas e fiscalizadora nas questões pedagógico-
administrativo-financeiras. Parágrafo único – Os Conselhos de Escola, são 
também, sociedade civil, sem fins lucrativos, dotados de personalidade 
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jurídica de direito privado, com a finalidade de gerir recursos financeiros 
objetivando o funcionamento excelente da unidade de ensino e a melhoria 
progressiva na qualidade do processo ensino-aprendizagem (MOSSORÓ, 
2003, p. 3). 
 

 Sendo modificada para:  

 
Art. 3°- Parágrafo único – Os Conselhos de Escola são também, sociedade 
civil, sem fins econômicos, dotados de personalidade jurídica de direito 
privado, objetivando o funcionamento excelente da unidade de ensino e a 
melhoria progressiva na qualidade do processo ensino-aprendizagem 
(MOSSORÓ, 2004, p. 4). 

 

Pelo exposto podemos observar que a supressão de um pequeno trecho do Artigo 3º 

levou a um redirecionamento na diretriz de gerir os recursos financeiros das escolas 

municipais, pois na Lei anterior previa-se que a gestão financeira deveria ser executada, 

também, pelo Conselho Escolar, na Lei atual essa função foi retirada das atribuições desse 

Colegiado, e, possivelmente, exercida, exclusivamente, pelos membros da Unidade 

Executora. Ficando, dessa forma, o CE tolhido de deliberar sobre a gestão dos recursos 

financeiros auferidos pelas escolas municipais.  

Já no referente ao Art. 7º a alteração na redação ocorreu no inciso I, pois o diretor na 

Lei anterior era representante nato do conselho de escola e na nova legislação passou a ser 

apenas membro nato. Quanto ao Art. 8º, que na normativa anterior tinha a seguinte redação: 

“Os membros de cada segmento devem ser distribuídos proporcionalmente por cada turno de 

acordo com o número de alunos (MOSSORÓ, 2003, p. 4)”, desde logo, nessa última 

normatização foi alterado para: “Art. 8°: Deverá haver candidatos da comunidade escolar, 

representantes de cada um dos turnos nos quais a escola funciona (MOSSORÓ, 2004, p. 5)”. 

Portanto, nessa última versão da Lei o número de alunos deixou de ser uma variável a ser 

considerada na escolha dos conselheiros, levando-se em conta apenas a representatividade dos 

turnos de funcionamento das instituições escolares.  

E, finalmente, a última alteração ocorreu no Art. 11, na Lei n. 1.904/2003, que antes 

apresentava a seguinte redação: 

  

Art. 11- Terão direito de votar e serem votados na eleição: 
I- Os alunos iguais ou maiores de 11 (onze) anos, representantes do 
segmento de alunos; 
II- O pai ou a mãe responsável legal pelo aluno menor de 11 (onze) anos; 
III- Os professores e os demais servidores no efetivo exercício de suas 
funções na escola no dia da eleição; 
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§1°-  Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma unidade escolar, 
ainda que represente de segmentos diversos ou acumule cargos ou funções. 
§2°- A comunidade escolar dos Núcleos Avançados votará na Unidade do 
Núcleo Central ao qual estão agregadas (MOSSORÓ, 2003, p. 3). 

 

Na legislação mais recente instituída pela Lei n. 1.977/2004, podemos observar as 

seguintes alterações no texto legal: 

 

Art. 11- Terão direito de votar e serem votados na eleição: 
I) O pai ou a mãe responsável legal pelos alunos; 
IV) O pai ou mãe ou representante da comunidade local presentes à escola 
no dia e horário da eleição (MOSSORÓ, 2004, p. 4).  

 

Nessas diretrizes previstas no Art. 11, apresentado anteriormente, que tratam da 

regulamentação do processo eleitoral de escolha dos conselheiros do CE, observamos a 

exclusão dos discentes do processo eleitoral, consequentemente, esse segmento deixa de ser 

representados diretamente no CE e a fragilização das normativas que poderiam impedir o voto 

sobreposto de certos segmentos escolares.  

Concluindo a trajetória de discussão da legislação que trata da normatização do 

Conselho Escolar na Rede Municipal de Educação de Mossoró, por último foi editada a Lei n. 

2.769, de 26 de setembro de 2011, que alterou as Leis n. 1.904, de 19 de dezembro de 2003, e 

Lei n. 1.977/2004, de 24 de junho de 2004. Nessa alteração, inclui a etapa da Educação 

Infantil, que passa a ter obrigatoriedade nos Conselhos Escolares nas unidades de ensino, as 

escolas rurais, as quais são organizadas em núcleos que receberam por núcleo um CE, os 

alunos entre treze e dezoito anos regulamente matriculados ganham o direito de votar e serem 

votados.  

 Todavia, é de grande relevância social e democrática essa atitude do município em 

instituir uma lei determinando e organizando seus Conselhos Escolares. Por sua vez, por meio 

dessa lei que consolida os CE, é fortalecida uma cultura democrática dentro das unidades de 

ensino como também por toda a comunidade local, que acaba se envolvendo nos projetos 

relacionados com a escola. Mas tudo isso se consolida quando é posto em prática, o que 

evidenciamos empiricamente é que o que a lei mensura não condiz com a realidade local. A 

seguir mostraremos relatos e dados que comprovam tal fato. 
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4.3 Ações do PAR em Mossoró que incentivaram a implementação dos Conselhos 

Escolares 

 

No decorrer desta dissertação, podemos afirmar que o PAR, ao apresentar a 

dimensão gestão educacional, a área gestão democrática, os Conselhos Escolares (indicador 

1), reúne um conjunto de ações voltadas para “implantar conselhos escolares nas escolas da 

rede que ainda não possuem e incentivar a atuação dos conselhos escolares existentes” 

(BRASIL, 2007). Nessa perspectiva, através dos dados empíricos, indagamos sobre a 

repercussão do PAR via Conselhos Escolares no município de Mossoró. Consideramos, no 

entanto, o indicador: “Existência e funcionamento de Conselhos Escolares (CE). 

Ao analisarmos os dados empíricos, exploramos o documento do PAR, quanto à 

dimensão gestão educacional, especificamente no que se refere ao diagnóstico, indicador, às 

ações e às subações da existência e funcionamento dos Conselhos Escolares. Partimos do 

entendimento de que os Conselhos Escolares são fundamentais para a prática da gestão 

democrática no ambiente escolar. Ratificamos que a existência e o funcionamento dos 

Conselhos Escolares contribuem para a efetivação de uma cultura democrática na escola, 

assim como cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. 

Inicialmente, observamos que o indicador recebeu pontuação dois, sendo insuficiente, 

de modo que a Secretaria de Educação desse município sugeriu a implantação de 54% dos 

Conselhos Escolares nas instituições de Ensino Fundamental, bem como a capacitação de 

100% dos conselheiros através de cursos de aperfeiçoamento pelo Programa Nacional de 

Fortalecimento de Conselhos Escolares. 

Os Conselhos Escolares foram instituídos no município de Mossoró no ano de 2004, 

ação executada por meio de uma deliberação político-administrativa da gestão municipal 

direcionada a todas as escolas da Rede Ensino. As orientações partiram da Lei n. 1.904, de 19 

de dezembro de 2003, como foi explicitado anteriormente, sendo alterada para a Lei n. 

1.977/2004, de 24 de junho de 2004. O município já dispunha de CE para as escolas da 

educação básica, portanto, com a implementação do PAR, o município buscou aprimorar seus 

regimentos legais para ampliar a implementação dos Conselhos Escolares, e em outros casos 

como a educação infantil a implantação dos CE. 

Esse regimento elaborado pelo município apresentava lacunas e não fazia parte do 

conhecimento de todos aqueles que estavam envolvidos com os Conselhos Escolares. A 

pesquisa do observatório da educação (OBEDUC/Capes/) interrogou doze sujeitos os quais 

faziam parte da secretaria municipal de educação de Mossoró; desses doze, dois responderam 
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sobre a seguinte pergunta: Existe um documento que regulamenta a vida dos Conselhos 

Escolares?  

 

INF01: Existe sim. Esse documento ele tem todo edital feito, mas já ta com a 
professora M.O, ela que tem mais propriedade sobre isso. A gente fez esses 
estudos, mas os documentos estão com ela. (RN_M02_INF01_P10) 

 

Percebe-se pela fala da entrevistada 01 que, além de a lei ser algo recente, ela tem uma 

reação imatura quanto ao assunto e deposita a responsabilidade em outra pessoa. Entende-se 

que os documentos não são de domínio da escola ou das pessoas que fazem parte dela, e sim 

se concentram nas mãos de poucos, fortalecendo o processo de centralização na organização 

dos sistemas de ensino.  

Essa centralização ocorre porque segundo Bordenave (2002, p. 31), “O menor grau de 

participação é o de informação. Os dirigentes informam os membros da organização sobre as 

decisões já tomadas”. A reação dos membros envolvidos é de desconhecimento do processo, 

demonstrando uma subordinação das decisões tomadas em níveis mais elevados. 

Essa análise nos faz refletir a respeito de que não existe um grupo fortalecido e que a 

formulação das decisões não é elaborada pelos membros do grupo organizado, garantindo-

lhes apenas o acesso das informações já determinadas. “De fato, participação da comunidade 

escolar na articulação da gestão e da organização, tanto administrativa como pedagógica e 

financeira, possibilita à gestão escolar ser o objeto de construção e reconstrução da escola em 

última instância (CHAVES; HORA, 2014, p. 153). 

Todavia, observamos a fala da seguinte entrevistada, que tem uma reação inversa da 

primeira: 

 
 
Os conselhos escolares eles foram instituídos em 2004 por uma ação do 
município em todas as escolas. Na época eu era diretora de escola e lá eu 
coordenei o processo, nós fizemos reuniões com os diversos segmentos da 
comunidade escolar e em cada segmento foram escolhidos os representantes 
que iriam compor o conselho de escola. Na verdade, assim, não tinha uma 
orientação porque a própria legislação na época ela orientava apenas como 
instituir os conselhos e algumas regras que cada um poderia fazer. A lei era 
uma lei meio assim que simples e deixava algumas dúvidas, foi um período 
de muito aprendizado porque era algo novo dentro da escola, a gente foi 
aprendendo junto, eu era a Presidente do Conselho porque o diretor era 
membro nato e poderia ser eleito e na época eu fui eleita pelos meus pares 
(RN_M02_INF08). 
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A entrevistada oito, representante dos CE, alega sobre a institucionalidade dos 

Conselhos Escolares no município de Mossoró por via da Lei n. 1.977/2004, por meio de ação 

do próprio município. Segundo a informante, existem lacunas encontradas na Lei, uma vez 

que afirma que o Preceito “orientava apenas como instituir os conselhos e algumas regras que 

cada um poderia fazer”, acarretando dúvidas na interpretação da redação.  

As Leis e diretrizes que sustentam os sistemas de ensino muitas vezes não mantêm 

relações diretas com as escolas, o que acontece com o caso anterior citado. A escola é o 

espaço onde se praticam as ações e determinações instituídas legalmente que deveriam ser 

oriundas das necessidades reais da sociedade, implicando diretamente a compreensão e 

superação de paradigmas inalcançados, provocando a construção e reflexão da superação 

social. Afinal, a falta de esclarecimento compromete a possibilidade de alcance do êxito não 

somente dos Conselhos Escolares, como também de toda a organização escolar. 

Outra consideração importante da entrevistada refere-se ao fato de que era diretora de 

escola e coordenou os Conselhos Escolares, fazendo reuniões para elencar os representantes 

do CE. A partir dessa compreensão, entendemos que não houve eleição para formar os 

Conselhos Escolares (conselheiros), e sim indicação. A participação da comunidade escolar 

na articulação e estruturação dos Conselhos Escolares se esvaziou, interrompendo a 

participação da comunidade na articulação do processo, uma vez que, segundo Soares (2015, 

p. 15),  

 

 
[...] esse procedimento é importante porque permite diagnosticar o grau de 
envolvimento político dos diversos segmentos sociais – professores, alunos, 
profissionais de apoio administrativo/pedagógico e comunidade – [...] bem 
como avaliar a capacidade de mobilização desses segmentos no processo de 
democratização da gestão escolar pública. 

 

Embora o município tenha desenvolvido autonomia para elaborar suas normas e 

regimentos correspondentes aos Conselhos Escolares, essa autonomia serviu apenas para 

modificar suas regras, o que também se alinhou à proposta do PAR, sendo um instrumento 

propulsor para o aumento dos conselhos nas escolas. Nesse sentido, não houve a 

materialização da Lei envolvendo os integrantes do conselho, desenvolvendo a participação 

para realizar estudos sobre o material e executá-lo com conhecimento. Para Lima, (2008, p. 

162), 
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sempre que essencialmente apoiadas/legitimadas por razões de ordem 
técnica e instrumental, a descentralização e autonomia são despojadas de 
sentido político democrático-participativo e são, frequentemente, 
transformadas em instrumentos e técnicas de gestão, tantas vezes ao serviço 
de política de signo contrário. 

 

Conforme o autor citado, os aspectos democráticos constituintes para a legitimação da 

democracia, muitas vezes, como é o caso do município pesquisado, institucionalizam-se “por 

ordem técnica e instrumental”, subordinados a um jogo de poder e interesse. É nesse contexto 

que os que compõem a escola pública permeiam uma realidade onde a burocracia é uma 

reprodução social histórica que traz enormes consequências para uma educação democrática 

com participação social. 

É através de realidades como essa que se torna mais difícil o acesso a uma educação 

de qualidade nas escolas brasileiras. Todavia, acreditamos que o mecanismo para a 

transformação dessas instituições aconteça por meio da participação e autonomia, as quais se 

materializam em órgãos colegiados como os Conselhos Escolares. O conselho auxilia na 

construção de uma escola democrática e cidadã, indo além, ao buscar a superação das 

desigualdades sociais, a permanência da instituição, a valorização dos profissionais da 

educação e um ensino público igualitário de qualidade (CHAVES; HORA, 2014). 

Ao considerarmos as ações do PAR (MOSSORÓ, 2007) destinadas para a “Existência 

e funcionamento de Conselhos Escolares (CE)”, gerando a ação de implantar os Conselhos 

Escolares nas escolas da rede que ainda não possuem e incentivar a atuação dos Conselhos 

Escolares existentes. Gerando as seguintes subações: 1. Reunir os segmentos da comunidade 

escolar para incentivar e orientar a criação dos Conselhos Escolares. 2. Qualificar técnicos da 

SME que serão os multiplicadores da formação de conselheiros escolares. 3. Qualificar 

conselheiros escolares. 4. Monitorar a atuação dos Conselhos Escolares (BRASIL, 2007). 

 Ainda por intermédio da pesquisa macro, investigamos como as ações estavam sendo 

desenvolvidas no município a partir das falas dos entrevistados que elucidaram sobre algumas 

questões: como funcionavam os conselhos da rede?  

 

Então a gente começou a fazer reuniões, chamando primeiro os diretores junto 
com os secretários, e pra mostrar o que é e qual função dos membros do 
Conselho de uma escola. E muitos estavam nas escolas há muito tempo, 
achavam realmente que ele tava fazendo o papel certo. Quer dizer, o 
desconhecimento de saber o que é um Conselho Escolar, fazia com que o 
cidadão tivesse a sua contribuição errônea. Então começamos a fazer estudos, 
a mostrar o que é um Conselho, quem poderia participar do Conselho, que era 
ser uma eleição escolar, como se existisse outras eleições, não era por 
indicação. Que a comunidade era que ia indicar quem são seus representantes. 
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E a gente começou a quebrar muitas coisas, que muitas paredes que existiam 
dentro das escolas sobre o que é Conselho Escolar (RN_M02_INF01_P10).   

 

Desse modo, foi relatado sobre o funcionamento dos Conselhos Escolares no 

município de Mossoró, antes do PAR e com sua chegada. Para as entrevistadas, os CE 

estavam adormecidos e o PAR teve grande influência para o fortalecimento desse órgão 

colegiado nas unidades de ensino. Conforme a informante 01, o primeiro passo para cumprir 

as ações geradas para o indicador foi promover reuniões para conscientizar os membros dos 

CE acerca da importância do mesmo e sua função dentro do espaço escolar, pois, segundo ela, 

os participantes desconheciam sobre a estrutura e funcionamento desse colegiado. 

 Embora em algumas escolas do município já tivessem instituído os CE, eles não 

funcionavam e sua função era apenas cumprir a legalidade posta pelo município de definir a 

obrigatoriedade dos conselhos em todas as escolas. De acordo com Sobrinho e Barbosa Júnior 

(2014), os embates políticos que acontecem em plano nacional vão se redimensionando no 

plano local. Os enigmas desenvolvidos para a construção da nossa democracia na esfera 

nacional apresentam suas particularidades na esfera local, e embora haja todos os documentos 

legais favoráveis à gestão democrática (nacional e local) não existe a certeza de que ela 

aconteça. 

 Percebemos que a nossa construção democrática vai se engatinhando, tendo em vista 

que possuímos um antecedente histórico com raízes no autoritarismo advindo do período 

colonial, das oligarquias e do coronelismo. Mantendo as relações firmadas no 

apadrinhamento, na pessoalidade, utilizando-se no setor público como bem privado. Nesse 

cenário, as práticas democráticas constituem-se apenas como formalidades, mantendo a 

centralidade do poder decisório.  

 A informante 08 discorreu sobre a mesma pergunta, vejamos sua fala: 

 

[...] os conselhos estavam instituídos nas escolas paradinhos, não tinha quem 
cuidasse dele no município, mas aí ela me chamou pra acompanhar a 
formação. Nós fizemos um projeto de formação eu me lembro [...], o PAR 
ficou parado e um dia lembraram-se do PAR, foi feita uma reunião aqui, 
constituíram uma comissão e como eu já era do PAR para acompanhar uma 
ação do PAR que era a ação de formação de conselho[...] Nós temos 
conselhos bem estruturados, trabalhando assim direitinho, fazendo as 
reuniões até porque o item 13 da lei de responsabilidade Educacional, ele 
trata sobre atuação do Conselho escolar. O conselho escolar no mapa 
educacional que é um documento elaborado no início do ano eles tiveram 10 
e depois o livro corre para ser assinado. (RN_M02_INF08_P10). 
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A discussão da entrevistada relata que a partir das ações do PAR houve um avanço em 

relação aos CE, cuja primeira medida foi promover uma formação para os Conselheiros em 

que ela era responsável por acompanhar essa ação de formação. Ainda, relatou que tinha 

colegiados funcionando, realizando suas reuniões de acordo com item 13 da lei de 

responsabilidade educacional. É importante mencionar que os princípios que regem o sistema 

municipal de ensino de Mossoró estão previstos na Lei 1.109/1997 que, no seu Art. 3°, 

estabelece os princípios que o ensino municipal será ministrado, sendo o princípio VI a 

“gestão democrática do ensino” (MOSSORÓ, 1997a) 

Dessa forma, os espaços que assumem a gestão colegiada de maneira integralizada 

entre comunidade escolar e local contribuem para o alcance de uma educação de qualidade, 

igualitária e justa para todos. Para Gohn (2011, p. 109): “os conselhos devem ser espaço e 

mecanismo operativo a favor da democracia e do exercício da cidadania, em todo e qualquer 

contexto sociopolítico”. 

Embora estivesse ocorrendo no município a formação de conselheiros escolares se 

configurando como uma subação executada com responsabilidade pelo município, esse 

aspecto apresentou algumas falhas. Tal falha é justificada pela entrevistada 08, quando 

comenta: 

 

[...] outro dia eu recebi de uma presidente de conselho, assim, numa rede 
social na parte privada, ela me dizendo que lá na escola não tinha acontecido 
nenhuma reunião e que quando chegou no final do ano fizeram todas as atas 
e passaram para assinar para poder constar no mapa (RN_M02_INF08_P10). 
 

A realidade apresentada na fala da entrevistada 08 circunscreve a falta de participação 

dos indivíduos que fazem parte de determinado colegiado em unidade escolar, sendo possível 

que essa realidade faça parte de outras escolas. A falta de participação é algo intrínseco da 

sociedade brasileira, conforme sua raiz autoritária e centralizadora mencionada em linhas 

anteriores. Por sua vez, a participação via Conselhos Escolares possibilita a participação 

popular e o controle dos gastos públicos, mas isso depende da conscientização de uma cultura 

democrática nos mais diversos espaços para além dos CE.  

Segundo o informante 10, a participação por parte dos conselheiros era algo bem 

relativo, alguns participavam, enquanto outros ficavam restritos às normas burocráticas, 

cumprindo suas atividades apenas no papel. As propostas para o desenvolvimento das ações, 

para o entrevistado, eram positivas, porém não passaram da ideia, ao tentarem organizar 
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encontros para desenvolver seminários, propostas de revitalização dos conselhos, no entanto 

não obtiveram êxito. 

 
[...] foi feita a eleição em cada escola, eles assumiam, e estavam ali, cada um 
fazia, desenvolvia, uns bem ativos e outros só realmente no papel [...] Então 
assim, a gente esquece, mas era assim, cada um funcionava, a gente 
acompanhava, tinha o momento de fazer visita na escola, a gente perguntava, 
mas assim, infelizmente, os membros do conselho não assumem realmente 
seu papel. Foi uma ação muito bonita, mas eles ficaram só no papel. 
Revitalização, seminário, uma coisa assim, que eu nunca consegui fazer a 
gente precisava de apoio, a gente fez toda programação parra trabalhar os 
conselhos, mas nunca conseguimos fazer esse seminário. Juntar todo mundo, 
com oficinas, os pais discutindo as coisas, a gente não consegui fazer [...] 
(RN_M02_INF10_P10). 

  
  
 O movimento da atualidade requer dos conselhos uma nova posição, em que estes 

passem a assumir uma nova atitude no que concerne à gestão pública. Os Conselhos Escolares 

vêm a admitir diferentes dimensões, sendo eles organismos indutores da participação popular 

e de democratização, como também passam a atender as demandas burocráticas e uma 

pseudoparticipação, não existindo os espaços coletivos de diálogos e tomadas de decisões.                                                                                                                      

A partir do que discutimos anteriormente, indagamos aos entrevistados com a segunda 

pergunta: como a secretaria de educação orientou e acompanhou a atuação dos Conselhos 

Escolares para sua respectiva implementação? A esse respeito, ouvimos as seguintes 

respostas: 

[...] nós modificamos e aí essa legislação ela teve três grandes pontos 
importantes: O primeiro foi que o diretor não poderia ser mais presidente. O 
segundo foi nós ampliamos o número de conselheiros por porte que aí nós 
dividimos de tantos alunos até 300 uma quantidade, de 300 a tanto outra 
quantidade [...]. A gente pegou os portes das escolas e colocamos com; ficou 
conselho com 7, conselho com 9 e conselho com 13 membros. Outro ponto 
que aí eu julgo também que foi muito importante, é que nas unidades de 
educação infantil não tinha conselho constituído e aí a gente conseguiu nessa 
legislação alterar para que os conselhos, as unidades de educação infantil 
tivessem seus conselhos escolares (RN_M02_INF08_P11). 

 A informante relata sobre a modificação das Leis que resultou na Lei n. 1.977/2004, 

de 24 de junho de 2004. Essa modificação na Lei teve um grande ganho político 

participativo/democrático, primeiramente devido ao fato de o diretor não ser mais presidente 

do conselho e essa ser uma escolha decidida por intermédio da eleição democrática. Em 

seguida, ampliaram a quantidade do número de conselheiros de acordo com a necessidade da 

demanda e instituíram os Conselhos Escolares nas unidades de educação infantil. A mesma 

entrevistada aborda sobre a realidade dos Conselhos Escolares no período de 2009: 
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[...] Em 2009, os conselhos estavam totalmente parados, desatualizados e aí 
eu fui convidada para... ia haver um encontro em Brasília e aí eu fui 
convidada para ir para esse encontro. Quando eu retornei do encontro, a 
gente trouxe uma agenda de ações que deveria fazer com os conselhos e uma 
das ações era exatamente formar um grupo de fortalecimento dos conselhos 
escolares que nós formamos em Mossoró. Nós formamos o grupo, tinha 
assento nesse grupo várias entidades da sociedade civil, era conselho tutelar, 
o próprio CONDICA, o ministério público os gestores das escolas, os 
representantes dos presidentes de conselhos e o intuito desse grupo era 
fomentar né ações que pudessem fortalecer os conselhos 
(RN_M02_INF08_P11). 

 

A informante recebeu um curso de formação que aconteceu em Brasília e trouxe 

diversas ações a serem desenvolvidas para contribuir com o fortalecimento dos Conselhos 

Escolares de Mossoró. Primeiro, formou um grupo de conselheiros que tinha representantes 

de várias entidades da sociedade civil, sendo eles: representantes do conselho tutelar; o 

CONDICA; o Ministério Público; gestores das escolas e os representantes dos presidentes dos 

conselhos. Com vistas a contribuir com a capacitação dos conselheiros, o Programa Nacional 

de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (PNFCE) evidencia os seguintes critérios: 

 

• Ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão 
administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas;  

• Apoiar a implantação e o fortalecimento de conselhos escolares;  
• Instituir, em regime de colaboração com os sistemas de ensino, 

políticas de implantação e fortalecimento de conselhos escolares;  
• Promover em parceria com os sistemas de ensino a capacitação de 

conselheiros escolares;  
• Estimular a integração entre os conselhos escolares;  
• Apoiar os conselhos escolares na construção coletiva de um projeto 

educacional no âmbito da escola, em consonância com o processo de 
democratização da sociedade;  

• Promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das 
escolas, para a garantia da qualidade da educação (BRASIL, 
[2017]). 

 

               Quanto à formação de conselheiros, a informante 08 relata que esse é mecanismo 

que contribui para a participação, porém ainda existia pouco envolvimento dos participantes 

do colegiado nessa ação. Para Bordenave (1994 p. 34), “a democracia participativa promove a 

subida da população a níveis cada vez mais elevados de participação decisória, acabando com 

a divisão de funções entre os que planejam e decidem [...]”. 

 

Nós temos vários perfis de conselhos e de conselheiros, uma das coisas que 
fortaleceu e que anda fortalecendo a participação dos conselhos é a formação.  
A formação continuada dos conselheiros escolares, nós tivemos inicialmente a 
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formação para os técnicos então nós temos vários técnicos aqui com formação 
para atuar na coordenação de conselheiros escolares, mas eu não sei se é 
porque não vai fazer só aquilo ou se é para fazer mais/além da sua função 
aquilo, quase ninguém se envolve. Então hoje tem quando a gente vai realizar 
uma ação a gente conta com pouca gente da secretaria porque as pessoas não 
querem se envolver (RN_M02_INF08). 

 

           A esse respeito, Gohn (2011, p. 112) aborda uma questão importante, mencionando: 

Os conselhos poderão ser tanto instrumentos valiosos para a constituição de 
uma gestão democrática e participativa, caracterizada por novos padrões de 
interação entre governo e sociedade em torno de políticas sociais setoriais, 
como poderão ser também estruturas burocráticas formais e/ou simples elos 
de transmissão de políticas sociais elaboradas por cúpulas, meras estruturas 
para transferência de parcos recursos para a comunidade, tendo o ônus de 
administra-los; ou ainda instrumentos de acomodação dos conflitos em 
esquemas definidos previamente. 
 

A respectiva autora relaciona as diversas dimensões que os conselhos podem admitir 

assumindo sua feição democrática de promover a participação dos mais diversos indivíduos, 

ocasionando a democratização do espaço público, incluindo sua gestão. Como também, 

podem ser apenas um espaço para assumir a ordem burocrática, não existindo a participação, 

diálogos e centralização na tomada de decisões. Dessa forma, através das falas dos 

entrevistados, percebemos os Conselhos Escolares em Mossoró como um espaço burocrático 

que se distancia das feições democráticas de participação e descentralização. 

Embora uma das estratégias de orientação da secretaria municipal de educação de 

Mossoró tenha sido promover a formação de conselheiros, o objetivo principal dessas 

formações, segundo a informante 08, era: “fortalecer para a participação com autonomia para 

que o conselheiro ele tenha consciência da sua importância dentro daquele espaço dentro 

daquele colegiado” (RN_M02_INF08). A autonomia e a participação são estratégias para 

além da instrumentalização para o desenvolvimento de certo grupo/espaço, elas possuem uma 

função educativa de modo a preparar determinados grupos a desenvolver suas funções com 

vistas à responsabilidade social.  

Embora a maior parte da formação seja destinada para conscientizar sobre a 

importância da participação, como também a importância do papel do conselheiro no órgão 

colegiado, conforme a entrevistada, o membro que mais participa é o professor. Outro aspecto 

interessante relatado foi que para acontecer o avanço dos CE seria necessário que a forma de 

escolha dos diretores fosse pela comunidade escolar. 
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Essa preocupação torna-se ainda mais relevante quando o informante 10 relatou  que, 

depois do PAR, houve um avanço nas escolas no número de conselhos existentes, embora 

somente contemplando os dados estatísticos:  

 
 
[...] houve um avanço muito grande na quantidade de escolas, as escolas 
fizeram com que o conselho fizesse acontecer essas ações houve um avanço 
muito grande na quantidade de escolas, as escolas fizeram com que o conselho 
fizesse  
acontecer essas ações [...]. Depois do PAR, observamos que estava do jeito 
que falei, porque a escola tinha Conselho no papel, mas não estava 
desenvolvendo seu papel. E a partir disso, a gente começou a cobrar a gestão 
da escola, a efetivação desse conselho. Através das reuniões a gente fazia 
visitas nas escolas, um dos pontos era os conselhos, como estavam os 
conselhos, atuante, como estavam as ações. As escolas menores tinham sete 
membros efetivos, quatro suplentes, as escolas maiores tinham nove, nove 
titulares e nove suplentes. Era de acordo com a lei, era essa proporção 
(RN_M02_INF10_P11). 

 

A impressão diante dos entrevistados é de uma cultura patrimonialista dentro dos 

espaços escolares, impossibilitando uma prática democrática, sendo necessário chegar ao 

ponto de o funcionamento dos conselhos ser baseado em cobranças para ser efetivados. E, 

mais uma vez, o poder fica centrado na mão de minorias, nesse caso da gestão da escola. Esse 

posicionamento permite que a prática democrática se distancie ainda mais das unidades de 

ensino público, centralizando poderes e corrompendo com o direito do cidadão em exercer a 

participação.  

A centralidade das ações, na ocasião de o Conselho Escolar ser efetivado apenas no 

papel, denota uma contradição em repulsão a todos os elementos instituídos legalmente que 

garantem os princípios democráticos de participação e autonomia, em imposição que extingue 

o direito de todos os cidadãos por força de Lei. Utiliza-se, ainda, do poder para decidir e 

deliberar sobre a organização, orientação e desenvolvimento do sistema educacional, sendo 

que essas decisões deveriam ser compartilhadas por ação conjunta. 

Percebemos que o processo de participação no ambiente escolar ainda é embrionário. 

Por esse motivo, é necessário que a escola, os sistemas de ensino e as políticas educacionais 

reconheçam essas dificuldades para que possam fornecer subsídios para a construção de um 

projeto democrático que atenda as necessidades locais. Por via dos Conselhos Escolares, 

entender a função geral e a função específica dentro do colegiado, proporcionando 

legitimação resultante dessa prática. 
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A superação de uma escola pública de qualidade alinha-se também à mobilização por 

uma transformação social, em que os sujeitos estejam envolvidos no processo de educação e 

tenham a mesma finalidade, qual seja, a de buscar uma educação mais humana, consciente e 

democrática. Desenvolver a prática do trabalho coletivo contribui para uma sociedade mais 

justa, potencializando a efetivação das práticas democráticas e a emancipação dos indivíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reforma, de viés gerencial, do aparato administrativo do estado nacional e suas 

consequências no campo das políticas públicas educacionais nas duas últimas décadas do 

século XX, e na primeira do século XXI, no Brasil, proporcionaram mudanças na 

democratização da gestão das escolas públicas, acarretando desdobramentos marcantes para o 

trabalho dos diversos profissionais que atuam nesses espaços educativos. 

Nessa perspectiva, o cenário político brasileiro tem adotado diretrizes dos estados 

nacionais e dos organismos multilaterais como orientação. O planejamento brasileiro, a partir 

da Constituição Federal de 1988, tem como foco oportunizar uma educação de qualidade que 
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esteja ligada ao mundo do trabalho, oferecendo competências técnicas para o 

desenvolvimento do setor capitalista. 

Uma dessas óticas é aquela que considera esses processos de descentralização como 

imprescindíveis no contexto atual de reorganização institucional da sociedade civil brasileira, 

para que esta possa mobilizar-se, exigindo do poder público a socialização das decisões no 

âmbito escolar, de forma a permitir que os indivíduos inseridos no ambiente escolar possam 

decidir como melhor gerir administrativa e politicamente a escola pública. 

Torna-se necessário compreender como pode uma sociedade autodenominar-se 

democrática sem antes superar suas desigualdades econômicas e sociais, em que uns poucos, a 

elite nacional, têm muito, enquanto outros, os excluídos, nada têm (saúde, educação, trabalho 

e até mesmo dignidade e respeito). Nesse contexto, mostra-se impossível construir, num curto 

espaço de tempo e por decreto, uma escola mais democrática e justa, que atenda aos interesses 

da maioria dos cidadãos. A existência das desigualdades sociais impossibilita resultados mais 

efetivos no plano educacional que objetiva a democratização do ensino.  

O processo de gestão democrática precisa ser construído no interior e no cotidiano da 

escola, num quadro de correlação de forças entre o instituído politicamente e o construído 

democraticamente. Essa construção trata-se de um processo de gestão centrado em valores e 

princípios democráticos e tarefas educativas e representa uma das mais importantes atividades 

públicas, na medida em que a escola constitui-se no lócus de formação do cidadão como um 

ser social e político completo. 

Para sustentar e organizar as propostas expostas acima, o planejamento se baseia nas 

mudanças oriundas das concepções políticas e ideológicas da sociedade capitalista, sendo 

necessário criar formatos de planejamentos sustentados com apoio na agenda política para que 

possam alicerçar os sistemas regulares de ensino. Respaldando o que foi mencionado, o 

governo local tenta materializar essas propostas em seu planejamento, através de Planos, 

Programas e Projetos. Como exemplo, há o Plano de Ações Articuladas (PAR), em que a 

União presta assistência técnica e financeira aos estados e municípios por meio do regime de 

colaboração.  

Quando se avalia o acompanhamento das ações do PAR com vistas ao seu 

funcionamento, os elementos de maior convergência nos municípios estudados são: 1) 

ausência de participação da sociedade civil nos processos decisórios, tanto na condição de 

representantes atuantes como efetivamente na tomada de decisões; 2) visão tecnocrática 

preponderante no desenvolvimento do trabalho desempenhado pelo comitê local quando da 

elaboração e da execução do PAR, pois as atividades foram desenvolvidas, de maneira 
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predominante, pelos técnicos das Secretarias Municipais de Educação; 3) intenso fluxo de 

integrantes do comitê, implicando descontinuidade nas ações de acompanhamento.  

Ao analisarmos a área de gestão educacional no município de Mossoró/RN, na 

dimensão da gestão democrática, de forma especial, a existência e a atuação dos Conselhos 

Escolares, percebemos que os indicadores são parcialmente positivos, pois, 

contraditoriamente, os gestores indicam uma autonomia relativa enquanto representantes do 

CE. Esse baixo nível de autonomia está intrinsecamente aliado à administração pública 

municipal, que optou por implantar programas numa diretriz voltada para a gestão gerencial, 

desfigurando o sentido da gestão democrática como transferência de poder e assumindo a 

lógica da performatividade, consubstanciada via implementação dos programas da Fundação 

Ayrton Senna. 

Os gestores do município de Mossoró tiveram autonomia suficiente para elaborar 

normas que buscavam a criação dos Conselhos Escolares nas instituições de Educação 

Infantil, inclusive definindo as eleições para os conselheiros desse Colegiado, demonstrando 

com isso haver autonomia do conselho para modificar a consecução de suas regras 

constituintes. Inclusive, houve um aumento no número de Conselhos Escolares nas escolas 

em decorrência do PAR. Em contrapartida, as escolas não tinham autonomia para realizar o 

seu planejamento coletivamente e de forma fidedigna, o que levou os membros do conselho 

escolar a mascarar os resultados das avalições institucionais obtidas no decorrer do ano, com a 

finalidade de constar nos mapas de avaliação do desempenho divulgados para a comunidade, 

denotando que não existiam autonomia e participação do Colegiado gestor. 

Percebemos que as práticas de gestão escolar democrático-participativa ainda não se 

efetivaram no ambiente escolar, ao menos nesse município pesquisado do Rio Grande do 

Norte. Essa prática de democracia enviesada apresentada pelo Município contribui para a não 

efetivação da autonomia, ou para uma autonomia relativa, sendo utilizada, exclusivamente, 

para ajustes normativos de acordo com os interesses da gestão municipal. 

Outro aspecto observado no município de Mossoró é que, mesmo diante do fato de ser 

uma unidade federativa de perfil administrativo de grande porte (econômico e geográfico-

populacional), ainda assim, apresenta um “ethos patrimonialista” nas ações desenvolvidas 

pelos gestores, cuja constituição está compreendida na formação política, social e econômica 

do país, particularmente das regiões em que fenômenos como a industrialização e a 

urbanização foram tardios. Esse determinante sociopolítico precisa ser considerado, pois, ao 

fazê-lo, é possível compreender que o planejamento municipal de educação, por circunstância 

do PAR, não existe em estado puro. Existe, ao contrário, de forma hibrida.  
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Nesse sentido, inclusive pela própria concepção gerencial que o tangencia, pode-se 

afirmar que o PAR é movido por impulsos contraditórios, que tencionam formas de 

participação integradas ao planejamento municipal. Cabe, portanto, identificar essas múltiplas 

formas de participação, problematizando os seus sentidos e apostando em maneiras capazes 

de democratizar a gestão pública por meio de participação popular, controle social e 

organização da sociedade civil. 

Portanto, no que diz respeito ao PAR, concluímos que ele fragiliza a gestão 

democrática e debilita a autonomia, ao definir a priori as ações que devem ser executadas 

pelos municípios; por outro lado, concomitantemente, contribui para a consolidação e 

surgimento de práticas de planejamento, chegando, inclusive, a constituir-se como referência 

para os municípios com pouca tradição de planejamento (CABRAL NETO; CASTRO; 

GARCIA, 2016).  

Essa dicotomia ocasionada pelo processo de implementação do PAR, por essa diretriz 

estatal gerencial, de definir a priori qual o tipo e as formas de planejar, que fragiliza os 

princípios da gestão democrática, mas contribui para a construção de uma cultura mais perene 

de planejamento educacional no âmbito da gestão das políticas públicas educacionais dos 

municípios brasileiros, precisa ser discutida e realçada nos fóruns públicos, para que 

possamos transformar essa prática perene de planejamento gerencial numa diretriz que realce 

o planejamento orgânico participativo realizado como instrumento de democratização da 

gestão pública e melhoria da educação pública de qualidade social. 

Embora ocorra o delineamento de uma gestão de conformação híbrida, com 

características que contemplam aspectos gerenciais e democráticos participativos, ainda 

assim, a atuação dinâmica criada na atuação dos Conselhos Escolares é responsável pelo 

florescimento de novas atitudes na escola, dentre as quais podemos destacar: o 

desenvolvimento de práticas de compartilhamento nas decisões que incentivam a participação, 

embora ainda embrionárias. 

A descentralização e a democratização do poder político mediante Conselhos 

Escolares também possuem uma dimensão de democratização, porque ocorrem pela 

transferência, para instâncias sociais localizadas na escola pública, de uma parcela de 

participação, mesmo reduzida, no controle dos mecanismos burocráticos do aparelho estatal. 

Não se pode esquecer que a bandeira da descentralização deve ser defendida, não como se 

fosse um preceito neoliberal indevidamente deformado de acordo como seus interesses 

econômicos, mas com um princípio estimulador de democratização e participação nas escolas 

públicas.  
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Resta então a mobilização de todas as forças sociais que têm a determinação de 

construir uma escola com feições democráticas, no intuito de incentivar o desenvolvimento do 

significado de participação, não aquela apresentada na propaganda oficial do Estado, mas a 

construída pela mobilização da sociedade organizada, como acontece nos fóruns públicos que 

defendem de forma incondicional o caráter público do sistema educacional.  

Cabe à escola proporcionar aos indivíduos uma educação qualificada como um bem 

social, uma educação que não se limite a, exclusivamente, controlar indistintamente as ações 

sociais, políticas e culturais dos docentes e discentes, pois dessa maneira sacrificamos o 

princípio fundamental da qualidade social e crítica da educação pública, não basta apenas 

atender as demandas do mercado de trabalho capitalista, na verdade, deve-se ir na trajetória 

contrária, direcionando o fazer pedagógico no sentido da formação omnilateral e politécnica 

de professores e alunos.  
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