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RESUMO 

 
A qualidade da educação é um tema que tem sido amplamente discutido nas academias e nas 

políticas educacionais nos últimos anos, bem como em plataformas de governos e no 

cotidiano da ação pedagógico-administrativa de gestões municipais de educação, sinalizando 

uma categoria com polissêmica, cujo cerne de compreensão relaciona-se diretamente com as 

intenções de governo frente à organização do Estado, Sociedade e das estruturas de Educação. 

Assim, evidenciam-se projetos de poder em profundas disputas, tendo como um de seus eixos 

estruturantes a concepção de qualidade em educação. Foi nesse contexto que o objeto de 

estudos dessa produção se estabeleceu a partir da atuação de dirigentes municipais de 

educação em relação à qualidade social. Como questão de pesquisa esse estudo está 

constituído com o seguinte problema: “Como se constitui a atuação de Dirigentes Municipais 

de Educação em dois municípios da Microrregião de Cajazeiras/PB em relação à qualidade 

social?” O objetivo da pesquisa foi analisar a atuação de Dirigentes Municipais de Educação 

em dois municípios da microrregião de Cajazeiras/PB, no período de 2015 a 2017, em relação 

à qualidade social. Para tanto, utilizou-se o método dialético pelo fato de que se fez necessário 

nesse estudo à confrontação de teses e/ou matrizes de pensamento que impedem e que se 

estruturam contrárias à qualidade social enquanto lógica de gestão municipal de Educação, 

haja vista os fins e a função social das escolas em diferentes projetos de poder em disputas. 

Esta pesquisa teve natureza descritiva e analítica. Em seu desdobramento foram utilizadas 

entrevistas semiestruturadas e análise documental. Os dados da pesquisa foram tratados por 

análise qualitativa de dados, coletados e organizados ao longo de todo o percurso da 

investigação. Parte dos resultados desse estudo demonstra que a atuação de Dirigentes 

Municipais de Educação está ancorada em uma relação de tensão e contradição que tem como 

elementos estruturantes as políticas nacionais de educação e a cultura de gestão local com 

forte influência dos modelos personalista e patrimonialista, além das inclinações 

preponderantemente gerenciais das políticas de educação do Estado da Paraíba. A concepção 

de qualidade que norteia as práticas de Dirigentes Municipais de Educação tem sido 

expressamente a da qualidade total, tendo como principais referências às políticas de 

educação do MEC. Os principais desafios de atuação de Dirigentes Municipais de Educação 

se concentram nos aspectos político, financeiro e pedagógico. Os avanços catalogados 

correspondem a uma tímida autonomia das Dirigentes Municipais de Educação que integram 

os sujeitos dessa pesquisa. Diante esses resultados, analisou-se a atuação das Dirigentes 

Municipais de Educação em relação à Qualidade Social, donde se identificou que as 

dirigentes de educação não têm um conceito circunstanciado de Qualidade Social e, por sua 

vez, apresentam uma perspectiva mais aproximada à lógica de gestão pautada pela qualidade 

total. A Qualidade Social ainda é uma concepção de que tem sido articulada mais no campo 

teórico e envida um potencial de estruturação de políticas mais inclusivas, referencializadas 

pelas condições materiais de vida para todos(as) que agreguem o respeito à diferença e 

qualificada participação nos rumos de desenvolvimento político-cultural e democrático dos 

espaços de vida com o outro. 

 

Palavras-chaves: Qualidade social. Gestão Municipal da Educação. Dirigentes Municipais de 

Educação. 

 



ABSTRACT 

 

The quality of education is a topic that has been widely discussed in the academies and 

educational policies in recent years, as well as in government platforms and in the quotidian 

of the pedagogical-administrative action of municipal management of education, signaling a 

category with polysemy, whose understanding of the core is directly related with the 

intentions of government across the state organization, Society and Education structures. So 

are evident power projects in deep disputes, having as one of its structuring axes the 

conception of quality in education. It was in this context that the object of studies of this 

production was established from the performance of municipal education leaders in relation to 

social quality. Como questão de pesquisa esse estudo está constituído com o seguinte 

problema: "How is the performance of Municipal Education Officers in two municipalities of 

the Cajazeiras Microregion / PB in relation to social quality?" O objetivo da pesquisa foi 

analisar a atuação de Dirigentes Municipais de Educação em dois municípios da microrregião 

de Cajazeiras/PB, in the period from 2015 to 2017, in relation to social quality. Para tanto, 

utilizou-se o método dialético pelo fato de que se fez necessário nesse estudo à confrontação 

de teses e/ou matrizes de pensamento que impedem e que se estruturam contrárias à qualidade 

social enquanto lógica de gestão municipal de Educação, given the aims and social function of 

schools in different power projects in disputes. This research was descriptive and analytical in 

nature. In its unfolding semi-structured interviews and document analysis were used. The data 

of the research were treated by qualitative data analysis, collected and organized throughout 

the course of the investigation. Part of the results of this study demonstrates that the role of 

Municipal Education Directors is anchored in a relationship of tension and contradiction that 

has as structuring elements national education policies and local management culture with 

strong influence of personalistic and patrimonialist models, The advances cataloged 

correspond to a timid autonomy of the Municipal Directors of Education that integrate the 

subjects of this research. In view of these results, the work of the Municipal Education 

Directors in relation to Social Quality was analyzed, where it was identified that the leaders of 

education do not have a detailed concept of Social Quality and, in turn, present a perspective 

closer to the management logic based on total quality. The Social Quality is still a concept 

that has been most articulated in the theoretical field and shall make a potential structuring 

more inclusive policies, referenced by the material conditions of life for all that add respect to 

difference and qualified participation in the directions of political-cultural and democratic 

development of living spaces with the other. 

 

Keywords: Social quality. Municipal Management of Education. Municipal Leaders of 

Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação é uma política social que integram os direitos sociais dos indivíduos, 

sendo também a mediadora política e ideológica da sociedade. Na conjuntura sócio política e 

econômica recente os processos educativos formais apresentam inúmeras mudanças, nas 

dimensões pedagógica, administrativa e financeira, em particular no que se refere à gestão da 

educação que coaduna nos conceitos de qualidade da educação, marcadamente configurados 

em contextos históricos diferentes.  

Na introdução será apresentada a contextualização da temática e a delimitação do 

objeto de estudo, os objetivos da pesquisa, a metodologia, assim como os procedimentos 

metodológicos referentes à caracterização do estudo, o campo de investigação, a descrição 

dos sujeitos da pesquisa, instrumentos e técnicas de coleta de dados, o tratamento e a análise 

dos dados e uma breve descrição da estrutura da dissertação. 

 

1.1 Contextualização da temática e delimitação do objeto de estudo 

 

            A qualidade da educação é um tema que tem sido amplamente discutido nas 

Universidades, nas políticas educacionais, em plataformas de governos e no cotidiano da ação 

pedagógico-administrativa de gestões municipais de educação nos últimos anos, 

especificamente a partir da década de 1990, demonstrando concepções que ora relaciona-se à 

uma compreensão de qualidade mais aproximada da lógica de mercado e noutras da qualidade 

social, pelas quais se caracterizam em projetos de poder em profundas disputas. 

As concepções de qualidade da educação diversificaram-se a partir da década de 1990 

com o objetivo de, no geral, adequarem-se à Escola Pública como instância de fomento às 

formações acadêmicas necessárias a uma economia de mercado neoliberal. As políticas 

educacionais evidenciam a gestão educacional a fim de modernizá-la e garantir uma educação 

pública de qualidade aos moldes da qualidade total (RAMOS, 1994). 

O contexto político e econômico da década de 1990 acentuava a relação entre os 

modelos de gestão e qualidade pretendidas e disseminadas nas políticas de educação, que 

eram a gestão democrática X gestão gerencial, e a qualidade total X qualidade social. Nesse 

contexto, era necessário às políticas de educação reformar a gestão educacional para que se 

pudesse atingir uma educação que formasse trabalhadores flexíveis e colaborativos com vias à 

manutenção e à seguridade dos interesses do Capital, haja vista o aprofundamento da 
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transição econômica do modelo fordista de produção para o modelo toyotista, assentada na 

concepção de qualidade total e gestão gerencial. 

Por sua vez, a gestão democrática e a qualidade social
1
 também ganhavam força junto 

aos movimentos em defesa da escola pública, nos fóruns de discussões instituídos por 

Universidades públicas brasileiras e outras instituições da sociedade civil,  como os Fóruns 

Estaduais de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação-UNCNE, 

Conselhos Nacional de Secretários Estaduais de Educação- CONSED, União Nacional de 

Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME,  apontando uma luta de interesses no contexto 

da elaboração e execução das políticas de educação no Brasil acentuadamente na  década de 

1990 (ROMÃO; PADILHA, 1998). 

Em contextos de disputas de interesses, assiste-se, concomitantemente, à 

ressignificação dos sentidos de termos como democracia, inclusão, participação, justiça 

social, responsabilização, descentralização, privatização e outras. Assim, na materialidade das 

políticas de educação transparece uma concepção de gestão e qualidade mais aliadas às 

lógicas de mercado, fundadas em princípios de eficiência, eficácia, meritocracia, e 

privatização, como argumenta Freitas (2007).  

Ainda que o cenário assim se apresente, no que se refere à execução das políticas 

públicas para a educação, a qualidade social tem feito parte do discurso atual presente em 

algumas políticas, tais qual o Plano Nacional de Educação (2014-2024), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) e as orientações da 

Undime/PRADIME (BRASIL, 2006).  

A qualidade da educação é entendida a partir da dimensão social, no que refere à 

educação assentada em concepção político- pedagógica emancipatória e inclusiva, tendo por 

eixo o conjunto de suas dimensões (externa e interna), direcionado à garantia do acesso e 

permanência com sucesso de todos e todas na escola, independente de classe social, gênero, 

cultura, moradia e outras singularidades. 

Dessa forma, a qualidade social da educação, apesar de ser um conceito que remonta 

aos anos 1970, ainda é secundarizada nas políticas de educação, como pode ser percebido na 

ênfase dada aos resultados da aprendizagem dos alunos que se configura em uma concepção 

de qualidade aproximada da lógica de mercado. Além disso, o conceito de QS tem sido 

desconhecido por alguns gestores de educação, como pôde ser observado nessa pesquisa, 

todavia, alguns pesquisadores brasileiros tem se debruçado na tentativa de construir um 

                                                           
1
 Doravante, será utilizada a sigla QS na maioria das aparições deste termo. 
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escopo teórico que abarque os sentidos e significados ideológicos, políticos, sociais e cultural 

que a qualidade social assume. 

Sendo assim, a concepção de qualidade social de educação nessa dissertação baseia-se 

na lógica que compreende que a educação pública precisa estar pautada em princípios que 

evidenciem a sua função social onde possa vir a ser estabelecida entre os sujeitos da gestão, 

no trato democrático com questões políticas, econômicas e sociais, e com a promoção da 

formação ética, cultural e crítica de educandos e educandas, de maneira justa e igual para 

todas e todos. 

Diante disso, o termo social qualifica a lógica da qualidade reconhecendo que a 

educação pública é eminentemente social, desde a sua concepção até as suas ações, 

precisando, portanto, delinear-se a partir de elementos tanto externos quanto internos à 

educação, que deem conta de uma formação justa e igualitária. Para isso, é necessário partir 

do tempo histórico, do cenário político que irá construir essa lógica, não no sentido de 

subjetivar a concepção de qualidade social, mas de reconhecer a necessidade de ser 

contextualizada. 

De tal maneira, o conceito de qualidade social está ligado à concepção de mundo, à 

sociedade, à formação humana e ao conhecimento acerca do por que é tão necessário 

administrar bem os diversos processos educativos, como a gestão, o tempo, o espaço e o 

currículo escolar, as políticas educacionais e outros elementos internos deste cenário que 

retratam valores e conceitos éticos intencionalizados na ação educativa, desde a atuação do 

Dirigente Municipal de Educação
2
 até às práticas pedagógicas em sala de aula. 

Assim, no que refere ao modelo de qualidade total, sua prática desemboca em 

processos educativos com intenções próprias como o de instrumentalizar para o mercado de 

trabalho, caminhando pari passu com a gestão gerencial, a partir de um currículo comum 

organizado por competências e habilidades, da formação técnica, da responsabilização
3
 de 

gestores e educadores, inserida na lógica do custo-benefício e da reprodução da organização 

empresarial para secretarias de educação e escolas, além do foco em resultados de avaliações 

de larga escala, tendo como indicador o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB. 

                                                           
2
 Doravante, será utilizada a sigla DME na maioria das aparições deste termo. 

3
 Entende-se por responsabilização o ato de responsabilizar-se por algo, ação material, comportamento, um dever 

obrigatório que está imerso na função desempenhada por um sujeito. No caso desse trabalho, o(a) DME. Por sua 

vez, o termo responsabilização tem sido utilizado nas políticas de educação a partir da década de 1990, na 

tentativa de tornar o gestor local responsável pelos rumos e resultados da educação, evidenciados nos números 

do IDEB, secundarizando, muitas vezes, o papel do governo federal. No decorrer da dissertação, a 

‘responsabilização’ será discutida com mais afinco. 
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Todavia, a perspectiva de qualidade social se pauta nos processos educativos que 

intencionam a formação humana para a vida, com práticas educativas para emancipação, em 

uma democracia representativa, para qualificar a participação dos sujeitos no rumo de 

desenvolvimento da cidade. Pensar em relação à QS é entender a partir do desempenho de 

contra fluxo dos interesses de mercado, enquanto vetor de construção de uma sociedade mais 

inclusiva, solidária e justa. 

Essa concepção de QS procura considera os conflitos e contradições que são inerentes 

à visão de mundo, de escola, de homem/mulher e de sociedade, de modo que compactue com 

o enfrentamento à visão atual marcada pela política neoliberal. De modo que não há uma 

exclusiva definição de qualidade social, pois o que há é uma lógica e as equipes gestoras 

encontram-se em posições distintas para o alcance de uma lógica democrática de gestão. 

Apesar de o conceito ainda estar em disputa
4
 no campo teórico, não se entende esse 

fato como algo negativo. Pelo contrário, isso é importante por se tratar de uma concepção de 

qualidade que precisa ser contextualizada a cada realidade educacional, mantida suas devidas 

heterogeneidades locais. 

Para validar teoricamente a QS, no estado da arte, esse trabalho foi buscar em Paulo 

Freire (2000) a compreensão de autonomia, diálogo, emancipação, participação popular e 

ação transformadora como elementos intrínsecos a este conceito. As dimensões 

socioeconômicas e culturais que indicam configurações das famílias e representam os seus 

contextos buscamos em Silva (2009). No que refere à gestão democrática, como uma das 

dimensões da QS, nos fundamentamos em Dourado e Oliveira (2007). Já em relação às 

dimensões de formação dos educadores e de caráter democrático e inclusivo da educação 

(respeitar os interesses de todos os segmentos da sociedade brasileira, tais quais: indígenas, 

quilombolas, comunidades campesinas, pessoas com deficiência, e outras minorias) nos 

baseamos no documento do PRADIME (BRASIL, 2006). 

A partir desse conjunto de elementos que estruturam a qualidade social analisou-se a 

atuação de DME – das concepções às ações de qualidade empreendidas na Rede Municipal de 

Ensino – e o Plano Municipal de Educação- PME (2015-2025) – no que refere à formação 

permanente dos educadores, à gestão democrática e à concepção de qualidade empreendida 

nos planos. 

O interesse pelo objeto da pesquisa nasceu da minha experiência profissional, 

enquanto coordenadora pedagógica de uma Secretaria Municipal de Educação-SME, em um 

                                                           
4
 Em disputa pelo fato de ter concepções distintas produzidas por teóricos diversos, porém, não há um conceito 

único.  
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município no Rio Grande do Norte. No ano de 2006, fui aprovada em concurso público 

municipal e passei a compor a equipe da secretaria, que na ocasião tinham quatro servidores 

públicos, contando com a secretária de educação. 

Devido à escassez de recursos financeiros e humanos, fui responsável pela 

coordenação de todos os programas e projetos que a secretaria aderia
5
, tornando o trabalho 

complexo e exaustivo, ao passo que trabalhava diretamente com a secretária municipal de 

educação, vendo suas ações, intenções e angústias diante de impasses de interesses, ora de 

prefeitos, ora do MEC e ora da comunidade escolar (pais e professores, especialmente). 

O discurso que norteava aqueles programas
6
 era o da qualidade da educação, 

notadamente a qualidade total, além da eficiência e efetividade da gestão no que refere ao 

planejamento de suas ações. O objetivo maior era alcançar a meta do IDEB. A dirigente de 

educação, na ocasião, fazia reuniões com gestores de escolas para suscitar o compromisso em 

alcançar as metas estabelecidas pelo índice para cada etapa de ensino e para cada escola 

respectivamente
7
. 

As cobranças do MEC à SME e, consequentemente, da SME para as escolas eram 

contínuas. O discurso focava em alcançar a meta do IDEB, mas a melhoria da qualidade da 

educação não era debatida nas formações. 

Nesse contexto, portanto, a qualidade social era inimaginável naquela gestão. O termo 

qualidade era verdadeiramente usado como alegoria discursiva para cobrar de gestores de 

escolas e professores melhores resultados. Como coordenadora da SME, ouvia angústias da 

DME e de gestores de escolas e professores pelo fato de serem responsabilizados (as) por 

resultados escolares sem terem condições estruturais para dar conta. 

Algumas vezes sentia que estava no lugar errado, pois não via solução para aquele 

dilema que se efetivava apenas como cobrança excessiva por resultados diante de uma 

escassez de condições de trabalho para os educadores cada vez mais evidentes. 

                                                           
5
 No entanto, a Secretaria Municipal de Educação do município em que trabalho não tinha, nesse contexto, 

nenhum programa ou projeto próprio que demonstrasse a autonomia da gestão municipal de educação. O 

município ficava na dependência técnica e financeira do MEC. 
6
 Os programas eram o Plano de Ações Articuladas – PAR, o curso de formação para conselheiros escolares, o 

Planejamento Estratégico da Secretaria – PES, o Plano de Desenvolvimento da Escola-PDE-Escola, prestações 

de contas de PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE – Interativo, o curso de Formação pela Escola, 

as metodologias advindas do Instituto Ayrton Senna, além da Provinha Brasil e Prova Brasil, dentre outros 

programas e projetos ligados ao Plano de Desenvolvimento da Educação –PDE. Todos começaram a chegar na 

SME no ano de 2007. 
7
 Nessas reuniões, a DME focava seu discurso nas categorias semânticas ‘compromisso’ e ‘responsabilidade’, 

defendendo que os gestores das escolas precisariam assumir a responsabilidade em alcançar as metas do IDEB, 

pois, caso contrário, aquele município não teria recursos financeiros para se manter. Um fator que chamava a 

atenção era o fato de, em nenhum momento, a DME reconhecia as limitações estruturais, técnicas e financeiras 

do município como fatores de interferência nos resultados do IDEB. 
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A partir desse cenário, de posse da angústia nascida da reflexão sobre a ação, decidi 

pensar com mais afinco sobre a realidade da gestão municipal de educação, buscando 

compreender dilemas, processos, tensões, contradições e lutas que estão imersas na atuação de 

DME em relação à QS. 

Dessa forma, a preocupação sobre a qualidade social surgiu quando passei a investigar 

como um DME poderia atuar e os sentidos da qualidade que permeiam suas práticas. O 

encontro com a qualidade social se deu com os estudos de alguns teóricos, particularmente de 

Silva (2009) que me fez refletir sobre os dilemas que vivia na SME.  

Assim sendo, o objeto se consolidou a partir da vontade da pesquisadora em analisar 

como um DME atua a frente da gestão tendo como finalidade a construção de uma educação 

de qualidade social, haja vista o papel articulador que o dirigente de educação tem ou precisa 

ter no campo da educação municipal. Por esse motivo, optou-se pela qualidade social, devido 

ao fato de esta ser uma concepção de educação para todas e todos, tendo como valores a 

justiça, a igualdade, a democratização e a transformação social.  

De toda forma, deve-se levar em consideração que a qualidade social está em um 

território polêmico. Ela não é o fim em si mesmo: implica processos, tensões e contradições, 

uma vez que, é um conceito que está sendo construído e modificado a partir de interesses de 

quem o constitui.  

Diante desse panorama acerca das categorias temáticas, observou-se, a partir de 

leituras exploratórias em bancos de teses e dissertações do Brasil, além do scielo.org, entre 

março de 2017 a março de 2018, que há um vácuo nos estudos acerca da atuação de DME, 

especialmente no que refere à relação com a qualidade social. Para tanto, utilizaram-se os 

seguintes descritores na pesquisa: dirigente municipal de educação; qualidade; qualidade 

social; secretário municipal de educação; atuação, sendo empregados os operadores booleanos 

“dirigente municipal de educação AND qualidade social”, em todas as bases de pesquisa. 

Os critérios de inclusão e exclusão, respectivamente, foram: a) artigos disponíveis em 

língua portuguesa, b) que tratassem, de modo direto ou indireto do objeto de estudo, c) 

excluindo os artigos duplicados. De tal forma, foram encontradas pesquisas sobre o perfil de 

DME e sobre a qualidade da educação e o papel do DME. Porém, sobre a atuação de DME 

em relação à qualidade social não foi encontrada pesquisa alguma, como pode ser observado 

na tabela 1. 
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Quadro 1: Demonstrativo de Pesquisas Sobre Dirigente Municipal de Educação e Qualidade 

Social 

Nº Tipo de 

Estudo 

Título Autores Ano da 

Publicação 

1 Pesquisa 

institucional 

Dirigentes Municipais de 

Educação: um perfil 

UNDIME 2000 

2 Artigo Dirigentes municipais de 

educação no Brasil: 

regulação 

intermediária do sistema 

educacional 

Marisa ribeiro 

Teixeira Duarte; 

Maurício Estevam 

Cardoso 

2014 

3 Artigo  Dirigentes Municipais de 

Educação e suas lógicas de 

ação 

Maurício Estevam 

Cardoso; Marisa 

Ribeiro Teixeira 

Duarte 

2015 

4 Artigo  Gênero e trabalho na área 

educacional: a realidade 

dos secretários municipais de 

educação 

no Rio Grande do Sul 

Magda Vianna de 

Souza; 

Marta Luz Sisson 

de Castro 

 

5 Pesquisa 

Institucional 

Perfil dos dirigentes 

municipais de educação 

INEP 2010 

6 Tese  Dirigentes municipais de 

Educação: modos de 

regulação dos sistemas 

educacionais e subjetividades 

Maurício Estevam 

Cardoso 

2015 

7 Dissertação 

de mestrado 

O Dirigente Municipal de 

Educação nos municípios do 

núcleo regional de educação 

de Pato Branco, PR: atuação, 

limites e possibilidades 

Paulo M M 

Almeida 

2007 

8 Capítulo de 

livro 

Poder local e o dirigente 

municipal de ensino 

J E S Ferreti 2004 

9 Artigo  Formação de dirigentes 

municipais de educação: 

a experiência do PRADIME 

na UFRJ 

Daniela Patti do 

Amaral 

Djenane Freire 

2013 

10 Anais da 

ANPAE 
Perfil dos dirigentes 

municipais de educação e 

Sofia Lerche 

Vieira; Wilana 

2016 
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(artigo) desempenho escolar: uma 

articulação possível? 

 

Nogueira Medeiros 

Galvão 

FONTE: Material da pesquisa, elaborado pela autora/2018. 

 

Frente à pesquisa bibliográfica inicial, foi possível catalogar dez (10) trabalhos, entre 

artigos científicos, dissertações e teses, como demonstra a tabela1. Dessas produções lidas, 

escolhemos a tese de Cardoso (2015) por trazer em seu texto elementos teóricos e conteúdos 

empíricos já discutidos nas outras produções (as nove restantes), além de se aproximar, de 

algum modo, da discussão feita por essa dissertação. 

Cardoso (2015) discute em sua tese as subjetividades de DME e as lógicas que se 

configuram na atuação desses gestores, atentando para o fato que as subjetividades assumem 

um papel importante na atuação do DME, uma vez que, configura uma forma peculiar de 

regular a gestão municipal de educação.   

  No que refere à qualidade social da educação, os estudos analisados apresentam 

concepções alinhadas, ora à luz da gestão escolar ou da gestão educacional, ora levando em 

consideração avaliações externas e índices de medição de qualidade, como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Outrossim, no estado da Paraíba e na 

Microrregião de Cajazeiras/PB, lócus da investigação, não há nenhuma pesquisa acadêmica 

sobre o objeto de estudo desse trabalho. 

Por este motivo, estruturar uma perspectiva diferente da qualidade que está posta é 

reconhecer os interesses hegemônicos e a égide na qual ela se estrutura. Do modo como estão 

postas, as pesquisas não têm dado conta de um projeto emancipatório, igualitário e de justiça 

social para o qual a educação pública precisa enveredar. 

Mais especificamente, os principais autores utilizados na fundamentação desta 

pesquisa foram os seguintes: 

 Gestão Municipal de Educação: Gadotti e Romão (1993); Cury (2000); Cabral 

Neto (2009); Abrucio (2010); Araújo e Castro (2011); Guedes e Barbalho (2016); 

 DME: Gadotti (1983); Waiselfisz (2000); Damasceno  et. all. (2010); Cardoso 

(2015); Cardoso e Duarte (2015); 

 Qualidade social: Gentili e Silva (1995); Freitas (2007); França (2009); Dourado e 

Oliveira (2009); Cury (2014); Silva (2009); Azevedo e Aguiar (2016). 
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Quivy e Campenhoudt, (2008) diz que ao começar um projeto de pesquisa, a 

preocupação está em formular sistematicamente um plano. Porém, segundo ele, o plano só 

pode ser traçado quando ancorado em uma pergunta de partida.  

Sendo assim, a pergunta de partida que norteou essa pesquisa foi a seguinte: Como se 

constitui a atuação de DME em dois municípios da Microrregião de Cajazeiras/PB em relação 

à qualidade social? Além disso, no decorrer da pesquisa, outras questões foram se alinhando à 

pergunta de partida, tais quais:  

 Quais os avanços e desafios são postos na atuação de DME em relação à qualidade 

social?  

 Que concepção de qualidade norteia a atuação de DME nos dois municípios da 

microrregião de Cajazeiras/PB?  

 E mediante a concepção de qualidade articulada na gestão municipal de educação, 

que elementos precisam ser (re)estruturados para a atuação de DME em relação à 

qualidade social? 

 

 

1.2 Objetivos 

  

 1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a atuação de Dirigentes Municipais de Educação em dois municípios da 

microrregião de Cajazeiras/PB, no período de 2015 a 2017, em relação à qualidade social. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Refletir acerca da organização e gestão da educação pública, no tocante às 

concepções de qualidade frente à perspectiva de qualidade social a partir da 

década de 1990; 

 Discutir as concepções de qualidade na gestão municipal de educação e 

como condicionam a atuação de DME; 

 Analisar desafios e avanços da atuação de DME em relação à qualidade 

social em dois municípios da Microrregião de Cajazeiras/PB; 
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1.3 Metodologia 

 

A atuação de DME em relação à qualidade social é um objeto em constante 

movimento dialético, fundado em uma totalidade e contradições próprias do seu campo, de 

modo que a investigação partiu do reconhecimento desse movimento de tensão constituinte do 

próprio objeto, que está imerso em um contexto político, econômico, social e cultural que 

delimita alguns processos de seu campo de gestão. 

Desse modo, a inserção científica nesse campo buscou não desmerecer a vitalidade 

latente do objeto, a fim de conhecer e refletir acerca da vitalidade que permeia o movimento 

dialético da atuação de DME em relação à QS. Assim sendo, o objeto foi abordando de forma 

crítica, contextualizada em um tempo histórico e em um espaço social e cultural que 

interferem em suas dimensionalidades.  

Aproximando-se assim do método dialético, por compreender que o pensamento é 

resultado da realidade externa ao sujeito e é, ao mesmo tempo, uma construção do próprio 

sujeito, em “[...] que ele transforma em sujeito autônomo sob o nome de ideia, - é o criador do 

real, e o real é apenas sua manifestação externa [...] o ideal não é mais do que o material 

transposto para a cabeça do ser humano e por ele interpretado” (MARX, 2007, p. 16). 

Corroborando com esse pensamento, Silva e Lopes (2017, p.35) afirmam que “para o 

materialista as respostas para as análises dos estudos das relações sociais estão contidas nos 

mesmos fenômenos que são as relações sociais em movimento, dada as intencionalidades dos 

grupos hegemônicos que as (re)produzem”. 

Desse modo, a pesquisa não pretendeu identificar um quantum de qualidade que há na 

atuação de DME ou se atuam com a qualidade social ou não, mas por quais pressupostos 

referenciam a atuação de DME à luz da QS, tornando-se um estudo necessário por que 

pretendeu circunstanciar em meio às contradições existentes no modus operandi de fazer 

gestão municipal de educação, por qual racionalidade de atuação referente à qualidade social 

da educação, um DME pode estar acionando.  

O objeto nasce da tensão, da contradição, da necessidade de síntese, entendendo que a 

atuação de DME, da forma como está posta, tem demonstrado a confluência de concepções de 

qualidade e modelos de gestão distintos, aproximando-se de uma concepção híbrida de gestão. 

Daí se impõe a contradição, pois a atuação de DME passa a não articular em suas práticas a 

inclusão, o que pode afetar a função social da educação.  

Diante disso, metodologicamente, partiu-se da tese (como o objeto está posto), 

passando-se para a antítese (a reunião de elementos que apontam a contradição do que está 
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posto, indicados nas falas das DME e nos PMEs e reflexionadas nas análises), e, por fim, 

finalizando nas análises que culminaram na síntese, presentes nos apontamentos conclusivos 

dessa dissertação e na materialidade dos sujeitos com arranjos compromissados com 

estruturas de gestão inclusivas, emancipatórias, cuja função social é a de favorecer 

qualificadas participações sociais da população nos rumos de desenvolvimentos dos seus 

espaços de convívio e na alteração da infraestrutura de funcionamento da educação pública. 

 

1.3.1 Caracterização do Estudo  

Essa pesquisa é de natureza descritiva e analítica, de abordagem qualitativa. Mais 

especificamente, o estudo tem como características a priorização da análise e compreensão do 

conhecimento a partir da construção de elementos que apontem para a atuação de DME em vias 

da qualidade social da educação. 

A abordagem qualitativa estuda fenômenos sociais, políticos e econômicos na busca de 

compreender a realidade, por meio de uma análise rigorosa das problemáticas que envolvem os 

fenômenos, transcendendo a lógica positivista de ênfase no quantitativo. 

Conceituando-se por ser um tipo de pesquisa que 

 

 [...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis (MINAYO, 2001, p.21). 

 

A atuação de DME em relação à qualidade social é um fenômeno em movimento, com 

especificidades contraditórias, próprias da realidade dos contextos da pesquisa. Ao mesmo 

tempo é um campo que está interdependente do todo, quando se consideram as políticas de 

educação nacional que orienta a atuação de DME e instaura uma concepção de qualidade que 

orienta programas e projetos de educação, sendo expressivamente um fenômeno político e 

social, que é materializado nos significados, valores e atitudes que correspondem a atuação 

do(a) DME. 

 

1.3.2 Campo da investigação 

O campo da investigação é a gestão municipal de educação, especificamente a atuação 

de DME. Os dirigentes trabalham na Secretaria Municipal de Educação dos respectivos 

municípios. Foram escolhidos para serem sujeitos colaboradores da pesquisa por que lidam 
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diretamente com a gestão municipal de educação, no que refere à articulação das políticas de 

educação, projetando na atuação uma concepção e ações relativas a uma determinada 

concepção de qualidade da educação. 

Os sujeitos da pesquisa são dirigentes municipais de educação dos dois municípios da 

Microrregião de Cajazeiras/PB. Os dados foram coletados nos municípios de Cajazeiras e 

Carrapateira, respectivamente o maior e o menor município em número de habitantes. A 

escolha por esses dois municípios corresponde ao fato de um deles ser local de residência da 

pesquisadora, tornando-se menos desgastante o processo de investigação. 

Além disso, optou-se por esses lugares pelo fato que um dos municípios ser conhecido 

culturalmente como o lugar que ensinou a Paraíba a ler. A relação com a educação se 

sobressai, ainda, por ser uma região fronteiriça com estados do Rio Grande do Norte, Ceará e 

Pernambuco, e sediar cinco instituições de Ensino Superior, duas públicas
8
 e três privadas

9
. 

Pontua-se também que o recorte temporal da pesquisa é 2015-2017, período de 

implementação de Planos Municipais de Educação e de transição de governos, nacional e 

municipal, fatores que podem de algum modo, implicar na atuação de DME, devido 

rompimentos com programas e projetos de educação e concepções de qualidade.  

Por fim, destaca-se que, para manter o sigilo da pesquisa, serão utilizados os numerais 

1 e 2 para identificar os PMEs de cada município, ficando escrito PME1 e PME2 neste 

trabalho a partir daqui. Da mesma forma, não se revelará os nomes dos municípios no corpo 

das análises, usando-se, quando necessário, os termos município1 e/ou município2. 

 

1.3.3 Sujeitos da pesquisa 

Nesse contexto, o objeto da pesquisa foi à atuação de dirigentes municipais de 

educação em relação à qualidade social, tendo como categorias de análise, os dirigentes 

municipais de educação, a qualidade e a qualidade social de educação, em dois municípios da 

Microrregião de Cajazeiras/PB no período de 2015 a 2017. 

Os dirigentes municipais de educação - DME são os gestores das redes de ensino, 

atuando nas secretarias de educação, em que são responsáveis pelo desenvolvimento dos 

projetos e programas da educação, em esfera municipal. Esses dirigentes assumem um papel 

vital na dinamização do ensino e da aprendizagem. 

                                                           
8
 As instituições são a Universidade Federal de Campina Grande-UFCG e o Instituto Federal da Paraíba-IFPB. 

9
 As instituições privadas são a Faculdade Santa Maria-FSM; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Cajazeiras-FAFIC e a Faculdade São Francisco da Paraíba-FASP. 
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A pesquisa foi realizada com dirigentes municipais de educação de Cajazeiras e 

Carrapateira, ambas do sexo feminino. Para tanto, foi feito o convite para participarem da 

pesquisa às secretárias de educação, coordenadoras gerais das secretarias e secretárias 

adjuntas, caso houvesse.  

A escolha de coordenadora geral da SME e secretárias adjuntas se deve ao fato dessas 

profissionais estarem participando diretamente da gestão municipal de educação, seja como 

consultoras diretas das secretárias de educação ou como coadjuvantes dos projetos de 

educação, tornando-se dirigentes de educação, pois impulsionam os projetos de educação 

locais e dinamizam a gestão municipal de educação, junto às escolas municipais. 

 No ano de 2017, no município de Cajazeiras havia, além da secretária municipal de 

educação, uma secretária adjunta e uma coordenadora geral. Dessas, a secretária adjunta de 

educação não quis colaborar com a pesquisa, justificando falta de tempo. Todavia, a 

coordenadora pedagógica da SME e a DME aceitaram colaborar com a pesquisa. 

Em Carrapateira não há secretária adjunta de educação e/ou coordenador(a) geral, 

fator que orientou a coleta de dados apenas com a secretária de educação. Desse modo 

totalizaram-se 3 sujeitos, que serão denominados no decorrer da análise desse trabalho a partir 

da sigla DME - Dirigente Municipal de Educação - para caracterizá-las, acrescida de 

numeração de 1 a 3, ficando DME1, DME2 e DME3, a fim de assegurar a confidencialidade 

das dirigentes de educação.  

 

 

1.3.4 Instrumento e técnica de coleta de dados  

A investigação se deu por meio de descrições e explorações relativas aos fatos, atos e 

percepções das dirigentes municipais de educação que compuseram os sujeitos desse estudo, 

tendo em vista a necessidade de interpretação dos dados constituídos de tais condicionantes, 

no processo de produção do conhecimento acerca de a atuação das dirigentes municipais de 

educação em relação à QS.  

Como documentos referenciais, esse estudo se pautou nos seguintes documentos para 

as análises: o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE (2007),  Plano Nacional de 

Educação - PNE (2014-2024),  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN/96, 

Plano Municipal de Educação (2015-2025) e relatórios finais de atividades dos dois 

municípios investigados. A análise documental se procedeu em acordo ao que indica a figura 

1. 
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Quanto à análise documental, Bell (2008) afirma que o uso de documentos na pesquisa 

tem tratamentos diferentes que precisam proceder em acordo com o objetivo do estudo, de 

modo que nesse caso, optou-se pela abordagem orientada para o problema. 

Segundo a autora,  

 

envolve, primeiramente, formular questões por meio do uso de outros 

métodos de pesquisa e, depois, pela consulta a fontes secundárias. Este 

método investiga o que já foi descoberto sobre o tema, antes estabelecendo o 

foco do estudo, e depois pesquisando as fontes primárias importantes [...]” 

(BELL, 2008, pp. 107-108). 

 

Diante dessa circunscrição, foi analisado o PME (2015-2025) de cada um dos dois 

municípios que compuseram a amostra desse estudo, com o objetivo de analisar a concepção 

de qualidade que norteia tais planos. Especificamente, o foco foi mantido na meta 7, que trata 

da qualidade da educação. Ademais, foi analisado o relatório anual de atividades de cada 

SME a fim de identificar estratégias e ações executadas pela secretaria e a relação com a 

qualidade da educação.  

Figura 1- Plano de análise documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Figura elaborada pela pesquisadora/2018 
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Além disso, para a catalogação dos dados foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas com dirigentes municipais de educação dos dois municípios pesquisados. 

Uma vez que a entrevista semiestruturada, para Triviños (2012), tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 

Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de 

coleta de informações (TRIVIÑOS, 2012, p. 152). 

A entrevista foi do tipo semiestruturada, consentida pelos sujeitos da pesquisa, que 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, como consta no apêndice1. As falas 

foram gravadas e transcritas, e consequentemente autorizadas para uso nessa dissertação, 

como pode ser verificado no apêndice 2.  

Segundo Marconi e Lakatos (2009), no tipo de entrevista realizada por essa pesquisa: 

 

o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais 

amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal”. (MARCONI; 

LAKATOS, 2009, p.199) 

 

Sendo assim, as entrevistas foram realizadas nas secretarias municipais de educação 

dos respectivos municípios, a partir de um contato inicial com os sujeitos da pesquisa. As 

entrevistas aconteceram em três momentos, de acordo com as disponibilidades de cada 

sujeito.  

 

1.3.5 Tratamento e Análise dos Dados 

Depois de transcritas as falas das participantes, realizou-se uma leitura exploratória e 

posteriormente uma leitura minuciosa a fim de identificar repetições nas falas como também 

hesitações e outros elementos que indicassem categorias distintas entre as respostas. 

Consecutivamente, as transcrições foram catalogadas em tabelas para a posterior 

categorização dos dados que foram considerados mais relevantes para a análise do objeto da 

pesquisa. 

Os dados da pesquisa foram tratados com a análise qualitativa de dados, organizados 

em todo o percurso da investigação. Antes das entrevistas e da análise documental dos PMEs, 
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foram considerados os objetivos do estudo para delinear a análise, ou seja, o foco que a 

pesquisadora seguiria para se atentar aos elementos que incidiriam em como se daria a 

atuação de DME em relação à qualidade social. 

As fases da análise dos dados acompanharam os seguintes passos: 

 

a) Transcrição dos dados da pesquisa: entrevista e principais elementos dos PMEs; 

b) Leitura minuciosa das transcrições; 

c) Análise crítica dos conteúdos discursivos nos documentos e nas falas das DMEs; 

d) Sistematização das principais falas que indicariam como o(a) DME poderia atuar em 

relação à QS; 

e) Por fim, relacionaram-se alguns trechos da pesquisa com formulações teóricas 

levantadas na pesquisa bibliográfica. 

 

Essa ordem sistematizada da análise dos dados ocorreu de modo rigoroso, tendo como 

referência a análise de conteúdo (BARDIN, 2009), por considerar o estabelecimento de 

relações e interações entre o objeto e suas afinidades teóricas e empíricas, uma vez que, “nas 

pesquisas qualitativas a compreensão do objeto de estudo se faz a partir das relações e 

interações estabelecidas no próprio contexto, cujo objetivo é compreender e explicar as 

relações sociais e não quantificá-las” (MINAYO, 2010, p. 21). 

 

1.3.6 Estrutura do Trabalho 

O trabalho segue uma estrutura que reconhece o movimento do conhecimento a partir 

da totalidade e das contradições inerentes ao objeto de estudo, partindo da contextualização 

do objeto a partir da década de 1990, com a reestruturação das politicas de educação no 

Brasil.  

O Capítulo 2, primeiro após a Introdução, traz uma discussão e uma reflexão acerca da 

organização e da gestão da educação pública, no tocante às concepções de qualidade frente à 

relação com a qualidade social a partir da década de 1990 no Brasil, atentando para o contexto 

da Reforma do Estado (1990) e os impactos nas políticas educacionais e na gestão 

educacional. Ainda são discutidas nesta parte do trabalho as lógicas regionais do Sertão 

nordestino que se imbricam nas formas de se fazer gestão da educação, indicando ser um 

elemento de tensão no/para o contexto de atuação de DME em relação à QS. 

No Capítulo 3 são discutidos os conceitos de qualidade que fundamentam as políticas 

de educação no Brasil e como condicionam a atuação de DME nesses cenários, em contextos 
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do Plano Municipal de Educação (2015-2025) dos dois municípios da pesquisa. Para tanto, 

parte-se da compreensão de que a qualidade ainda é um conceito em disputa, que tem sido 

dimensionado por estruturas de poder opostas, de bases inclusivas e excludentes, 

denominadas de qualidade social e qualidade total, respectivamente. Por fim, apresenta-se o 

perfil de DME no Brasil e no estado da Paraíba e discute-se a relação do perfil com a QS. 

O Capítulo 4 adentra-se na realidade da atuação de DME em relação à QS nos dois 

municípios da pesquisa, contextualizando e analisando a gestão municipal de educação desses 

municípios, reconhecendo a imbricação de interesses diversos na atuação de DME. Nesse 

sentido, este tópico apresenta desafios e avanços da atuação de DME em relação à QS, 

apontando as concepções de qualidade que norteiam a educação desses municípios. Por fim, o 

leitor é convidado a construir com essa pesquisa, em um movimento de reflexão, alguns 

possíveis caminhos para a atuação de DME em relação à qualidade social. 

As considerações finais apontam aproximações e distanciamentos de atuação de DME 

em relação à qualidade social, reconhecendo que esta é de natureza transitória, pois não é 

conclusiva, mas raciocinativa, no sentido de pensar, refletir, analisar sentidos, 

encaminhamentos que possam se constituir bases de conhecimentos para a gestão municipal 

de educação, enquanto práxis, ao passo que, para a qualidade social, possa se configurar como 

um saber que se pretenda transformador da realidade ainda não inclusiva da educação pública 

no Brasil. 



28 
 

2. GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL: DA REFORMA DO ESTADO (1990) AOS DIAS 

ATUAIS 

 

Esse capítulo discorre acerca da gestão pública no Brasil da década de 1990 ao ano de 

2017, tomando por referência a reestruturação produtiva do capital, no cenário mundial, como 

o contexto que influenciou a Reforma do Estado Brasileiro, condição para se entender as 

disputas e prioridades e o decorrer da constituição e implementação das políticas de educação. 

Ademais tratará da gestão da educação, em níveis municipal, estadual e federal por ser 

espaço legítimo de desenvolvimento de projetos e programas que impulsionam escolas, desde 

a formação de educadores, até a organização curricular traçada e aplicada em sala de aula. De 

modo que, são no centro da gestão de educação que se disseminam as políticas de educação, 

as quais assumem um papel vital na dinamização do ensino e da aprendizagem. 

Por ser a gestão municipal de educação, em relação à qualidade social, o objeto de 

estudo dessa dissertação, esse capítulo se organiza no sentido de apresentar, de forma geral, o 

contexto de gestão pública brasileira, assim como os discursos em torno do conceito de 

qualidade, reconhecendo que na base desses fenômenos existe uma formação contraditória de 

valores e princípios, norteada, ora por um ideal de Estado e de poder que decorrem de 

interesses do sistema econômico capitalista e noutra, ideais advindos das lutas de movimentos 

sociais em favor da democratização da educação pública.  

Nesse ínterim, a administração pública perpassou fases distintas, que impuseram 

modelos de gestão divergentes, apesar de a legislação educacional (LDB/9394/96) preconizar 

a gestão democrática, o modelo de administração pública brasileira transita entre os modelos 

democrático, burocrático e gerencial.  

Realizado esse resgate dos modelos de gestão, se passará a nomear gestão da educação 

municipal em detrimento do termo administração por que 

 

a utilização do termo gestão não corresponde a simples substituição 

terminológica, baseada em considerações semânticas. Trata-se, sim, da 

proposição de um novo entendimento de organização educacional e de seus 

processos e, para, além disso, das relações da educação com a sociedade e 

das pessoas dentro do sistema de ensino e da escola (LUCK, 2010, p. 53). 

 

Essa parte do trabalho discutirá, concomitantemente, a polissemia do discurso de 

qualidade que tem configurado as políticas educacionais brasileiras e inserido no espaço 

escolar outros discursos provenientes dos da qualidade, tais como: eficiência, competição, 

participação e outros.  
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2.1 O contexto da Reforma do Estado Brasileiro  

 

A reforma do Estado Brasileiro aconteceu na década de 1990, onde o contexto 

mundial apontava crescimento do sistema econômico capitalista e crises políticas e 

econômicas em vários países do mundo. Essas crises impuseram a constituição de acordos 

entre as nações, a fim de que os países do capitalismo central
10

 impusessem a ideologia, 

cultura e as relações sociais precisas para fortalecer esse sistema econômico em todo o 

mundo. 

De modo que,  

o principal objetivo da nova ordem em construção era dar sustentação ao 

sistema capitalista no mundo europeu; naquele momento, isto seria feito por 

intermédio de diferentes estratégias, que incluíam uma economia mundial 

centrada no livre comércio de bens sob um sistema de câmbio fixo 

controlado pelos Estados Unidos, a defesa do pleno emprego e a construção 

de uma nova sociabilidade baseada na criação e difusão de formas de 

consentimento e aceitação da cultura urbano-industrial estadunidense, o 

chamado american way of life. A nova sociabilidade de tipo americana 

exigia determinado ambiente, determinada estrutura social e determinado 

tipo de Estado, tendo em vista que o princípio de racionalização adotado 

determinou a necessidade de conformar um tipo humano, adequado ao novo 

tipo de trabalho e de processo produtivo (NEVES, 2010, p. 41). 

 

Nesse contexto histórico, outros países da América e da Europa viviam a transição do 

modelo fordista
11

 para o de acumulação flexível (toyotista), em que se tornava evidente a 

incapacidade do modelo fordista de se sustentar em meio à rigidez de produção em um 

sistema de produção em massa. Paralelamente, os países tentavam frear as inflações que 

ocorria nos anos de 1970, resultado na recessão de 1973 e a crise do petróleo (HARVEY, 

2003). 

Esse contexto, segundo Harvey (2003) pode representar a passagem para um novo 

modelo econômico e uma nova política de Estado bem distinta: 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto 

direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos 

de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 

Caracterizam-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 

novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 

                                                           
10

 Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Austrália e outros. 
11

 O fordismo é um modelo de produção em massa, criado no século XX por Henry Ford que tinha como 

finalidade reduzir os custos da produção e ampliar o consumo para o maior número de pessoas, por meio de um 

“novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle de gerência do trabalho, uma 

nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, modernista e populista” 

(Harvey, 2003, p.121). 
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sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica 

e organizacional (HARVEY, 2003, p. 140). 

 

Nesse caminho, Neves (2010) afirma que é “[...] um momento de auge dos bancos 

multilaterais de desenvolvimento, que começam a canalizar os recursos destinados pelos 

países do capitalismo central à assistência externa, como forma de despolitizá-los, evitando 

possíveis tensões diretas com o governo (NEVES, 2010, p. 51). 

O avanço do modelo econômico capitalista forçava (como ainda força) os Estados a se 

adequarem a uma política econômica de acumulação. Nesse sentido, a fim de não sucumbir 

com esse modelo econômico, alguns países da América Latina, assim como da Europa (1960-

1970) passaram a investir em uma politica neoliberal por dentro do Estado, com políticas de 

ampliação das Universidades, com o esvaziamento do campo, com o crescimento da 

urbanização, assim como com a definição de papel articulador dado ao FMI- Fundo 

Monetário Internacional e ao Banco Mundial-BM na reorganização da hegemonia dos Estados 

Unidos.   

Nesse sentido, o Estado foi permeado, mais uma vez, pela lógica do mercado
12

, de 

modo a ter que consolidar uma política de incremento da ideologia do Capital e de suas 

finalidades, criando um arsenal jurídico-administrativo que desse conta das novas mudanças 

oriundas do mercado econômico. Nesse bojo, a transformação na administração pública 

tornou-se necessária para a fomentação da hegemonia burguesa, por meio da modernização 

estatal. 

De acordo com Abrucio isso se dava a fim de  

[...] responder ao esgotamento do modelo burocrático weberiano, foram 

introduzidos, em larga escala, padrões gerenciais na administração pública, 

inicialmente e com mais vigor em alguns países do mundo anglo-saxão (Grã-

Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia), e depois, 

gradualmente, na Europa continental e Canadá (ABRUCIO, 1997, p.7). 

 

Nesse cenário de sérias crises econômicas, o Estado brasileiro precisou reordenar as 

prioridades e reformar a máquina estatal, de modo que pudesse paralisar a crise financeira e 

fomentar um novo modo de produção, disciplinado por dentro do Estado, concomitantemente.  

  Com isso, a Reforma do Estado brasileiro se constitui assentada nesse contexto 

mundial, de crise do Capitalismo, que procurava se beneficiar se recuperada pelo socorro do 

Estado. Sendo assim, a Reforma do Estado partia do discurso de uma suposta crise política e 

econômica do Estado, especialmente no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), 

                                                           
12

 A frase é escrita no passado por fazer alusão ao contexto de transformação ocorrida entre as décadas de 1980 e 

1990, porém, o entendimento que se tem é que o Estado continua sendo um aparelho de uso do capital, por meio 

de processos bem definidos.  
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com aumento da inflação sobre os produtos, desemprego estrutural e em massa, precarização 

de escolas públicas, além de outros processos excludentes que iriam intensificar na sociedade 

brasileira, como afirmaria Bresser Pereira (1997) no governo posterior de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998). 

De acordo com Costa (2010), o projeto de Reforma do Estado no Brasil, parte da 

defesa de aniquilamento da crise política e econômica a partir de um discurso que sinaliza a 

necessidade de democratizar e modernizar o aparelho estatal, através da descentralização do 

governo central, privatização, comercialização dos órgãos públicos, descentralização para 

governos subnacionais, de novas regulações, que desembocaram nas diversas instituições 

estatais, entre elas a educação pública.  

           O Estado brasileiro vivenciava na década de 1990 uma crise financeira, marcadamente 

pelo descontrole estatal e pela precariedade de mão de obra qualificada para o mercado de 

trabalho. Nesse período intensificaram-se os empréstimos feitos aos órgãos internacionais 

(Banco Mundial, especialmente) aumentando consideravelmente a dívida externa.  

Nesse contexto econômico e político se instaurava no espaço nacional uma política 

econômica denominada neoliberalismo, que eclodiu juntamente a concepção de globalização, 

redesenhando um novo modelo econômico e político, agora mais flexibilizado e 

descentralizado. Inicia-se no país, como já acontecera em outros países centrais, uma reforma 

em todo o Estado, na tentativa de diminuí-lo e intensificar a hegemonia privatista. 

Fazia-se necessário uma mudança na administração pública e uma maior qualidade 

nos serviços prestados, pois era necessário exigir, como também destacava Toro (2005) 

quando a frente das reformas na América Latina. Nessa mesma linha, Bresser Pereira (1997) 

defendia que com a aceleração do desenvolvimento tecnológico se via acentuada a 

necessidade de modificar o aparelho do Estado, tendo como principal artífice a gestão pública. 

Assim, estaria nesse momento, configurada a base para uma reforma do Estado brasileiro. 

De modo que a Reforma do Estado brasileiro (1990) decorreu da necessidade de 

modernizar a gestão pública, a fim de diminuir o poder do Estado e garantir a eficiência e 

eficácia das políticas, através de processos de descentralização de tarefas entre os entes 

federados, tendo como categorias fundantes da reforma, a descentralização, a regulação, a 

diminuição do Estado, a recuperação da governança e da governabilidade, a privatização, 

publicização e terceirização na busca de garantir a prosperidade econômica e o bem - estar 

social, como afirma Abrucio (1997). 

Na Reforma do Estado brasileiro o foco se pautava  na mudança do modelo 

burocrático de administração, que estaria obsoleto, diante o avanço da globalização e da 
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prevalência do mercado, em detrimento do enfraquecimento do Estado, para um modelo que 

pudesse minimizar os custos e maximizar resultados. Segundo Bresser-Pereira (1995), de 

posse de um discurso harmonista para convencer os cidadãos, era necessário superar a baixa 

qualidade dos serviços estatais, de modo que se modificasse a gestão pública, para que, entre 

outras finalidades, fortalecesse a qualidade dos serviços e da própria gestão, reorganizando o 

aparelho estatal.  

Segundo Bresser Pereira, 

 

Esta Grande Crise teve como causa fundamental a crise do Estado - uma 

crise fiscal do Estado, uma crise do modo de intervenção do Estado no 

econômico e no social, e uma crise da forma burocrática de administrar o 

Estado [...]” (BRESSER PEREIRA, 1997: 7-9). 

 

Na prática, a real crise que se instaurava no Brasil e em outros países do mundo, era a 

crise do capital, que através do Estado, busca(va) se beneficiar de alguma forma. Contudo, o 

discurso da Reforma do Estado, defendia a reestruturação da administração pública, que fora 

concretizada a partir de os ideais defendidos pelo economista e cientista político Bresser 

Pereira, então ministro da Administração Federal e Reforma do Estado durante os anos de 

1995 a 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC, aonde relata: 

 

Reformar o Estado significa superar de vez a crise fiscal, de forma que o país 

volte a apresentar uma poupança pública que lhe permita estabilizar 

solidamente os preços e financiar os investimentos. Reformar o Estado 

significa, finalmente, rever a estrutura do aparelho estatal e do seu pessoal, a 

partir de uma crítica não apenas das velhas práticas patrimonialistas ou 

clientelistas, mas também do modelo burocrático clássico, com o objetivo de 

tornar seus serviços mais baratos e de melhor qualidade. Em qualquer das 

três hipóteses reformar o Estado significa dar uma resposta positiva ao 

problema fundamental do último quartel deste século: a crise do Estado 

(BRESSER PEREIRA, 1995, p.1). 

 

 

Nesse trecho que o ministro proferiu para os deputados acerca da reforma, fica 

evidente que o Estado usava, e ainda usa um discurso pautado na politica econômica 

hegemônica, enfatizando a estrutura do aparelho do Estado e aí estavam à forma de se 

administrar os serviços, além da qualificação dos servidores estatais, “acabando” com práticas 

patrimonialistas e de clientelismo que eclodiram no governo anterior ao de FHC, situação que 

não é determinada somente por uma política, mas tem suas bases em práticas culturais, ainda 

existentes nos dias atuais. 

A reforma buscava modernizar a administração pública como meio de se diminuir os 

gastos públicos e intensificar a economia brasileira para que ela voltasse a crescer, para tal, se 
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fazia necessário mudar a forma de gerir a coisa pública, a partir de um discurso da diminuição 

da burocracia, dos gastos públicos e do favoritismo estatal, para uma gestão flexível e com 

participação dos cidadãos, pois o modelo burocrático se caracteriza por ser um modelo que 

tem predominado 

em todas as esferas sociais, não apenas nas empresas, tendo atingido também 

todos os campos sociais, inclusive, a escola. O ambiente educacional é 

fortemente caracterizado pelas formalizações burocráticas, sem contar que se 

encontra também inseridas em um contexto de sistema que é regido por 

normas tidas como burocráticas. Esse entendimento leva a compreensão de 

que, ao longo de sua evolução, a burocracia atingiu a escola, na sua 

completude, ou seja, em todas as esferas que a regem (administrativa- 

pedagógica - financeira) e na sua própria relação com o sistema social. Nesse 

caso, o processo de gestão da escola passa a ser moderado por uma forte 

racionalidade burocrática que tem em vista o exercício de dominação, 

fundamentado no saber (CASTRO, 2012, p. 7). 

 

 

            Contudo, esse tipo de administração fundamentada nos ideais de Max Weber (1994) já 

não impactava positivamente no mercado econômico, pois era rígida e padronizada, de uma 

racionalidade sustentada em uma égide hierárquica de poder e divisão de trabalho, 

contrapondo a nova gestão pública- NGP que pretendia flexibilizar os processos e diminuir a 

participação do Estado no que refere aos direitos sociais.  

Desse modo, é salutar considerar na análise da gestão pública brasileira e da gestão 

educacional, os fatores que incitaram a Reforma do Estado, assim como, o processo de 

transição do modelo fordista-Keynesiano para o de acumulação flexível, reconhecendo que o 

Capitalismo tem se utilizado do Estado por todo o tempo de sua constituição, de modo que, é 

através dele que esse modelo econômico tem conseguido dar continuidade a acumulação de 

riquezas, fixando novos padrões de organização social e produzindo uma estratificação social. 

De forma que, segundo Lopes e Castro (2012), 

 

passaram a ser exigidas dos trabalhadores novas competências e capacidades 

intelectuais necessárias ao trabalho, tais como: comunicação adequada, por 

intermédio de novas linguagens tecnológicas, conhecimento de novos 

idiomas e diferentes formas de comunicação, autonomia intelectual para 

resolver problemas, autonomia moral e posicionamento ético para 

comprometer-se com o trabalho com responsabilidade, crítica e criatividade 

(LOPES;CASTRO, 2012, p.23). 

 

Essas novas exigências foram transferidas, por sua vez, para a educação escolar, 

impondo novos modelos de escola, gestão e formação, a fim que garantisse trabalhadores 

qualificados para o mercado de trabalho, além de construir um exército de reserva qualificado 
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mais adequado à lógica do mercado, reproduzindo nesse aspecto uma divisão de classes a 

partir da apropriação de saberes que seriam diferentes para cada classe, em acordo com os 

interesses de mercado. 

Ao mesmo tempo, parafraseando Abrucio (1997), o novo modelo de gestão preenchia 

um espaço teórico e prático alcançando os interesses da opinião pública que eram a qualidade 

dos serviços prestados pelo Estado e o controle dos gastos públicos. 

Fazia-se por meio do Estado uma ordenação nas relações materiais de existência, 

através de uma mudança na cultura organizacional do estado, das relações dos trabalhadores 

desse aparelho, assim como, das instituições dirigidas por ele, a fim de adaptar a uma nova 

ordem econômica, agora mais ágil, flexível, e com um forte potencial de produção de 

desigualdade econômica e social. 

O foco na gestão e na qualidade ganhava destaque nos discursos e nas políticas 

viabilizadas por meio da filosofia do planejamento estratégico
13

, com cerne no diagnóstico 

para atender os interesses e necessidades dos clientes e/ou cidadãos.  

A necessidade de mudança na gestão, na qualidade e no aparelho estatal configurava, 

na necessidade de adaptar o mercado brasileiro as novas exigências do capital, se adequando, 

concomitantemente a política econômica neoliberal, que foi aceita e articulado em todo o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e depois nos governos de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2011), Dilma Roussef (2011-2016) e Michel Temer (2016-2018). 

A perspectiva de qualidade tende a estar subjugada aos interesses basilares do 

capital. Reconstituí-la à luz da qualidade social é um desafio que passa pela mobilização de 

setores progressistas que pensam, lutam, estudam e propõem no âmbito de Políticas Públicas. 

Descolonizar a perspectiva de qualidade do ideário das ações de favorecimento e ratificação 

do capital é um dos primeiros desafios estruturais que se interpõem na direção da qualidade 

social. 

Na segunda metade da década de 1990, ao longo do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, 

precisava articular bases compulsórias de ensino, bem como uma estrutura curricular que, na 

ratificação de uma Constituição Cidadã, favorecesse uma composição curricular que aportasse 

a necessidade de qualificação dos professores, ampliação de matrículas da etapa básica dos 

                                                           
13

 O planejamento estratégico é uma metodologia de gestão que tem como finalidade organizar os processos de 

trabalho, tendo como meio um plano que parta da missão da empresa ou serviço público, de seus valores, 

traçando objetivos, metas e estratégias quantificáveis, com tempo determinado para acontecer. A prática do 

planejamento estratégico vai se instaurar na educação pública, em meados dos anos 2000, especificamente em 

Secretarias de Educação, com a implementação do Planejamento Estratégico da Secretaria-PES. 
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processos de escolarização, eficiência de índices de rendimento discente, aprofundamento e 

consolidação das dinâmicas de acompanhamento das estatísticas educacionais e, deste modo, 

portanto, deflagrasse a possibilidade de organização das sistemáticas avaliações institucional.  

A qualidade estava aqui ponderada como vetor de aferição de rendimento, de 

competitividade, de classificação de instituições e sujeitos no âmbito preponderantemente 

quantitativo. Os fundamentos neoliberais, ao longo da década de 1990, tinham sido 

compulsoriamente reproduzidos na estrutura pública das políticas educacionais e na função 

social da gestão das redes de educação.  

Segundo Castro e Tavares (2017), as políticas educacionais da década de 1990 

tiveram como base principal de seguridade aos seus financiamentos, o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), dentre 

programas como Merenda Escolar, Livro Didático e Dinheiro Direto na Escola. Programas 

necessários para estruturar um ordenamento das estruturas sistêmicas de escolarização no 

país. A qualidade nessa configuração sempre necessita da infraestrutura sobre a qual 

funcionará. E, desde então, ou seja, desde a concepção de seus fundamentos, a partir de 1990, 

estava a qualidade profundamente caracterizada pela responsabilização unilateral de agentes 

públicos. 

No período compreendido entre 2003 a 2010 o Brasil viveu os Governos de Luiz 

Inácio Lula da Silva. A primeira vez que em toda a história do país um governo 

anunciadamente de centro - esquerda ascendeu à investidura do Estado. Um marco histórico 

na trajetória dos processos de disputas, formulações e implementações de políticas sociais. O 

Governo Lula, instituído a partir de 2003, foi eleito com veiculação de amplo programa de 

inclusão social e tinha na Educação uma base estratégica para o acesso e ampliação de direitos 

historicamente negados. 

 O que viria a corroborar como mais uma frente fundante para a implementação de 

justiça social. Para tanto, políticas afirmativas que favorecessem tanto a igualdade social, 

quanto à econômica, a política e cultural, por exemplo, seriam fundamentais no processo de 

formação humana e, portanto, para a função social da Educação Pública. A qualidade sob a 

perspectiva socialmente referencializada começava a ganhar contornos mais conceituais e 

institucionais. Em especial pela demarcação das intenções e esforços pela universalização da 

educação básica, bem como pela democratização do acesso e permanência com sucesso na 

educação superior. 

Por mais que tenha sido um grande avanço e que tenha se configurado como 

inegavelmente uma conquista das forças de esquerda, o Governo Lula (2003-2010), cedeu à 
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lógica neoliberal. Além deste fato, não conseguiu congregar e/ou liderar as forças político-

parlamentares — e nem as de bases populares — com ideários de esquerda em torno de um 

projeto de nação, não conseguiu democratizar as concessões de comunicação de massa entre 

associações comunitárias e segmentos sindicais, estudantis, agrícolas e/ou civis, não sustou ou 

corrigiu as políticas de concessão de comunicação do país sob posses oligárquicas, errou 

estrategicamente em não ter aberto junto às representações políticas de esquerda o nome para 

substituição de Lula em 2010 (por mais capaz que é e que tenha sido a Ex-Presidenta Dilma 

Roussef) e fragilizou a organicidade do partido junto à Esquerda quando investiu todas as 

alternativas de representação política do bloco na pessoa da grande liderança política que é o 

ex-Presidente Lula.   

Tais equívocos acabaram também por comprometer os resultados de uma franca linha 

de diálogo com os movimentos sociais, e as conquistas das lutas de tais movimentos que 

resultaram na promulgação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (BRASIL, 2003), que 

instituiu a obrigatoriedade de conteúdos relacionados à história e às culturas africana e afro-

brasileira nas escolas públicas e privadas de educação básica e, ainda, resultou no 

comprometimento, por exemplo, também da Lei nº 12.711/12 (BRASIL, 2012), que 

assegurou a reserva de até 50% das matrículas por curso e turno nas universidades e institutos 

federais de educação, ciência e tecnologia à populações de camadas populares e a 

afrodescendentes.  

Entre 2011 a 2014, a presidenta Dilma Rousseff (2011-2014), deu continuidade e 

ampliou as políticas educacionais do governo Lula (2003-2010). No contexto da educação, 

um dos grandes desafios foi à construção o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).  

Entre as metas do PNE (2014-2024)  estão a erradicação do analfabetismo, a universalização 

do atendimento escolar, melhorias na qualidade do ensino, valorização dos profissionais da 

educação, gestão democrática da educação e a difusão dos princípios de equidade e respeito à 

diversidade (CASTRO; TAVARES, 2017). 

Destacou-se ainda, no governo Dilma Roussef, o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 

2011, cujo objetivo é oferecer cursos de qualificação profissional, por meio da expansão de 

Escolas Técnicas Federais, bem como a concessão de bolsas de estudo aos ingressantes nesses 

cursos. Como objetivos específicos, destaca-se a expansão das redes federal e estaduais de 

EPT
14

; a ampliação da oferta de cursos à distância; a ampliação do acesso gratuito a cursos de 
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 Educação Profissional e Tecnológica. 
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EPT em instituições públicas e privadas; a ampliação das oportunidades de capacitação para 

trabalhadores de forma articulada com as políticas de geração de trabalho, emprego e renda 

e; a difusão de recursos pedagógicos para a EPT. 

Nota-se que no governo Dilma Roussef, como no governo Lula, as políticas de 

educação além de consolidarem um projeto de inclusão social, buscava preparar trabalhadores 

para o mercado de trabalho, especialmente com o PRONATEC, fator que demonstra uma 

aproximação às políticas neoliberais, marcada pelo compromisso com a qualificação do(a) 

trabalhador(a). 

A presidenta Dilma Roussef foi reeleita no ano de 2014, para assumir o mandato no 

quadriênio 2015-2018, porém, só assumiu até meados de 2016, quando o seu governo sofreu 

um impeachement
15

, repercutindo na estrutura de organização da educação nacional, através 

de reformas e ajustes que tem interferido, em menor ou maior grau, na dinâmica de trabalho 

das Secretarias Municipais de Educação. 

Nesse sentido, assumiu o vice-presidente e governo interino Michel Temer, em que, 

no contexto educacional realizou a reforma do Ensino Médio, considerada a maior alteração 

feita nessa etapa de ensino, desde a promulgação da LDB/96. O novo ensino médio, foi 

Instituído pela Medida  Provisória  nº 746, de 22 de setembro de 2016, sancionada em 16 de 

fevereiro de 2017, em que o aluno passa a escolher uma área de conhecimento  para  

aprofundar  seus  estudos.  

Além da Reforma do Ensino Médio, o governo Temer (2016-2018), ao assumir a 

presidência da República, mudou o programa “Mais Educação” para o “Novo Mais 

Educação”, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 

17/2017, que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática 

no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, 

otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola (BRASIL, 2016). 

Apesar do recorte temporal (1990-2017) ter sido caracterizado por governos de direita 

e centro - esquerda, em períodos diferentes, identifica-se que todos os governos reproduziram 

em políticas públicas ideais de mercado, como por exemplo, a concepção de gestão e 

qualidade que foram implementadas em políticas educacionais, como o modelo gerencial de 

gestão e de qualidade total. Ao mesmo tempo, quando o Estado brasileiro estava sobre o 

governo de centro-esquerda, instituíram-se políticas de educação mais inclusivas, com o 

                                                           
15

 O impeachement se configurou, pelo fato de que, em meados de maio do ano de 2016, 367 deputados federais 

da Câmara Legislativa Nacional e 61 Senadores da República destituíram a Presidenta sob uma justificativa, 

mais parecida com um golpe político, amparado em pseudo irregularidades fiscais nacionalmente caracterizadas 

como “pedaladas fiscais”. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
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aumento do acesso e permanência de alunos em escolas e nas Universidades públicas e 

privadas. 

 

2.2 A Gestão Educacional no Contexto do Estado brasileiro (1990 – 2017) 

 

A nova gestão pública brasileira sistematizada na Reforma do Estado na década de 

1990 impulsionou, concomitantemente a forma de gerir a gestão educacional, ao qual tem 

replicado as categorias de administração, desconsiderando, muitas vezes, as peculiaridades 

próprias da educação pública, incrementando nela mecanismos de reprodução, através da 

gestão, da ordem econômica vigente
16

.  

Serão apresentadas as principais características dos tipos de gestão que tem coexistido 

na educação brasileira desde a década de 1990 a 2017, conflitando entre os modelos: 

burocrática, democrática e gerencial; e por vezes, as três ou duas ao mesmo tempo, se 

caracterizando, em alguns espaços, por ser uma gestão híbrida. Contudo, incialmente 

focaremos na gestão burocrática para buscar compreender por qual terreno a gestão municipal 

de educação tem caminhado para atender as finalidades do Estado brasileiro e 

consequentemente a lógica de mercado ou sua ruptura
17

. 

A administração em sua fase clássica e científica de instauração enquanto ciência, 

surge do contexto do pensamento econômico, como elemento estruturante, para 

favorecimento de processos de geração de dividendos financeiros. De modo que, em síntese, 

conforme Chiavenato (2014), os princípios gerais contemporâneos da Administração se 

articulam em torno das contribuições de Fayol (1841-1925) e de Taylor (1856-1915) que 

concentram as principais estruturas do ordenamento dos processos produtivos, tais como: 

divisão de trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, centralização, unidade de 

comado e direção, remuneração pessoal, ordem, espírito de equipe e outros. 

Uma das abordagens administrativas pelas quais este composto nuclear de gestão se 

estabelece — e dela foi estabelecido — é a administração burocrática. A Administração 

                                                           
16

 A gestão de processos organizacionais desdobra-se do aprofundamento da administração enquanto estrutura 

científica de conhecimento. De modo mais sistemático, a administração foi impulsionada a partir dos contextos 

de elaboração do pensamento econômico de Adam Smith (1723-1790) em decorrências das dinâmicas oriundas 

da divisão do trabalho na esteira de produção de uma fábrica de alfinetes. 
17

 Entende-se que a gestão da educação está referencializada pelo tipo de administração pública e, por sua vez, da 

administração privada, portanto, perpassada por uma lógica mercadológica de acumulação flexível. Todavia, 

essa dinâmica não ocorre de modo linear, porém tenso e contraditório, uma vez que, o espaço da educação é 

legitimamente um lócus de poder e de forças contrárias que se fundem na reprodução ou transformação de um 

status quo, isso dependerá de muitos fatores, entre eles, o da gestão, o da participação da comunidade escolar nos 

colegiados, dos fins e princípios que nortearão as práticas educacionais e outros fenômenos que circundam a 

educação pública, podendo, a partir de a educação pública pleitear uma transformação social que sucumba com a 

lógica de mercado e incite a justiça e a igualdade. 
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Burocrática surgiu da Teoria da Burocracia sistematizada pelo sociólogo Max Weber (1864-

1920). O modelo burocrático de administração, segundo Chiavenato (2014) surge dos estudos 

de Weber na segunda década do séc. XX, no tocante aos três tipos de sociedade. 

O primeiro tipo é o da sociedade tradicional – constituída por tribo, clã e famílias de 

predominância conservacionistas, patriarcais e/ou patrimonialistas (CHIAVENATO 2014, p. 

258). Nesse tipo de sociedade a autoridade nuclear está na obediência justificada pela 

tradição, pelo hábito ou costume.  

O segundo tipo social está na estrutura de sociedade carismática – caracterizadas por 

partidos políticos, grupos revolucionários, núcleos que se irrompem em reivindicações 

estruturais. Tais sociedades comumente estão articuladas ou congregadas em torno de 

místicas ou de personalidades que deflagram referências de estruturas de organizações 

pautadas pelas representações de um determinado líder possuidor de valores que o 

diferenciam e o referenciam. 

O terceiro tipo de sociedade, que embasou a existência da Teoria Burocrática, é o 

das sociedades burocráticas que por sua vez está configurado por corporações, empresas, 

estados modernos, exércitos e demais organizações que necessitam ser geridas pelo 

predomínio de normas impessoais, imparciais, objetivas e racionalmente estabelecidas. O tipo 

de autoridade da racionalidade burocrática é racional-legal. Instituída preferencialmente pela 

técnica, pela justiça, pela lei e pela compensação de esforços pessoais que distinguem os 

sujeitos em suas dinâmicas de socialização.  

Assim a gestão burocrática se caracteriza pela racionalidade, impessoalidade, ênfase 

na eficiência, de relações autoritárias baseadas em normas e preceitos jurídicos, por meio de 

uma divisão racional do trabalho. Na Educação, a abordagem burocrática significa o emprego 

de normas e regulamentos, para a seguridade de eficácia nos atos administrativos, de modo 

protocolar, impessoal, imparcial e passível de controle e acompanhamento objetivo. Como em 

qualquer outro âmbito de operacionalização da burocracia, na Educação, a abordagem 

burocrática se aplica sob o preceito da hierarquia de comando e articulada com outras formas 

de gestão de processos sistêmicos.  

No entanto, sem ela, os ordenamentos e os pontos de implementação de objetivos 

claramente definidos não seriam possíveis acontecer. Sobretudo em se tratando da 

necessidade dos fluxos escolares e sob a competência técnica em que precisam 

simultaneamente ser implementados. Todavia, o excesso da valorização do controle e a frieza 

com a qual possam ser diligenciados são um dos principais pontos críticos da abordagem 

burocrática. 
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Outro modelo de gestão é a gestão democrática, onde no Brasil se circunstancia de 

modo mais objetivo por ocasião da desestabilização da ditadura civil-militar ao longo da 

década de 1970 e ganha mais força em meados da década de 1980. O debate que foi se 

constituindo em prol de uma constituição cidadã foi sendo aporte para bases de concepção e 

articulações da gestão democrática como espaços de vivências do pensamento democrático e 

dos anseios de participação popular de forma mais direta e sistemática, como aponta Paro 

(2000).  

Nos anos de 1980 ocorrem no Brasil, lutas de movimentos sociais em defesa da escola 

pública de qualidade e democrática, onde, entre as reivindicações, estava a gestão 

democrática. Esses grupos acreditavam que era necessária uma gestão que fosse partilhada 

pela comunidade escolar e que, através de um projeto político e pedagógico pensado por essa 

comunidade, se pudesse caminhar e acionar uma educação, de fato, de todos(as), com 

todos(as) e para todos(as). 

Os movimentos sociais lutavam por uma educação como garantia de direito social, 

donde dentre suas reivindicações estavam à democratização dos instrumentos de gestão, tendo 

como reivindicações: a descentralização; as eleições diretas para diretor (a) de escola; a gestão 

participativa; e outras (FERNANDES, 1989).  

As reivindicações irão desaguar em direcionamentos legais, na Constituição Federal- 

art. 206, na Lei 9394/96, nos artigos 3º (Inciso VIII), 13º14º, 15º e 56º, que define a Gestão 

Democrática e diz que caberá aos sistemas de ensino organizar as formas de viabilizar essa 

gestão e no Plano Nacional de Educação-PNE (2014-2024), na meta 19. 

Segundo Cury (2007), 

 

A gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo, por injunção da 

nossa Constituição (art. 37) (Brasil, 1988): transparência e impessoalidade, 

autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e 

competência. Voltada para um processo de decisão baseado na participação e 

na deliberação pública, a gestão democrática expressa um anseio de 

crescimento dos indivíduos como cidadãos e do crescimento da sociedade 

enquanto sociedade democrática (CURY, 2007, p. 12). 

 

 

Assim, a gestão democrática no Brasil, sustenta que a forma administrativa de 

organização de unidades escolares públicas será democrática, quer seja pelo complexo 

momento político em que se entendia e buscava-se democracia ou quer seja por tantos 

entraves anteriores de estruturação das vivências democráticas — como, por exemplo, as 

tentativas de superação de coronelismos e compadrios —, esse preceito constitucional da 
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gestão democrática, no geral, ficou no termo frio da letra da lei até sua ratificação de modelos 

de gestão escolar artigo 3º, do inciso VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDBEN, nº 9394, promulgada em 20 de dezembro de 1996. 

A gestão democrática da educação é também um processo de amadurecimento da 

sociedade brasileira em vias a uma sociedade autônoma e independente, que tem em seu povo 

a sua constituição plena. Nesse sentido, a educação pública, como um direito social e dever do 

Estado e das famílias, deve contemplar ações que configurem a legitimidade do público, 

entendendo que é de todos e para todos. 

No entanto, a gestão democrática ainda é uma utopia no cenário atual de sociedade, 

uma vez que, carecem de vontade política, condições materiais, ética nas intenções e ações, 

autonomia política e financeira da gestão e uma cultura de participação que coadune com o 

fortalecimento de conselhos escolares, conselhos municipais de educação, grêmios estudantis 

e outros colegiados ligados à educação. 

A compreensão que se tem da gestão democrática se referencia pelo poder de diálogo, 

embates, autonomia política e financeira do espaço escolar, conjugação do projeto político 

pedagógico com ações que sejam, de fato, essenciais para a emancipação dos atores que 

fazem parte da educação — educandos, educadores, gestores, profissionais de apoio (que 

também são educadores), pais de alunos e a comunidade do entorno —; eleição para diretores 

(pois é necessário que a comunidade escolha democraticamente o educador que irá 

administrar o espaço da escola e por que não desejar que o DME seja escolhido entre os seus 

pares) e de um modo geral, o empoderamento das escolas. 

 

Isso significa dizer que o empoderamento nas escolas se dá a partir do 

momento em que, através das instâncias colegiadas, os cidadãos têm o poder 

ou a autonomia para planejar, acompanhar, controlar e avaliar, de forma 

direta, as ações deliberadas, tendo em vista atingir os objetivos estabelecidos 

pelo coletivo. Em que pese à defesa por essa nova modalidade de gestão, 

algumas críticas são bastante pertinentes, principalmente, porque a 

transferência de algumas responsabilidades não se fez acompanhar de uma 

destinação de recursos suficientes e de apoio técnico administrativo e 

pedagógico que permita criar escolas autônomas e efetivas (ARAÚJO; 

CASTRO, 2011, p.92). 

 

 

Nesse sentido, a gestão democrática é o formato de organização do trabalho 

pedagógico pelo qual a função social da escola potencializa-se, pois tal função se articula com 

a formação humana de todos os sujeitos que compõem a escola — docentes não docentes e 

discentes — para a luta por cidadania e para o domínio de mecanismos e sentidos da 

participação direta nos rumos de desenvolvimento social, político e econômico de nossos 
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espaços de vida. A escola é uma das dimensões estratégicas do estado para a formação 

humana para a sociabilidade, para a convivência com o diferente e para integrações em 

projetos coletivos de respeito e valorização do direito ao contraditório. 

Na busca pela formação humana para a sociabilidade e a melhoria da qualidade da 

educação, transcrita na melhoria da eficácia, se materializaram desde a década de 1990, com 

mais afinco na década 2000, a criação de conselhos escolares, conselhos de controle fiscal 

(FUNDEB, PNAE), iniciativas de planejamento, como o Planejamento Estratégico da 

Secretaria-PES, o Plano de Desenvolvimento da escola-PDE-Escola, o Plano de Ações 

Articuladas-PAR e outros programas com a iniciativa de melhorar a qualidade do ensino por 

meio de, entre outras estratégias, do planejamento e da avaliação e a participação da 

sociedade, que são instrumentos de uma gestão democrática. 

No mesmo contexto, outros instrumentos de gestão democrática foram viabilizados 

legalmente no interior das escolas brasileiras, com mais ênfase na década 2000, como as 

eleições para gestor(a) escolar e a elaboração do projeto político pedagógico, meios 

democráticos de participação da comunidade escolar. 

Nas vivências cotidianas da gestão democrática há o compromisso político de formar 

o educando, sujeito da centralidade do ato educativo, para o prosseguimento com sucesso em 

seus ideais de formação, para o progresso no mundo do trabalho (e não tão-somente para a 

empregabilidade), para relações de democratização em suas dinâmicas de vida e para o 

esclarecimento político.  

A gestão democrática, ao final da década de 1990,  foi compreendida enquanto 

 

1) estrutura organizacional em seu caráter legal; 2) hierarquia menos rígida 

dos que atuam no interior da escola; 3) mecanismos de ação coletiva; 4) 

relações interpessoais necessárias; 5) atendimento aos pais e membros da 

comunidade; 6) o processo ensino-aprendizagem propriamente dito e como 

cerne do processo educativo (PARO, 2000).  

 

 

Isso denotou na prática na criação e ativação de conselhos escolares, grêmios 

estudantis, formação de conselheiros escolares, incentivo a participação social da comunidade 

nos processos educativos, promovidos pela escola e maior transparência das ações escolares. 



43 
 

No contexto político e econômico pós Reforma do Estado (1990), passa a se destacar 

outro modelo de gestão de base neoliberal denominado de gerencial
18

, esse modelo passa a ser 

implementado na educação escolar brasileira.  

A gestão gerencial se sustentava em pressupostos da concepção e coordenação 

gerencial governamental a partir dos princípios da eficiência administrativa empresarial-

comercial, sendo chancelado pelos governos de Margareth Thatcher (1979-1990) Ronald 

Reagan (1981-1989), se consolidando no Brasil, enquanto um modelo de gestão da 

administração pública, como uma resposta à governabilidade e credibilidade do Estado como 

instituição de regulação administrativa, sobretudo no contexto da América Latina. 

Tal modelo administrativo valoriza a “cultura empreendedorista”, a eficiência 

estabelecida pela lógica do custo-benefício, a meritocracia, o Accountability, a inventividade, 

a competitividade, padrões de excelência, flexibilizações de deveres dos empregadores, 

responsabilidade pessoal e o empresariamento da Educação; ignorando o fato de que a 

administração pública, em essência, “não visa o lucro, mas o interesse público, porque o 

critério político é nela mais importante do que o critério de eficiência e porque pressupõe 

procedimentos democráticos que, por definição, não têm espaço no seio de empresas 

capitalistas” (BRESSER PEREIRA, 2003, p. 109). 

A gestão gerencial se constitui em um cenário de hiperexploração no qual é incutida 

no setor público a forçosa validação da cultura do empreendedorismo, como uma pauta 

determinante da referencialização — por dentro do Estado — de se ver o mundo e às relações 

sociais de produção sob a ótica da garantia de flexibilidade e de condutas de controle e 

eficiência que legitimem a máxima competitividade e segurança de retorno aos interesses 

imediatos do Capital (HARVEY, 1992). Ainda que tais interesses transcorram em função da 

espoliação do que seja público.  

No Brasil, esse modelo de gestão foi fortemente defendido e estimulado em seus ideais 

a partir da década de 1990, pelo Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) com a 

intensa massificação da necessidade de reforma do Estado brasileiro sob a concepção da 

lógica gerencial-empresarial como referência de enquadramento da administração pública, 

orientando-a para fins exclusivos de atendimento ao mercado. 

Trata-se “de uma nova tecnocracia de gestores” (LOPES; CASTRO, 2012, p. 29) em 

que precisam planejar estrategicamente por qual(is) caminho(s) percorrer, com qual(is) 
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 No Brasil, o modelo gerencial tem se configurado, especialmente, com base no modelo do Consumerism e do 

Public Service Orientation- PSO. Esse último de modo mais proeminente.  

 



44 
 

insumo(s) e a partir de quais metas; no sentido de desenhar um caminho estratégico para 

alcançar objetivos que dê conta de um serviço de qualidade a fim de responsivamente garantir 

bons resultados.  

Esses resultados, com foco maior do modelo gerencial, parecem ser neutros e próprios 

daquele que administra. Todavia, está imbrincado de intenções bem formuladas nas políticas 

educacionais, projetadas pelo órgão central da educação; que além de pensá-las, avalia a sua 

execução e responsabiliza o gestor que a administra. Há nesse contexto uma desconcentração 

de responsabilidades: O MEC pensa e elabora políticas, as SMEs e Escolas executam e se 

responsabilizam pelos resultados – e o MEC avalia esses resultados, controlando os gestores, 

produzindo uma cultura competitiva entre munícipios e escolas. 

 

Sendo assim, a NGP tem na avaliação um de seus principais mecanismos de 

regulação. É por meio da avaliação que ela monitora a pretendida eficiência, 

no caso da educação, tomada como sinônimo de qualidade. A discussão 

sobre a qualidade da educação tem posto no centro das políticas 

educacionais a avaliação do desempenho acadêmico como único critério de 

verdade e mecanismo de distribuição dos bens sociais, comprometendo o 

direito à educação de importantes segmentos populacionais (OLIVEIRA, 

2015, p. 640). 

 

 

A avaliação de desempenho dos estudantes, assim como a avaliação institucional, tem 

desempenhado papel crucial na NGP, pois tem sido termômetro único de qualidade da 

educação pública, desconsiderando os condicionantes externos da sociedade e internos da 

escola, centralizando a atenção nos exames avaliativos, como a Prova Brasil, Provinha Brasil 

e o indicativo de qualidade, o IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

responsabilizando os gestores locais, assim como os professores e demais atores da 

comunidade escolar, pelos resultados obtidos nas avaliações. 

Com isso, um DME passa a exigir mais de gestores de escolas e esses, por sua vez, dos 

coordenadores(as) pedagógicos e professores(as), numa tentativa de alcançar o mérito 

expectável como forma de indicar um certo tipo de qualidade.  

Nesse caminho, Cabral Neto (2009) discute: 

Constrói-se o argumento de que o modelo gerencial, por suas características 

(flexibilidade, descentralização e participação dos atores no processo 

educacional), estrutura-se como um novo paradigma para a gestão pública, 

apresentando-se, desse modo, como uma forma de responder aos desafios de 

melhoria da eficácia e da eficiência dos sistemas educativos [...] Essa é, 

portanto, a matriz inspiradora do atual modelo de gestão do sistema 

educacional que busca implementar no Brasil (CABRAL NETO, 2009, 

p.198). 
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O modelo de gestão gerencial na educação pública se organiza no espaço brasileiro a 

partir da década de 1990 através de um discurso de controle e participação vinculado às 

políticas educacionais elaboradas em parceria com organismos multilaterais
19

.  

De acordo com Guedes e Barbalho (2016), as reformas educacionais das primeiras 

décadas dos anos 2000 são permeadas por contradições ideológicas e tipos de gestão diversas, 

ocorrendo em um espaço e tempo comum, pois, 

 
É nessa conjuntura de reformas educacionais que abarca as duas primeiras 

décadas dos anos 2000, permeada de contradições ideológicas, econômicas e 

políticas, inspiradas por diferentes matizes de planejamento educacional e 

num momento em que a temática da qualidade da educação norteia as 

políticas públicas nessa área, que são criados os planos e programas que 

buscam corporificar políticas para a gestão que assumam características dos 

modelos gerencial ou democrático participativo e/ou uma terceira categoria 

híbrida resultante da comunhão desses dois modelos. - PDE- PAR 

(GUEDES; BARBALHO, 2016, p. 138). 

 

As políticas da educação, por meio de programas e projetos, além dos colegiados 

educacionais existentes, tem imbricado em um só espaço típicos de gestões diversas, realidade 

que já tem sido mostrada por pesquisas com a de Guedes e Barbalho (2016) e de Dourado 

(2007). Estes pesquisadores consideram que o que ocorre hoje no Brasil é uma gestão híbrida, 

devido à junção desses dois tipos de gestão — democrática e gerencial — e com alguns 

resquícios da burocrática, em que a democrática fica subsumida a gerencial, dificultando o 

trabalho de gestores de SMEs e de escolas, em uma contradição quanto às suas práticas, que 

tem se pautado muito mais no gerenciamento de recursos e na prestação de contas, 

secundarizando a participação dos conselhos, a implementação do projeto político pedagógico 

nas escolas; a viabilização de planos das secretarias de educação, a participação ativa do 

Conselho Municipal de Educação, do FUNDEB, da Alimentação Escolar, e a articulação do 

Plano Municipal de Educação aos demais programas executados pelas SMEs e Escolas e o 

pedagógico, de fato. 

Esse panorama é o terreno de gestão municipal de educação, e é vinculado a essa 

qualificação gerencialista e executora de ditames de planos do MEC que precisa ser dirigida 

na educação do município, pautado concomitantemente, no discurso de gestão democrática.  
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 A modernização da gestão educacional teve a colaboração de organismos internacionais —  OCDE, UNESCO, 

FMI, Banco Mundial —  na formulação de estratégias gerenciais que estão presentes em políticas educacionais 

— PDE, PAR, PDE-Interativo —  e nas avaliações externas — IDEB, SAEB, Prova Brasil, e outras — , como 

forma de usar o espaço educacional público na fomentação de um modo de produção e consumo peculiar — 

Toyotização da produção e consumo — com maior flexibilidade, individualismo exacerbado, efemeridade no 

consumo, entre outras características.   
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A gestão educacional é um processo dinâmico que articula a coordenação das escolas, 

as políticas educacionais nacionais vigentes e os interesses do gestor local (a prefeita ou o 

prefeito), que podem ou não sinalizar princípios educacionais democráticos. 

O acesso à educação foi ampliado, porém a democratização da educação pública ainda 

não é uma realidade concreta, por mais que os discursos sinalizem o contrário. O que se vê 

são escolas frequentadas por crianças, jovens e adultos que estão sendo ‘formados’ para o 

mercado e para o desemprego (reserva de trabalho), sendo contaminados por uma ideologia 

de consumo e de individualização, através da meritocracia, por meio de um serviço que está 

longe de ter eficiência, haja vista as escolas que ainda não tem acesso à internet e outros 

meios tecnológicos de conhecimento; sem contar com a precariedade de infraestrutura e de 

condições externas desses educandos. 

Nesse sentido, a gestão municipal de educação, assim como a gestão de escolas, 

passou a se configurar, de modo mais organizado e estratégico, como articuladores locais de 

políticas nacionais, reproduzindo as vontades e interesses de mercado em detrimento dos 

interesses do território. 

 O gerenciamento de políticas de educação, como prática de gestores de educação, 

contrariam a autonomia, a participação nas decisões e a materialidade de um projeto que 

possa consolidar, de fato, as vontades e necessidades da comunidade circunscrita nessa 

gestão, uma vez que, limita a gestão a um ‘secretariado’ do Ministério da Educação, no 

processo de execução do trabalho, acentuando uma moderna divisão de trabalho, em que o 

MEC pensa articulado a interesses internacionais do mercado e as secretarias de educação e 

escolas. 

Esse fato dificulta a aproximação da gestão de uma qualidade social, uma vez que, 

objetiva ações de empoderamento do projeto neoliberal, contrariando o projeto de 

emancipação humana que caminharia ao encontro de uma qualidade socialmente 

referencializada. 

O modelo de gestão gerencial ressignifica alguns conceitos, focado na racionalização 

dos recursos e obtém seu ápice na instituição do Plano de Desenvolvimento da Educação- 

PDE, através do Decreto 6.094 (BRASIL, 2007) que abarcou programas e projetos em 

perspectivas distintas que entraram para o interior das SMEs e das escolas públicas de todo o 

território nacional, reorganizando a gestão, fomentando uma cultura do desempenho e de 

competição, através de discursos ideológicos da qualidade da educação, da participação e 

responsabilização dos poderes locais e da comunidade. 
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Apesar desses postulados, supostamente, se fundarem em uma manifestação 

democrática, percebe-se a transferência de competências da União para os municípios, a partir 

de orientações neoliberais, que mais tem reduzido o Estado às suas funções mínimas, 

resguardando os postulados e inspirações ‘hayek-smithiano’, do que de fato sendo propulsoras 

de espaços democráticos de poder (AZEVEDO, 2002, p.54).  

Por sua vez, não se percebe no modelo gerencial o meio para se atingir os fins da 

qualidade social, uma vez que, concordamos com Paro (2008), quando afirma: 

 

[...] vejo a necessidade de a escola organizar-se democraticamente com 

vistas a objetivos transformadores (quer dizer: objetivos articulados aos 

interesses dos trabalhadores). E aqui subjaz, portanto, o suposto de que a 

escola só poderá desempenhar um papel transformador se estiver junto com 

os interessados, se se organizar para atender aos interesses (nem sempre 

conscientes) das camadas às quais essa transformação favorece, ou seja, das 

camadas trabalhadoras (PARO, 2008, p. 12). 

 

 

Nisso, é importante compreender o Estado, enquanto aspecto macro de dominação e 

reprodução de interesses e, também, às políticas públicas, que são os caminhos desenhados 

para se alcançar determinados fins. 

 Outrora, não se partirá de uma análise da gestão municipal de educação que se faça 

somente reprodutora de interesses burgueses, mas que, a partir do seu papel articulador dessas 

políticas possa se fazer um artífice de uma educação pública com vias para uma qualidade 

socialmente referencializada, por meio de uma educação emancipadora, uma vez que, a gestão 

não é estanque, mas permeada por tensões e interesses diversos. 

Paro (2003) discorda de alguns apontamentos que revelam a prática da gestão 

gerencial, relatando que, 

 

na prática, entretanto, o que se dá é a mera rotinização e burocratização das 

atividades no interior da escola, que em nada contribui para a busca de maior 

eficiência na realização de seu fim educativo; antes, pelo contrário, esse 

processo tem a faculdade de promover a autonomização das tarefas e o 

esvaziamento dos seus conteúdos, comprometendo cada vez mais a 

qualidade do ensino e a satisfação do professor em sua função (PARO, 2003, 

p. 130). 

 

 

Isso é percebido, concomitantemente na gestão da educação de municípios, onde o 

DME precisa conhecer de processos burocráticos de administração para poder dar conta do 

arsenal de atividades que envolvem o seu trabalho, tais quais: a organização de planos que 

estejam compatíveis com as orientações do MEC, de modo a serem entregues em tempo pré-
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determinado; a ‘romaria’ feita entre os vários setores de uma prefeitura para solicitar a 

liberação de recurso financeiro para adquirir algum bem de custeio ou capital; além disso, a 

burocratização para estar respondendo o Ministério Público, fator positivo, pois significa a 

ampliação do controle social na educação, que tem sido uma constante nas práticas de gestão 

da educação municipal
20

. 

Paralelo a essa prática de caráter burocrático está o discurso da gestão democrática e a 

atuação dos conselhos de educação, de FUNDEB, Alimentação Escolar, e outros, que tem 

contribuído com a gestão da educação municipal, de modo que, a gestão dita democrática não 

tem conseguido fomentar no interior das redes de ensino e das escolas a participação e a 

autonomia, ao contrário, as instituições de ensino e a SME tem racionalizado suas práticas em 

uma constante rotinização de planos que, muitas vezes, são engavetados em detrimento da 

falta de recursos para acionar as metas ou a falta de vontade política de prefeitos(as) e de 

DMEs em empreendê-las, ficando a gestão limitada a um fazer puramente técnico, com 

poucos sinais de participação e voz popular, inibindo a efetivação da educação como um 

direito social. 

Nota-se que há um emaranhado de conceitos que perpassam o chão da educação 

pública, o que, por sua vez, obscurece uma precisão no tipo de gestão que se faz nas 

secretarias municipais de educação e escolas, isso pela confluência de gestões e por escassez 

de pesquisas acerca da gestão de Secretarias Municipais de educação.  

Todavia, a educação pública continua, em muitos aspectos, sendo empregada para 

reproduzir e formar o exército de trabalhadores que deem conta da acumulação de riquezas 

pelo Capitalismo; e nesse bojo, o DME é um sujeito importante na movimentação de políticas 

que coadune com os interesses do Estado nacional, que tem sido buscar meios de 

fortalecimento desse sistema econômico. 

Por outro lado, a gestão municipal de educação pode e deve fomentar políticas locais 

que favoreçam a emancipação dos educandos, a participação social nas escolas, a formação 

humana e política e a reflexão crítica e ética quanto às questões raciais, econômicas, sociais e 

culturais que marginalizam milhões de brasileiros, através de uma busca por uma qualidade, 

que seja, de fato, uma qualidade social.    

Com a gestão democrática teremos por dentro da educação pública o processo de 

democratização da sociedade, contrariando a lógica que tem engendrado as ações 
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 Estas informações são resultantes de observações feitas no decorrer do trabalho da autora, enquanto técnica de 

Secretaria Municipal de Educação. 
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educacionais, que se pautam em uma gestão gerencial focada em metas destituídas do 

envolvimento social e vinculadas, quase sempre, as finalidades do Mercado econômico.  

É por meio da educação pública, da escola, da sala de aula, que o projeto de sociedade 

é pensado, projetado e reproduzido, seja nas práticas pedagógicas, nos currículos, nas relações 

sociais e na gestão educacional, pois esse último representa a direção expressa e velada de 

fins políticos, econômicos e culturais que nem sempre estão a favor da comunidade escolar e 

de sua democratização. 

Bem mais complexo que defender a gestão escolar democrática, é a gestão da 

educação municipal se fazer democrática, ou seja, representar interesses locais e se pautar em 

um projeto de educação para a transformação de condições materiais de um povo, 

secundarizando interesses da classe burguesa e enaltecendo a necessidade de diálogo com 

educandos e educadores. 

Se a educação municipal se fizer para fins de uma qualidade social, presumirão que ela 

precisará ser democrática, garantindo voz e participação de todos os munícipes no que tange 

ao projeto de educação que se almeja, desconfigurando algumas práticas patrimonialistas e 

eleitoreiras que dificultam a gestão municipal de educação para a garantia da democratização 

da educação pública, por meio de um Conselho Municipal de Educação autônomo e atuante.  

Nesse sentido Flach (2005) discute que 

 

 a gestão democrática torna-se componente fundamental para a educação de 

qualidade social. Ela implica na abertura de espaços de discussão com a 

comunidade escolar, possibilitando um processo de participação efetiva, 

onde a consciência coletiva não anula o pensamento individual, mas o 

transforma na busca do bem comum. Uma educação de qualidade social leva 

em conta os fins sociais da escola, o que significa, em última análise, um 

exercício radical de democracia, rompendo com a verticalidade existente em 

termos de decisões políticas para o campo educacional (FLACH, 2005, p. 

25). 

 

Nesse caminho ao considerar a gestão municipal de educação em relação à qualidade 

social, se entenderá que a gestão educacional deve estar compromissada com os princípios da 

democracia, com o reconhecimento da importância da participação, com destaque as 

dimensões políticas e sociais, através de ações para a transformação social, por meio de uma 

função social que promova a autonomia de educandos e educadores. 
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2.3 Administração Municipal: lógicas regionais imbricadas na gestão da Educação 

Municipal 

 

É importante caracterizar a administração municipal no que refere a sua organização 

política e ideológica, a fim de circunstanciar a gestão da educação municipal, uma vez que, 

uma conecta-se a outra. Nesse contexto, é salutar discutir como se configura a administração 

do grupo político que está no poder no município, com condutas e vícios próprios, em que 

pode ou não interferir na atuação de dirigentes municipais de educação em relação a 

qualidade social. 

As vivências locais de administração pública não são iguais, podendo apresentar 

características coronelistas, patrimonialistas, personalistas, gerenciais, burocrática e/ou 

democráticas; interferindo ou não em um processo de educação pública de qualidade 

socialmente referenciada.  

 Leal (2012) apresenta em sua obra ‘Coronelismo, enxada e voto’ algumas categorias 

de poder e administração que cingem o universo municipal, consistindo em modos de 

administração vinculados a uma construção cultural e política, ligadas diretamente a 

interesses e posições econômicas privilegiadas pela sociedade burguesa. 

A relação autoritária de governabilidade associada à propriedade rural consiste, 

segundo Leal (2012) em um marco fundante para a escolha de lideranças políticas locais, e 

eventualmente regional, estadual e, inclusive, nacional, de modo direto ou indireto, nos 

pequenos municípios brasileiros do Nordeste. 

Esse panorama político de organização e escolha de governo municipal direciona um 

tipo próprio de política vinculado a obrigações partidárias intencionadas já nas eleições 

municipais e que se fazem cumprir no mandato daqueles eleitos. Inicia-se aí, como analisa 

Leal (2012) um processo continuado de se fazer política para alguns em detrimento do todo. 

Desse modo, articulam-se princípios da esfera administrativa que se reproduzem ainda 

nos dias atuais, tais como: a desorganização do serviço público, o filhotismo e mandonismo 

como formas autênticas coronelistas de se fazer política, com indicação expressiva de 

parentes e amigos para assumirem cargos públicos, muitas vezes, sem nenhuma incursão 

política e formativa no setor.  

Segundo Santos e Fortunato (2012), no Alto Sertão Paraibano, região que abrange os 

dois municípios que são lócus da pesquisa se caracterizam pela prevalência de jogos políticos, 

embates, interesses de grupos políticos, estratégias de campanha eleitoral e alianças que 

correspondem a uma cultura coronelista própria do sertão nordestino com manipulação de 
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pesquisas eleitorais, centralidade no poder midiático e uso de emoções transcritas em músicas 

de campanha eleitoral, fazendo alusão ao ‘amor à cidade’, próprias do populismo.  

Por esse ângulo, Leal (2012) apresenta uma definição da administração coronelista que 

ainda se aproximam de práticas administrativas do século XXI, afirmando que 

 

é o sistema de reciprocidade: de um lado, os chefes municipais e os 

“coronéis”, que conduzem magotes de eleitores como quem troca tropa de 

burros; de outro lado, a situação política dominante no Estado, que dispõe do 

erário, dos empregos, dos favores da força policial, que possui, em suma, o 

cofre das graças e o poder da desgraça. É claro, portanto, que os dois 

aspectos — o prestígio próprio dos “coronéis” e o prestígio de empréstimo 

que o poder público lhe outorga — são mutuamente dependentes e 

funcionam ao mesmo tempo como determinantes e determinados (LEAL, 

2012, p. 63).  

 

A cultura coronelista de administração pode influenciar a atuação de DME a partir da 

própria indicação do(a) secretário(a) de educação, que por isso o filia as vontades do grupo 

político no poder; pelos vícios do poder, tais quais: contratação de parentes, amigos e 

correligionários para assumirem cargos de gestão ou da equipe da secretaria de educação, 

algumas vezes, sem ter condições técnicas para a função e a intromissão de vereadores nas 

ações de DME. 

A política do município é, por sua vez, um fundamento teórico e prático que merece 

destaque na análise da realidade de administração pública municipal, reconhecendo que ela 

representa um movimento de tensão e interesses diversos que envolve recursos econômicos, 

políticos e culturais. 

As nuances políticas, culturais e econômicas exprimirão concepções de poder, de 

atuação e de qualidade de educação pública, pois essa última não está aquém de tal 

conjuntura, sendo importante historiar o juízo político e o conflito, como componente na 

ciência política (MARX, 2013). 

Nessa conformidade, o consenso e controle, mesmo nas mãos de grupos sociais 

subalternos poderão ter formas dos velhos quadros administrativos, como o coronelismo, ou 

seja, a atuação de dirigentes municipais de educação não resulta apenas da intenção do grupo 

que está no poder, mas ela se articula material e ideologicamente à organização econômica, 

cultural e política que constitui a sociedade. Nesse contexto, pode-se afirmar que na  

Microrregião de Cajazeiras/PB, o passado coronelista influencia a presente forma de fazer 

política, que se articula com novos modos de atuação governamental, alinhados às tensões e 

contradições locais e nacionais que se consolidam em práticas ora típicas da velha política e 
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noutras com ações e técnicas de caráter gerencial e burocrático, próprias da racionalidade 

administrativa.  

De modo que a implementação de regras e normas de conduta vão se delineando a 

partir de elementos culturais, políticos e econômicos, colaborando assim para a consolidação 

do poder e da reprodução da visão de mundo hegemônica, sendo que 

 

É [...] mediante a sociedade civil que as classes dominantes obtêm a 

consolidação sobre o poder, como lugar em que se difunde a “visão do 

mundo”. [...] O Estado, em sentido restrito, se constitui na “trincheira 

avançada” de um sistema único, enquanto que a hegemonia, desenvolvida, 

tem sua garantia fundamentalmente na sociedade civil (CARMO, 2007, p. 9, 

colchetes meus). 

 

 

A hegemonia política se fortalece em instituições estatais, como a Secretaria 

Municipal de Educação e escolas, através de decretos, regulamentos, condutas de gestão que 

definem, de algum modo, uma visão de mundo. O papel do(a) DME nesse processo passa a 

ser de extrema importância, por ser ele o gestor articulador de políticas de educação no espaço 

municipal.  

Nesse mesmo contexto de tensão e interesses divergentes, encontram-se práticas de 

outro modelo de administração pública municipal que ainda não está extinto, que é o 

patrimonialismo. Ele se qualifica por uma gestão pública do tipo patriarcal em que o gestor se 

sente dono da instituição que administra, perfazendo nela ideais particulares e interesses 

privados de um grupo em detrimento da função social que a instituição deveria exercer. Esse 

tipo de gestão foi comum e ainda é no Brasil, em que as práticas políticas fundem-se nos 

mesmos grupos políticos que assumem a oligarquia daquele território (LEAL, 2012).  

Um movimento que influi para uma gestão patrimonialista acontece quando o governo 

municipal vincula às secretarias de educação pessoas de seu convívio, familiares ou 

correligionários que se sentem “donos” daquela pasta municipal (LEAL, 2012), fragilizando 

espaços democráticos, como conselhos municipais de educação e outros colegiados, além de 

centralizarem decisões, secundarizando a vontade da comunidade.  

Costa (2010), afirma que há dois tipos de patrimonialismo, um patriarcal e o outro 

estamental. Ambos estabelecem uma relação entre o senhor e os servidores, ou entre o 

prefeito e os servidores municipais, ou DME e os servidores da educação. 

Para o nosso trabalho, a estrutura estamental do patrimonialismo mais se aproxima 

com características de atuação de DME, uma vez que, 
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caracteriza-se pela relativa independência dos servidores com relação ao 

senhor. Eles são investidos em seus cargos por privilégio ou concessão [...] 

compreende uma ampla série de variações que têm em comum a propriedade 

da terra como fonte de poder, a tradição como fonte de legitimidade e o 

quadro administrativo de “servidores” como agentes de dominação (COSTA, 

2010, p. 31, colchetes meus). 

 

 

Consta na caracterização feita por Costa (2010) a investidura em cargos por privilégios 

ou concessões e a dominação exercida pelos agentes públicos quando assumem o quadro 

administrativo municipal. Nesse nicho, o DME domina a pasta da educação municipal, 

referendando-a as vontades do prefeito municipal ou as suas próprias intenções; perfazendo 

um quadro de atuação que sucumbe com a democratização da educação pública e a qualidade 

social. 

O personalismo é outro modelo de administração pública que ainda coexiste no sertão 

paraibano, em que a famosa frase “você sabe com quem está falando?”, indica a pessoa que 

ocupa determinado cargo e delimita um espaço hierárquico entre quem manda e quem 

obedece, como pôde ser identificado por Santos e Fortunato (2012). 

Essa estrutura cultural dos famosos “jeitinhos”, presentes em modelos culturais de 

administração coronelista, patrimonialista e personalista coexistem nos dias atuais no interior 

do Brasil apesar de coexistirem com outras formas de administrar que são racionais e presam 

pela impessoalidade.  

Segundo DaMatta, “utilizamos o clássico ‘jeitinho’ que nada mais é do que uma 

variante cordial do ‘você sabe com quem está falando?’ e outras formas mais autoritárias que 

facilitam e permitem pular a lei ou nela abrir uma honrosa exceção que a conforma 

socialmente” (DAMATTA, 1980, p. 184). Exemplos desses “jeitinhos” nos dias atuais, em 

que, apesar de a forma de gestão assumir um modelo ora gerencial e ora democrático, insere-

se no acionamento de recursos financeiros viabilizados com mais rapidez para uns municípios 

do que outros, pelo fato do prefeito ter um correligionário na Câmara de Deputados ou 

Senado Federal, que agiliza processos.  

Além desse exemplo, no campo da atuação de DME, podemos apresentar a 

contratação temporária de professores em detrimento da realização de concurso público, a 

contratação de professores formadores sem um processo licitatório transparente, a escolha de 

gestores de escola por indicação em detrimento de se realizar eleições diretas nas escolas, o 

fechamento de escolas rurais por vontade exclusiva do secretário de educação e outros 
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exemplos que demonstram características do personalismo na gestão municipal de educação 

do município 1. 

O coronelismo, o patrimonialismo e o personalismo se assemelham quanto à cultura 

de personificação do espaço público, com práticas de nepotismo
21

, favoritismo
22

, clientelismo 

e corrupção
23

 (COSTA, 2010). Segundo o autor, a orientação contrária ao patrimonialismo era 

a administração burocrática. 

A administração burocrática referenciada por Weber (1994) pressupõe o surgimento 

paralelo da concentração dos meios materiais nas mãos do administrador, no sentido de 

centralizar os processos e resultados, tendo como meio a divisão técnica do trabalho sem 

deixar de ser monitorada pelo gestor. De igual forma, isso pode ser percebido na gestão 

pública, quando de impasses burocráticos de resolutividade de conflitos ou outros embaraços 

que coexistem no setor privado e no público. 

O modo de administração burocrática tem se configurado como elemento de poder 

circunstancial de determinado território, funcionando a partir da atuação do gestor por meio 

de regras rígidas, de utilização racional de recursos materiais e humanos, reguladores da 

divisão do trabalho, assumindo um caráter único de práxis reiterativa
24

 (PARO, 2012). 

Atrelada a essa lógica de administração burocrática discutida por Paro (2012), e 

Poulantzas (1980), a organização da educação pública também se definiu através de práticas 

centralizadoras que vem fazendo da educação um espaço de reprodução do modelo 

econômico capitalista, dissociando-a de sua função social transformadora e emancipadora, 

criando e recriando sujeitos submissos e oprimidos no percurso de formação silenciosa que se 

dá no interior dessas relações fortalecidas por uma hierarquia que delimita um tipo de relação 

social e, por sua vez, um tipo de educação e trabalhador, ambos submissos a lógica do 

mercado. 

Sendo assim, a administração burocrática é um modelo de gestão que coexiste entre as 

práticas de administração educacional como um elemento reprodutor da dinâmica de 

                                                           
21

 O nepotismo se trata da nomeação de parentes para cargos de confiança no poder público, municipal, estadual 

ou federal.  
22

 O favoritismo é um termo cunhado por Costa (2010) para caracterizar práticas da administração pública em 

que se favorecem pessoas em detrimento do todo, sendo uma prática presente nos modelos administrativos do 

Coronelismo, Patrimonialismo e no Personalismo. 
23

 Para Costa (2010) “Patrimonialismo, mandonismo, personalismo, formalismo, clientelismo, cartorialismo, 

centralismo e autoritarismo são exemplos de “deformações” ou “patologias” utilizadas para descrever aspectos 

da nossa realidade, particularmente do Estado, do governo e da administração pública, que se constituíram nas 

causas de pouca efetividade da ação governamental” (COSTA, 2010, p. 25). 

 
24

 Acerca da práxis reiterativa, entende-se que seja uma prática repetitiva sem nenhum viés de análise, mas de 

uma ação que se repete mecanicamente (PARO, 2012). 
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produção capitalista, constituindo-se através de ideologias de modo de gerir a educação por 

meio da divisão do trabalho — por exemplo: a divisão do órgão de SME em setores 

especializados e hierarquizados — pedagógico, financeiro, estatística, recursos humanos, 

prestação de contas —; a centralidade das decisões nas mãos de DME e, muitas vezes, do 

executivo municipal; sem deixar de contemplar a morosidade dos serviços, desde processos 

licitatórios às assinaturas de liberação de obras, normatizações e outros, que são caros para o 

caminhar da educação pública.  

Essa nova concepção que avança além do sentido linguístico marca um tempo 

histórico contrário a um modelo de gestão burocrático em que a morosidade dos processos 

administrativos já não dá conta da complexidade da gestão. Nesse mesmo contexto, os 

movimentos populares lutam em defesa de uma gestão democrática da escola pública.  

O novo entendimento de organização educacional e de seus processos cunhados na 

participação da sociedade e na maior responsabilidade da União, estados e municípios 

reordenam políticas de educação e formas de gestar a educação, donde as relações da 

educação com a sociedade passam a ser mais ativas. 

A democratização do Estado, a descentralização e a profissionalização da burocracia 

foram mudanças instituídas pela Constituição Federal de 1988, que se concretizariam anos 

depois com a tentativa de fortalecimento da participação e com inovações no campo da 

gestão. 

 Nesse cenário, implicado nos pressupostos políticos e econômicos definidos pela 

Reforma do Estado na década de 1990 e direcionada pelos organismos internacionais, como o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional - FMI passam a prevalecer uma gestão 

gerencial de educação; com características marcantes das organizações privadas. 

Assim, a gestão gerencial configurou-se como uma nova perspectiva de gestão da 

educação, em que o modelo burocrático não serviria mais, uma vez que, se fazia necessário 

adaptar a força de trabalho ao capital, que mudara sua estrutura. Era o momento da ruptura do 

modelo de produção fordista para o modelo toyotista de produção, esse mais flexível que 

implicou em uma gestão do tipo gerencial com foco nos resultados e na gestão da qualidade 

total.  Paralelo a isso, o discurso das politicas educacionais se vinculava a democratização do 

Estado, a descentralização e a profissionalização da burocracia (ABRUCIO, 2007). 

Nesse cenário, efetiva-se o modelo de gestão de qualidade total- GQT a qual se 

originou no setor privado e gerou mudanças na maneira de valorar os serviços, produtos e 

desempenho dos trabalhadores. Esse modelo arranja no setor público uma nova maneira de 

avaliar os serviços públicos com o foco voltado aos cliente/consumidores/usuários.  
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Segundo Cosete Ramos (1994), a gestão da qualidade total 

 

[...] é um sistema estruturado e específico de administração, centrado no 

atendimento das necessidades, interesses e expectativas dos clientes. Este 

enfoque sistêmico caracteriza-se como total por que: engloba a escola 

inteira, exige a participação de todos os envolvidos na tarefa educativa da 

Instituição, tanto os seus profissionais como os seus clientes; visa otimizar 

igualmente todos os setores da organização [...] (RAMOS, 1994, p. 7). 

 

 

Na educação, a gestão gerencial e a gestão de qualidade total passam a influenciar as 

políticas educacionais, a gestão municipal de educação e consequentemente a gestão escolar.  

O discurso da qualidade total alinhada a uma gestão gerencial se insere em uma 

organização política de desconcentração de poder, centralizando os fins da educação no órgão 

do governo federal, assim como em avaliações externas para medir a qualidade da educação; 

cabendo aos municípios dar conta de uma enxurrada de novas metas de educação, 

independente da realidade técnica, política ou financeira local, viabilizando “diretrizes 

educacionais da União e, por conseguinte, dos organismos internacionais” (FALLEIROS; 

NEVES, 2015, p. 121). 

O contexto político de estruturação da gestão gerencial convive com o discurso e 

algumas políticas de educação que defendem a gestão democrática, com maior participação 

social através de colegiados e conselhos a fim de tornar transparentes as ações de DME e 

gestores escolares, todavia, a performance gerencial tem prevalecido. Nessa esteira, ganham 

destaque à autonomia de DME quanto à ordenação de despesas, visto que o artigo 69 &5 da 

LDBEN 9394/96 define que os recursos devem ser depositados em conta específica, 

gerenciada pelo órgão responsável pela educação municipal. Contudo, na segunda década do 

século XXI vê-se DME alheios às ações financeiras da educação. 

É necessário que o DME articule um movimento de resistência à lógica neoliberal e 

construa um projeto de educação pública que dialogue com a comunidade por meio de 

colegiados e da participação de educadores, gestores de escolas, mães, pais de estudantes e 

estudantes, envidando a democratização — de fato — da educação pública. 

Ou seja, não é pela negação sumariamente a ordem posta, mas por meio de propostas 

coadunadas com a comunidade escolar, entendendo que a educação é um espaço privilegiado 

de poder e de transformação social, que se poderá efetivar um projeto de educação de 

qualidade social. 

A concepção de educação deve ser compreendida, nesse sentido como prática social, 
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constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas, a partir de 

embates e processos em disputa que traduzem distintas concepções de 

homem, mundo e sociedade. [...] a educação é entendida como processo 

amplo de socialização da cultura, historicamente produzida pelo homem, e a 

escola, como lócus privilegiado de produção e apropriação do saber, cujas 

políticas de gestão e processos se organizam, coletivamente ou não, em prol 

dos objetivos de formação. Sendo assim, políticas educacionais efetivamente 

implicam o envolvimento e o comprometimento de diferentes atores, 

incluindo gestores e professores vinculados aos diferentes sistemas de ensino 

(DOURADO, 2007, p. 924). 

 

 

Concordando com o raciocínio do autor, compreende-se a educação como prática 

social, viabilizada por meio de relações mais amplas, tensas e de interesses diversos, pode 

atuar para a manutenção ou não do modelo social vigente a depender de vários fatores entre 

os quais destacamos a gestão da educação, que na esfera municipal, perpassa pelo modelo e 

cultura de atuação de DME empreendida no desenvolvimento da política educacional.  

Nessa acepção, gestores de educação municipal, desde a década de 1990, têm atuado 

numa perspectiva gerencial e sido preparados por meio de cursos de formação continuada 

promovidos pelo MEC, União Nacional de Dirigentes da Educação - Undime, Programa de 

Apoio aos dirigentes municipais de educação - PRADIME e outras instituições que têm como 

intuito lidar com as políticas de educação de cunho gerencial, tais quais: o PAR, as avaliações 

de larga escala, o PSE, e outras “políticas com vistas a conformar técnica e ético-

politicamente esse intelectual estratégico ao projeto educacional e societal oficial” 

(FALLEIROS; NEVES, 2015, p. 121).  

A atuação de DME tem se pautado a partir de uma ordem hierárquica de organização, 

em que a educação pública  reproduz práticas dirigidas “de cima para baixo”, seja do órgão 

central da educação do país para os órgãos executores municipais, e também, das secretarias 

municipais de educação para as escolas, em um complexo organizativo formalizado e 

engessado pelo gerencialismo que o permeia. Por outro lado, elas são (ou precisariam ser) 

autônomas para responder às demandas educacionais, ou dependentes das propostas 

nacionais. 

O gerencialismo como modelo de gestão da educação e de base de uma qualidade 

educacional não corresponde a um contexto de direito social, pois reproduz um modus de 

organização privado para o espaço público, delimitando atuação para fins mercadológicos em 

detrimento de uma democratização radical que promova a melhoria de condições de vida de 

educandos e da sociedade em geral. 

             Nesse sentido, Veiga nos alerta para 



58 
 

 

Pensar a qualidade da educação pela perspectiva social implica considerar, 

inicialmente, que o conceito de qualidade é um fenômeno social que se 

desenvolve nos diversos tempos e espaços, no decorrer do processo 

histórico, assumindo características próprias de cada período. Caso tomemos 

como referência o momento atual, poderemos identificar visões de mundo e 

forças que caracterizam o debate acerca da qualidade a partir de uma linha 

crítica fundamentada no social e outra meramente mercadológica. Um olhar 

crítico propicia enxergar na trajetória histórica da sociedade a existência de 

uma classe privilegiada em detrimento de outra que teve seus direitos e 

demandas ocultados por aspectos políticos a favor da perpetuação do capital, 

contribuindo para o crescimento das desigualdades entre ricos e pobres. 

(VEIGA, 2016) 

 

A qualidade social da educação é uma concepção de qualidade que necessita ser 

referendada a partir de um contexto econômico, politico, social e cultural, que permita ao 

DME condicionar um olhar crítico diante das políticas educacionais que norteiam o terreno 

educacional, que viabilize um projeto de educação fincando na realidade local e permita o 

avanço na proposição e acionamento da inclusão social por meio de uma educação 

democrática participativa, onde os interesses dos educadores e da comunidade local sejam 

priorizados em relação aos interesses de prefeitos e do modelo econômico vigente. 

Para atuar na busca de uma qualidade social é necessário que o DME reconstrua as 

visões de mundo e as razões que delimitam os debates em torno das politicas educacionais e 

da concepção de qualidade da educação, junto aos demais educadores, estudantes, pais de 

alunos e comunidade a partir de uma nova cultura de gestão, que resista aos modelos 

coronelistas, patrimonialistas, personalistas, burocrático e gerencial, que convivem em suas 

práticas, caracterizando-se em uma gestão híbrida. 

A convivência de modelos de gestão distintos no mesmo local pode dificultar a 

atuação de DME frente um projeto de educação pública que inclua toda a população e 

condicione a uma qualidade social da educação, na tentativa de transformar, por meio da 

educação pública a concepção de Estado e Sociedade vigentes.  

Isso não é tarefa fácil e, por isso, impede o tempo e espaços para se pensar e refletir 

sobre uma educação que envolva a comunidade, que os conselhos municipais de educação 

sejam atuantes, que se pense e planeje a educação de forma crítica, reflexiva, contextualizada 

e consciente, assumindo a sua função social de transformação social e ruptura com as 

desigualdades sociais.  

No tópico seguinte, a discussão em torno da qualidade na gestão municipal de 

educação será continuada com foco em evidenciar a gestão municipal de educação e as 
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imbricações com os conceitos de qualidade atentando para as políticas educacionais e a 

legislação que norteiam a gestão nos municípios.  
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3. A QUALIDADE NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 

Esse capítulo abordará a gestão da educação municipal tomando por elemento 

norteador a qualidade social, atentando-se para o fato de que no município se desdobram as 

políticas de educação e se efetuam intencionalidades legais, institucionais e normativas que 

regem a educação brasileira.  

Aqui, a qualidade social será problematizada a partir da defesa de que esta modalidade 

contribui para a ruptura com os interesses hegemônicos, contrapondo-se, portanto, à qualidade 

total. Nesse contexto, a qualidade referenciada socialmente se estruturará por meio processual 

e contextualizado a fim de balizar uma educação pública, democrática, justa e igualitária.  

Tomando por categorias de análise a qualidade social e a atuação de dirigentes 

municipais de educação de dois municípios da Microrregião de Cajazeiras/PB, também será 

caracterizada a gestão municipal de educação, atentando para a concepção de qualidade que 

norteia as práticas de DME tendo como princípio a qualidade social. 

Nesse sentido, o interesse é o de chegar ao entendimento da educação municipal 

alinhada a uma qualidade que tenha em seu centro uma perspectiva democrática e justa de 

educação, logo uma qualidade social, uma vez que, infere-se que a educação deve qualificar 

para a vida, como afirma Meszáros (2005), por meio de pressupostos que conduzam a 

mudança material de vida dos munícipes e de toda a comunidade escolar, contrariamente à 

formação para o mercado e o consumo, posturas que têm prevalecido nas políticas 

educacionais. 

 É fundamental enfatizar por qual(is) sentido(s) e intenções de qualidade tem se 

pautado a atuação de DME e, a partir dela, analisar a atuação de DME em dois municípios da 

microrregião de Cajazeiras/PB na configuração de educação pública que assuma a função 

social na esfera dos direitos  

O que será explorado nesse capítulo parte do entendimento que os municípios 

brasileiros não estão desmembrados da totalidade, uma vez que, estão imersos em um 

contexto maior de Estado, de intenções e vontades, algumas vezes, contraditórias, as quais 

têm como elementos sistematizadores as Políticas de Educação e a legislação educacional 

nacional. 

Com isso se discorrerá a partir da Constituição Federal de 1988, que institui a 

obrigatoriedade de organização do Sistema de Ensino por parte dos municípios
25

, a Lei de 

                                                           
25

 De acordo com a LDB 9394/ 96, em seu Artigo 18, “Os Sistemas Municipais de Ensino compreendem: I- as 

instituições do ensino fundamental, médio e educação infantil mantidas pelo poder público municipal; II- as 
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Diretrizes e Base da Educação Nacional- LDBEN 9394/96, o Plano Nacional de Educação 

(2014-2024) e os Planos Municipais de Educação- PME (2015-2025) dos dois municípios 

analisados nessa pesquisa. 

  A discussão nesse capítulo também será delineada a partir do diálogo sobre dirigentes 

municipais de educação, quanto aos seus perfis encontrados no Brasil e no estado da Paraíba e 

outras pesquisas que analisam o papel desse agente educacional, uma vez que, a apreciação do 

objeto de estudo terá como elemento de articulação a gestão desses sujeitos, sendo importante 

conhecer tais perfis, uma vez que, a sua conjunção (perfil político, técnico e pedagógico) pode 

indicar ações que articulem ou não uma lógica de trabalho para a qualidade social.  

 

3.1 A Concepção de Qualidade: um discurso em disputa 

 

O conceito de qualidade tem se delineado historicamente, assumindo uma posição de 

disputa política e ideológica que se apresenta ora como direito social, ora como mercadoria 

(DOURADO, OLIVEIRA, 2009), recebendo influência do contexto econômico e político que 

exercem poder significativo no uso ou aplicação de concepções políticas, como a de 

qualidade. 

Nas décadas de 1970 e 1980, a qualidade começa a ganhar espaço central nas políticas 

de educação brasileira, inicialmente como meta necessária, em que o objetivo era ampliar o 

acesso à educação pública e a permanência dos educandos nos diversos níveis de ensino, em 

uma tentativa de encaminhar e abordar os problemas deixados de lado, em décadas anteriores, 

como é o caso do analfabetismo e a desescolarização (ENGUITA, 1995). 

Enguita (1995) ainda aponta que nessas décadas, de modo menos suntuoso, como 

aconteceu a partir da década de 1990, a qualidade é difundida como palavra de ordem, 

tornando-se slogan de políticas de educação por todo o território nacional, com o foco em (1) 

uma gestão de qualidade baseada nos resultados obtidos pelos educandos, qualquer que seja a 

maneira de medi-los, se caracterizando como uma lógica de competição própria de mercado 

(2) eficácia no processo educacional- conseguir o máximo de resultados com o mínimo de 

recursos e (3) passa a se estabelecer a cultura da competitividade entre redes de ensino e 

escolas. 

Segundo o autor, 

 

                                                                                                                                                                                     
instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; III- os órgãos municipais de educação 

(BRASIL, 2017, p. 16). 
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Nos anos oitenta, de novo, levantava-se os gritos pelas altas taxas de evasão, 

os maus resultados em comparação com outros países, a suposta queda do 

nível, por outro lado nunca demonstrado, antes pelo contrário -, a crise de 

disciplina, a proliferação das matérias optativas em detrimento das 

tradicionais, etc. Dessa vez a palavra de ordem da qualidade não se veria 

obscurecida pela da igualdade. Especialistas e autoridades a levariam a seu 

grau máximo, a “excelência”, tomando a busca dessa como norte principal 

da política educacional (ENGUITA, 1995, p. 100). 

 

 

Nesse contexto, Souza Junior (1994) afirma que o conceito de qualidade passara por 

uma forma e conteúdo ideológico de discurso que indicava os princípios da excelência, 

individualidade, competitividade, produtividade, cujo fim seria adequar a qualidade- como 

construção ideológica- a fim de alcançar a produtividade e competitividade fundamentais à 

reprodução do sistema capitalista de produção. 

Contudo, Enguita (1995) afirma que apesar do conceito de qualidade ter versões 

distintas no decorrer da história, uma versão não substituiu a outra inteiramente, mas convive 

com ela por algum tempo. 

Pautada nos postulados de Enguita (1995); Dourado, Oliveira e Santos (2007); Gadotti 

(2010); Gusmão (2013) e Cury (2014), a construção ideológica da qualidade é um conceito 

polissêmico
26

, o qual sempre esteve presente nos discursos educacionais, porém a partir da 

década de 1990 tem ganhado força, especialmente atrelada a outros conceitos, como: 

eficiência, flexibilidade, sociedade do conhecimento, qualidade total e há pouco tempo a 

qualidade social. Trata-se de um campo em disputa, uma vez que é um conceito 

essencialmente político, sociológico e crítico, como discute Castro (2009). 

A concepção de qualidade tem como fundamento os padrões gerenciais da 

administração pública disseminados pelos governos neoliberais da Grã-Bretanha e Estados 

Unidos, denominado de gerencialismo puro, como afirma Abrucio (1997), o qual deu origem 

a novos padrões: “Consumerism” e o “Public  Service  Orientation (PSO)”. 

Percebe-se nesse contexto, a íntima relação da gestão com o conceito de qualidade, 

demonstrando que caminham pari passu, de modo que, as mudanças estruturais e de 

princípios que reformaram a gestão foram às mesmas que delinearam as de qualidade, 

fundamentadas nos três modelos de gerencialismo.  

 

No modelo gerencial puro, a descentralização era valorizada como meio para 

tomar mais eficazes as políticas públicas. No Consumerism, a importância 

                                                           
26

 Essa afirmativa foi posta para indicar o lugar no qual este trabalho pretende partir para dialogar acerca da 

qualidade; entendendo que se trata de um conceito essencialmente político e fomentador de ideologias diversas, 

portanto assumindo sentidos divergentes e variados. 
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dessa estratégia residia no fato de que ela aproximava o centro de decisões 

dos serviços públicos dos consumidores (no sentido de que têm direito de 

escolher os equipamentos sociais que oferecem melhor qualidade). No PSO, 

diferentemente assume outro significado, qual seja: o governo local toma os 

cidadãos capazes de participar das decisões que afetam suas vidas, 

resgatando os ideais de participação política dentro de um conceito mais 

amplo- o da esfera pública (CABRAL NETO, 2009, pp.181-182). 

 

 

Na educação brasileira, o modelo que tem se destacado é o PSO que incentiva a 

participação política nas decisões e expande os conceitos de transparência, participação, 

política, justiça, responsabilização e equidade nos serviços públicos. Por sua vez, esse modelo 

não nega a competição, mas introduz a cooperação (parcerias) entre as instituições, com o fim 

de obter melhores resultados. 

Alguns desses conceitos foram ressignificados, como a participação, que passou a ter 

um papel de legitimador de decisões externas, além de responsabilizar a gestão escolar, a 

gestão educacional, professores, comunidade escolar e educandos, acerca dos resultados da 

educação.  

O sentido dado à parceria está mais atrelado à forma de parceria público-privado, 

como modo de privatização do espaço público, com contratação de empresas privadas para 

planejar propostas para educação e, muitas vezes, executarem, como o exemplo da parceria do 

MEC com o Instituto Ayrton Senna, firmado desde o ano de 2009
27

. 

De modo que,  

 

o foco da atenção do conceito se deslocou dos recursos (foco na época 

florescente do Estado de Bem-Estar) para a eficácia do processo, conseguir o 

máximo resultado com o mínimo custo. Esta já não é a lógica dos serviços 

públicos, mas da produção empresarial privada [...]. Esta é a lógica da 

competição no mercado [...] (ENGUITA, 1995, pp. 98-99).  

 

 

A esfera pública deve ser um espaço de direitos, o qual precisa se materializar em uma 

proposta que tenha a qualidade como um requisito natural dos serviços públicos, uma vez que 

“os usuários do serviço público são “titulares de direitos” e todos têm igualmente direito a 

ele” (FREITAS, 2005, p. 926). 

Isso é um dos fatores que diferencia a esfera pública da privada, o fato dos usuários 

dos serviços não serem clientes, mas cidadãos com direitos que são garantidos legalmente, ou 

seja, eles não compram um produto ou serviço, mas participam direta e indiretamente dos 

                                                           
27

 Informação disponível em https://www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/Atuacao/se-liga.html, em 20 de 

dezembro de 2018. 

https://www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/Atuacao/se-liga.html
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rumos da sociedade e através do Estado (por meio dos serviços públicos, e entre eles, a 

educação pública) precisam ter garantidas suas necessidades básicas. 

No caso da iniciativa privada, os usuários são clientes que usufruem de serviços 

diferenciados, de acordo com suas necessidades e interesses, em que o resultado da relação 

entre a esfera privada e o cliente deve ser o lucro para o primeiro e a satisfação do segundo 

(FREITAS, 2005).  

Nesse sentido, as lógicas do público e do privado são opostas e com finalidades 

distintas, e isso ressoa diretamente na configuração teórica e prática do conceito de qualidade 

na educação, pois a qualidade não é um dado numérico somente, ou um valor absoluto, 

tampouco um padrão estabelecido a priori e do alto, mas é uma transação entre pessoas e 

grupos que denota interesses e vontades coletivas, que precisam ser expressas de modo 

consensual e objetivo (BONDIOLI, 2004). 

Para tanto, é um discurso que contém em sua base epistemológica, uma concepção 

política, econômica e social, substitutiva, porém, não excludente de outras compreensões de 

qualidade que convivem com ela, como a qualidade social. O estatuto do discurso da 

educação de qualidade está relacionado à intensificação do processo de globalização 

econômica, política e cultural, cujo cenário vem sendo traduzido como “sociedade do 

conhecimento”, “revolução tecnológica comunicacional e informática” (CASTELLS, 2006). 

Ao considerar a essência política, sociológica e crítica do termo qualidade, se 

entenderá por quais meios e fins a gestão municipal de educação pode estar sendo pautada, 

reconhecendo concomitantemente, que dependerá do contexto histórico, uma vez que, a 

qualidade assume posição política e social diferentes, de acordo com cada recorte temporal, 

pois dissemina ideologias próprias de interesses circunstanciados no tempo e no espaço. 

Nesse sentido, analisaremos os discursos teóricos em torno da qualidade total e da 

qualidade social da educação, entendendo que são propostas opostas de qualidade, 

constituídas em contextos históricos e por grupos diferentes, com intenções distintas. 

 

3.1.1 Qualidade Total 

Desse modo, ao circunscrever a gestão da educação na década de 1990 aos dias atuais, 

se percebeu como já fora analisado nesse capítulo, que ela esteve e está atrelada a uma lógica 

de organização política e social vinculada à ideologia e interesses do sistema econômico do 

Capital, reforçada, através do Estado avaliador e regulador, por meio de uma gestão 

centralizadora que tem sido usada como mecanismo da administração dos interesses do 

capital. 
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Nos anos 70 e 80, a OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico, a UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura, o Banco Mundial e o FMI - Fundo Monetário Internacional estenderam políticas 

educacionais criadas, especialmente, pelos Estados Unidos, ampliando uma política de 

privatização do espaço público e de reprodução de uma ordem econômica neoliberal.  

Nessas décadas, passava a se construir no país mecanismos de formação para gestores 

acerca da qualidade total, como fim para a excelência na educação a partir da participação de 

toda a comunidade escolar na responsabilização pelos fins que a escola iria tomar, focalizada 

nos resultados. Para isso, se fazia necessário uma gestão qualificada nas bases gerenciais para 

administrar a educação, a fim de possibilitar aos usuários - ‘clientes’ (estudantes) o melhor 

serviço, como afirmara Ramos (1994). 

Para isso, foram elaboradas e implementadas políticas educacionais com vias a formar 

o gestor educacional para organizar eficientemente a instituição educativa, através de um 

planejamento estratégico para administrar a educação, com poucos recursos financeiros, 

contudo, com foco no lema ‘fazer o máximo com o mínimo’. Desse modo ganhavam força 

categorias como eficiência, eficácia, responsabilizando o gestor(a) pelos resultados da 

instituição que ele administrava; por meio de resultados que poderiam dar respaldo a 

qualidade ou não dos serviços da instituição educativa. 

Essas estratégias criadas e recriadas assumem aspectos diferentes, mas com o único 

fim de adequar a organização educacional ao mercado, de modo a alicerçar uma mensagem 

política e cultural de que é por meio da educação escolar que os sujeitos terão oportunidades 

de um espaço no mercado de trabalho, que é competidor. 

Por ser competidor se faz preciso um sistema educacional que garanta a formação com 

qualidade, que engendre em sua essência o nexo com a competitividade, assim, entrelaçados 

por avaliações que ranqueie melhores posições na educação e consequentemente no mercado 

de trabalho. Em outras palavras, a concepção de qualidade está atrelada a função ‘social’ da 

escola, que tem sido mais função “econômica” que deveras social. 

Contrária a essa concepção de base neoliberal e própria da esfera privada está à 

qualidade negociada, que segundo Freitas (2005), trata-se de uma 

 

proposta como alternativa de contra-regulação e apoio a processos de 

mudança complexos nas escolas. Por este conceito, a qualidade é produto de 

um processo de avaliação institucional construído coletivamente, tendo 

como referência o projeto político-pedagógico da escola (FREITAS, 2005, 

p.914). 
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A qualidade negociada é contrária à qualidade total pelo fato dessa última está inserida 

nas políticas neoliberais, em que os processos e meios para o alcance da qualidade são vistos 

como parte de ações gerenciais formuladas em “[...] um “centro pensante”, técnico, ao passo 

que a tendência das políticas participativas é gerar envolvimento na “ponta” do sistema [..] 

(FREITAS, 2005, p. 914) 

As políticas participativas devem fazer parte da educação pública pelo fato de que essa 

esfera educacional não busca o lucro econômico nos seus serviços, mas a viabilidade de 

direitos constitucionais para toda a população, tendo ou devendo ter a qualidade como um 

fator expectável. 

Já a qualidade vinculada aos interesses do mercado e consubstanciada nas políticas 

educacionais de base neoliberal, especialmente àquelas que limitam a averiguação da 

qualidade unicamente com base em resultados de avaliações de larga escola, se insere no 

cerne da pedagogia da qualidade total, transportando da política neoliberal elementos 

ideológicos de manutenção da burguesia no poder e da estratificação de classes sociais, que 

têm na educação pública um espaço de reprodução para a massificação e ‘naturalização’ desse 

ideário social, econômico, político e cultural de vida. 

Nesta mesma mão, o Banco Mundial, no contexto da década de 1990, passa a ser a 

principal instituição de fomento de políticas para a educação no Brasil, de forma que, 

 

A concepção de qualidade educacional que emana do Banco fundamenta-se 

na adoção de “insumos”, que deverão conduzir a resultados a serem 

avaliados por meio de índices de desempenho e de rendimento escolar dos 

alunos e das escolas. Seus técnicos preconizam um raciocínio linear, 

segundo o qual a mera adoção de equipamentos gera resultados satisfatórios 

(SILVA, 2009, p. 222). 

 

 

Assim, instaura-se na concepção do Banco Mundial o que fora analisado por Freitas 

(2005) quando trata do ‘centro pensante’ e dos técnicos responsáveis para preconizar ideias e 

concepções que irão ser depositadas nas escolas, desconsiderando a transação necessária na 

constituição do que se entende por qualidade. 

O foco da qualidade total perpassa as categorias gerenciais de planejamentos 

estratégicos a partir da responsabilização local (por exemplo, a escola se responsabilizar pelos 

resultados de aprendizagem, sendo desconsiderados outros elementos que podem interferir 

nesses resultados), de parcerias externas, sinalizando para o processo de privatização da 



67 
 

educação, de capacitação continuada com vias a formatação do trabalhador (educadores) para 

se adequarem as exigências econômicas. 

Essa concepção de qualidade se materializa no Brasil nos fins dos anos de 1990 e 

início dos anos 2000, com um enfoque total, baseado no entendimento de alcançar a escola 

inteira, exigir a participação de todos os envolvidos na tarefa de educar (pais, professores, 

gestores, comunidade) e aprimorar a organização escolar, através de um modelo gerencial de 

gestão (RAMOS, 1994). 

Diante disso, é importante elucidar que a defesa realizada nesta dissertação discorda 

desse desenho de qualidade, por entender que a educação integra os direitos sociais dos 

indivíduos, sendo também mediadora política e ideológica da sociedade, espaço de 

contradições e lutas, se distanciando da filosofia da qualidade total que busca adaptar à 

educação a organização empresarial. 

Concorda-se com Freitas (2005), quando ele afirma que 

 

Esta crítica se assenta no fato de que um problema, do ponto de vista 

dialético, não pode ser resolvido de fora dele, mas sim desde dentro dele, 

levando em conta as contradições reais da sua existência. Portanto, são os 

atores sociais envolvidos com os problemas os que detêm conhecimentos 

importantes sobre a natureza desses problemas, seus limites e possibilidades 

(FREITAS, 2005, p.923) 

 

 

Com isso, é salutar destacar que a relação vertical entre quem pensa e quem executa o 

que se deve ensinar, o que avaliar e como avaliar nas escolas públicas, não favorece a 

igualdade e a equidade de direitos de usuários da educação pública e tampouco constitui na 

prática uma qualidade que possa desvelar a realidade e as contradições inerentes da educação 

pública e de determinada rede escolar ou escola. 

Atualmente a lógica de satisfação imediata do capital, nos seus mais diferentes matizes 

ou configurações, têm ditado os fluxos da vida na maior parte das instituições familiares, 

estatais, públicas não estatais e privadas. Esse nexo de impressão utilitarista e de capital 

especulativo tem afetado endogenamente os reais sentidos e função social da dinâmica de 

gestão pública do ensino.  

Isso, fundamentalmente, a partir da satisfação imediata do capital formatada na gestão 

educacional sob a égide da lógica custo-benefício que é o expectável pela qualidade total; em 

um processo de privatização da educação pública, por meio de políticas, ações e culturas que 

vão privatizando o público. 
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A qualidade se reconfigura, por sua vez, atrelada ao modelo neoliberal que se sustenta 

no discurso ideológico da liberdade, iniciativa privada, descentralização do poder, 

internacionalização do capital, desmontes dos estados de bem-estar social, Estado mínimo, 

reorganização das formas de produção, qualidade total, disseminação de relações 

estabelecidas por regras flexíveis, objetivos individuais em detrimento do coletivo, como 

reflete Hayek (2010). 

Ao considerar a postura política e econômica que o Estado tem assumido no decorrer 

da história, que se utiliza de mecanismos hegemônicos
28

 para fortalecer a acumulação do 

capital e manter a burguesia no poder, através de processos regulatórios flexíveis e avaliações 

externas, fica claro o quanto se torna complexo a atuação de DME em função da qualidade 

social, todavia, esse trabalho parte do lugar de entendimento de que a educação é um espaço 

de contradição de interesses e por meio dela, pode-se articular um movimento contrário à 

lógica excludente do Capital. 

Houve um crescimento de acesso à educação escolar pública, por meio de políticas de 

ampliação de escolas, formação de professores, alimentação e transporte escolar, todavia, é 

salutar citar que “os liberais admitem a igualdade de acesso, mas como têm uma ideologia 

baseada na meritocracia, no empreendedorismo pessoal, não podem conviver com a igualdade 

de resultados sem competição” (FREITAS, 2007, p. 968). 

Se fortalecem os mecanismos de avaliação
29

 implementados pelo Estado, através do 

Ministério da Educação, interligando os resultados à qualidade, responsabilizando os 

municípios, gestores e professores pelo desempenho dos educandos, reproduzindo uma lógica 

neoliberal no interior das escolas e construindo uma cultura competitiva entre redes escolares, 

escolas e professores, de modo que, os alunos passam a serem tratados como “clientes” dos 

serviços prestados pela educação.  

Nesse caminho ganha destaque o indicador nacional que mede a qualidade da 

educação no Brasil que é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 

2007 que reúne, em um só indicador, o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 

avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da 

                                                           
28

 Entende-se por mecanismos hegemônicos de Estado: fixação de normas e valores jurídicos e legais que 

norteiam as relações financeiras; além disso, o Estado reproduz ideologias por meio da junção social nas 

instituições estatais, como a educação segurança, saúde e outros serviços que legitimam a lógica do mercado 

capitalista. 
29

 IDEB- índice de Desenvolvimento da Educação; Prova Brasil; Provinha Brasil, SAEB- Sistema de Avaliação 

da Educação Básica, 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/saeb
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Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para 

os municípios
30

.  

O IDEB tem sido o índice sintético da qualidade da educação no Brasil, pontuando se 

a qualidade da educação de uma escola do interior mais distante do Nordeste ou de uma 

periferia do Sudeste, por exemplo, é alta ou baixa, tornando o resultado o ponto de partida 

para aferição de prêmios e/ou punição para redes de ensino, escolas, gestores e professores. 

Mais uma vez, concorda-se com Freitas (2007) quando faz a seguinte reflexão: 

 

fazer do resultado o ponto de partida para um processo de responsabilização 

da escola via prefeituras leva-nos a explicar a diferença baseados na ótica da 

meritocracia liberal: mérito do diretor que é bem organizado; mérito das 

crianças que são esforçadas; mérito dos professores que são aplicados; 

mérito do prefeito que deve ser reeleito etc. Mas e as condições de vida dos 

alunos e professores? E as políticas governamentais inadequadas? E o que 

restou de um serviço público do qual as elites, para se elegerem, fizeram de 

cabide de emprego generalizado, enquanto puderam, sem regras para 

contratação ou demissão? O que dizer da permanente remoção de 

professores e especialistas a qualquer tempo, pulando de escola em escola? 

O que dizer dos professores horistas que se dividem entre várias escolas? O 

que dizer dos alunos que habitam as crescentes favelas sem condições 

mínimas de sobrevivência e muito menos para criar um ambiente propício ao 

estudo? Sem falar do número de alunos em sala de aula. Diante deste quadro, 

escolher apenas uma variável, desempenho do aluno, para analisar a 

educação básica brasileira, como o IDEB faz, é certamente temerário em 

face deste complexo de variáveis. (FREITAS, 2007, p. 971-972) 

 

 

Com base unicamente no IDEB para indicar a qualidade da educação acaba por negar 

a realidade estrutural de escolas e as condições materiais de funcionamento de redes de 

ensino, reduzindo escolas e redes de ensino a conceitos numéricos, que nem sempre condizem 

com as condições materiais que constituíram àqueles resultados e, ao mesmo tempo, 

desresponsabiliza outros sujeitos, como o órgão central da educação e o próprio Estado 

quanto à qualidade da educação. 

De modo que os atores dessas micropolíticas, entre eles, o(a) Dirigente Municipal de 

Educação, precisa dar conta de implementar e executar políticas educacionais e viabilizá-las 

de modo eficaz e eficiente, se comprometendo com uma educação que se adeque às 

necessidades do mercado, portanto, atuando com o fim de uma qualidade, que não é social, 

mas acaba sendo excludente, pois secundariza os fatores externos e internos que condicionam 

                                                           
30

 Informações retiradas do sítio eletrônico http://portal.inep.gov.br/ideb, em 18 de dezembro de 2018. 

 

http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
http://portal.inep.gov.br/ideb
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a qualidade dessa educação, tanto nos processos de avaliação educacional, quanto nos 

planejamentos de ações para a educação. 

Nesse sentido, a educação pública tem servido para fins privados, reproduzindo a 

distribuição desigual dos bens materiais e culturais da sociedade; se distanciando de uma 

concepção de qualidade de educação que se sustente em uma base eminentemente social para 

a garantia dos direitos de todos e todas, porém, tem se aproximado de uma prática para o 

fortalecimento da política econômica capitalista. 

De modo que, como cita Fidalgo (1994), 

 

o aprendizado, para o capital, deve ter como foco as mudanças 

comportamentais do educando, no sentido deste localizar-se dentro da cadeia 

produtiva através da conscientização de seu papel como fornecedor e cliente, 

buscando-se, inclusive, a padronização do trabalho mental (FIDALGO, 

1994, p. 35). 

 

 

Corroborando com esse pensamento, Azevedo (1995) assinala que 

 

essas modificações estruturais e materiais vêm acompanhadas e articuladas 

numa intensa cadeia conectada e sustentada por um sistema de ideias, 

princípios e concepções coerentes com os objetivos e as metas estabelecidos 

pela economia de mercado. Há uma sintonia entre o que é dito, defendido e 

difundido no plano das ideias e o que efetivamente é posto em prática 

(AZEVEDO, 1995, p.1). 

 

 

Outrora, apesar da dicotomia entre os discursos e as ações educativas, é através da 

escola, que a política econômica hegemônica difunde ideologias e concepções de modos de 

vida que passam a serem massivamente reproduzidas socialmente, acirrando cada vez mais a 

desigualdade social, como em uma cadeia conectada, como já definiu Azevedo (1995), isso 

não exclui que a educação pública possa e faça valer a sua função social e para isso, configure 

uma ideologia de qualidade que seja diferente dessa articulada nas políticas educacionais 

brasileiras de cunho neoliberal. 

Porém, como destaca Fidalgo (1994), o aprendizado comportamental a partir de uma 

padronização mental, com o objetivo de formar consciências de fornecedores e/ou clientes, 

dificulta a apropriação de uma consciência que se faça crítica e resistente às artimanhas 

políticas, ideológicas e culturais de base neoliberal. 

Todavia, a busca pela qualidade da educação é uma pretensão legítima, porém, tem 

duas faces, como aponta Enguita, uma “em favor de um ensino mais ativo, mais participativo, 

mais centrado nos interesses dos alunos” e outra “pela lógica da competição do mercado” 
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(ENGUITA, 1995, p. 98-99). No sentido que o discurso de qualidade teve antes o de 

igualdade de acesso, com a sua ampliação, e, recentemente, o de qualidade, como prerrogativa 

de uma permanência capaz de gerar “bons trabalhadores” para competirem no mercado de 

trabalho. 

Essa ideia sustenta a concepção de que o Estado precisa tornar-se mínimo para 

garantir à liberdade de comércios e serviços, caso contrário, a sociedade caminhará para uma 

servidão
31

 (HAYEK, 2010). Assim, é necessário que o Estado pactue de uma ideologia 

liberal
32

. Nessa conjectura econômica e política, ganha espaço o conceito de qualidade, 

atrelado a ideia de qualidade total, utilizada no mercado e transportada para a educação, como 

forma de disseminar uma formação — disciplinada — de futuros trabalhadores para o 

mercado de trabalho, uma vez que,  

 

a retórica conservadora da qualidade no campo educativo presume a 

dinâmica que chamaremos “duplo processo de transposição”. A primeira 

dimensão deste processo remete ao mencionado deslocamento do problema 

da democratização ao da qualidade; a segunda, à transferência dos conteúdos 

que caracterizam a discussão sobre qualidade no campo produtivo-

empresarial para o campo das políticas educacionais e para a análise dos 

processos pedagógicos (GENTILI 1995, p. 116). 

 

 

 O duplo processo de transposição que o autor chama atenção refere-se, primeiro, ao 

discurso em torno da democratização da educação pública que se deu por meio do acesso à 

escola, fortalecida e garantida através da CF/88 e da LDB/9394/96 (Título III- Do direito à 

Educação e do Dever de Educar) e seguidamente ampliada ao discurso da qualidade de acesso 

e permanência, também referenciada na LDB 9394 /96 (Título II-XI; Título III- IX, art. 7º, art. 

74º e 75º); e, segundo, às políticas educacionais (gestão, currículo, formação docente, 

avaliação) que encorpam o enunciado da qualidade e caracterizam os fins do mercado 

produtivo neoliberal. 

                                                           
31

 Friederich Hayek (2010), em um livro intitulado ‘O caminho da servidão’, tece uma ampla discussão e defesa 

do liberalismo clássico, com o foco na minimização do Estado, compreendendo que todas as pessoas precisam 

ser livres e gozarem da liberdade. Para isso, é preciso que o Estado se diminua para que a propriedade privada 

possa alcançar os seus objetivos. Caso contrário, a sociedade que teria um Estado maior, na forma de socialismo, 

coletivismo, levaria a supressão da liberdade individual, caminhando para uma servidão. 
32

 Por ideologia entende-se que “a ideologia não é um bloco monolítico articulado meticulosa e 

maquiavelicamente por um conjunto de mentes perversas. Ela é um conjunto de discursos, resultantes das 

interações entre os conflituosos interesses dos grupos e tendências que compõem as classes, que, apesar de sua 

função reprodutora, traz a marca da historicidade dessas interações, tornando-se assim um conceito que abarca 

no movimento interno de seus significantes a dinamicidade que caracteriza o próprio movimento histórico” 

(ROMAN, 1999, p. ?). 
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Por sua vez, Gentili (1995), entende que o conceito de qualidade foi necessário para 

transpor o discurso de democratização da educação para o da qualidade dessa mesma 

educação e segundo a transposição de conteúdos e relações de poder do campo empresarial 

para o das políticas de educação. 

Isso não significa que cessaram os problemas de democratização da educação pública; 

o que ocorre é uma nova ordem econômica mundial, que inspira uma formação que possa dar 

conta de uma produção flexível e um consumo desenfreado, na perspectiva que a qualidade 

não escamoteie a democratização da educação, uma vez que, “qualidade para poucos não é 

qualidade, é privilégio” (GENTILI, 1995, p. 177). 

A discussão da qualidade no campo das politicas educacionais e em processos 

pedagógicos se acentuaram em meados dos anos 2000, com a implementação de uma série de 

projetos e programas de formação de professores, de avaliação de ensino e de currículo 

escolar, os quais configuram como concepção de qualidade, a qualidade total, apesar de em 

algumas entrelinhas a qualidade apresentar um sentido mais participativo, democrático, 

emancipador, aproximado da qualidade social.  

 

3.1.2 Qualidade Social 

 

Busca-se, nesse trabalho, compreender a gestão municipal de educação com vias a 

uma qualidade que abarque essencialmente a democratização do acesso e da permanência a 

insumos
33

 pedagógicos, que viabilizem uma formação humana, capaz de fomentar a 

autonomia dos sujeitos, assim como as capacidades mentais de criticidade, poder de análise e 

produção de saberes emancipadores, que se estruturem na base de uma concepção de 

sociedade justa e igualitária, portanto socialmente referencializada. 

O discurso da qualidade social compreende que a educação precisa se voltar para a 

transformação social e política da realidade brasileira, através de uma formação que tenha 

como fim e meio a justiça, igualdade, solidariedade e democratização do espaço educacional, 

implicando em mecanismos, segundo Castro (2009), “capazes de formar o cidadão como 

sujeito histórico, capaz de participar da vida em sociedade”. 

No entanto, tal discurso tem sido reproduzido, a partir da década de 2000 por 

instituições, tais qual o próprio Ministério da Educação - MEC, a UNDIME- União Nacional 

                                                           
33

 Trata-se de elementos concernentes ao campo da educação, como a formação de professores, metodologias de 

ensino, materiais didáticos disponíveis, tecnologias educacionais, entre outros elementos que possam garantir a 

viabilização da formação escolar e humana. 
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dos Dirigentes Municipais de Educação, e documentos formativos como o PRADIME- 

Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação, e políticas de educação como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e o Plano Nacional de Educação- PNE (2014-2024) e 

outros. Para essas instituições e políticas, a qualidade social se expressa, entre outros 

momentos, no sentido de que 

a dimensão social da qualidade da Educação está especialmente presente na 

letra e no espírito da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), ao definir como 

diretrizes para os sistemas de ensino a participação da comunidade escolar e 

local nos Conselhos Escolares (art. 14) e a progressiva autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão financeira das escolas (art. 15) 

(BRASIL, 2012a, p.68). 

 

E mais,  
a política educacional pode transformar a qualidade social da educação, 

desde que, ao incorporar a identidade dos alunos, volte-se à sua emancipação 

e combine o processo de reorientação curricular e de formação permanente 

dos educadores a uma metodologia de gestão segundo a qual a relação entre 

escolas e secretarias seja permanente e voltada à elaboração pedagógica 

(BRASIL, 2006, p. 31).  

 

Nesse sentido, será necessário construir um conceito de qualidade social que inclua a 

educação como um espaço de formação para a vida social, todavia, diferente da qualidade 

total, ela formaria para uma vida autônoma do sujeito, por meio de sua participação 

consciente e justa nos/dos processos econômicos, políticos e sociais; uma prerrogativa de 

educação democrática. 

Sendo assim, concorda-se com o autor quando ele afirma que 

 

Um novo discurso de qualidade deve inserir-se na democratização radical do 

direito à educação. Isto supõe que, em uma sociedade plenamente 

democrática, não pode existir contradição entre o acesso à escola e o tipo de 

serviço por ela proporcionado (GENTILI, 1997, p. 176). 

 

 

Esse discurso deve basear-se no que reza a Constituição Federal de 1988, a LDB 

9394/96 e o PNE (2014-2024) em que garante o acesso e a permanência dos alunos, através 

de políticas que acionem condições materiais para uma educação de qualidade, atendendo as 

necessidades sociais e históricas dos brasileiros.  

Dourado, Oliveira e Santos (2007) apresentam elementos da qualidade da educação, 

entendendo por dimensões externas àquelas referentes às condições materiais de vida dos 

sujeitos que frequentam a escola, tais quais: condição socioeconômica e cultural, como nível 

de renda, acesso a internet, escolarização dos pais, ambiente familiar, presença ou não de 



74 
 

violência doméstica, participação da família na vida escolar do filho(a) e outros fatores que 

interferem diretamente na qualidade da permanência do aluno na escola. 

Quanto à dimensão intraescolar, Dourado, Oliveira e Santos (2007) tratam do nível do 

sistema, quanto ao plano, no que refere à oferta da educação básica, os insumos calculados no 

custo aluno qualidade- CAQ, equipamentos em quantidade para acesso a internet, espaços 

apropriados de biblioteca, refeitório, salas de aula, ambientes confortáveis (higiene e 

climatização), e outros.  

Os autores articulam suas ideias sobre a qualidade social retomando a concepção 

social de educação, considerando que a educação pública não é uma empresa privada, mas 

uma instituição social e educacional que precisa promover a inclusão social de todas as 

pessoas, a fim de garantir o direito de uma formação sólida e contextualizada, que possa 

sucumbir com a qualidade da educação fomentada pelas políticas educacionais atuais. 

A educação é compreendida como prática social, capaz de transformar a realidade, 

assim como ser transformada por ela, por meio de embates políticos que materializam as 

concepções de sociedade e mundo. Nesse sentido, Dourado (2007) apresenta um importante 

lugar para a análise das dimensões intra e extraescolares que reverberam no ideário de 

qualidade que sinaliza teoricamente por quais condições poderá se formular uma concepção 

de qualidade que não seja ingênua. Conceitua o horizonte das dimensões extraescolares 

envolvendo dois níveis: o espaço social e as obrigações do Estado.  

O primeiro refere-se, sobretudo, aos aspectos externos que dizem respeito à dimensão 

socioeconômica e cultural dos entes envolvidos (condições econômicas, política e cultural das 

famílias e a influência no processo de ensino e aprendizagem de educandos e educadores); a 

elaboração e implementação de políticas públicas e projetos escolares para o enfrentamento 

de questões como fome, drogas, violência, sexualidade, famílias, raça e etnia, acesso à 

cultura, saúde, sustentabilidade e outros. E no que se refere aos aspectos intra, pode-se citar o 

Plano Nacional de Educação (Lei 13.005, de 25 de junho de 2014) e os planos estaduais e 

municipais, assim como os currículos, os planos de professores e demais projetos que 

coadunem dentro deles a formação, profissionalização e o fazer docente, assim como a gestão 

democrática da educação.  

Um ideal de qualidade que consiga dialogar com a democratização é uma qualidade 

que se forma a partir dos ideais de transformação da realidade, mas que parta das contradições 

dessa mesma realidade, de maneira que, 
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qualidade sem inovação e nós estamos vivendo uma crise de ineditismo. O 

que Paulo Freire chamava de “inédito viável” era justamente o que “ainda 

não” existia, mas poderia existir, a utopia como ucronia. Há uma repetição 

sem sentido na educação. Esse é o fundamento da sua atual crise de 

qualidade. É uma educação que é incapaz de ousar, de mudar, de se 

transformar e de sair de si mesma, de seu pedagogismo. Para ser inédita, a 

escola precisa ser transformadora e para ser transformadora precisa começar 

por transformar-se a si mesma (GADOTTI, 2013, p. 13)  

 

Concorda-se com o autor quando ele sinaliza a necessidade de transformar. Por outro 

lado, quando cita a repetição sem sentido, discordamos, uma vez que, esta repetição de 

ideários de qualidade está imersa em sentidos que não se encontram com os da 

democratização da educação pública, no entanto, não deixa de ser um sentido.  

O que ocorre é a ausência de condições materiais para viabilizar um projeto de 

educação pública que ressignifique esses sentidos; por outro lado, é fundamental dialogar com 

os gestores da educação acerca da lógica de qualidade disseminada pelo órgão central da 

educação no Brasil, uma vez que, muitas vezes, esses gestores desconhecem o espaço de 

diálogo crítico que o incite a inovar suas práticas, e tampouco têm condições materiais e 

políticas para tal. 

É necessário que a análise da gestão municipal de educação em relação à qualidade 

social se estruture a partir do lugar de ação desse ator educacional, a fim de não cair no risco 

de reproduzir uma concepção de qualidade com um adjetivo [social] que poderá estar sendo 

utilizado de forma dissociada do entendimento e da função social que se almeja para a 

educação pública. 

Isso pelo fato de a qualidade social estar sustentada nos discursos pós Constituição 

Federal de 1988, como na LDB 9394/96, no Plano Nacional de Educação (10.172/2001), no 

FUNDEB, e nas instâncias colegiadas, como o CONSED- Conselho Nacional de Secretários 

de Educação, UNDIME e CNTE - Conferência Nacional de Trabalhadores da Educação que 

se refletem nos textos do Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, em que a concepção 

de qualidade esteja alinhada aos objetivos da CF/1988 e possa considerar a multiplicidade de 

condições da educação brasileira, com o intuito de tornar uma unidade os sistemas 

educacionais estaduais e municipais com o sistema nacional (BRASIL, 2007). 

O PDE, no documento “Razões, Princípios e Programas”, defende que a qualidade da 

educação perpassa a formação de professores em parceria com as Universidades, as quais não 

podem ‘virar as costas’, mas colaborar com a melhoria da educação, ainda descreve a 

necessidade de assistência técnica e financeira aos estados, municípios e o Distrito Federal, 

com o fim de garantir a qualidade da educação (BRASIL, 2007). 
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Além desses fatores indicados como prerrogativas para a qualidade da educação, 

Carvalho (2013) complementa a análise, afirmando que: 

 

o discurso da qualidade social da educação no âmbito do PDE, aponta para a 

instituição de subjetividades dos sujeitos da educação de qualidade: gestor 

(a) eficiente; professor(a) competente; pais e mães participativos; crianças, 

adolescentes e jovens educados, escolarizados, cidadãos. Essa qualidade 

deverá ser implementada em municípios prioritários (com baixo IDEB), em 

sua maioria, localizados nas regiões Norte e Nordeste. Para esses 

municípios, o governo estabelece os critérios, parâmetros e procedimentos 

para a assistência técnica e financeira a projetos e ações educacionais. [...] 

Vale lembrar que ambos os planos refletem discursos construídos nos 

diferentes contextos do ciclo de políticas, isto é, ambos estariam na formação 

discursiva da qualidade social da educação referenciados nos seus textos 

como sínteses do interdiscurso entre os diferentes contextos (CARVALHO, 

2013, p. 8-9, colchetes meus). 

 

 

Neste trecho de sua pesquisa, a autora chama a atenção para um fator importante: os 

discursos contraditórios existentes nos planos e projetos de educação que são implementados 

pelos órgãos de educação no Brasil, demonstram a utilização da qualidade social para 

adjetivar a qualidade, todavia, classifica os sujeitos da educação com adjetivos que vão ao 

encontro de uma qualidade meritocrática e neoliberal, como pode ser vista nos termos: 

competente, eficiente e participativo. 

Esses elementos precisam ser considerados na tentativa de se construir uma análise da 

qualidade social que não venha a reproduzir os discursos ideológicos veiculados pelo MEC e 

pelos DMEs nos municípios brasileiros, mas que, parta de uma análise macro da situação real 

de existência de vida dos sujeitos e que, a partir da educação, se projete uma sociedade justa. 

Segundo Flach (2005), na qualidade social, o poder público aparece como articulador 

da gestão democrática, a escola como o lugar das diversas influências (sociais, históricas, 

econômicas e políticas), pais e alunos como seres históricos e sociais que participam nas 

decisões dos processos democráticos.  

Contudo, na lógica de qualidade vigente, segundo Flach (2005), denominada de 

qualidade total, a escola é concebida como uma empresa, o poder público como o planejador 

de propostas e pais e alunos são os clientes e colaboradores financeiros. 

Essa dualidade de concepção já analisada no decorrer desse capítulo demonstra a 

necessidade de contraposição à qualidade total, haja vista o seu caráter mercadológico. De 

maneira que, se construam junto com a comunidade escolar indicadores de qualidade 

socialmente referenciados. 
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Segundo Bondioli (2004), 

 

Os indicadores não são, portanto, padrões, isto é, normas impostas do alto, às 

quais devemos nos adequar. Não representam, nem mesmo, um “valor 

médio” de exequibilidade de aspectos da qualidade. São, ao contrário, 

significados compartilhados [...]. São, portanto, como indica o próprio 

termo, sinalizações, linhas que indicam um percurso possível de realização 

de objetivos compartilhados. [...] aquilo que os diferentes atores sociais [...] 

se empenham em buscar, contribuindo, para isso, cada um de acordo com o 

próprio nível de responsabilidade. (BONDIOLI, 2004, p. 18-19, colchetes 

meus) 

 

 

Os indicadores, nesse sentido, não são estanques e externos à realidade educativa, mas 

faz parte do próprio movimento tenso e contraditório da educação, sistematizado através de 

comunicações horizontais entre o local (município, secretarias municipais de educação, 

escolas) e o órgão central da educação. 

Para fundamentar a concepção de qualidade social, um dos elementos destacados é o 

diálogo. Pela ação dialógica o homem
34

 se faz homem e constrói a sociedade com a sua 

palavra. Nesse sentido, 

 
não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que 

não a querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e 

os que se acham negados deste direito. É preciso primeiro que, os que assim 

se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra, reconquistem 

esse direito (FREIRE, 1987, p.77). 

 

 

O entendimento emancipador da ação dialógica corresponde a um elemento de 

qualificação dessa prática, através de uma mediação dialógica que torne o sujeito dono de si, 

apropriado por suas ideias e mediatizados pelo mundo, que possa intervir nele, 

transformando-o, através de sua participação em espaços de poder, por meio do diálogo. 

Nessa perspectiva, a qualidade social deve caminhar com uma concepção de gestão 

que seja democrática, uma vez que, 

 

gestão democrática torna-se componente fundamental para a educação de 

qualidade social. Ela implica na abertura de espaços de discussão com a 

comunidade escolar, possibilitando um processo de participação efetiva, 

onde a consciência coletiva não anula o pensamento individual, mas o 

transforma na busca do bem comum (FLACH, 2005, p.10). 

 

                                                           
34

 Quando for indicado a palavra homem em um sentido coletivo, deverá ser compreendido a figura da mulher, 

consequentemente. Com isso, não se quer um discurso machista, porém, mais aproximativo das obras de Paulo 

Freire.  
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Fazendo um paralelo com a gestão municipal de educação, por meio de um dirigente 

de educação, vê-se que esse elemento constitutivo do ser homem é primordial na construção 

de uma educação emancipadora e transformadora, de modo que, tenha na DME um sujeito 

articulador de diálogos nos vários espaços da educação municipal.  

A articulação do diálogo não é vazia e neutra em si, nunca será. É antes de tudo, uma 

anunciação de finalidades que se queira compartilhada com os outros sujeitos, que como um 

secretário de educação, tem direito a se colocar, anunciar e denunciar em favor de uma 

educação democrática e justa. 

Uma gestão municipal de educação que se feche em si, em suas ideias, suas 

concepções, em detrimento da abertura para o diálogo com a comunidade local e escolar, 

impede a construção de uma sociedade justa, à formação consciente daqueles que estão 

trabalhando na rede de ensino e consequentemente à aprendizagem dos educandos. 

É na arte do diálogo que a opressão vai se desnudando e o oprimido se tornando mais 

dono de sua voz, de seu pensamento e suas vontades, e a educação vai se tornando, de fato, 

pública.  

Outro elemento constituinte de uma qualidade social se pauta, segundo Freire (2000) 

que ela seja “democrática, popular, rigorosa, séria, respeitadora, e estimuladora da presença 

popular nos destinos da escola”. 

No caminho da qualidade social, está o terceiro ponto —educação e qualidade de 

vida- que se concentra na qualidade como elemento de valor no interior da escola, e sinaliza 

que a qualidade está atrelada a um tipo de sociedade, uma vez que, qualidade social deve 

vincular-se a uma sociedade que se queira justa, equânime, democrática, com valores sociais 

em detrimento de valores econômicos. 

Nesse sentido, Freire afirma que: “enquanto prática social e prática educativa, em sua 

riqueza, em sua complexidade, é fenômeno típico da existência, por isso fenômeno 

exclusivamente humano” (FREIRE, 2000, p. 66). E, como tal, se corporifica em suas práticas 

complexas em busca de um sentido – qualitativo – deste trabalho, no qual se defende que seja 

da qualidade social. 

Corroborando com esse pensamento, Silva (2009) define a escola de qualidade social, 

como sendo 

 

aquela que atenta para um conjunto de elementos e dimensões 

socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver e as 

expectativas das famílias e de estudantes em relação à educação; que busca 
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compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e ambientais 

em seu sentido político, voltados para o bem comum; que luta por 

financiamento adequado, pelo reconhecimento social e valorização dos 

trabalhadores em educação;  que  transforma todos os espaços físicos em 

lugar de aprendizagens significativas e de vivências efetivamente 

democráticas (SILVA, 2009, p. 224) 

 

 

O conjunto de elementos e dimensões se alinha a uma ruptura da realidade social 

existente, marcadamente desigual, em busca da emancipação humana e social. Nesta 

compreensão, a educação é concebida como um instrumento de transformação social e a 

qualidade social como princípio e processo de alcance dessa educação emancipatória. 

 Uma educação de qualidade social poderá alcançar toda a sociedade através da 

formação de mulheres e homens críticos e conscientes do seu poder de agir ativamente, 

através dos diálogos,  em um projeto de resistência à política econômica vigente e em favor de 

uma sociedade justa e democrática. 

De modo que a gestão municipal de educação precisa estar atrelada à participação da 

comunidade em espaços de poder que contribuam para o diálogo e sejam formativos para 

todos os sujeitos, uma vez que, “a melhora permanente da qualidade da educação implica a 

formação permanente dos educadores” (FREIRE, 2000, p.72). 

E essa formação precisa estar impelida de ideais democráticos de participação que 

contribuam para uma gestão da educação mais aproximada da comunidade e mais crítica 

frente às normatizações e avaliações externas que rondam as secretarias de educação, 

veiculadas pelo órgão central da educação no Brasil
35

. 

Paulo Freire, quando secretário municipal de educação de São Paulo/SP
36

 , escreveu: 

Não seria possível pôr a rede escolar à altura dos desafios que a democracia 

brasileira em aprendizagem nos coloca estimulando a tradição autoritária de 

nossa sociedade. Era preciso, pelo contrário, democratizar o poder, 

reconhecer o direito de voz aos alunos, às professoras, diminuir o poder 

pessoal das diretoras, criar instâncias novas de poder com os Conselhos de 

Escola, deliberativos e não apenas consultivos e através dos quais, num 

                                                           
35

 Atualmente o Ministério da Educação tem centralizado políticas de planejamento e avaliação de desempenho 

escolar marcadamente quantitativistas e excludentes, configurado em uma cultura da meritocracia, 

consubstanciada por interesses em responsabilizar os municípios e as escolas diante dos seus possíveis 

‘fracassos’ nos resultados avaliativos. Neste bojo, o DME é um ator articulador dessas políticas nos cenários 

municipais de rede ensino, controlado direta e indiretamente pelo Ministério da Educação, com vias ao 

financiamento ou não de suas redes de ensino, a partir de resultados avaliativos. Ou seja, os municípios ficam 

sobrepostos a ação do órgão central em detrimento de sua autonomia sustentada pelo CF/1988 que não tem, 

especialmente, pela mínima condição financeira e de interesse político do agente do Estado nos municípios, 

atrelando essa realidade a uma expectativa de qualidade da educação, introjetados em modelos de qualidade 

[total] sui generis.  
36

 Foi secretário municipal de educação na gestão de Luiza Erundina nos anos de 1989 a 1992, na cidade de São 

Paulo/SP- Brasil.  
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primeiro momento, pais e mães ganhassem ingerência nos destinos da escola 

de seus filhos, num segundo, esperamos, é a própria comunidade local que, 

tendo a escola como algo seu, se faz igualmente presente na condução da 

política educacional da escola. Era preciso, pois, democratizar a Secretaria 

(FREIRE, 2000, pp. 74-75). 

 

 

Trazer à tona a necessidade de democratizar a Educação Pública é considerar que ela é 

uma instância organizativa, que como espaço público, precisa se manter a partir da 

participação da comunidade a fim de sucumbir com a centralização do poder, com as práticas 

partidárias, com o autoritarismo e outras dinâmicas coronelistas que marcam o tradicional 

papel da educação. Assim, pensar em uma qualidade [social] é partir da premissa que se 

poderá por meio da educação [pública] reelaborar um projeto de sociedade e Estado que 

sejam justos para todas e todos, de modo inclusivo. 

Assim, a gestão municipal de educação torna-se uma atividade meio para um fim 

educativo com vias a processos de socialização, de posição em relação à convivência com o 

diferente, para participar dos rumos de desenvolvimento desses espaços que as pessoas vivem, 

contra argumentar, propor, discordar, avaliar, colaborar no controle social, de modo que as 

instâncias públicas se movimentem. 

Com tal característica, no item seguinte será discutido a organização da gestão da 

educação nos municípios, assim como o perfil e articulação do dirigente municipal de 

educação, atentando-se para as condições políticas, econômicas e culturais que norteiam o 

trabalho de um gestor(a) de educação de município, de modo que, se conjecturar de modo 

mais micro  — teoricamente — Gestão Municipal de Educação.  

 

 

3.2 A gestão da educação nos municípios brasileiros e suas mediações com conceito(s) de 

qualidade 

 

O marco legal e regulatório da educação nacional se estrutura da seguinte forma: Na 

esfera central se dispõe da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDBEN 9394/96, de Leis Ordinárias, Plano Nacional de Educação (Lei 

10.172/ 2001), Portarias do MEC, Resoluções do Conselho Nacional de Educação (Lei nº 

9.131/95) — CNE e outras. No âmbito estadual, dispõe-se de legislação ordinária, 

complementar e medidas provisórias, do órgão estadual de educação e do Conselho Estadual 

de Educação da Paraíba (Lei nº 2.864/62), Plano Estadual de Educação da Paraíba (2015-2025 

da Lei nº 10.488/2015). E na esfera municipal, os decretos, resoluções do Conselho Municipal 

de Educação, Plano Municipal de Educação, Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais do 



81 
 

Magistério, Currículo Escolar, e outros documentos que organizam juridicamente o 

funcionamento da educação pública (GADOTTI; ROMÃO, 1993). 

Diante disso, a educação municipal brasileira está organizada em sistemas municipais 

de ensino, onde representam os seguintes elementos: as regras jurídicas o arranjo e a estrutura. 

Essa última corresponde aos órgãos combinados hierarquicamente, a exemplo da Secretaria 

Municipal de Educação. O arranjo ou fato educacional é a rede escolar em seus diferentes 

níveis e as regras jurídicas são leis, portarias, decretos, atos e resoluções construídas pelos três 

níveis de governo, como assinalam Gadotti e Romão (1993). Contudo, nem todos os 

municípios possuem sistema municipal próprio, organizando sua educação através do Sistema 

Estadual de Educação. 

O DME administra a educação municipal na Secretaria Municipal de Educação. Cada 

secretaria se estrutura de acordo com o tamanho do município e a política local, podendo ser 

subdividida por setores hierarquicamente organizados ou coordenações setoriais. E ainda há 

secretarias de educação que por ter poucos profissionais não há divisão de funções. 

As ações da educação acontecem por meio da relação de complementariedade entre 

União, estados e municípios através do Regime de Colaboração das três esferas de governo. 

Exemplos dessa relação são as políticas de gestão escolar, currículo escolar, formação de 

professores e planos estratégicos de educação, como é o caso do PDE e PAR, que trazem em 

seu bojo uma concepção de qualidade de educação híbrida, com contornos ideológicos, ora de 

qualidade total e noutras de uma qualidade social.  

As relações intergovernamentais são importantes para a organização da educação e 

compartilhamento de responsabilidades entre os entes federados, uma vez que contempla o 

que reza a constituição de 1988 no artigo 211 e na LDB 9394/96 em seu artigo 8º, sobre a 

organização federativa em regime de colaboração entre a União, os estados, do Distrito 

Federal e os municípios. 

O regime de colaboração é uma das dimensões do federalismo. Segundo Abrucio 

(2010), o federalismo é uma maneira de arranjo territorial do Estado impactando na 

organização dos governos e o modo como respondem aos cidadãos. É um modelo de Estado 

heterogêneo e desigual, onde as localidades passam a ter autonomia compartilhada com a 

União. Nesse sentido, é preciso construir uma ideologia nacional respaldada pelas 

instituições. 
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A relação federativa
37

 entre os entes pressupõe a descentralização, na sua tradução 

pós-estrutural, como municipalização, a previsão de políticas planejadoras, o regime de 

colaboração, autonomia dos municípios, contudo, não elimina a responsabilidade da União.  

Para Gadotti (1993) a descentralização é na verdade a municipalização que tem acompanhado 

o fenômeno global da descentralização. Trata-se de uma das dimensões do Federalismo, além 

das relações intergovernamentais e a coordenação federativa.  

 

Pode-se afirmar que ele é imanente ao federalismo como cooperação. Ele se 

constitui na estratégia edificada para propiciar o estabelecimento de relações 

democráticas entre os entes, teoricamente, iguais e autônomos, com base em 

uma estrutura horizontal e de cooperação [...] (CABRAL NETO, CASTRO e 

BARBALHO, 2014, pp.48-49). 

 

 

Cabral Neto, Castro e Barbalho (2014) ressaltam que a autonomia é uma das 

dimensões constitutivas do federalismo, uma vez que, o compartilhamento de poder entre a 

União, estados e municípios não ocorrem de forma hierárquica, mas em uma relação entre 

iguais, portanto, os municípios passam a ter autonomia para gerir suas políticas e financiarem 

suas ações com a colaboração dos outros entes federados. 

No capítulo IV da Constituição Federal (1988), em seu Artigo 18, estabelece-se aos 

municípios “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 

termos desta Constituição” (BRASIL, 2017). 

A autonomia é uma dimensão fundamental para a atuação de DME, visto que 

corresponde à liberdade de se pensar e executar ações educativas que vá ao encontro do que a 

gestão pretende, como o tipo de concepção de qualidade da educação. Nessa esteira, 

teoricamente, o DME passa a ter mais poder diante de ações políticas, pedagógicas e 

financeiras. 

Todavia, na prática, a gestão municipal de educação enfrenta alguns impasses 

políticos, financeiros e técnicos que dificultam a autonomia de DME para uma dinâmica de 

atuação na relação com a qualidade social, tais como: ingerência política, o que significa 

dificuldade  

 

                                                           
37

 Essa pesquisa não pretende fazer uma análise do federalismo, no entanto, é imprescindível apontá-la para que 

se possa compreender a organização e a estrutura da gestão municipal de educação, uma vez que concordamos 

com Abrucio (2010) no que refere as tensões intergovernamentais presentes no contexto federativo e como elas 

influenciam as políticas educacionais e a gestão educacional, respectivamente. 
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para formular e implementar os programas governamentais, mesmo  quando  

há  dinheiro  federal  ou estadual envolvido; e os males que atrapalham a 

democratização dos municípios, como o clientelismo, a “prefeiturização” 

(isto é, o excesso de poder nas mãos do prefeito), o pouco interesse em 

participar politicamente e/ou de controlar os governantes (ABRUCIO, 2010, 

p.46). 

 

 

Além dessas dificuldades apresentadas por Abrucio (2010), complementa-se o exposto 

com a incompatibilidade entre receitas e despesas, a fragilidade técnica de formação jurídico 

político-pedagógica do DME, técnicos e gestores de escolas, além de as estruturas de 

democratização incipientes, o jogo político partidário que atrapalha a atuação de DME, dentre 

outros impasses. 

O dirigente municipal de educação precisa dar conta de um novo sentido de gestão, em 

que o Estado tem conduzido as políticas públicas, demarcando ideologias “modernizantes” de 

gestão educacional, como afirma Barroso (2005), agudizando os processos e exigindo 

resultados, tornando os municípios apenas coadjuvantes dos fins educacionais, ferindo o 

principio da autonomia, em algumas políticas, servindo a uma lógica de gestão que encontra à 

organização do próprio capital. 

É por dentro da educação pública que se tem controlado, formado e reproduzido 

massas para produção e consumo, assentados em discursos de democratização e qualidade da 

educação pública como discutem Neves e Falleiros (2015).  

Isso significa dizer que o Federalismo, apesar de ser positivo no sentido de 

descentralizar o poder, é um modelo de Estado que desconcentrou o poder, antes centralizado 

na União, e concentrou nos municípios, no caso da responsabilização com a manutenção das 

políticas educacionais e isso tem imbricação direta com a atuação de DME em relação à 

qualidade social. 

Como preleciona Arelaro (2007) 

 

Por coerência com o novo momento histórico, uma visão tecnocrática da 

educação é estabelecida, onde o controle das ações educacionais é sempre do 

Poder Executivo, e a descentralização das ações, uma simples estratégia 

organizacional, que visa somente uma maior racionalidade dos recursos 

utilizados e o desenvolvimento mais rápido e menos oneroso dos fins 

previstos para a escola e a educação, reafirmando os termos da reforma 

administrativa da época (Decreto-Lei n. 200/1967), cuja diretriz principal era 

a “descentralização das ações e centralização das decisões” (ARELARO, 

2007, p. 907). 
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Concorda-se com a autora quanto ao controle da educação ser exercido pela União, 

por meio das políticas educacionais, em uma desconcentração de poder que direciona 

concepções ideológicas de educação e Estado que são materializadas nas práticas de DME, 

gestores e docentes. 

Por sua vez, o DME tem autonomia para gerir as políticas e adequá-las ao contexto 

municipal, como é o caso do PME (2015-2025), do PAR (2016-2019) e de outros planos. No 

entanto, necessita de apoio técnico, político e financeiro local, caso contrário, reproduzirá as 

vontades do MEC passivamente. 

A gestão gerencial da educação é um obstáculo para atuação de DME a fim de 

qualidade social, pois materializa uma ótica tecnocrática em detrimento de uma visão política 

de educação, apesar de estar condicionada por uma vontade política. Ou seja, os interesses 

políticos que condicionam o modelo de gestão gerencial (tecnocrático) são próprios de 

mercado e não favorecem, por isso, uma gestão que dinamize uma qualidade social da 

educação. 

No seu capítulo III, a Constituição Federal (1988), no que se refere à Educação, à 

Cultura e aos Desportos, em seu Artigo 205, diz que: 

 

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

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p.123). 

 

 

Adiante, no Artigo 206, inciso VII, determina “garantia de padrão de qualidade”. No 

artigo 208, reza sobre os deveres do Estado e, no Artigo 211, prescreve como se organizará o 

regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; no § 2º, 

cita que “Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e da educação 

infantil” (BRASIL, 1988). E em seu Artigo 214 estabelece os fins do Plano Nacional de 

Educação (2014-2024), que dentre eles, situa-se no inciso III a “melhoria da qualidade do 

ensino” (BRASIL, 2017). 

Destaca-se, nos referidos Artigos da Constituição Federal de 1988, a ênfase na 

descentralização das responsabilidades entre os entes federados, o estabelecimento de padrões 

de qualidade, tendo como elemento organizativo o Plano Nacional de Educação (Lei 

13.005/2014).  

No terreno da educação, 
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a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB – (Lei n. 9.394/96) dispõem sobre a distribuição de 

responsabilidades governamentais na educação escolarizada, atribuindo 

inclusive detalhadas competências aos municípios. Em diferentes dimensões 

da atuação das esferas de governo na educação – como na oferta, 

financiamento, normatização e planejamento –, foram definidas, no marco 

constitucional-legal, competências que combinam autonomia, 

complementaridade e coordenação (FARENZENA; MARCHAND, 2013, 

p.796). 

 

 

As responsabilidades da educação municipal se desenham através de Sistema 

Municipal de Ensino, que implica a unidade na diversidade. Estudiosos de educação no Brasil 

criticam a criação de Sistemas Municipais de Educação por temerem a municipalização do 

ensino e a privatização, onde os municípios se responsabilizem pela educação e os estados e a 

União os abandonem (GADOTTI, 1993).  

Corroborando com Gadotti (1993), Bedê (1993) afirma que a organização que se 

conjectura em um sistema municipal de ensino
38

 (normas jurídicas, fato educacional e 

estrutura) não é reconhecida por alguns filósofos e estudiosos como sistema, haja vista que o 

município não tem o poder de legislar se sobrepondo a União, de modo que, o sistema de 

ensino como se configura nas municipalidades
39

 não exclui a competência legislativa da 

União. 

A preocupação dos teóricos, datada pela análise de Gadotti em 1993, tem se 

concretizado nos dias atuais, como marca a crítica de Farenzena e Marchand (2013), de modo 

que implica na atuação de DME em uma dinâmica de qualidade social, ao considerar a 

condição política, técnica e financeira do município, além da proposição ideológica do grupo 

político local, o qual influencia a atuação de DME. 

A LDBEN - 9394/96 regulamenta a educação brasileira e dita no Art. 11 referente aos 

municípios a incumbência de: 

 

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da 

                                                           
38

 O Sistema Municipal de Ensino é um composto de elementos coesos e operantes que se organizem em uma 

estrutura articulada intencionalmente para um resultado que corresponda aos ideais exigidos pela 

complexificação da sociedade, a partir da organização descentralizadora do Estado brasileiro. Contudo, os 

sistemas municipais de ensino têm caminhado para a municipalização do ensino e a privatização, 

desconcentrando responsabilidades da União, como já anunciava Gadotti (1993).  
39

 No artigo 14 da LDB 9394/96 que reza sobre os sistemas municipais de ensino, inclui a rede pública, a rede 

privada e os órgãos e serviços municipais de caráter normativo, administrativo e apoio técnico (BRASIL, 2017). 

A Secretaria Municipal de Educação é um órgão do Sistema de Ensino, assim como o Conselho Municipal de 

Educação. 
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União e dos Estados; II – exercer ação redistributiva em relação às suas 

escolas; III – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema 

de ensino; V – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de 

sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. Parágrafo Único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar 

ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema de educação 

básica (BRASIL, 1996, p.5).  

 

 

O artigo 14 define a forma de gestão democrática do ensino para a educação básica, a 

partir da participação da comunidade e dos profissionais de educação em conselhos escolares. 

Todavia, não cita a gestão democrática para a Secretaria Municipal de Educação-SME.  

No terreno da qualidade da educação, a LDBEN 9394/96, no artigo 3º item IX 

descreve que o ensino precisa garantir um padrão de qualidade; no artigo 4º, inciso IX cita a 

necessidade de padrões mínimos de qualidade de ensino.  

A busca por padrões de qualidade parece revelar a necessidade de definir a qualidade 

para o campo da educação, haja vista que o conceito de qualidade tem estado relacionado às 

concepções de mercado. Nesse sentido, é possível fazer uma analogia com as etapas da 

qualidade do produto discutida por Almeida e Toledo (1991), onde se separam em 

desenvolvimento do produto (aqui o desenvolvimento da aprendizagem); desenvolvimento do 

processo (gestão gerencial); - produção propriamente dita (resultados das avaliações 

externas); - comercialização e atividades pós-venda (publicização dos resultados e 

ranqueamento). 

A concepção de qualidade reproduzida na LDBEN 9394/96 não explicita um juízo de 

valor para conceitua-la. Porém, subentende que a qualidade da educação perpasse pelo 

desempenho escolar efetivo do educando, em que se torne um fim para o ensino, se 

assemelhando as etapas do processo de qualidade discutida por Almeida e Toledo (1991) para 

definir a qualidade total do produto. 

Do conjunto dos dispositivos constitucionais sobre educação, é possível inferir que 

essa qualidade diz respeito ao caráter democrático, cooperativo, planejado e responsável da 

gestão educacional, orientado pelos princípios arrolados no artigo 206 da CF/1988. Entre 

estes, colocam-se a garantia de um padrão de qualidade do ensino e a gestão democrática 

(FREITAS, 1998). 

Já em relação aos parâmetros de qualidade, Dourado e Oliveira (2009) dizem que se 

configuram em uma concepção centralizadora de educação, marcadamente por revelar um 
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quadro complexo, relativo ao estabelecimento de parâmetros de qualidade 

em um cenário desigual e combinado que caracteriza a educação brasileira. 

Este cenário é fortemente marcado por desigualdades regionais, estaduais, 

municipais e locais e por uma grande quantidade de redes e normas nem 

sempre articuladas. Nesse contexto, como avançar para a construção de 

indicadores comuns? Como assegurar educação de qualidade para todos? 

(DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 204). 

 

 

O estabelecimento de um parâmetro de qualidade em um cenário desigual como o 

Brasil é uma intenção discursiva a priori, pois é complexa quando passa a ser materializada, 

em se tratando da dimensão territorial brasileira e suas diferenças regionais e a desigualdade 

social existente. No entanto, não pode ser excluída das políticas educacionais, haja vista que é 

necessário estabelecer indicadores que se estruturem na obrigatoriedade do Estado em 

oferecer condições materiais de acesso e permanência à educação pública, com qualidade. 

Por sua vez, a vinculação das políticas educacionais aos interesses de caráter 

econômico, como afirmam Castro, Alves e Barbalho (2009), tem uma relação histórica da 

educação com os interesses do capital, de modo que, consideraremos que a qualidade poderá 

ter dois padrões: um para a escola pública com a formação de mão de obra para o mercado de 

trabalho, menos qualificado, e o outro para escola privada, com a formação para um mercado 

mais qualificado. Dando continuidade, nesse entendimento, à dualidade na formação escolar e 

consequentemente à qualidade da educação. 

Esse panorama apresentado sobre a legislação educacional, tendo como movimento de 

análise a qualidade e a gestão da educação municipal, materializa-se, concomitantemente, nos 

planos e programas de educação, viabilizados nos municípios.  

 

3.2.1 A qualidade da educação em Planos e programas de educação  

 

O contexto econômico e político da primeira década dos anos 2000 foram de grande 

importância para as políticas de educação brasileira, uma vez que, foi instituído pelo decreto 

6.094, o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, lançado em 24 de abril de 2007 no 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva.  

Os programas que compõem o PDE estão presentes em todos os níveis da educação 

brasileira. Na educação básica até o ano de 2010 tinha 64 programas. Dentre elas: o Plano de 



88 
 

Metas Compromisso Todos pela Educação, o PAR
40

 (2007), o Fundeb
41

 (2007), IDEB
42

 

(2007) e outros. 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação foi criado pelo decreto 

6.094/2007. Em seu artigo 1º institui: 

 

Art. 1
o
  O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

(Compromisso) é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica 

(BRASIL, 2007, p.1). 

 

 

A melhoria da qualidade da educação básica passa a ser o discurso norteador desse 

plano e de todos os programas ligados a ele. No artigo 3º do decreto 6.094/2007 a qualidade 

da educação é aferida com base no IDEB, demonstrando no texto que esse último seria o 

indicador de qualidade objetivo da educação brasileira. 

Nesse caminho, os municípios brasileiros têm executado planos e programas, como o 

Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, o Caminho da Escola, o Educação conectada, o 

Escola acessível, o Novo Mais Educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar-

PNAE, o Programa Nacional do Transporte Escolar- PNATE, o Programa Nacional do Livro 

Didático- PNLD, as Salas de Recursos Multifuncionais, o Programa Saúde na Escola-PSE, o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC e o mais recente Mais 

Alfabetização, dentre outros. 
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 “O Plano de Ações Articuladas é um instrumento de planejamento da educação por um período de quatro 

anos. É um plano estratégico de caráter plurianual e multidimensional que possibilita a conversão dos esforços e 

das ações do Ministério da Educação, das Secretarias de Estado e Municípios, num SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO. A elaboração do PAR é requisito necessário para o recebimento de assistência técnica e financeira 

do MEC/FNDE, de acordo com a Resolução/CD/FNDE n° 14 de 08 de junho de 2012”. O PAR é um 

instrumento de planejamento estratégico e diagnóstico da realidade da educação municipal composto por quatro 

dimensões: gestão educacional; formação de professores e profissionais de serviço e apoio escolar, práticas 

pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos. O DME é responsável em articular junto à 

comunidade escolar, por meio do Comitê Local do Compromisso o diagnóstico e o planejamento de ações para 

serem efetuadas em regime de colaboração com a União e o estado. Informações disponíveis em 

https://www.fnde.gov.br/programas/par/perguntas-frequentes. Acesso em 20 de novembro de 2018. 
41

 O Fundeb foi instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela 

Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 

2007, e pelos Decretos nº 6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro de 2007, respectivamente. Informação 

disponível em http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb. 

Acesso em 20 de maio de 2018. 
42

 O índice de desenvolvimento da educação básica-IDEB foi criado em 2007 e reúne resultados do fluxo escolar 

e da média de desempenho nas avaliações. É calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos 

no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. Informações 

disponíveis em http://portal.inep.gov.br/ideb. Acesso em 20 de maio de 2018. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVv7z8iLTVAhVFhpAKHThcCD4QFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.fnde.gov.br%2Ffndelegis%2Faction%2FUrlPublicasAction.php%3Facao%3DgetAtoPublico%26sgl_tipo%3DRES%26num_ato%3D00000014%26seq_ato%3D000%26vlr_ano%3D2012%26sgl_orgao%3DCD%2FFNDE%2FMEC&usg=AFQjCNEBSi_PH7YvKxr2LDZY_Efhe9I5Og
https://www.fnde.gov.br/programas/par/perguntas-frequentes
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb
http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-anresc
http://portal.inep.gov.br/ideb
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Esses programas e planos buscam a melhoria da qualidade da educação brasileira, o 

acionamento do regime de colaboração e a autonomia e eficiência da gestão municipal de 

educação. Nessa esteira, ao mesmo tempo, reproduzem a base ideológica da gestão gerencial 

em um discurso contraditório de gestão democrática. 

O PDE traz em seu texto a necessidade de viabilizar a cooperação entre os entes 

federados, como não se havia antes na história do país. Pela primeira vez os municípios 

passaram a ter um planejamento articulado com a União, e assumem as responsabilidades 

técnica e financeira. Essa nova roupagem da política educacional trouxe ganhos para a gestão 

municipal de educação, no que refere à qualificação de gestores e suas equipes, a melhoria das 

condições de trabalho nas secretarias de educação, a participação da comunidade escolar e 

local nas discussões dos rumos da educação no país, especialmente através do Plano de Ações 

Articuladas- PAR, da formação dos conselheiros escolares e outras ações de gestão da 

educação que se intensificaram em meados dos anos 2000 com os governos Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003- 2010) e Dilma Roussef (2011-2016). 

 Por outro lado, essas políticas reforçaram a perspectiva da responsabilização, 

impondo aos gestores municipais, escolas, professores e comunidade uma maior participação 

e responsabilidade quanto à qualidade e aos serviços prestados pela educação pública, em 

detrimento de se ter condições de trabalho, por exemplo. Cabe(ria) aos gestores dar(em) conta 

de gerir a educação pública se responsabilizando por todos os resultados. 

  Martins e Neves (2015) discutem que, nessa nova ordem social, a participação 

política, foi planejada no âmbito da democratização da democracia, isso consiste em “forjar 

um sistema de valores, ideias e formas institucionais e organizacionais mais compatíveis com 

a noção de colaboração e coesão social” (MARTINS; NEVES, 2015, p. 36). 

A reflexão dos autores denuncia a contradição que coexiste nas políticas de educação 

brasileira, onde propõe arranjos de gestão democrática e com fins sociais e, ao mesmo tempo, 

advogam na defesa de novos parâmetros técnicos e ético-políticos, como o binômio, cidadania 

e competitividade. 

França (2009) afirma que as políticas de educação dos anos 2000 definiram ações 

prioritariamente nos terrenos da racionalização organizacional, na mudança na gestão e a 

descentralização do financiamento da educação com a finalidade da melhoria da qualidade da 

educação. Segundo a autora a qualidade tem atravessado as reformas educacionais como 

estratégia que guia o processo ensino-aprendizagem. 

Nessa direção, Dourado (2007) discute que a melhoria da qualidade reclama por 

outros fatores que contribuem com ela, como os elementos internos e externos. Os elementos 
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internos se referem ao projeto politico pedagógico elaborado pela comunidade escolar, o PME 

consistentemente discutido pela sociedade, a ativação do Conselho Municipal de Educação e 

Conselho Escolar. Os elementos externos estariam relacionados às condições de vida dos 

educandos e de suas famílias, viabilizadas por políticas de longo prazo. 

 França (2009) e Dourado (2007) apresentam um panorama do sentido de ‘melhoria da 

qualidade da educação’ apropriada nas políticas educacionais, demonstrando um avanço no 

acesso e permanência dos alunos na escola, certa autonomia de gestores municipais de 

educação com a descentralização financeira e o aperfeiçoamento na gestão da educação, com 

a racionalização organizacional. 

O DME tem corroborado com as políticas de avaliação e as lógicas que a sustentam, 

como a responsabilização pelos resultados. Isso tem sido identificado na criação de políticas 

de avaliação estaduais e municipais com o intuito de alcançar a média do IDEB. No ano de 

2012 seguindo a lógica do IDEB, a Paraíba criou o Sistema de Avaliação da Educação da 

Paraíba- IdePB, cujo objetivo é  

 

diagnosticar o desempenho dos estudantes em diferentes áreas do 

conhecimento e níveis de escolaridade, bem como subsidiar a 

implementação, a (re)formulação e o monitoramento de políticas 

educacionais, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade da 

educação no estado (PARAÍBA, 2012, p.12). 

 

 

Em 2017, o estado cria o SOMA - Pacto pela aprendizagem na Paraíba, através do 

decreto 37.234 de 14 de fevereiro de 2017. A metodologia, conteúdos e a gestão serão 

próprios do estado da Paraíba, tendo a Secretaria Estadual de Educação do estado a 

administração do programa. Os municípios paraibanos poderão aderir ao pacto sob o regime 

de colaboração, entre Secretarias Municipais de Educação e a Secretaria Estadual de 

Educação da PB.  

Segundo o decreto, o governo do estado disponibiliza cooperação técnica aos 

sistemas/redes de ensino, objetivando a melhoria de aprendizagem dos estudantes. Os dois 

municípios, objetos dessa pesquisa, aderiram ao SOMA no ano de 2017. 

Um dos municípios da microrregião de Cajazeiras/PB criou, no ano de 2017, o “Ações 

para melhoria do Ideb Cajazeiras” – AMIC, com a finalidade de condicionar os estudantes às 

avaliações externas. Desse modo, inicialmente, foram realizadas avaliações de português e 

matemática com educandos do 4º e 5º anos do ensino fundamental. Concomitantemente 
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aconteceram formações para os gestores, coordenadores pedagógicos e professores a fim de 

adequar o currículo à avaliação.  

Por outro lado, esses planos e programas reproduzem em sua égide uma política 

neoliberal fincada na lógica do desempenho, do custo X benefício, meritocracia, 

responsabilização local e desresponsabilização estatal, foco nos resultados em detrimento do 

processo, instrumentaliza o trabalho na gestão e, por sua vez, impede ou limita a reflexão e 

análise da prática, tornando a atuação de DME mais técnica e instrumentalizada do que 

formadora nos termos que estão sendo utilizados neste trabalho no que condiz sobretudo à 

qualidade social da educação. 

O terreno dessas políticas produz, também, um juízo de qualidade afeito à política 

neoliberal, em que o foco, segundo Ramos (1994), passa a se dar orientado para as pessoas, 

no caso os clientes (alunos); em seguida aos processos, que se referem às atividades técnicas, 

pedagógicas e administrativas, o terceiro foco é orientado para instrumentos e metodologias 

para levantar e resolver os problemas da educação local e o quatro para a coletividade, no 

sentido de responsabilizar a comunidade pelos resultados daquela rede de ensino, se 

caracterizando como a responsabilização pelo controle social.  

O DME nesse contexto precisa mediar esses planos no município de modo a 

conquistar resultados que sejam aferidos positivamente pelo IDEB e com isso, em um retorno, 

a educação municipal seja reconhecida como uma educação de qualidade. Nesse jogo, ficam 

nítidas as categorias de responsabilização, padronização, meritocracia, privatização, avaliação 

e regulações próprias do modelo gerencial.  

Nesse sentido, o DME fica atado a essa lógica do sistema, pois avanço nas metas do 

IDEB é garantia de reconhecimento social e financeiro. De modo que se verifica a 

“transposição direta do conceito de qualidade própria dos negócios comerciais para o campo 

dos direitos sociais e, nestas, a educação pública”. (SILVA, 2009, p.4). 

 A concepção de qualidade própria de mercado, uma qualidade total, não busca a 

superação de desigualdades sociais, porém a amplia, já por dentro da educação, quando do 

ranqueamento entre as escolas, gestores e professores na constituição de uma cultura 

individualista e meritocrática. Além disso, desconsidera a condição socioeconômica e cultural 

dos municípios. 

Em contraposição, a qualidade a qual esse trabalho defende se pauta na 

 

criação de condições, dimensões e fatores para a oferta de um ensino de 

qualidade social [...] em sintonia com ações direcionadas à superação da 
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desigualdade socioeconômica-cultural presente nas regiões; o 

reconhecimento de que a qualidade da escola para todos, entendida como 

qualidade social, implica garantir a promoção e atualização histórico-

cultural, em termos de formação sólida, crítica, ética e solidária, articulada 

com políticas públicas de inclusão e de resgate social (DOURADO; 

OLIVEIRA, 2009, p. 211, colchetes meus). 

 

 

A atuação de DME em relação à qualidade social requer, nesse sentido, a luta e a 

crítica, inicialmente, a concepção de qualidade constituída nos planos e programas de 

educação nacional por serem reducionistas, uma vez que, a qualidade precisa ser tratada como 

um fenômeno social e processo histórico e nesse entendimento é indispensável que entre em 

sintonia com a superação de desigualdades e, ao mesmo tempo, promova a inclusão social. 

Sabe-se que o contexto de atuação do(a) DME é tenso, contraditório e retrata a luta de 

classes que há no interior do Estado, uma vez que, a concepção de qualidade advogada pelo 

Estado brasileiro não tem dado conta das desigualdades educacionais do país e isso tem sido 

tensionado nas escolas, seja por professores, pais e mães de alunos e os próprios gestores. 

Essa insatisfação constitui e é constituidor de tensões, as quais, segundo Freitas (2005) 

  

É na tensão entre as políticas públicas centrais e as necessidades e os 

projetos locais que se constrói a qualidade das escolas, a partir de 

indicadores publicizados e assumidos coletivamente, articulados no projeto 

pedagógico da escola. A noção de “qualidade negociada”, ao admitir que os 

problemas são fortemente contextualizados e plurais, não quer com isso 

sugerir, sequer, que cada uma das escolas defina autônoma e isoladamente 

seus indicadores de qualidade (FREITAS, 2005, p.924). 

 

 

Para dar conta dessa atuação para outra perspectiva de qualidade que possa ir ao 

encontro da função social da educação pública, faz necessário, dentre outros fatores, construir 

um plano municipal de educação que considere as “políticas globais emanadas de órgãos 

centrais – que configura uma cesta de indicadores com os quais se compromete e se 

responsabiliza, demandando do Poder Públicas as condições necessárias à sua realização” 

(FREITAS, 2005, p. 924), no sentido de viabilizar um projeto de emancipação social por meio 

de uma democracia participativa
43

. 

No que refere ao Plano Nacional de Educação-PNE (2014-2024), ele apresenta a 

qualidade como adjetivo qualificador de estratégias e de metas da Educação Básica ao Ensino 
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 Esse trabalho compreende que a democracia participativa pressupõe a existência de tensões entre classes e de 

heterogeneidade de vontades e interesses. De modo que, se opõe ao sentido dado à democracia atualmente que se 

refere a uma democracia consentida, que segundo Oliveira e Barros (2015) se constituem através de estratégias e 

princípios que necessitam da colaboração das classes trabalhadoras nessa construção com a finalidade de reduzir 

as tensões entre as classes e responsabilizar socialmente a classe trabalhadora. 
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Superior; a ênfase na qualidade toma corpo no discurso de educação que dê conta das 

desigualdades sociais no Brasil e articule os entes federativos através de metas que estruturem 

esse fim, como a universalização e ampliação da escolaridade básica, triplicando, inclusive, as 

matrículas no ensino profissional e outras metas que buscam o acesso e a permanência de 

todas e todos à educação, de modo que o termo qualidade é descrito 63 vezes em todo o 

documento em uma perspectiva que mais se aproxima da esfera dos direitos sociais, dentre 

eles a minimização e/ou exclusão das desigualdades do país, por meio do acesso e 

permanência na educação. 

Por sua vez, o PNE (2014-2024) discorre em uma perspectiva de educação mais 

competitiva, com base em conquistas de metas, secundarizando a diversidade e desigualdade 

social que é latente no Brasil. Isso demonstra que a própria defesa de minimização da 

desigualdade por meio da educação não considera que a desigualdade resulta de fatores 

econômicos, políticos e sociais que estão além das condições de intervenção que a educação 

possa oferecer. 

Em relação à qualidade no PNE (2014-2024), A meta 7 apresenta a descrição de como 

alcançar a qualidade da educação básica, em que diz que se pretende 

 

fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as 

seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino 

médio (BRASIL, 2014, p.31). 

 

 

Percebe-se que a qualidade da educação fica limitada à aferição de mérito e a 

dissimular a desigualdade social sob a forma de indicadores “neutros”, de cunho gerencialista, 

totalmente discrepantes da qualidade social. A meta 7 não considera fatores como: a formação 

inicial e continuada de gestores e docentes, as condições de infraestrutura das escolas, o 

acesso às escolas, as metodologias de ensino aplicadas, o tipo de gestão, o tempo e o espaço 

escolar, além dos fatores externos à escola, como a condição de moradia de estudantes, a 

relação familiar, a violência, a uso de drogas, o adoecimento, entre tantos outros aspectos que 

interferem no resultado do IDEB, e consequentemente na qualidade da educação. 

Castro (2009) afirma que nesse novo cenário os indicadores vão apontar uma visão 

restrita de educação e qualidade, uma vez que 

 

os indicadores de qualidade passaram a ser medidos por taxas de retenção, 

taxas de promoção, comparação internacional dos resultados escolares, 
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supervalorização da competitividade e da produtividade e novos métodos de 

gerenciamentos de sistemas educacionais. Nessa concepção, a qualidade é 

vista numa ótica econômica, pragmática, e gerencial, enfim, numa visão 

meramente técnica, caracterizando uma visão bastante restrita de educação 

de qualidade (CASTRO, 2009, p.22). 

 

 

Nessa linha de análise, Freitas (2007) problematiza em torno desses indicadores para 

medir a qualidade, para que reflitamos sobre os interesses que norteiam as políticas de 

avaliação do Brasil e a concepção de qualidade injetada nessas políticas,  

 

Chama a atenção que o MEC tenha optado pelo IDEB como referência de 

qualidade. Por que não constituímos uma medição baseada no custo 

aluno/qualidade, na qual se levaria em conta uma série de variáveis que são 

necessárias ao funcionamento adequado de uma escola de qualidade? Por 

que não definimos o que entendemos por uma escola que tenha condições de 

ensinar e não criamos um indicador mais amplo e sensível às desigualdades 

sociais? (FREITAS, 2007, p.981). 

 

 

Corroborando com a problematização de Freitas (2007), Gadotti (2013) afirma que 

não é a educação que cria a desigualdade, pois ela já existe, porém, a escola a reproduz e 

escolhe quem será incluído ou não. Em outras palavras, associar a qualidade da educação ao 

desempenho do aluno em provas de larga escala é excluir esse aluno e, ao mesmo tempo, 

desresponsabilizar o Estado e responsabilizar docentes e gestores locais pelo sucesso ou 

fracasso dos educandos. 

Ao mesmo tempo em que as políticas educacionais tratam a qualidade da educação por 

meio de uma pedagogia da qualidade total (RAMOS, 1994), outras políticas passam a 

apresentar em seus textos o discurso de qualidade social, como é o caso das Diretrizes 

Curriculares Nacional da Educação Básica (2013), no que conceitua a educação de qualidade 

social, como sendo  

 

uma conquista a ser construída de forma negociada, pois significa algo que 

se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela 

atuam direta e indiretamente. Significa compreender que a educação é um 

processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 

mantêm e se transformam. Socializar a cultura inclui garantir a presença dos 

sujeitos das aprendizagens na escola. Assim, a qualidade social da educação 

escolar supõe a sua permanência, não só com a redução da evasão, mas 

também da repetência e da distorção idade/ano/série (BRASIL, 2013, p. 20-

21). 
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Nessa mesma perspectiva, a Resolução 04/2010, que define Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, no artigo 8º, apresenta:  

 

A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e 

permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com 

redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série, resulta na 

qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os 

sujeitos do processo educativo (BRASIL, 2010, p.3). 

 

Tais compreensões acerca da qualidade social apontam a esfera escolar como lócus de 

acesso à inclusão social, materializado na permanência e na garantia de o sujeito se inserir na 

cultura e para o tipo de cultura que a educação partilha, de forma negociada. 

Nesse sentido, a qualidade social requer que se possa construir uma concepção de 

qualidade da educação que se desalinhe das lógicas empreendidas pela qualidade total, a fim 

de que o conceito de qualidade seja debatido na educação, através do acionamento de políticas 

de educação inclusivas, que condicionem a permanência dos educandos às suas 

transformações de vida, através de um lugar social da escola, como afirma Carvalho (2007). 

 

Esse novo lugar social da escola impõe que se repense seu significado 

público e os conceitos pelos quais compreendemos e guiamos nossas ações 

educativas [...] Por outro lado, é fundamental frisar que o bem social que se 

almeja democratizar com o acesso de todos à escola não é uma vaga na sala 

de aula ou o acesso físico às dependências da escola. Assim, qualidade de 

ensino na perspectiva de uma educação pública não é a formação de uma 

elite socioeconômica, mas a democratização do acesso aos bens culturais 

comuns que se encarnam nas disciplinas, saberes e valores da instituição 

escolar (CARVALHO, 2007, p.309). 

 

Todavia, a realidade da educação brasileira não tem materializado ações que 

perspective o bem social frisado por Carvalho (2007), tampouco uma qualidade que ultrapasse 

a ideia de produto e de elemento distintivo na sociedade. Uma vez que, a qualidade tem sido 

mensurada e tratada sob o aspecto quantitativo, fundamentada em princípios, dentre outros, da 

desconcentração e a responsabilização, que se complementam e caracterizam os percursos 

políticos de entendimento da qualidade da educação, demonstrando ser um terreno tenso, 

movediço e contraditório, por representar adoção de medidas de avaliação em larga escala que 

desconsidera as diferenças regionais, ranqueando escolas e sistemas de ensino, encarregando 

às localidades, gestores, docentes, discentes pelos resultados da educação pública, definindo 

nesse nicho uma qualidade que difere do sentido social atribuído ao substantivo, pois se limita 

a classificar e categorizar quantitativamente boas e más escolas e alunos bons, não tão bons e 
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os ruins, consequentemente que terão condições de vida também desiguais; onde a escola 

inclui já excluindo. 

Acreditamos que a autonomia do DME embasada no poder conferido aos municípios, 

pode possibilitar a construção de um projeto local institucionalizado que viabilize 

materialmente uma educação pública justa, assumida pela função social de enfrentamento e 

embate a ordem política e econômica hegemônica, configurada para e em uma qualidade 

social.  

Além da autonomia, a vontade política é outro elemento que merece destaque, pois ele 

revela o interesse daquele que está à frente da educação, de modo que, não adianta ter 

recursos financeiros e técnicos, se não coexistir a vontade política de um gestor. Sendo 

assim, a atuação de DME ancora-se, entre outros elementos normativos, na vontade que esse 

sujeito empreende em suas ações, condicionadas por lógicas que podem, inclusive, articular 

ações para uma qualidade social da educação. 

 

  

3.2.2 A qualidade da educação no PME de dois municípios da Microrregião de 

Cajazeiras/PB  

 

A educação municipal direciona suas intenções e ações a partir de programas e 

projetos cunhados no órgão central da educação e no próprio município diante do que 

preconiza a legislação que rege a educação brasileira (LDBEN- 9394/96). Os principais 

planos que direcionam o trabalho de DME são: o PME (2015-2025) formulado de modo 

autônomo pelos dois municípios tendo por base as metas do PNE (2014-2024), além do PAR 

(2011- 2014 e 2016-2019) que reúne programas e projetos pedagógicos e de financiamento da 

educação pública municipal.  

Procurando analisar a concepção de qualidade que norteia a atuação de DME, foram 

explorados os planos municipais de educação dos dois municípios da pesquisa. Ambos foram 

implementados no mesmo período (2015-2025). Segundo as DMEs, os planos foram 

elaborados a partir da discussão com a comunidade local. 

Um dos planos municipais de Educação contempla o termo qualidade 45 vezes, sob 

um aspecto de qualidade para todos(as) em uma tentativa de incluir e ir além do acesso e 

permanência, no entanto, em nenhum momento o termo ‘qualidade social’ é citado.  

No outro plano, a qualidade aparece 36 vezes sem a adjetivação social. Chama a 

atenção o fato de a qualidade mostrar-se como norteadora da discussão do próprio documento, 
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com a indagação “como contribuir com a uma educação de qualidade no município 2?” O 

próprio documento apresenta a resposta: 

 

Procedimentos reais da vontade política em executar; os instrumentos 

capazes de mobilizar a transformação; articular a intenção com a ação na 

garantia de direitos; síntese de um processo de planejamento 

participativo; referência para que a prática da política educacional do 

município realmente aconteça. (PME2, PB, 2015, p.17, grifos meus).  
 

 

Frente ao exposto, provoca nossa atenção à ênfase dada a elementos estruturais da 

qualidade que são a vontade política, a mobilização, garantia de direitos e planejamento. Tais 

dimensões mais se aproximam da qualidade social.  

No PME1 (2015-2025) é dada alusão aos parâmetros de qualidade da educação e 

padrões mínimos de qualidade, além de subordinar a qualidade ao bom rendimento no IDEB e 

políticas do governo federal, como: 

 

Bolsa-Família; PNLD-Programa Nacional do Livro Didático; PAR-Plano de 

Ações Articulada; PDDE; PBA-Programa Brasil Alfabetizado; Educação 

Integral – MAIS EDUCAÇÃO; PNAT- Programa Nacional do Transporte 

Escolar; PNAE- Programa Nacional da Alimentação  Escolar; PNAIC-Pacto  

Nacional  Pela  Alfabetização  na Idade  Certa;  PRONATEC  Mulheres  

Mil;  -  PDDE  Campo;  PDDE  Acessível;  PDDE Atleta  na  Escola;  

Caminho  da  Escola  Campo,  Caminho  da  Escola  Acessível; Mobiliário 

Escolar; Turmas da EJA - PEJA; Cota Salário Educação e outros (PME1, 

2015, p.73). 

 

 

A meta 7, que busca fomentar a qualidade tendo como indicador o IDEB, apresenta 

como estratégias para alcançar esse fim a formação de professores, estudos referentes as 

avaliações externas, o cumprimento do Projeto Politico Pedagógico da escola em sintonia com 

as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, estabelecer parceria com o 

governo federal para reduzir a desigualdade educacional em um programa de correção de 

fluxo, qualificar o sistema de avaliação institucional, publicar experiências exitosas, executar 

o PAR, garantir transporte gratuito para os(as) alunos(as), além de “fixar, acompanhar e 

divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de 

avaliação da Educação Básica e do Ideb, relativos às escolas da rede pública de Educação 

Básica do Município”. (PME1, 2015, p. 84). 

Essas estratégias se alinham para dar conta de garantir resultados de aprendizagem que 

compactuem com as metas do IDEB, com exceção de estratégias que ditam o cumprimento do 

PPP, fator que merece atenção, pois subentende um engessamento do projeto político, uma 
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vez que, ele é citado a partir da necessidade de cumprimento obrigatório, em detrimento do 

diálogo com a comunidade para elaboração do PPP e a partir dele a constituição de 

indicadores de qualidade para a escola. 

No PME2 (2015-2025), do outro município da Microrregião de Cajazeiras-PB, a 

qualidade aparece nos seguintes termos: 

 

As perspectivas que se fazem presentes na melhoria da qualidade da 

educação do município [...], tem primado pelo atendimento às necessidades 

de um profissional inteligente e criativo, teórico e prático em contextos 

escolares, muitas vezes instáveis, indeterminados e complexos (PME2, p. 63, 

colchetes meus)  

 

Promover, conjuntamente, com instituições públicas e particulares, 

fóruns de discussão em defesa de uma Educação Pública de Qualidade para 

Todos (p.70)  
 

Para que o município alcance a média nacional é necessário que haja 

continuidade de crescimento, sempre acima da média nacional. Mas, 

conforme se constatou anteriormente, o gasto efetivado pela própria rede 

municipal já se encontra num nível bastante elevado. Desse modo, é 

razoável propor que o crescimento se dê com base em recursos da 

União. Sem o aporte de recursos externos, a rede municipal de ensino [...] 

não terá condições de instituir o Custo-Aluno-Qualidade (PME2, 2015, p. 

82, colchetes meus). 

 

A perspectiva de qualidade concebida por esse município compreende a relação com 

empresas privadas para discutir a qualidade da educação pública, finalidade contraditória, pois 

alarga a discussão para melhorar o espaço público e, ao mesmo tempo, intenciona um diálogo 

com uma classe oposta que são os setores privados. Seguidamente, o PME1 (2015-2025) 

afirma que o município não tem condições financeiras de viabilizar ações que melhorem a 

educação pública, sinalizando a necessidade de complementação da União. Essa dependência 

financeira é comum nos municípios brasileiros e isso incide na desigualdade educacional. Por 

fim, a qualidade da educação perpassa pelo alcance da média nacional auferida pelo IDEB, 

demonstrando nessas compreensões de qualidade a ideologia neoliberal sustentada pelas 

politicas de educação e reproduzida na gestão municipal de educação. 

 As estratégias para alcançar a meta 7 do PME2 (2015-2025) se referem a manter e 

equipar espaços físicos de laboratórios de matemática, informática, para prática esportiva, em 

regime de colaboração com a União e Estado; assegurar a concretização das ações planejadas 

nos PPPs das escolas no máximo de 3 anos; estimular a autoavaliação das escolas públicas 

municipais, aprimorando os mecanismos de planejamento e gestão democrática; executar o 

PAR; utilizar os resultados das avaliações para melhorar os processos e práticas 
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pedagógicas; atingir a média do IDEB em todas as escolas da rede municipal de ensino; 

cumprir os parâmetros mínimos de qualidade da educação; apoiar políticas de combate a 

violência e ao bullying na escola, garantir nos currículos conteúdos de história e as culturas 

afro-brasileira e indígenas; consolidar a educação escolar no campo; mobilizar as famílias 

para assumirem suas responsabilidades e “colaborar com a União e o Estado no 

estabelecimento de políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, 

de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar” (PME2, 

2015, p. 41). 

Nesse PME2 (2015-2025) além do foco no IDEB com criação de políticas de 

avaliação da rede municipal de educação, uma estratégia que consideramos válida é o uso dos 

resultados do IDEB para melhorar as práticas pedagógicas, ou seja, o indicador passa a 

nortear o planejamento pedagógico de gestão local. Por outro lado, não se considerou os 

fatores externos como indicador de qualidade.  

Os dois municípios apresentam concepções diferentes de qualidade, ora voltada a uma 

qualidade total e noutra a qualidade social, como também tem sido visto no Plano Nacional de 

Educação (2014-2024). Os sentidos diversos se devem à complexidade do conceito de 

qualidade e à própria dicotomia de concepções que há nas politicas educacionais. 

Nesse espírito têm sido usadas categorias iguais com sentidos diferentes por meio de 

terminologias e discursos de matriz ideológica contrária à instituída pelo Estado brasileiro. 

Um exemplo disso é a participação, que é uma categoria estruturante da gestão democrática, 

contudo, é usada na concepção gerencial e da qualidade total da educação, tendo como pano 

de fundo a responsabilização social, desresponsabilizando o Estado. 

 Neves (2010) diz que tem ocorrido nas políticas de educação do Brasil uma mudança 

de sentidos de algumas terminologias de base popular, como o da qualidade social pelos 

grupos de direita, no entanto, as ações das políticas continuam correspondendo a uma lógica 

de base neoliberal, com o foco no acionamento de indicadores de qualidade associados a 

desempenho quantitativo dos alunos em testes estandardizados, excluindo outros fatores 

internos e externos que interferem na qualidade da educação.  

 Nesse cenário, Veiga (2016) expõe que os sentidos de qualidade que passam a 

orientar as políticas de educação a partir dos anos de 1990 apresentam distintas maneiras de 

pensar e estruturar as políticas, de modo que se torna complexo a compreensão de planos e 

programas na atualidade. 

No que se refere às estratégias planejadas para dar conta da meta 7, os dois municípios 

da microrregião de Cajazeiras/PB elaboraram as estratégias de ordem financeira, como a 
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manutenção de espaços para esportes e informática e a formação de professores 

responsabilizando os entes federados para dar apoio ao município, o qual é proporcionado 

pelas ações do PAR, com auxílio da União, segundo as dirigentes
44

.  

Esse fator expõe a dificuldade de DME em articular estratégias do PME (2015-2025) e 

outros planos por falta de recursos financeiros. Nessa esteira, o acionamento de estratégias 

passa pela complementariedade técnica e financeira da União, que nem sempre é finalizada no 

tempo necessário, além da vontade do prefeito e vereadores que, muitas vezes, podem impedir 

a agilidade de ações. 

As estratégias pedagógicas, como a construção do PPP nas escolas, os estudos 

continuados para planejamento pedagógico, os projetos sobre violência e combate ao bullyng, 

o currículo escolar e a autoavaliação parecem mais viáveis no que refere a autonomia de DME 

para articulá-las para uma qualidade social, uma vez que, sugerem a implementação de 

espaços democráticos com o PPP, de inclusão social, quando da inserção de conteúdos da 

cultura afro-brasileira (Lei 10.639/2003) e de projetos sobre violência e bullyng, problemas 

locais que foram sinalizados como estratégias capazes de qualificar a educação e a 

autoavaliação, como medida de avaliação interna e contextualizada. E tais estratégias podem 

ser viabilizadas sem a necessidade de altos investimentos financeiros. 

A meta 7 é reproduzida nos PMEs (2015-2025) seguindo a lógica do PNE (2014-

2024), de modo que o foco é a melhoria da qualidade tendo como indicador o IDEB. Assim 

sendo, as estratégias se alinharam na perspectiva de melhorar quantitativamente o índice da 

educação nesses municípios. A preocupação em atingir a média proposta pelo indicador tem 

virado pano de fundo para as políticas de educação desses dois municípios, como poderá ser 

analisado no capítulo 4. 

O alcance da qualidade social da educação necessita, além de um Plano Municipal de 

Educação condizente com as necessidades reais do município, da vontade política do dirigente 

municipal de educação, como foi sinalizado em um dos planos, quando tratou da vontade 

política. De modo que, concordamos com a afirmativa que segue: 

 

a melhoria da qualidade não prescinde da utilização consequente dos 

recursos disponíveis; são necessários, também, meios adicionais que 

favoreçam as condições materiais exigidas por um ensino de qualidade, tais 

                                                           
44

 Foi solicitado às DMEs o documento do PAR dos respectivos municípios, todavia, no município 1, a DME 

afirmou que o PAR está bloqueado na plataforma Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do 

Ministério da Educação- Simec e a dirigente não tem acesso. No município 2, apesar de constantes insistências, 

não obtivemos respostas, tornando-se impossível o acesso ao PAR, uma vez que, as equipes da SME foram 

recompostas três vezes, durante a gestão do prefeito atual. Ao todo, em dois anos, passaram três DMEs e equipes 

distintas. 
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como: bibliotecas e salas de aulas bem equipadas, material didático-

pedagógico, professores remunerados adequadamente. E isso não se faz sem 

vontade política, tampouco sem um forte investimento no campo 

educacional (CASTRO, ALVES, BARBALHO, 2009, p. 97, grifos meus). 

 

 

As autoras destacam a importância das condições físicas das escolas, bem como da 

valorização docente, como investimentos no campo educacionais que recaem na qualidade 

da educação mediados por uma gestão com vontade política de articular a educação de QS. 

Por esse sentido, compreendemos a importância de caracterizar um DME, atentando-

se para o seu papel articulador e de agente político da educação municipal, dependente do 

governo local e nacional. Para tal, alguns questionamentos são instigantes: De que modo um 

DME pode contribuir para uma educação de qualidade social? Que perfis se aproximam 

desse fim? O que as pesquisas têm revelado sobre esse agente político? Essas reflexões são 

feitas no tópico que segue.  

 

3.3 Perfis de Dirigentes Municipais de Educação e a relação com a qualidade social 

 

O(A) dirigente municipal de educação-DME é todo(a) trabalhador(a) que esteja a 

frente, política, técnica e oficialmente da Secretaria Municipal de Educação-SME (UNDIME, 

2012), se diferenciando, entre outras coisas, pela forma que exercita politicamente suas 

funções, em que poderá fazer “a política trabalhar a serviço da educação ou colocar a 

educação a serviço da política” (BEDÊ, 1993, p.44). O DME ou secretário municipal de 

educação é indicado pelo prefeito por critérios diversos, em especial, pela confiança que o 

poder executivo tem nesse gestor. 

O objetivo desse tópico é apresentar os perfis de DME no estado da Paraíba e tecer um 

diálogo com os desafios de implementar uma educação de qualidade social, partindo do 

princípio que esse sujeito assume o compromisso de dar conta de anseios da comunidade, 

do(a) prefeito(a) e do MEC que, muitas vezes, são divergentes. Contudo, a vontade política 

desse gestor pode apontar para uma atuação que construa um pensamento educacional contra 

hegemônico que sucumba com a subordinação da educação às demandas do capital.  

Nesse sentido, Freire (1980) reflete que: 

 

Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em “estar frente à 

realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização 

não pode existir fora da práxis, ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta 

unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou 

transformar o mundo que caracteriza o homem (FREIRE, 1980, p. 26). 
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A conscientização tratada por Freire (1980) vai além do ato de conhecer a sua prática, 

mas de compreendê-la. Isso significa que o DME passa a ter consciência de sua atuação 

quando compreende o porquê e o para quem são suas ações. E dependendo da vontade 

política do DME e de sua consciência, ele poderá atuar na busca de qualidade social ou 

reforçará a gestão da qualidade total, assumindo interesses contrários a verdadeira função 

social da educação pública. 

Nessa esteira, daremos continuidade à discussão de DME no que tange ao seu perfil 

pessoal e profissional, dando ênfase aos aspectos de formação acadêmica, participação 

política no município e atuação profissional. O perfil político e técnico reflete diretamente em 

uma proposta de educação para fins de uma qualidade social. Obviamente não é exclusividade 

do perfil de DME a qualidade da educação, porém, compreendemos que ele tem um papel 

estruturante para a construção da qualidade social. 

No que refere os documentos e instituições que orientam a prática do gestor da pasta 

da educação nos municípios brasileiros, se destacam o PRADIME- Programa de Apoio aos 

Dirigentes Municipais de Educação
45

 e a Undime- União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação. 

Ressalta-se nesse contexto que o PRADIME (BRASIL, 2006) é um programa 

fomentando pelo Ministério da Educação, a Undime e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação-FNDE, portanto, pautado para orientar a atuação de DME para dar conta das 

políticas de educação nacional e, ao mesmo tempo, se responsabilizar pela educação que 

administra. De modo que, para se atuar na busca de qualidade social da educação pressupõe 

além das orientações definidas pelo PRADIME, as condições políticas de gestão. 

Apesar de o PRADIME (BRASIL, 2006) ser um guia de orientação para DME, suas 

orientações não se assemelham as condições de exequibilidade postas pelo governo local e a 

União, diante de limites técnicos e financeiros já elencados nesse trabalho. Porém, apesar 

disso, o PRADIME se mostra uma ferramenta de orientação e formação continuada para 

DME com condições de subsidiar o trabalho desses agentes educacionais. 

                                                           
45

 De acordo com informações do sítio do PRADIME, este programa desenvolve encontros presenciais e curso a 

distância, além de documentos online e impressos direcionados a DME de todo o Brasil. A primeira propicia a 

participação dos dirigentes municipais em encontros com representantes do MEC, do MEC/FNDE e da Undime 

e o segundo o curso a distância, é um espaço de aperfeiçoamento e formação dos dirigentes municipais de 

educação em nível de extensão e, em alguns casos, especialização. O curso aborda temáticas abrangendo o 

planejamento e a avaliação do sistema educacional, o financiamento e a gestão orçamentária, a infraestrutura 

física e a logística de suprimentos bem como a gestão de pessoas, considerando o ambiente de governança 

democrática. Informações disponíveis em http://portal.mec.gov.br/pradime. Acesso em 20 de maio de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/pradime
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Para o PRADIME
46

 (BRASIL, 2006) o DME precisa pautar sua atuação em relação à 

qualidade social, tendo por referência a gestão democrática. De acordo com o programa de 

apoio aos dirigentes municipais de educação: 

 

É preciso que os DME, os técnicos das secretarias de educação estadual e 

municipal, os gestores escolares e os conselhos ouçam as pessoas, dialoguem 

com as comunidades escolar e local, mobilizem e envolvam a comunidade e 

os cidadãos em geral, desenvolvendo a reflexão sobre questões concernentes 

a seus interesses, à legislação, aos seus direitos, deveres, responsabilidades 

sociais e educacionais. Os conselhos e colegiados têm um papel social 

fundamental e nunca é demais enfatizar sua importância no processo 

democrático participativo e inclusivo (BRASIL 2006, p.59). 

 

A referência à inclusão social e ao caráter democrático da educação situa a orientação 

dada aos DMEs brasileiros, todavia, as políticas de educação, a legislação e as condições 

materiais de trabalho, como a falta de condição financeira, a falta de autonomia de DME, a 

inexperiência profissional, a ausência de conhecimentos técnicos de gestão, muitas vezes, não 

possibilita a atuação para a qualidade social.  

A qualidade social para o PRADIME pressupõe  

 

referência ao caráter democrático e inclusivo, acentuado pelo termo “social”, 

que abraça toda a população desde a mais tenra idade e inclui indígenas, 

afro-descendentes e demais etnias. Esta qualidade precisa ser compreendida 

também como aprendizagem de alto nível, isto é, com o padrão desejado e 

compatível com o momento vivido pela sociedade atual e com a visão de 

longo prazo, o que significa percepção das possibilidades futuras. O termo 

“social” refere-se ao conjunto de interesses de todos os segmentos da 

população brasileira, até mesmo dos que estão em zona rural, em reservas ou 

em área indígena e distante dos centros educacionais. Neste caso, isso 

significa a maioria dos brasileiros, com os quais a responsabilidade dos 

gestores públicos é bem maior (BRASIL, 2006, p. 22-23). 

 

 

 A concepção de qualidade definida pelos documentos do PRADIME (BRASIL, 2006) 

insere-se na compreensão da educação pública como um bem social que deve estar ao alcance 

de toda a população, independente do espaço que resida e da cultura que pratique. Nesse 

sentido, a educação pública deve garantir uma aprendizagem em alto nível para todas e todos. 

                                                           
46

 O PRADIME é um programa de formação continuada direcionada aos DMEs que foi encomendado pelo MEC 

às Universidades Federais, fator que explica a concepção de qualidade trazida pelo programa. A execução do 

programa através de cursos de especialização era a Universidade Federal da Paraíba-UFPB. Segundo o sítio do 

MEC as atividades desenvolvidas pelo PRADIME são cursos a distância, em nível de especialização e extensão, 

ofertados pelas Universidades Federais. Informações disponíveis em http://cursos.mec.gov.br/pradime/ufpb/. 

Acesso em 20 de julho de 2018. 

http://cursos.mec.gov.br/pradime/ufpb/
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Para tal, o documento (BRASIL, 2006) orienta que o DME pratique uma gestão 

democrática, dialogue com a comunidade local, para conhecer seus anseios e necessidades, 

elabore um PME que seja capaz de definir um projeto de educação municipal viável a 

transformação social do lugar, exercite uma gestão de qualidade, ative os mecanismos de 

participação social, como o Conselho Municipal de Educação, entre outros procedimentos que 

viabilize a qualidade social. 

  Com relação aos documentos da Undime (2012) para orientação de DME o termo 

qualidade social é usado de forma esporádica sem um sentido definido, subentendendo se 

tratar de uma colocação linguística reforçada por um modismo, uma vez que, as orientações 

em relação à atuação de DME assemelham-se com a de outras políticas da educação, com a 

centralidade no planejamento gerencial, nas avaliações externas e na responsabilização da 

educação, fomentada pela participação dos sujeitos em conselhos, para se responsabilizar pela 

educação, desobstruindo a responsabilidade do Estado. 

A atuação de DME orientada pela Undime (BRASIL 2012) vai ao encontro do que 

Romão (1992) já discutia na década de 1990, que é a capacidade estratégica de planejar e 

administrar a educação municipal, no sentido de conhecer as políticas de educação e a 

legislação para articular junto ao poder local o trajeto que a educação municipal precisa 

seguir. 

Galera (2003) enumerou indicadores de competências para o DME, tais quais: 

 

Conhecer as principais Políticas Públicas e o processo de formulação e 

implementação; Buscar formação contínua e associá-la ao contexto; 

Entender que o Projeto Político Pedagógico tornou-se o principal elo entre a 

escola e a comunidade e desencadear uma ampla ação para a implementação 

dos novos sistemas municipais de educação e compreender o processo 

articulado com o Estado e a União (GALERA, 2003, p.76). 

 

 

O conhecimento das políticas de educação e a articulação com a realidade local devem 

ser de responsabilidade de DME, atentando-se para o PPP como elo de comunicação da 

comunidade e escola, assim como o PME (2015-2025), que deve ser um instrumento de 

diálogo da educação municipal com a comunidade, em uma prática democrática de educação 

associada com as novas relações entre União e municípios. 

O DME assume cargo de confiança do governo municipal, atendendo as vontades do 

governo e paralelamente da comunidade educacional, além das políticas educacionais do 

MEC, as quais têm direcionado quase que exclusivamente a educação pública nos municípios, 
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a partir de um discurso de descentralização de poder, contrariado por uma prática de 

dependência técnica e financeira de municípios em relação ao governo federal. 

Esses desafios postos ao DME, no que tange a natureza dos discursos da educação e às 

condições de exequibilidade de uma educação para a qualidade social exige, segundo Ferreti 

(2004) que o DME reconheça sua importância na articulação de uma política educacional 

congruente com os fundamentos democráticos. 

As pesquisas que discutem a atuação de dirigentes municipais de educação, como 

objeto de estudo ou coadjuvantes destes (DUARTE; CARDOSO, 2014; ALMEIDA, 2007; 

DAMASCENO et. al., 2010, FERRETTI, 2004; WAISELFISZ, 2000, CARDOSO, 2015) 

estão centradas na esfera do levantamento de perfil desses sujeitos da constituição de sistemas 

de ensino, da discussão acerca da construção da administração educacional, a gestão da 

educação municipal no âmbito do federalismo e a relação com a qualidade da educação. 

Contudo, as produções são escassas, indicando um terreno ainda não aprofundado. 

Dentre os citados, o estudo pioneiro foi o de Waiselfisz (2000), que focou no perfil de 

secretários municipais de educação no Brasil, concluindo a necessidade de formação 

universitária (stricto sensu) para melhor atender as demandas da rede municipal de educação. 

Ainda sobre o perfil, Damasceno et. al. (2010) realizou uma pesquisa sobre o perfil de DME 

no estado do Pará e concluiu que se trata de um perfil diversificado, transparecendo os graves 

desafios que cada dirigente tem que enfrentar diariamente em seus municípios, tais quais: 

acesso a recursos financeiros diante de realidades precárias de condições de trabalho, a 

inabilidade em operar as novas tecnologias, a ausência de autonomia financeira e um número 

ínfimo (5%) de dirigentes que possuíam apenas a formação no Ensino Médio. 

Em 2003, Souza et. al. (2003) discutiu a predominância feminina na educação, a partir 

da realidade dos DME, partindo de um levantamento de perfil desses sujeitos no Rio Grande 

do Sul. Ferreti (2004) elaborou um trabalho sobre a relação entre a atuação de DME e o poder 

local, assim como Souza, Medeiros e Leite (2012) que realizaram uma pesquisa sobre o poder 

local e o DME no município de Mossoró-RN. Posteriormente, Almeida (2007), em sua 

dissertação de mestrado, desenvolveu uma pesquisa acerca da atuação, limites e 

possibilidades do DME em um município paranaense.  

O INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

através da Undime, desenvolveu uma pesquisa de ampla participação sobre o perfil de DME 

no Brasil. Foi realizado um levantamento do perfil de DME (2011) no ano de 2010 em todo o 

país. Do total de DME no país, 61,3% dos DME responderam ao questionário enviado para o 

e-mail pessoal de cada gestor. 
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Nesse contexto, alguns números chamam atenção: a escassez de DME com pós-

graduação stricto senso
47

 e um número ainda pequeno com especialização em educação 

(27,9%), fator que inviabiliza, algumas vezes, uma articulação precisa e pontual no que refere 

ao planejamento de ações que dinamizem a rede de ensino, além disso, é um limitador no que 

refere a tomada de consciência crítica frente às demandas do MEC, que tem sido aceita, 

muitas vezes, sem nenhuma interrogação e/ou reflexão, contrapondo a condição social mais 

premente da democracia.  

 Cardoso e Duarte (2014) tem se dedicado a publicar alguns trabalhos sobre a atuação 

de DME a partir de análises da regulação intermediária do sistema educacional, as lógicas de 

ação que direcionam os gestores da educação municipal e as subjetividades construídas a 

partir dessa produção de saberes advindo das práticas desses gestores. 

Essas pesquisas apresentam em comum o fato de os DMEs articularem as políticas 

educacionais em âmbito municipal de formas diversas e singulares reproduzindo ora, 

interesses do governo municipal, ou central, predominando à falta de autonomia financeira 

dos municípios, fator que impede uma gestão mais autônoma e, por sua vez, capaz de 

constituir um projeto de educação de qualidade social, pois os recursos e os planos da 

educação não estão em seu poder.  

De acordo com Cardoso (2015), os DMEs estabelecem suas práticas a partir de lógicas 

de ação imbuídas de um complexo arsenal de interesses locais, regionais e nacional, que, 

casados com o perfil político e técnico do DME performatiza uma subjetividade de atuação. 

 

Nesse modelo, coexistem mais de 5.000 sistemas ou redes municipais de 

ensino, com capacidades desiguais e diferenciadas de intervir, de investir 

recursos, de produzir normas, selecionar profissionais, dentre outras 

atribuições. Em cada um deles, um(a) Dirigente Municipal de Educação 

coordena outros atores, estabelece mediações, escolhas e traduções de 

programas e projetos gestados em outros lugares (sejam na esfera global, 

nacional e/ou estadual) e, desse modo, desenvolvem lógicas diversas, de 

forma a articular condições e contextos próprios de sua ação (CARDOSO, 

2015, pp 101-102) 

 

 

A coordenação de outros atores da educação, dos objetivos e fins que permeiam o 

ensino público se consolida com lógicas próprias a cada realidade local, porém essas 

diferenças não se desalinham da política de educação nacional, fator que homogeneíza 

práticas e atuações de DME nos territórios locais do Brasil. 

                                                           
47

 Stricto-senso refere-se aos cursos de Mestrado e Doutorado, respectivamente. 
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Esses fatores condicionam uma determinada subjetividade de DME, como aponta 

Duarte (2015), todavia, não estamos afirmando que a atuação de DME para a qualidade social 

depende exclusivamente de sua subjetividade. Não se trata disso. É um dos fatores que se 

agregam as condições políticas locais, nacionais, aos fatores econômicos, sociais e culturais.   

Um estudo feito pela equipe do ‘Todos pela Educação-TPE
48

’ no ano de 2012 para 

levantar o perfil ideal de um bom secretário de educação, teve como fonte os gestores, 

especialistas em financiamento e políticas educacionais e entidades que fiscalizam o processo 

eleitoral. Os resultados foram os seguintes: ser comprometido com a qualidade da educação, 

conhecer a área da educação, como os programas do MEC e a legislação, montar uma boa 

equipe, pois nenhum DME terá todas as características ideais, ser um bom articulador, propor 

uma gestão democrática, conhecer a realidade educacional do município, ter vida pregressa 

limpa, efetivar o regime de colaboração, dar continuidade as politicas de gestão anterior e 

articular políticas intersetoriais. 

Apesar de o movimento ‘Todos pela Educação’ partir de uma política neoliberal e 

fomentar políticas de educação que distorcem os sentidos da qualidade social, os fatores 

elencados no perfil de DME são válidos para a atuação voltados a qualidade social, pois se 

referem ao perfil técnico.  

Por outro lado, não elencaram como necessárias outras características, como: inserção 

política em movimentos sociais, fazer parte do quadro de profissionais do magistério da rede 

municipal de ensino, implementar a gestão democrática e não apenas propor, administrar os 

recursos financeiros, pois para se comprometer com a qualidade é necessário, entre alguns 

fatores, ter condição financeira de viabilizar uma educação de qualidade. 

Duarte e Cardoso (2013) revelam três “tipos comuns” de DME: 

 

Primeiro, mulheres com trajetórias na área educacional, pedagogas e com 

maior conhecimento da regulação institucional; segundo, homens com 

formação na área de Ciências Sociais Aplicadas, com preocupação focada na 

gestão eficiente, com baixo nível de conhecimento dos mecanismos de 

regulação gestados no âmbito do Governo Federal; terceiro, “de ação, mais 

residual, é marcada pela presença de DMEs que praticamente desconhecem 

os regulamentos federais da área educacional” (DUARTE; CARDOSO, 

2013, p. 128). 

 

                                                           
48

 O ‘Todos pela Educação’ é um movimento da sociedade brasileira, criado no ano de 2006, constituído de 

reformadores empresariais da educação. É formado por empresários, pesquisadores, profissionais da imprensa e 

outros segmentos. O objetivo do movimento é assegurar a educação básica de qualidade. Informações 

disponíveis em https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-todos/.  Acesso em 20 de maio de 2018. 

Todavia, esse movimento destoa o sentido público da educação e reforça a política neoliberal, com ênfase em 

uma gestão gerencial e na perspectiva de uma qualidade total.  

https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-todos/
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 Destaca-se nesses resultados apresentados pelos autores a questão de gênero, 

elemento que de certa forma condiciona a ação dos(as) DMEs, que consideramos um 

importante substrato para a constituição de suas subjetividades, o foco na gestão eficiente, que 

contempla o fazer o máximo com o mínimo, geralmente realizada por DME do sexo 

masculino que possuem baixo nível de conhecimento das politicas de educação e a parcela de 

DME com pouco conhecimento de politicas de educação e da legislação educacional. 

Segundo Cardoso (2015) o DME desenvolve uma racionalidade necessária do que é 

preciso fazer, resultante da lógica, presente na associação e apreensão de saberes e práticas 

institucionalizadas coletivamente e individualmente. São no lócus da racionalidade que está 

presente as habilidades e aptidões de DME, que ora são deles próprios, como escolha pessoal 

e ora são elaborados coletivamente, desempenhado por esses gestores da educação. 

Para fins de análise, apresentaremos alguns números relativos ao perfil de DME no 

Brasil e no estado da Paraíba, de acordo com a pesquisa realizada pelo INEP (BRASIL, 

2011), tais como: a idade, escolaridade, participação política e tempo de exercício na gestão. 

Destacaremos concomitantemente outros dados recentes de uma pesquisa elaborada pelo TPE 

(2014) a partir dos dados dos municípios do IBGE. 

Figura 2: Perfil de DME no Brasil (2014) 

 
FONTE: Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizadas IBGE e organizadas pelo 

TPO (2014) 

 

A figura 1 apresenta que 72% de sujeitos que assumem a gestão municipal de 

educação são mulheres, número esperado, devido à feminização no trabalho educacional 

(ALMEIDA, 1996). A média de idade é de 45 anos. Os topos eram ocupados por Bernardino 
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Batista/PB, com o gestor municipal mais jovem do País, com 20 anos de idade, e por Chã 

Preta/AL, com o DME mais velho, com 78 anos de idade. Em relação à formação em nível 

superior, 95% tem alguma graduação, com o maior percentual no curso de pedagogia 

(46,3%).  

Em relação à idade, a média na Paraíba é de 43 anos de idade, fator que indica que têm 

assumido a função de DME pessoas com maior experiência de vida. Em torno de 51,77% não 

são do quadro do magistério, segundo a pesquisa do INEP (2011). Nos dois municípios 

pesquisados, as DME são do quadro de magistério local. 

O fato de mais de 50% dos DME da PB não serem do quadro do magistério do 

município que dirigem, demonstra o quanto prefeitos(as) usam alguns cargos públicos 

municipais a seu favor pessoal, indicando trabalhadores (correligionários) de sua confiança ou 

em forma de ‘pagamento’ de favores.  

Ao mesmo tempo, esse percentual denota um ponto que entendemos crucial na gestão 

da educação que é a participação e o envolvimento com o contexto o qual o gestor trabalha; 

de modo que, entendemos que o gestor que não faz parte do quadro do magistério local pode 

ter menos interesse em lutar a favor da educação local do que àqueles que são de fato e de 

direito, do quadro de trabalhadores. 

Outra informação interessante é o tempo em que um DME fica na função, no Brasil 

equivale a mais de 2 anos e no estado da Paraíba atinge a média de 3 anos e 6 meses 

(BRASIL/INEP, 2011), tempo que pode indicar o quadriênio que um(a) prefeito(a) assume o 

governo municipal. No caso dos municípios pesquisados, uma DME ficou apenas um ano no 

exercício da função; enquanto outra está na gestão por mais de 10 anos, entre exonerações e 

retornos.  

O tempo na gestão da secretaria geralmente coincide com o mandato do(a) prefeito(a). 

De acordo com a pesquisa do INEP (2011), 60,47% de DME são filiados ao partido que 

governa o município. Essas informações denunciam, de algum modo, que a atuação de DME 

está condicionada a um projeto de gestão maior, nesse caso a municipal.   

Este fator pode indicar uma propensão a uma atuação conectada aos objetivos do 

governo municipal e isso pode se revelar desastroso frente à articulação de uma educação com 

qualidade social, pois secundariza a educação em priorização das vontades políticas do grupo 

partidário que está no poder, que nem sempre são postas em defesa da inclusão social. 
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Gráfico 1: Percentual de DME do sexo feminino no Brasil (2014) 

 
FONTE: Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizadas IBGE e organizadas pelo 

TPO (2014) 

O estado da Paraíba fica em 6º lugar no número de DME do sexo feminino como 

apresenta o gráfico 1 na pesquisa realizada pelo TPE (2014). 

 

Gráfico 2: Escolaridade de Nível Superior de DME no Brasil (2014) 

 
FONTE: Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizadas IBGE e organizadas pelo 

TPO (2014) 

 

A pesquisa feita pelo TPE (2014) aponta que o estado da Paraíba assume a 16ª posição 

no que refere a formação no Ensino Superior, em uma média de 93% dos DME como 

demonstra o gráfico 2. Os demais 7% ainda não tem uma formação acadêmica de nível 

superior. 



111 
 

Dos cursos de graduação realizados, os DME no Brasil são graduados em Pedagogia 

(46,3%), matemática (31,2%), história (5,3%), letras (5.9%), dentre outros cursos, conforme 

pode ser verificado no gráfico 3. 

Gráfico 3: Formação acadêmica de DME no Brasil (2014) 

 
FONTE: Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizadas IBGE e organizadas pelo 

TPO (2014) 

Gráfico 4: Perfil de Escolaridade de DME no estado da PB 

 
FONTE: Organizado pela autora a partir de dados do INEP (2011) 

 

Os gráficos 3 e 4 apresentam perfis relacionados a formação acadêmica e a 

especificidade da escolaridade de DME no Brasil (gráfico 3) e no estado da Paraíba (gráfico 

4), informações que são importantes para a análise da atuação de DME em relação à QS, pois 

demonstra uma fragilidade quanto à formação stricto sensu e um significativo avanço quanto 

à formação no ensino superior, todavia, essa formação não está fincada totalmente no 

magistério, havendo DMEs com formações em outras áreas, tais quais: administração, direito, 

ciências sociais e outras. 
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Como pensar uma educação de qualidade social tendo como articulador(a) um 

profissional que não conheça de educação? Um profissional que não seja educador(a)? Ou 

ainda, um secretário(a) de educação que não conhece o chão de uma escola? Essas 

inquietações é um convite para uma reflexão mais crítica que consiga atentar para o fato que 

o(a) DME pode contribuir para uma educação de qualidade social, mas para isso, há muitos 

condicionantes, externos e internos, que podem impedir essa atuação. 

Gráfico 5:  Perfil de integração ao quadro de Magistério do município no estado da Paraíba (2011) 

 
FONTE: Organizado pela autora a partir de dados do INEP (2011) 

 

O gráfico 5 demonstra uma diferença relativamente importante quanto à integração de 

DME ao quadro do magistério do município que atua, corroborando que mais da metade de 

DMEs são trabalhadores de outros municípios, fator que pode sinalizar certa limitação de 

atuação na secretaria, pois esse DME pode não ter conhecimento da realidade social do 

município em que atua, dificultando um projeto de educação de qualidade social. Constata-se, 

também, que o cargo de DME está voltado para, inicialmente, concretizar um acordo político 

com o governo local, independente, muitas vezes, do(a) secretário(a) ter uma trajetória no 

município ou não. 

O trabalho do(a) secretário(a) de educação está vinculado, concomitantemente com o 

órgão central da educação brasileira, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle do Ministério da Educação- SIMEC, em que trata do orçamento e 

monitoramento de propostas online do governo federal, passando a ser mais uma ferramenta 

de planejamento da gestão educacional. Diante dessa modernização da gestão educacional, 

como tem atuado o DME? Por quais recursos políticos e técnicos tem viabilizado o seu 

trabalho? Quais têm sidos os limites e avanços de sua atuação para uma educação de 

qualidade social? 

Em relação à articulação entre o MEC e as SMEs, estas têm se revelado verticalizadas, 

pois tem ocorrido uma centralização nos ditames legais e nos caminhos que ‘devem’ ser 

percorridos pelo ensino público no país, retirando, nesse sentido, o papel pensante e 
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intelectual que o(a) DME deveria ter enquanto protagonista da educação pública nos 

municípios. 

Nesse sentido, tem reforçado o campo de disputa hegemônica historicamente 

organizada no país, como discute Frigotto (2003). Outrora, vê-se a gênese da ideologia já 

apresentada por Marx (2013), entre a separação do trabalho manual e intelectual, assim como 

entre o trabalho do DME e do MEC, caracterizado, algumas vezes, por um fazer desarticulado 

de uma realidade que deveria ser autônoma por natureza democrática.   

Além do papel pensante, destacamos o compromisso político e social que o DME 

precisa ter para com a educação pública, de modo que “o compromisso [...] só existe no 

engajamento com a realidade, de cujo as ‘águas’ os homens verdadeiramente comprometidos 

ficam ‘molhados’, ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro”(FREIRE, 1979, 

p.19).  

Nesse terreno da relação entre os entes federados, ganha destaque a orientação dada 

pela Undime aos DMEs, no documento “Agenda dos Cem Primeiros Dias”, que orienta a 

projeção do trabalho do gestor(a) da educação municipal, iniciando com a missão desse 

agente, que é, segundo essa autarquia 

 

implementar e gerir políticas públicas educativas que garantam o 

desenvolvimento físico, social, econômico, político e cultural de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos como seres ao mesmo tempo únicos e plenos. 

Além de competências técnicas, o DME deve ter clareza sobre suas 

responsabilidades administrativas, políticas e sociais em relação à causa 

que abraça, isto é, a causa de gestor público, devendo compreender acima 

de tudo que a Educação é um direito humano fundamental. Deve colocar 

como prioridade do ato de governar a garantia do direito que tem a 

população matriculada, na rede ou no sistema de ensino que gerencia, a ter 

acesso, permanência e aprendizagem com qualidade. Ademais, o DME 

tem o desafio de incluir a população que se encontra fora da escola 

conhecendo os acordos internacionais, as normas legais, as políticas, os 

programas educativos públicos nas esferas municipal, estadual e federal, o 

DME deve focar suas ações na busca permanente da redução das 

desigualdades sociais e no alcance da equidade. Dessa maneira estará, sem 

dúvida, contribuindo para que a dívida social historicamente gerada no 

País, por falta da presença do Estado, seja resolvida. O DME será sempre 

desafiado a promover o desenvolvimento humano, bem como a superar 

desafios para responder aos anseios dos munícipes. (BRASIL, 2012a, p.5 - 

grifos meus) 

 

 

Alguns pontos chamam a atenção na descrição da missão desenhada pela Undime, 

considerando que essa autarquia está vinculada ao Ministério da Educação e já por isso 

merece uma análise mais crítica, haja vista, que os seus fundamentos de orientação 
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marcadamente tem um viés político direcionado a uma política de educação de base 

neoliberal.  

A missão definida pela Undime (BRASIL, 2012) entende que o DME deve ter 

habilidades técnicas e políticas para gerir uma Secretaria de Educação, de modo que esses 

dirigentes conheçam as políticas educacionais e assumam a função social de democratizar a 

educação pública, incluindo àqueles que estão à margem da sociedade, ou seja, é dado ao 

secretário(a) de educação, a responsabilidade em promover o desenvolvimento humano dos 

munícipes, ‘pagando’ uma dívida social que marca a história do país.  

 Tal ponto sinalizado na missão não encontra terreno na prática, uma vez que, muitas 

vezes, os dirigentes de educação experienciam uma tensão pelo fato de ter que enfrentar uma 

postura contraditória — entre dar conta das políticas educacionais e fazer valer a missão e os 

objetivos da própria comunidade escolar, e por outro lado, ser o secretário(a) executivo(a) 

do(a) prefeito(a) na pasta da educação, tendo que, inclusive, responder as expectativas dos 

interesses eleitoreiros do governo municipal. 

Para Gramsci (2012), a individualidade não é o único componente a ser considerado 

na esfera das ações dos atos humanos, pois o que substancia os atos são os processos e é nos 

processos que se encontra a nossa análise quanto à atuação de DME para uma qualidade 

social. Ou seja, é no fazer de um secretário(a) municipal de educação que está nucleada os 

processos que ditam e são, ao mesmo tempo, rearranjados por esses sujeitos, a educação do 

município, de modo que, suas vontades políticas são, também, elementos desse processo. 

Contudo, há um ponto importante mencionado na missão da Undime (BRASIL, 2012) 

que é a competência técnica, ela sugere, entre outros, a formação e autoformação do 

secretário(a) de educação, que precisa conhecer as políticas educacionais e, além disso, 

postular projetos municipais de educação que deem conta das necessidades locais, não se 

limitando a reproduzir ditames legais do MEC, que é o que ocasionalmente acontece. 

E por fim, “o discurso da aprendizagem de qualidade”, que tem sido envidada nas 

redes de ensino sem o critério de análise que reconheça as finalidades de mercado que esse 

discurso engendra. Assim, é necessário que o(a) DME resista a esse projeto neoliberal de 

educação e estabeleça metas de qualidade social a fim de não reproduzir a qualidade (total) 

marcadamente mercadológica. 

Essa análise da missão não quer dizer que não seja importante que o DME saiba o 

papel que tem na articulação da educação municipal e reconheça que esse papel serve a 

alguma ideologia e algum grupo político, que pode ter interesses de mercado, ou não. 

Todavia, se o(a) secretário(a) de educação conhecer sua prática e der conta de articular 
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politicamente os interesses da comunidade e do MEC, de modo a não reproduzir 

acriticamente os ditames legais, poderá estar assumindo o compromisso com a educação já 

demarcado por Paulo Freire, uma vez que, segundo o autor, não existe “ a neutralidade frente 

ao mundo, frente ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que se tem de revelar 

o compromisso” (FREIRE, 1979, p.19). 

É necessário cumprir as normas estabelecidas pela legislação educacional do país, 

assim como assumir um compromisso ético e político com a comunidade escolar; desta feita é 

por dentro das políticas e programas educacionais que um DME será capaz de articular a 

educação de qualidade social; sendo consciente de seu papel na política local de agente de 

mudanças a frente da educação pública municipal. 

Partindo dessas reflexões estruturadas no decorrer desse capítulo, compreende-se que 

o dirigente municipal de educação é uma figura política que se dimensiona entre lógicas 

política e técnica vinculadas a um modelo de Estado que tem voltado a atender interesses da 

politica neoliberal, por vias de fomentos ideológicos, que se concretiza em uma gestão 

gerencial que reproduz um tipo de sociedade reforçada através do discurso da qualidade da 

educação, a qual não faz jus à qualidade social pensada por este trabalho. 

 

3.3.1 Perfil dos(as) DMEs da Microrregião de Cajazeiras/PB 

 

A Tabela 1 abaixo apresenta as principais informações relacionadas às DMEs com o 

propósito de apresentar a relação com a gestão da educação, no tocante a formação acadêmica 

de cada uma e o tempo na gestão. 

 

Tabela 1: Dados de identificação das participantes da pesquisa (2017) 

Participantes Idade Formação Tempo de 

atuação na 

SME 

Função anterior 

DME1 51 Pedagogia- 

especialista em 

Metodologia 

do Ensino 

10 anos Professora e 

gestora de 

escola 

DME2 41 Pedagogia 

especialista em 

Metodologia 

do Ensino 

1 ano Professora 

DME3 36 Letras- 

Mestrado em 

Letras 

1 ano Professora e 

coordenadora 

pedagógica de 

escola 
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Fonte: Material de pesquisa - Elaborado pela autora/2018. 

 

Todas as dirigentes de educação pertencem ao quadro efetivo de suas respectivas redes 

municipal de ensino, na função docente. A dirigente municipal de educação do município1 

trabalha na rede municipal de ensino há 34 anos. Desse tempo, dedicou 10 anos a gestão da 

secretaria municipal de educação, afastou-se na administração anterior (2013-2016) e retornou 

nessa gestão atual (2017-2020). No entanto, não participa de movimento social vinculado a 

docência ou a gestão.  

O outro sujeito da pesquisa foi a coordenadora geral de uma das SME. Em relação à 

formação, ela é graduada em Letras, com mestrado em Letras. Além disso, ela é professora da 

rede municipal de ensino, está na gestão há quase dois anos, coordena a SME e é presidente 

do Conselho Municipal de Educação (2017-2018). Por fim, a terceira colaboradora da nossa 

pesquisa é graduada em Pedagogia, está há um ano na gestão da educação municipal e é 

professora da rede municipal de ensino. 

Um fator em comum que chama a atenção é a história na gestão educacional dessas 

dirigentes, uma vez que, a lida com essa função propiciou a inserção delas na gestão na SME. 

Além disso, todas são professoras efetivas das respectivas redes municipais de ensino.  

No que refere à formação, todas as DMEs possuem graduação e especialização. 

Considere-se que, na pesquisa do INEP (BRASIL, 2011), o número de DME com graduação é 

em cerca de 85%. No entanto, nenhuma fez formação na área de gestão educacional. 

Já a formação stricto sensu continua sendo um gargalo, haja vista que apenas uma 

DME possui titulação de mestre, assemelhando-se ao numero ínfimo de secretários(as) de 

educação com título de mestres ou doutores no Brasil, que equivale a menos de 10% (INEP, 

2011).  

A formação acadêmica é uma característica de perfil estratégico para se pensar uma 

gestão para a qualidade social, mas, obviamente, não é um fator que prepondera a outros. De 

toda forma, assume importância considerável, haja vista que o grau de reflexão, criticidade, 

engajamento político, leituras e conhecimentos de políticas educacionais entre outras 

habilidades produzidas na formação stricto sensu podem viabilizar. 

Na direção de buscar identificar elementos do perfil de DME para a atuação com 

vistas à qualidade social, foi questionado às dirigentes se participavam de algum movimento 

popular. Segundo a DME2 o único movimento que ela participa é a do sindicato de 

professores da rede municipal de ensino. A DME1 não participa de nenhum movimento. E a 

DME3 participa de movimentos feministas.  
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A participação em movimentos populares e a formação acadêmica são elementos que 

podem colaborar com uma atuação de DME autônoma, democrática e crítica, haja vista as 

peculiaridades formativas que estão na essência de movimentos populares e da própria 

academia, no tocante a uma prática reflexiva construída por meio de diálogos com os 

diferentes agentes de movimentos ligados à luta por educação, cultura e feminismo ancorados 

na busca de justiça social.  

Isso pelo fato de, entre outros motivos, suscitar no gestor(a) a vontade política de 

dirigir autonomamente a educação, ao contrário do que tem se percebido na gestão de 

educação que é o silenciamento de gestores a fim de ajustar interesses do poder executivo 

municipal para com as políticas de educação direcionadas pelo MEC.  

Nesse contexto, pode-se apontar como perfis que se aproximam de uma atuação para a 

qualidade social: a formação acadêmica de DME, necessariamente no campo da educação a 

partir de uma matriz ideológica crítica e histórica que possa englobar elementos de gestão 

democrática. Outros fatores são o engajamento político em defesa da escola pública e da 

profissão docente, que particularmente envolve a participação em movimentos sociais em 

defesa de minorias. 

Tal entendimento se coloca para incitar a reflexão sobre a atuação de DME com vistas 

à QS, não no sentido de focalizar no DME a responsabilização sobre a qualidade da educação, 

porém, para sinalizar que o(a) gestor(a) é o sujeito articulador de vontades e interesses e como 

tal precisa atender às demandas de formação humana para todos(as), sendo salutar que DME’s 

tenham necessárias autonomias intelectuais e políticas para posicionamentos de resistência 

e/ou enfrentamento às políticas de educação de base ideológica de mercado, que não 

condigam com a função social da educação, especialmente, no campo da gestão.  

Para isso, é necessário que se compreenda, nesse trabalho, o que se entende por 

qualidade social da educação, partindo de uma análise que consiga avaliar a expressão da 

qualidade potencializada nos dias atuais e como isso tem conduzido à atuação de dirigentes de 

educação nos municípios brasileiros.  

A qualidade da educação não significa qualquer qualidade, mas uma qualidade, que, 

segundo Freire (2000), seja “democrática, popular, rigorosa, séria, respeitadora, e 

estimuladora da presença popular nos destinos da escola”. 

Constatamos, dessa forma, que a questão da qualidade na gestão da educação 

municipal é um elemento caro e de sentidos diversos que está presente nas normatividades 

que orienta o trabalho de DME, na finalidade que consubstancia qualquer trabalho e nas 

lógicas acionadas por esses, animadas por uma vontade política que sofre influência de 
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proposições locais e nacionais, e que merecerão uma análise mais aprofundada a partir do 

capítulo seguinte, quando se analisará com mais afinco os dados da pesquisa.  
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4. ATUAÇÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (DME) DE DOIS 

MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE CAJAZEIRAS/PB: a relação com a qualidade 

social da educação  

 

A qualidade concebida para/na gestão municipal de educação está presente quando da 

definição das políticas públicas para essa área, não se tratando de uma concepção neutra; ao 

contrário, é permeada por interesses divergentes que se contradizem nas práticas educativas, 

demonstrando certo hibridismo, quando sinalizam para uma concepção de qualidade voltada 

para o mercado e a qualidade social. 

Este capítulo apresenta as particularidades do campo empírico no que refere à atuação 

de Dirigentes Municipais de Educação (DME) em uma perspectiva de qualidade social (QS), 

uma vez que, compreende-se que a gestão e a qualidade caminham a pari passu e, assim 

sendo, podem ser analisadas concomitantemente.  

A apreciação da atuação de DME fundamentada em uma qualidade social se explica 

pelos seguintes fatos: em primeiro lugar por ser uma concepção que se aproxima do ideal de 

gestão democrática, referendada na Constituição Federal de 1988 e demais dispositivos legais 

que determinam e orientam a educação brasileira
49

 a partir da década de 1990
50

; segundo, a 

qualidade social tem ganhado evidência nas políticas oficiais do MEC, subentendendo que 

seja necessário ser concretizada nas ações municipais e, terceiro por se compreender que essa 

concepção de qualidade possui em sua égide elementos de inclusão social, democracia e 

justiça social. 

O capítulo está organizado em quatro seções distintas e complementares: a primeira 

apresenta o contexto local da pesquisa por entender que apesar de as políticas de educação ser 

únicas para todo o país, as peculiaridades econômicas, políticas, culturais e históricas da 

realidade se materializam de modo distinto.  

No segundo momento serão apresentados os desafios e avanços de gestão municipal 

de educação no momento político atual, discutindo elementos que podem contribuir para uma 

qualidade social e àqueles que impedem.  

A terceira parte do capítulo abordará de modo mais direto, a concepção de qualidade 

presentes nos Planos Municipais de Educação dos municípios pesquisados, assim como, os 

                                                           
49

 Além da Constituição Federal de 1988, cita-se a LDB 9394/96 e o Plano Nacional de Educação (2014-2024), o 

Plano Municipal de Educação (2015-2025) e documentos de orientação aos DMEs, como os do PRADIME 

(BRASIL, 2006) e UNDIME (BRASIL, 2012). 
50

As políticas de educação e as leis que a direcionam, contemplam a gestão democrática como princípio 

organizador e formador da gestão de educação, a exemplo da LDB 9394/96 e do Plano Nacional de Educação 

(2014-2024). 
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fundamentos de qualidade presentes nos projetos executados pela gestão municipal de 

educação.  

A quarta seção traz a concepção de qualidade social para a gestão municipal de 

educação desses municípios e como esses elementos se materializam nas políticas e projetos 

desses lugares. 

É preciso, pois, anunciar, que os resultados da pesquisa que serão aqui apreciados não 

se findam nessa etapa de produção, mas convida DMEs, gestores, educadores e o leitor 

interessado na temática desse trabalho a refletirem sobre a realidade posta, para que assim 

constituam mais profundas bases teóricas em função de desvelar as relações sociais 

imbricadas nas concepções de qualidade perspectivadas na atuação de DME em dois 

municípios da Microrregião de Cajazeiras/PB, quanto aos desafios para a implementação da 

qualidade social. 

  

4.1 A Microrregião de Cajazeiras/PB 

 

O estado da Paraíba é dividido geograficamente em quatro mesorregiões: Sertão 

Paraibano, Agreste Paraibano, Borborema e Mata Paraibana. O Sertão Paraibano é composto 

por 87 municípios e se divide em 07 microrregiões, a saber: Cajazeiras, Catolé do Rocha, 

Itaporanga, Patos, Piancó, Serra do Teixeira e Sousa
51

.  

A microrregião de Cajazeiras é formada por 15 municípios
52

, em uma área de 3.405 

km²
53

, se distanciando da capital João Pessoa aproximadamente 500 km, a depender do 

município. A região faz divisa com estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, 

como demonstra o Mapa 1 abaixo, e possui em torno de 164.273 habitantes (IBGE, 2010).  

 

 

                                                           
51

 Informações disponíveis em http://geogeral.com/h/m/b/brpbst.htm. Acesso em 01 de maio de 2018. 
52

 Os municípios são os seguintes: Cajazeiras, São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe, Uiraúna, Bonito 

de Santa Fé, Cachoeira dos Índios, Triunfo, Monte Horebe, Poço José de Moura, Poço Dantas, Bernardino 

Batista, Joca Claudino, Bom Jesus e Carrapateira, segundo informações acessadas em http://www.cidade-

brasil.com.br/microrregiao-de-cajazeiras.html. Acesso em 07 de abril de 2018. 
53

 Informações coletadas no site http://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-cajazeiras.html. Acesso em 07 

de abril de 2018. 

http://geogeral.com/h/m/b/brpbst.htm
http://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-cajazeiras.html
http://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-cajazeiras.html
http://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-cajazeiras.html
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Figura 3- Mapa da Microrregião de Cajazeiras/PB

 

FONTE: Material da pesquisa elaborado pelo professor de Geografia Rodolfo Noberto de Macedo, 

encomendando pela autora/2018. 

 

Como campos empíricos para o desenvolvimento da pesquisa, foram escolhidos dois 

municípios da Microrregião de Cajazeiras/PB, sendo um de maior, e o outro, de menor 

densidade populacional. O Gráfico 6 mostra a quantidade de habitantes, evidenciando a 

diferença entre eles. 

 

Gráfico 6: Número de Habitantes dos municípios de Cajazeiras e Carrapateira em 2010 

 
Fonte: Material da pesquisa, elaborado a partir de dados do censo demográfico do IBGE/2010. 
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Esses dados merecem menção porque vão demonstrar no decorrer desse capítulo que, 

apesar de serem municípios de tamanhos diferentes - maior e menor município dessa 

Microrregião (o maior com uma área territorial de 565.899km² e o menor com 54,524km², 

segundo o IBGE/2017) - ambos articulam a política educacional com os mesmos princípios 

organizativos, todavia a gestão da educação com vias da/para a qualidade social irá se 

desenhar com algumas peculiaridades, frutos do contexto econômico, político e cultural de 

cada lugar. 

A disparidade de tamanho entre o maior e o menor município territorial e populacional 

foram importantes para a construção dessa dissertação, pelo fato de representar realidades 

opostas geridas por políticas educacionais parecidas, visto que estão orientadas pela política 

para a educação nacional, as quais, de certa forma, baseiam ou determinam a atuação de 

DME. 

Nesse sentido, destaca-se a reflexão que se deve fazer quanto às políticas educacionais 

do Estado brasileiro, no que tange a sua homogeneização e configuração centralizada no 

MEC, em detrimento das realidades próprias dos diferentes lugares do Brasil, como discute 

Freitas (2009). 

Isso também confere à análise o poder de anunciar a gestão municipal de educação 

para a qualidade social a partir de duas realidades diversas, mas que, estão imersas em um 

movimento maior da economia nacional e internacional, disseminadas em políticas de 

governo, reproduzidas no campo da educação, de modo sui generis que pressiona para se 

reconfigurar culturas locais de gestão da educação municipal homogeneizando discursos, 

ações e perspectivas de educação. 

A cidade de Cajazeiras é a maior territorialmente e em número de habitantes, além de 

ser a mais importante economicamente na região, motivo que centraliza na cidade o polo 

educacional da microrregião. A cidade de Carrapateira, por sua vez, é a menor dessa 

microrregião (IBGE, 2010).  

Na educação, a região é conhecida pelo slogan de ter “o município que ensinou a 

Paraíba a ler”, pelo fato de ter sido o primeiro município do estado da Paraíba a começar a 

alfabetizar os munícipes, além de ser o centro comercial e cultural da microrregião.  

Na rede municipal de ensino, segundo informações das Secretarias Municipais de 

Educação, tem-se 6.202 alunos, sendo 4.277 na zona urbana e 1.938 na zona rural. Desse 
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montante, 5.552 alunos no município de Cajazeiras e 663 no de Carrapateira, de acordo com o 

Censo de 2017
54

. 

           O quadro 1, abaixo, apresenta um panorama geral do quantitativo de escolas e 

trabalhadores da educação referentes ao ano de 2017 nos dois municípios, demonstrando a 

disparidade que há entre os dados apresentados quanto ao número de alunos, professores, 

escolas e profissionais que trabalham na Secretaria Municipal de Educação (SME).  Com 

relação ao número de alunos, percebemos uma tendência de queda no mínimo de alunos em 

Cajazeiras e um aumento no de Carrapateira.  

Quadro 2 - Dados educacionais nos dois Municípios pesquisados (2015 - 2017) 
Ano Município Alunos Escolas Gestores Supervisor 

pedagógico 

Professor Funcionário/SME 

 

2015 

Cajazeiras       

Carrapateira 595 5 5 4 50 4 

 

2016 

Cajazeiras 5.442 27 35 13 384 26 

Carrapateira 610 5 5 4 50 4 

2017 Cajazeiras 5.539 28 46 19 378 45 

Carrapateira 663 4 3 4 44 4 

Fonte: Material de pesquisa - Elaborado pela autora/2018. 

  

                    Em relação aos dados do ano de 2015, o município de Cajazeiras não nos forneceu 

as informações solicitadas, uma vez que, segundo o técnico responsável pelo Censo Escolar 

da SME, esses dados não ficam arquivados na instituição, de modo que, tais informações não 

poderiam ser disponibilizadas. Sendo assim, procuraram-se outros trabalhadores que 

estiveram nas gestões anteriores para que se pudessem levantar as informações. Após algumas 

tentativas, onde se procurou ex DME e coordenadores da SME só foram possíveis o acesso 

aos dados de 2016 e 2017, como pode ser observada no quadro 2, acima. 

 

4.1.1 CAJAZEIRAS: a cidade que ensinou a Paraíba a ler 

O município de Cajazeiras está situado no extremo Oeste do estado da Paraíba, com 

uma distância da capital equivalente a 475 km e faz divisa com os estados do Rio Grande do 

Norte, Ceará e Pernambuco. É um dos polos comerciais e educacionais do Alto Sertão 

Paraibano, destacando-se no aspecto educacional por ser conhecida culturalmente como a 

                                                           
54

 Esses dados foram coletados nas Secretarias Municipais de Educação dos municípios de Cajazeiras/PB e 

Carrapateira/PB, respectivamente no ano de 2017. 
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cidade que ensinou a Paraíba a ler (ROLIM, 2010). De acordo com o PME2, o município de 

Cajazeiras 

 

limita-se ao Norte com Santa Helena, a Nordeste com São João do Rio do 

Peixe, a Leste com Nazarezinho, ao Sul com São José de Piranhas, a Oeste 

com Cachoeira dos Índios e a Noroeste com Bom Jesus. É formado por 

quatro distritos: Engenheiro Ávidos, Divinópolis, Azevém e Serra da Arara; 

também existem os assentamentos: Frei Damião, Valdecir Santiago, Frei 

Beda, Santo Antônio, Mãe Rainha e Edvaldo Sebastião (PME2, 2015, pp. 6-

7). 

 

O nome Cajazeiras refere-se a uma fazenda de gado fundada por Luiz Gomes de 

Albuquerque, onde existiam umbrosas cajazeiras, uma espécie de planta que produz o cajá. O 

município tem um mercado consumidor de cerca de um milhão de habitantes, constituído pela 

Mesorregião do Sertão Paraibano, Mesorregião do Centro-Sul Cearense, do Sul Cearense, 

Mesorregião do Oeste Potiguar e Mesorregião do Sertão Pernambucano, fazendo a ligação 

entre os grandes centros urbanos do Nordeste do país.  

Assim, é uma cidade polo que tem transitado, em seu núcleo urbano e em torno deste, 

uma média de 160.000 pessoas, habitantes do próprio município e de 15 municípios vizinhos 

integrantes da 9ª Região do Estado da Paraíba, além de aproximar compradores de produtos, 

bens e serviços estendidos, a mais de 30 municípios do Vale do Piancó e de cidades do 

interior do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte (PME2, 2015). 

O último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2010) 

constatou que Cajazeiras possuía 58.446 habitantes, com uma densidade demográfica de 

103,28 hab./km² e uma área territorial de 565.899 km². O PIB de Cajazeiras é 399.760 e IDH 

0.69
55

. 

O Sistema Municipal de Educação de Cajazeiras está organizado a partir das seguintes 

instituições: Secretaria Municipal de Educação; Escolas; Biblioteca Municipal; um Ginásio de 

Esportes; os conselhos do FUNDEB, o Conselho de Alimentação Escolar - CAE; o Conselho 

Municipal de Educação e os Conselhos Escolares. 

 

4.1.2 CARRAPATEIRA: a educação escolar tem transformado o lugar! 

Carrapateira é um município que está localizado na região Oeste do Estado da Paraíba, 

fronteirando-se a Oeste e Sudoeste com São José de Piranhas, a norte Nazarezinho e a Leste e 

Sudeste Aguiar. Ocupa uma área de 54,7 km². O acesso para João Pessoa dista 469,5 km 

                                                           
55

 Informações disponíveis em http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2503704. Acesso em 01 

de maio de 2018. 

http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2503704
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(CARRAPATEIRA/PB, 2015).  O município de Carrapateira possui 2.378 habitantes, com 

uma densidade demográfica relativa a 43,61 hab./km² e a área territorial corresponde a 54, 

524 km² (IBGE, 2010). O PIB de Carrapateira é 9.851, IDH
56

 0.60
57

. 

Segundo o PME (2015-2025) de Carrapateira/PB, a origem do nome Carrapateira é 

devido à planta da família Euforbiácea, espécie Ricinus communis L. originária da Etiópia 

(África), conhecida popularmente como: carrapateira, mamoneira e palma-de-cristo, que 

havia em abundância na região.  

A formação do município de Carrapateira/PB reporta-se o ano de 1770, tendo como 

protagonista um senhor proveniente da cidade de Sousa/PB, por nome de Francisco Vieira da 

Silva, que chegou ao lugar em busca de produzir naquelas terras férteis. Com o 

desenvolvimento econômico do local, que surgiu através da construção da capela de Santo 

Afonso em 1919, o Sítio Carrapateira é elevado à categoria de vila pelo então prefeito de São 

José de Piranhas, Malaquias Barbosa, ocasião esta da construção das primeiras ruas em 01 de 

fevereiro de 1937.  Sua evolução como povoado foi lenta, justificada pela sua localização 

entre serras e de difícil acesso. A denominação de Carrapateira para município se deu através 

da Lei Estadual nº 2612, de 11 de dezembro de 1961. 

A educação municipal de Carrapateira segue as normas do Sistema Estadual de 

Educação. Dentre as instituições que estão interligadas à educação do município está: a 

Secretaria Municipal de Educação; as escolas; a biblioteca municipal; o telecentro; uma 

quadra de esportes; um centro cultural; o Conselho Municipal de Educação; Conselho do 

FUNDEB; o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e conselhos escolares.  

No ano de 2017 havia quatro (4) escolas. Porém, no ano de 2018, foram fechadas duas 

escolas na zona rural, decisão que suscitou na dirigente municipal de educação um sentimento 

de ‘dever cumprido’, uma vez que, segundo ela, não havia necessidade de funcionamento 

dessas escolas, pois geravam gastos e o número de alunos que frequentavam as aulas era 

irrisório. A decisão da dirigente de educação fere os princípios da inclusão social de todos à 

escola e, ao mesmo tempo o da qualidade social da educação, uma vez que, essa concepção de 

qualidade suscita ao Estado o dever de garantir o direito ao acesso à educação, de modo que a 

população tenha nas proximidades de sua residência instituição escolar.  

                                                           
56

 O IDH- Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador usado para medir a qualidade de vida e o grau de 

desenvolvimento econômico de um país. Os dados obtidos são publicados, uma vez por ano, no Relatório de 

Desenvolvimento Humano pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), um órgão que 

faz parte da Organização das Nações Unidas. No cálculo do IDH são computados os seguintes fatores: educação 

(anos médios de estudos), longevidade (expectativa de vida da população) e Produto Interno Bruto per capita. 

Informações disponíveis em  https://www.todapolitica.com/idh/. Acesso em 25 de dezembro de 2018. 
57

 Informações disponíveis em http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2503704. Acesso em 01 

de maio de 2018. 

https://www.todapolitica.com/idh/
http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2503704
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Com relação aos profissionais da educação, no ano de 2017
58

, trabalhavam 44 

professores, sendo 40 na zona urbana e 4 na zona rural além de quatro coordenadores 

pedagógicos. Na Secretaria Municipal de Educação trabalhavam 4 pessoas: a secretária de 

educação; 2 técnicos e uma assistente de serviços gerais, como consta no quadro 2. 

Em conversa com a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Carrapateira, 

perguntei em que aspecto o município se destaca. Os trabalhadores afirmaram que o 

município tem evoluído nos últimos 20 anos a partir da educação escolar, uma vez que, tem 

crescido o número de jovens no ensino superior e isso tem impactado nas melhores condições 

de vida dos carrapateirenses. 

 Não foi criada nenhuma Universidade ou Faculdade no município, porém, os 

estudantes se deslocam para os municípios de Sousa/PB e Cajazeiras/PB, com o incentivo da 

Secretaria de Educação, através do ônibus escolar, sendo uma forma de colaboração para que 

o direito à educação superior esteja garantido. 

 

4.2 A atuação na gestão municipal de educação dos Dois Municípios da Microrregião de 

Cajazeiras/PB 

 

Os sujeitos da pesquisa atuam em consonância com as políticas de educação nacional, 

os interesses da comunidade local e do poder executivo municipal. Segundo as entrevistadas, 

a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) tem propiciado alguns 

momentos de formação, como afirma a DME1: 

 

Nós somos filiadas a Undime, a secretaria fez a adesão desde 2017, as 

participações são também bem frequentes, de cursos, de formações, de 

palestras, geralmente que acontecem ou em Campina Grande ou João Pessoa 

(DME1, 2018). 

 

Ainda em relação às formações, a DME2 afirma que a Undime tem sido uma 

formadora necessária: 

ela fornece formação, inclusive se eu marcar com os técnicos, eles 

disponibilizam uma manhã só pra mim né, porque tudo hoje é online, aí eles 

disponibilizam. Toda dúvida que a gente tem é só ligar que eles já tiram. E 

faz a conexão MEC - município (DME2, 2018). 

 

Essas formações são o embasamento técnico de como realizar o trabalho de gestão à 

secretaria de educação, especialmente em se tratando da configuração da educação pública 
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 No ano de 2018, com o fechamento das escolas do campo restaram 34 professores, desses dois são 

contratados. Atualmente (2018) há cinco gestores de escolas, sendo 3 adjuntos.  
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atual, o qual tem servido, em muitos aspectos, a fins de interesses do capital, o qual tem na 

gestão da educação o arcabouço para a proliferação da ideologia hegemônica, como a cultura 

da competitividade e da meritocracia, reforçadas nas buscas por alcances de metas.  

Por sua vez, essas formações têm colaborado com a atuação de DME, especialmente 

em se tratando de pequenos municípios, como alertou a DME2, além disso, o MEC e a  

Undime tem sido as únicas instituições que tem qualificado DMEs, como afirmam as 

entrevistadas. Ademais, apenas as capacitações dadas pelo MEC para o treinamento de 

técnicos e gestores para usarem as tecnologias da educação têm chegado às Secretarias de 

Educação. 

  Nesse sentido, percebe-se que gestores e suas equipes têm sido treinados para 

qualificar discursos da hegemonia, tais quais: responsabilização pelos resultados das escolas, 

participação comprometida com os resultados, eficiência com o menor custo, foco nos 

resultados das avaliações, monitoramento de ações e outras, como se identifica na fala da 

DME3.  

 

O fato é que precisamos de formação porque [...] o governo federal mudou, 

né? Agora é muita exigência. A gente precisa de bons resultados, caso 

contrário, não temos recursos. Então precisamos estar conhecendo como 

andam as escolas para a gente dar conta de ajudar e ter resultados de 

aprendizagens satisfatórios, pois todos precisam se responsabilizar por isso. 

Além disso, o PAR e o processo do PNATE exigem que a gente conheça 

como fazer, daí as orientações da Undime são importantes, pois precisamos 

dar conta de fazer as ações e de prestar contas direitinho (DME3, 2018, 

colchetes meus). 

 

Os gestores e técnicos das secretarias de educação têm comungado do mesmo discurso 

de responsabilização pelos resultados escolares, com afirmativas de que ‘todos’, leia-se: a 

educação local, precisa se responsabilizar pelos resultados da educação. Assim, percebe-se 

que se torna complexo, diante o enfrentamento e o rompimento com tal ordem econômica, 

uma vez que, introduziu-se na concepção de democracia, uma “democracia consentida, 

viabilizada por instrumentos e práticas do bloco no poder e dos diferentes sujeitos políticos 

coletivos da sociedade civil [...] reforçando o movimento da direita para o social e da 

esquerda para o capital” (OLIVEIRA, BARROS, 2015, p. 159, colchetes meus). Assenta-se 

nas relações um discurso aparentemente democrático em um jogo amparado nas categorias da 

política neoliberal. 

Por outro lado, essas novas políticas de educação, com instrumentos e tecnologias que 

ligam diretamente a educação local ao órgão central da educação, têm possibilitado a 
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qualificação de profissionais da educação que atuam em secretarias de educação e também 

nas escolas, e, além disso, por meio dos instrumentos de participação, têm efetivado um 

aumento na participação e comprometimento por parte da comunidade escolar, gestores, 

professores e poder executivo municipal quanto à responsabilidade para com a educação 

pública do município. 

Nesse sentido, é preciso que os gestores tomem consciência que nessa conjuntura eles 

têm sido os intelectuais orgânicos do projeto hegemônico (MELO, MARTINS, SOUZA, 

FALLEIROS, NEVES, 2015) onde podem enfrentar essas determinações para se construir 

uma educação e sociedade democrática e menos injusta. 

A tomada de consciência passa pela apropriação de princípios da gestão democrática, 

de modo a tornar elementos de comparação com a realidade dada, a fim de imprimir nos 

DMEs o sentimento de inadequação de práticas e discursos, donde se perceba que as práticas 

e o discurso nem sempre coincidem, e um não atende ao outro; por exemplo: os resultados do 

IDEB não são de responsabilidade exclusiva da gestão de educação local e tampouco afere 

qualidade social à educação local. 

Logo, outros fatores interferem nos resultados da educação, e no caso do IDEB, 

especificamente, o nível socioeconômico dos educandos, a falta de estrutura escolar, 

formação de professores, condição de escolaridade dos pais e outros determinantes interferem 

nos resultados. 

Em alguns estudos catalogados por Brooke e Soares (2008) em escolas dos Estados 

Unidos, Inglaterra e no Brasil em meados da década de 1960, já era evidenciada, os fatores 

socioeconômicos, como principal categoria que influencia a quantidade e a qualidade de 

educação escolar que as pessoas recebem, além do grau de impacto que as escolas exercem 

em vários grupos étnicos, de modo que a média de desempenho do aluno branco é menos 

afetada pela condição da escola do que um aluno de cor negra. 

Nesse sentido, segundo Coleman (2008) 

o desempenho de alunos de grupos de minorias depende mais da escola que 

eles frequentam do que o desempenho dos alunos do grupo da maioria [...] 

Isso indica que é para os alunos menos favorecidos que melhorias na 

qualidade da escola irão fazer maior diferença no desempenho”. 

(COLEMAN, 2008, p. 30, colchetes meus). 

 

Esses estudos já demonstravam que os fatores externos determinam, também, os 

resultados escolares e, por sua vez, as condições das escolas, fazem igual efeito; nesse caso 

especialmente se tratando de alunos de grupos de minorias, por não possuírem condições 
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estruturais de vida (alimentação, moradia, família escolarizada, cultura familiar de estudo e 

outros), ficando ‘dependentes’ em maior grau da escola. 

No caso dessa pesquisa, não foi feita nenhuma investigação em relação ao 

desempenho dos alunos, no entanto, foi identificado, através de relatos dos DMEs e dos 

PMEs (2015-2025) que os municípios pesquisados não consideram os fatores externos citados 

por Brooke e Soares (2008), como relevantes para avaliar o desempenho dos alunos, uma vez 

que, o desempenho é analisado somente pelo IDEB. 

Isso demonstra que a qualidade da educação praticada por esses municípios se estreita 

com os indicadores do IDEB, fortalecendo a política de mensuração quantitativa dos 

resultados de aprendizagem dos alunos, em detrimento de outros indicadores de ordem 

econômica e social, que também interferem no desempenho escolar. 

Os municípios pesquisados executam a mesma política educacional nacional e 

estadual; tais quais: o PAR, PNAE, PNATE, SOMA e outros, se diferenciando no que 

concerne a programas peculiares que uma das redes de ensino trabalha
59

. Nesse percurso, os 

dirigentes articulam as políticas tendo por base as orientações político-administrativas do 

Ministério da Educação. 

Os municípios possuem Planos Municipais de Educação (2015-2025), articulando-se 

com o Ministério da Educação através do PAR, do PNAE, PNATE, PDDE, Caminho da 

Escola, salas de recursos multifuncionais, PNLD, Novo Mais Educação, Mais alfabetização, e 

outros programas e projetos. Ambos possuem Conselho Municipal de Educação e as escolas 

têm Conselhos Escolares. No entanto, ainda não ocorrem eleições para gestores escolares, 

sendo realizada, ainda, indicação do poder executivo local. 

Segundo a DME3 ainda não ocorreu eleição no município 2 porque: 

 

o Estado (PB) tem uma experiência da eleição e passa por diversos 

problemas com esse processo de eleição direta, que eleição direta não 

significa garantia de gestão democrática, porque de início o entendimento de 

gestão democrática era ter eleição, aí e não há uma correlação direta entre as 

duas coisas, então a gente discutiu que a gente precisa estudar e debater mais 

sobre gestão democrática, debater inclusive com os professores e gestores e 

tal, pra que a gente consiga, na implementação, por exemplo, de uma eleição 

direta, não acontecer dentro das escolas. O que é acontece com os conselhos 

tutelares? É eleição. Aí virou prévia de eleição municipal de vereador, né, 

                                                           
59

 Os dois municípios trabalham com os mesmos programas e projetos do MEC. Fizeram adesão a um programa 

do governo do Estado da Paraíba denominado SOMA- Pacto pela Aprendizagem na Paraíba Contudo, apenas o 

maior município tem projetos desenvolvidos pela própria Secretaria Municipal de Educação. Trata-se do 

programa AMIC- Ação para melhoria do IDEB Cajazeiras e o Lerart. O SOMA e o AMIC possuem o mesmo 

objetivo que é a avaliação dos alunos do Ensino Fundamental com a finalidade de treinarem e qualificarem os 

alunos para a PROVA BRASIL. 
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então assim, quando você vai olhar, é um universo de possibilidades que 

parece que às vezes você vai numa intenção de democratizar os processos e 

eles terminam sendo desviados nessas relações de forças; é político, 

partidárias que não são saudáveis, não são saudáveis de forma nenhuma no 

crescimento da educação, então aqui é indicação, né?! (DME3, 2018).  

 

A DME1, por sua vez, justificou a indicação de gestores com a seguinte afirmativa: 

 

Aqui já tentamos fazer eleição, mas é um processo muito demorado e o 

prefeito, no tempo, e hoje a prefeita, não quiseram; acha melhor indicar, até 

porque os nossos gestores são excelentes e só ajudam a educação; estamos 

indo bem com as indicações (DME1, 2018). 

 

A compreensão e justificativa das DMEs quanto à indicação de gestores se referem, 

primeiramente, à necessidade que o município sente de discutir profundamente a gestão 

democrática, mesmo ela tendo sido legalizada na década de 1990, na LDB 9394/96, e ainda 

22 anos depois não ter sido “compreendida” e discutida pelo município.  

Outro ponto referenciado na fala da DME3 foi o jogo político partidário usado em 

eleições para conselheiros tutelares, fator que indica, segundo a DME3, uma preocupação, 

quanto o possível envolvimento de vereadores em processos eleitorais das escolas. 

Seguidamente, a DME1 justifica a indicação ao desejo do poder executivo municipal, 

ignorando a autonomia que as escolas deveriam ter, já preconizadas pela LDB 9394/96, no 

artigo 17.  

A indicação para gestores de escolas é uma prática política que impede a participação 

da comunidade escolar e consequentemente a autonomia da gestão escolar, fatores precípuos 

para o desenvolvimento de uma educação pública com qualidade social. 

O DME tem focado sua atuação, na maioria das vezes, na busca por atingir objetivos 

prescindidos pelo MEC e a garantia da qualidade da educação, como relata as dirigentes e os 

Planos Municipais de Educação – PMEs (2015-2025) desses municípios, de modo que, as 

demais políticas se integram a essa finalidade.  

Nesse contexto, em que a gestão da educação tem atuado no sentido de dar conta de 

exigências pactuadas com o MEC, onde as políticas de educação reproduzem a lógica 

gerencial de mercado, vê-se na prática o que Falleiros, Neves e Martins (2015) chamam de 

tragédia anunciada.  

Esse termo é utilizado para denunciar a ideologia de mercado que fundamenta as 

políticas de educação no Brasil, afirmando que tais políticas são uma ‘tragédia anunciada’. 
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Isso significa dizer, se formos analisar com mais afinco o que os sujeitos da pesquisa 

denunciaram, quanto ao montante de trabalho advindo do MEC e, ao mesmo tempo, a falta de 

autonomia produzida pelo próprio governo municipal, quando não executa uma gestão 

democrática no município, o quanto a educação pública está ainda atrelada a interesses 

divergentes, de um lado o MEC com a necessidade de acionar e modernizar a gestão escolar, 

com mecanismos democráticos de participação e no mesmo eixo com um discurso de 

responsabilização do espaço escolar sobre os resultados de aprendizagem dos alunos, 

secundarizando outros fatores que influenciam, além de os impasses criados pelos vícios 

políticos do poder executivo municipal. 

Esses impasses podem impedir a atuação de DME em relação a uma educação de 

qualidade social, pautada em princípios democráticos e participativos, reproduzindo em suas 

práticas o que Falleiros, Neves e Martins (2015) denunciam como uma tragédia, o fato da 

reprodução de ideais do capital no interior das práticas escolares, fulminando um projeto de 

educação emancipadora. 

Nesse sentido, entendemos que a qualidade social da educação está diretamente 

relacionada aos princípios de gestão democrática, tais quais: participação ativa da 

comunidade, responsabilização do Estado, eleição direta para gestores, criação de grêmios 

estudantis, ativação dos conselhos escolares e do Conselho Municipal de Educação (CME), 

autonomia financeira e pedagógica, prática contínua de diálogo com o poder local, docentes, 

discentes e toda população. 

A gestão democrática e a melhoria da qualidade do ensino são discursos presentes em 

ambos os planos analisados, por vezes com o foco na democratização do espaço público da 

escola e em outras na responsabilização de professores, família e alunos acerca dos rumos que 

a escola deve tomar.  

O hibridismo dos sentidos sobre a gestão democrática também foi identificada nos 

discursos das dirigentes, demonstrando enunciados que estão presentes nas políticas de 

educação nacional e local, como o uso de termos como eficiência, responsabilidade e 

participação. 

Segundo a DME2, 

 

quando a gente passa a gerenciar de certa forma uma Secretaria de 

Educação, o contato é bem mais direto e constante com o Ministério da 

Educação, então, até porque por conta dos programas que o município e que 

a secretaria fica diretamente ligada, a secretaria de educação gerencia e 

articula toda, toda, todas as atividades das escolas referentes a programas e 

organização das mesmas, então o contato precisa ser realmente eficiente, 
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diário pra essas escolas, para que tenhamos responsabilidade quanto aos 

resultados dos alunos (DME2, 2018). 

 

A DME2 relata que gerencia a Secretaria Municipal de Educação, reproduzindo na 

fala a concepção da gestão da qualidade total, circunscrita em Ramos (1992), demonstrando a 

necessidade de aproximação direta com o MEC para a garantia de acionamento das políticas 

de educação, a fim de viabilizar a agilidade nos processos, a eficiência e eficácia, mecanismos 

postos pelo novo modelo de gerenciamento, como afirma Castro e Cabral (2007). 

Alguns dos fundamentos da gestão gerencial, que já foram abordados nos capítulos 

anteriores, se distanciam das categorias da qualidade social, uma vez que, o foco está em fazer 

o máximo com o mínimo e desresponsabilizar o Estado diante do investimento e manutenção 

da educação pública. Sendo assim, não há como construir um projeto de educação de 

qualidade social que se faça sem condições físicas e estruturais baseadas em um modelo de 

gestão próprio de empresas privadas. 

O modelo de gestão democrática funda-se em princípios de participação, de 

democratização da escola pública, na valorização dos profissionais da educação, na inclusão 

social e na função social da escola pública como espaço de transformação social e 

emancipação dos sujeitos; fundamentos que se contrapõe ao modelo gerencial e se aproximam 

das categorias que embasam a qualidade social da educação. 

Esses modelos de gestão têm confluído na atuação de DME dos municípios 

analisados, pois essas redes de ensino estão diretamente ligadas ao MEC e isso, 

especialmente, tem assumido certo controle – técnico financeiro e político – no que refere às 

políticas locais e consequentemente ao modo de gerir a educação pública, tal qual a política 

de avaliação de uma das redes de ensino, a qual tem se adaptado à política de avaliação da 

União. 

Ao mesmo tempo, nesses dois municípios, verifica-se a existência de práticas, que 

embora pontuais, apontam algumas experiências de participação, como pode ser identificado 

nas seguintes falas: 

 

No nosso município o Conselho Municipal de Educação é ativo, a gente se 

reúne mensalmente para discutir os problemas que os conselheiros trazem e 

pôr em votação as medidas cabíveis; ao mesmo tempo, temos autonomia, 

temos um espaço próprio, que já é muito bom e os conselheiros têm voz 

ativa para falar, não é como outros conselhos não. Além disso, a secretária 

de educação não se mete para dizer como tem que ser (DME3, 2018). 

 

Ao mesmo tempo, a DME1 relatou: 
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O Conselho Municipal de Educação é inativo. O povo não quer participar. 

Mas quando tem algum problema a gente conversa com os professores, pais, 

diretores, a gente é aberto para o diálogo, até porque aqui é um município 

pequeno e todo mundo se conhece (DME1, 2018). 

 

Em um dos municípios, o Conselho Municipal de Educação é ativo, como descreve a 

DME3, executando as funções consultiva e fiscal, porém com direcionamento da própria 

Secretaria Municipal de Educação. Já no município relatado pela DME1, não foi identificado 

à institucionalização do CME, contudo, algumas práticas foram mencionadas como ações de 

participação que são os diálogos contínuos entre gestores, professores e a DME. 

Essas práticas evidenciam, entretanto, tentativas e algumas ações que requerem a 

participação de professores, pais e mães de alunos, alunos e outros sujeitos da arena 

educativa. Entendemos que apesar de serem práticas sem muito impacto na produção de 

democracia no interior escolar, sinalizam a vontade e a necessidade de se institucionalizar a 

gestão democrática. 

Com relação ao PME1 (2015-2025) “resumidamente, o plano deseja atingir [...] 

melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis” (PME1, 2015, p. 15, colchetes meus). 

Afirmando, adiante que “A gestão precisa ser democrática, dinâmica, mutável e flexível, 

assim os atores sociais começam a reconhecer e descobrir suas necessidades e passam a olhar 

o ‘outro’ nas suas especificidades” (PME1, 2015, p. 70). 

Veem-se nessa realidade, alguns impeditivos para uma possível concretização da 

gestão democrática, como a cultura local no tocante a indicação de gestores e a centralização 

de políticas de educação de cunho neoliberal fomentada pelo MEC. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), (2014-2024), no artigo 2º, item VI, aborda a 

temática da gestão a partir da promoção de uma gestão com princípios democráticos, 

indicando na meta 19 o objetivo de: 

  

assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto 

(BRASIL, 2014, p. 83) 

  

As condições de efetivação da gestão democrática passam por princípios de 

participação e a autonomia política, pedagógica e financeira. No caso da gestão da educação 

do município, portanto, a gestão da rede, entende-se a participação ativa nos Conselhos do 
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FUNDEB no Conselho Municipal de Educação (CME) e outros colegiados afins. Além disso, 

a efetiva autonomia da(o) secretário(a) municipal de educação ainda é o grande entrave da 

gestão. 

No PME2 (2015-2025) há menção à gestão democrática viabilizada por meio de 

eleição escolar, porém não há nenhuma sinalização sobre a formação de gestores e nem sobre 

o conselho escolar, o que indica a falta de preocupação, entre outros, com a qualidade social 

da educação, pois a gestão democrática não se faz somente com a eleição, uma vez que, é 

necessário ainda construir outros elementos que confluam para uma formação democrática da 

comunidade educacional. 

A gestão democrática não pode se limitar a legitimação discursiva em Planos 

Municipais de Educação e é preciso acionar mecanismos que confluam com a gestão 

democrática, como a eleição direta para gestores de escolas e a formação continuada dos 

gestores, a ativação dos conselhos de escola e de educação, assim como a formação dos 

conselheiros escolares e conselheiros municipais de educação. 

     Segundo a DME3, 

 

houve no ano de 2011 uma movimentação, foi até criado um projeto de lei 

que foi enviado pra câmara, mas foi arquivado, é que seria a eleição direta; 

pelo entendimento da gestão democrática que está no plano municipal de 

educação é previa-se que fosse eleição direta, é, agora, inclusive na 

reformulação do PCR
60

 a gente reforça esse processo de eleição direta, mas 

que seja prevista em lei própria, só que há todo um problema, toda uma 

discussão (DME3, 2018). 

 

A DME3 relata que a gestão municipal de educação entende que a eleição para 

gestores não é garantia de gestão democrática, mas, ao mesmo tempo, justifica o fato por dois 

motivos: primeiro pela necessidade do município compreender o que seja gestão democrática 

e segundo pelo uso da eleição para fins políticos partidários. 

Residem nessas compreensões dois pormenores: o primeiro é a responsabilização da 

gestão municipal de educação sobre a não eleição para gestores, não aparecendo em nenhum 

momento à responsabilidade legal do poder executivo municipal em fazer cumprir a lei e o 

outro é a justificativa no uso da eleição para fins de interesses políticos partidários, que tem 

sido, segundo a DME3, uma prática comum no estado da Paraíba, própria da cultura 

coronelista e personalista. 

                                                           
60

 A entrevistada se refere ao Plano de Carreira Docente. 
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Para Lustosa da Costa (2010), o coronelismo é resultado de um compromisso 

estabelecido entre o poder público e aqueles que fortalecem esse poder. Nesse caso, há forças 

oligárquicas ou coronelistas nesse contexto que se locupletam desse modus operandi de 

investidura do poder. Com isso, fica evidente que a eleição para gestores de escolas se torna 

impedimento para esse compromisso, pois afasta do prefeito a possibilidade de articular o 

poder político por meio de troca de favores com munícipes. 

Vê-se a articulação política de se efetivar a eleição para diretores ainda amarrada a 

gestão executiva municipal e nesse contexto percebe-se o não cumprimento de estratégias do 

PME2 (2015-2025), no que refere a eleição direta para o cargo de gestão, como cita a 

estratégia 19.7, 

 

Realizar, no prazo de um ano de vigência deste PME, eleições democráticas 

para a escolha dos gestores das escolas municipais através da participação da 

comunidade escolar por meio de votação dos membros da comunidade, 

notadamente professores, funcionários, estudantes maiores de 16 anos e pais 

de alunos (PME2, 2015, p.76). 

 

Desse modo, se as eleições para gestores como um princípio de participação 

democrática da comunidade não são vistos nesse mesmo sentido, seja por falta de discussão, 

como afirma a DME3, ou de vontade política do prefeito, pode-se compreender que a 

articulação do DME nessa gestão não tem dado conta de articular um dos mais estratégicos 

elementos que é a gestão democrática e, a partir dela, fomentar a qualidade social da educação 

pública nas redes de ensino municipais. 

No PME1 (2015-2025), no artigo 9º, reza que o município aprovará leis de gestão 

democrática em todos os âmbitos da educação. Nesse percurso, estabelece 12 metas para 

cumprimento da gestão democrática. Em nenhuma delas há indicação de eleição para gestores 

escolares, fator que ainda não é realidade nesse município. Os gestores são indicados pelo 

poder executivo municipal. 

No entanto, na estratégia 12 da meta 19 do PME1 (2015-2025), reza-se a criação de 

uma lei municipal para a gestão democrática do Sistema Municipal de Ensino em um prazo de 

cinco (5) anos, contando até o ano de 2019. Além disso, as estratégias indicam a necessidade 

de formação de gestores e dos conselheiros dos conselhos de FUNDEB e Alimentação 

Escolar (CAE). 

Todavia, quando questionada a DME1 sobre o que diz o PME1 (2015-2025), quanto à 

gestão democrática, ela afirmou que os gestores articulam suas ações com os conselhos nas 

escolas, contudo, tais dirigentes foram indicados pela poder executivo municipal.  
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Há nesse sentido uma tensão de interesses, de um lado a apropriação da gestão 

democrática em si, através da atuação dos conselheiros da escola e de sua articulação com a 

comunidade, em que o processo de democratização pode estar sendo construído, como 

sinaliza a DME1.  

De outro lado, a indicação de diretores impede a participação direta da comunidade 

escolar no processo de escolha de gestores(as). Todavia, a eleição escolar, em si, não significa 

democratização de gestão, pois o processo de eleição precisa estar constituído de elementos 

de poder outros, como a formação de gestores, ativação de conselhos escolares, autonomia 

pedagógica e financeira de dirigentes, para se efetivar uma gestão democrática. . (PARO, 

2012). Contudo, a eleição é um dos exercícios
61

 da gestão democrática. 

Nota-se nesses municípios um movimento contraditório entre o que diz a lei do PME 

(2015-2025), ancorada no PNE (2014-2024), na Constituição Federal de 1988 e da LDBEN- 

9394/96 quanto à gestão democrática e no outro ponto às práticas advindas da cultura local 

quanto à centralização da gestão, em um deslocamento ainda lento, mas em processo de 

evolução para práticas democráticas. De igual modo, a compreensão da gestão democrática 

referenciada pelo PME1 e PME2 (2015-2025) associa-se a uma concepção de qualidade 

congruente a perspectiva de qualidade total. 

Analisando o PME1 e PME2 (2015-2025) dos municípios abordados nessa pesquisa, 

além dos relatos das DME, identificou-se que coexiste um discurso híbrido sobre gestão e 

qualidade da educação, onde de um lado o discurso referencia-se pela ideologia de mercado, 

com a busca de eficiência dos serviços e resultados satisfatórios nas avaliações externas, 

próprias de gestão da qualidade total e no outro, ainda muito tímido, discursos que se utilizam 

de termos como democracia e inclusão social, aproximando-se das bases teóricas que 

sustentam a qualidade social. 

Apesar da coexistência de discursos opostos em um mesmo plano, as dirigentes 

municipais de educação não conhecem as bases teóricas da qualidade total e da qualidade 

social, ou seja, infere-se que o PME (2015-2025) foi construído sem uma apropriação política, 

pedagógica e teórica por parte desses dirigentes de educação. 

O discurso da qualidade total, que tem mais se sustentado nos dias atuais devido às 

políticas internacionais e nacional de educação é nocivo, pois essa concepção de qualidade 

tem mecanizado a atuação política dos gestores e com isso tem formado ‘técnicos locais’ do 
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 A utilização do termo exercício se dá para indicar que a gestão democrática não é resultado de uma lei estática, 

mas de um processo vivo e tenso, construído diariamente pela comunidade educacional, por meio de exercícios 

de participação, como a eleição de gestores. Esse exercício e outros são condição para a construção da qualidade 

social da educação. 
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Ministério da Educação, conformando outros sujeitos educadores e a comunidade em geral no 

que refere a essa política de mercado que tem tornado as estruturas de gestão dessa educação 

e tem disseminado a cultura do desempenho, tornando a educação pública um quase-mercado.  

O quase-mercado, segundo Sá, assenta-se: 

 

nas premissas de que a introdução de políticas orientadas para o mercado na 

educação irá promover a competição entre as escolas, encorajar uma 

utilização mais eficiente dos recursos, tomar os produtores mais 

responsáveis perante os consumidores, aumentar as oportunidades de escolha 

e promover a diversidade de oferta. (SÁ, 2008, p. 433) 

 

O quase-mercado se constitui ainda na responsabilização pelos resultados, na 

privatização do espaço público, com a competitividade entre escolas e municípios, 

distanciando-se de uma educação com qualidade social, a qual considera, de acordo com Silva 

(2009) os fatores intra e extraescolares, como condição de vida dos alunos, a cultura e a 

economia local, além dos elementos inerentes a escola, como projeto politico pedagógico, a 

gestão, e outros. 

A cultura do quase-mercado se consolida, ao mesmo tempo, na busca pela eficiência e 

eficácia, fazendo o máximo com o mínimo, tornado uma cultura local, haja vista o sentido de 

relação das Secretarias de Educação com Secretarias do Município, relatadas como parcerias,  

 

todas as secretarias elas são interligadas e são... elas compõem a gestão 

municipal, a prefeitura municipal, então nós temos uma parceria e essa 

ligação é necessária pra que toda gestão ela dê uma certa continuidade e 

tenha sua eficácia (DME2, 2018 - grifos meus). 

 

Nesse mesmo sentido a DME1 afirmou que “[...] sempre a gente trabalha junto. Em 

eventos, algum trabalho, saúde principalmente, porque tem o PSE, a gente precisa muito da 

saúde dentro da escola [...]” (DME1, 2018 - grifos meus). 

A relação entre as secretarias é importante e fortalecem as ações de DME a frente da 

gestão educacional, a exemplo dos projetos desenvolvidos, como o Programa Saúde na Escola 

(PSE), que conjunta ação da secretaria de saúde e educação e, a partir disso, condiciona ações 

a fim de garantir uma melhor qualidade de vida da população. 

Essas ações correspondem a indicadores externos relacionados a condições de 

salubridade, moradia e prevenção de saúde, fatores que contribuem para aproximação de uma 

qualidade social da educação. 
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Em outro sentido, no PME2 (2015-2025) de um dos municípios, a ‘parceria’ é 

sinalizada em algumas estratégias a serem feitas com instituições privadas, em que, segundo o 

documento “vale ressaltar que a Secretaria de Educação sob a coordenação da Educação 

Especial firmou parceria com a Faculdade Santa Maria
62

” (PME2, 2015, p. 49). 

Vê-se nesses trechos do PME2 (2015-2025) a ênfase nas parcerias com setores 

privados, em um processo de privatização do espaço público, uma lógica de mercado que tem 

ocupado a educação pública.  

No PME1 (2015-2025), as parcerias são buscadas apenas com instituições públicas, 

fator que se distingue, ainda, por se tratar de um município pequeno que não tem instituições 

de ensino privado, uma vez que, caso tivesse, poderia estar reproduzindo a intenção do capital 

corporizada nas politicas educacionais. 

As ideias de parceria e de eficácia estão mediando à atuação de DME, de modo a se 

caracterizar uma política gerencial que se vincula a uma qualidade do tipo de mercado. Além 

disso, essas políticas têm feito da educação pública um espaço de reprodução da hegemonia 

econômica, aparelho do estado, comprometendo a capacidade de conscientização crítica e de 

formação humana capaz de transformar a realidade através do enfrentamento da desigualdade 

social.  

É preciso, pois, no terreno da gestão municipal de educação, romper com a lógica 

hegemônica que tem usado a educação pública como mercadoria (MÉSZÁROS, 2005) e 

reproduzida relações sociais de poder com discursos que não condizem com as ações, que 

mais intensificam as desigualdades sociais que culminam para uma justiça social. 

 

4.3 Dos desafios aos avanços da gestão municipal de educação na perspectiva da 

qualidade social  

 

Ao considerar a relação intergovernamental com os poderes municipais e com a união, 

as gestoras relataram elementos positivos da gestão e àqueles que elas denominaram como 

negativos. Esses pontos serão descritos de avanços e desafios de ordem administrativa, 

pedagógica e financeira, respectivamente. 

Os positivos são aqueles que esperançam por dias melhores e demonstram os avanços 

na gestão municipal de educação: 

 

Os positivos que você consegue, você consegue, é, transformar pessoas e 

lugares! E numa, como é que diz, você consegue fazer um trabalho de 
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resgatar, aquilo que era morto e trazer pra vida, foi o que eu fiz nos outros 

anos e continuo fazendo (DME1, 2018, grifos meus). 

 
eu tive autonomia pra formar a minha equipe de trabalho aqui da secretaria 

(Trecho da entrevista concedida pela DME2, 2018, grifo meu). 

 

No relato das dirigentes são enaltecidas as categorias – autonomia e transformação – a 

primeira na perspectiva de transformar a comunidade por meio da educação pública e a 

segunda no sentido de autonomia política e técnica de escolher a equipe a compor a gestão 

municipal de educação. É o mínimo, poder compor sua equipe de trabalho, apesar de ser 

também um avanço em relação ao que se tinha.  

Essas dirigentes à frente da gestão municipal de educação tem em seus cernes a 

concepção de educação pública como o fenômeno da transcendência do sujeito, por meio da 

transformação de suas vidas e consequentemente do seu lugar, como destacou a DME1. Isso, 

por si só, é um tendência intrínseca que está nas bases da concepção de qualidade total e da 

qualidade social da educação, e, ao mesmo tempo, uma compreensão de escola, como mais 

um espaço estratégico de formação humana para o mundo do trabalho e, por isso, a condição 

única, segundo a DME1 de ‘melhorar as condições materiais de vida’. 

Concordamos que a escola pública é um espaço de apropriação do saber e a partir dela 

a oportunidade de transformação social de vidas, a começar do enfrentamento ao modelo 

econômico vigente, a formação crítica de consciências, doravante uma escola pública justa. 

Contudo, não é a escola a única responsável pela qualidade de vida dos sujeitos, como afirma 

Freire, pois “Se a educação sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda.” (FREIRE, 2000, p. 67). 

No contexto da fala da DME1, a ‘transformação’ assenta-se em uma concepção 

ideológica de que as mazelas sociais são resultados de escolhas individuais, de modo que, a 

escola, é o espaço propositivo de melhores condições existenciais de vida. Por um lado, essa 

acepção é legítima, considerando o desenvolvimento econômico, social e cultural do 

município, após a inserção de crianças e jovens na escola, por outro, a escola, por si só, não 

condiciona uma melhor qualidade de vida, haja vista a complexidade que gira no entorno 

desse fenômeno social. 

Confrontando a categoria transformação com a qualidade social, pode-se auferir uma 

intimidade entre elas, pois pressupõe que a apropriação cultural e científica proporciona uma 

formação crítica, emancipatória e consciente do sujeito, em oposição à transformação 

compreendida como oportunidade de educação para todos, desconsiderando as desigualdades 

sociais e as singularidades individuais tais quais as de orientação sexual, condições 
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econômicas, saúde mental e física e outros fatores que diferenciam os sujeitos quanto as suas 

potencialidades e oportunidades, se estreitando com a concepção de qualidade total. 

A transformação é o resultado, a priori, esperado por qualquer concepção de 

qualidade, todavia, para a qualidade social, a transformação significa a condição política, 

técnica e financeira que um DME precisa ter para modificar relações sociais a partir da 

educação pública, ao começar pela ativação dos colegiados para fazer valer a democratização 

da gestão. E no sentido meritocrático do termo, a qualidade se aproxima da concepção 

formada para aferição de distinção entre melhor e pior, semelhante à qualidade de mercado. 

Já a autonomia depende da reflexão crítica sobre a prática, a liberdade e autoridade de 

pensar e executar, tomando consciência de que qualquer decisão reproduz ou transforma dada 

ordem hegemônica, e para isso, é preciso ter bom senso, apreensão da realidade, 

disponibilidade para o diálogo e acima de tudo, humildade e capacidade de lutar em defesa 

dos direitos dos educadores. (FREIRE, 1996) 

No entanto, contextualizando a fala da DME2, o termo autonomia surgiu tímido, na 

relação com o pseudo poder de escolher a equipe. A DME2, nesse sentido, apontou a 

liberdade de escolha de equipe de trabalho porque essa ação não era “natural” no município, 

haja vista as relações patrimonialistas e coronelistas que ainda imperam no sertão da Paraíba e 

noutro, a DME2 ao trazer a autonomia para a esfera dos avanços, não a fez no sentido 

libertador que essa categoria possui, mas empreendeu uma responsabilização para com a 

gestão da educação, tendo como elementos a escolha de profissionais que possam comungar 

com as mesmas ideologias e políticas da gestão da educação.  

Quando o DME passa a escolher a equipe, é retirada a responsabilidade do prefeito, de 

modo que diminuem as tensões e disputas de classe em torno da indicação de parentes, 

amigos e eleitores, além de, desresponsabilizar o prefeito diante da escolha de uma equipe 

ineficiente e, ao mesmo tempo, responsabiliza o DME quanto aos resultados de sua equipe, 

correspondendo ao que Martins (2009) apud Oliveira, Barros, (2015) discutem:   

relação social que se constrói por meio de princípios, práticas, estratégias e 

precisa da colaboração das classes trabalhadoras nessa construção. Esse 

processo de estímulo ao colaboracionismo pressupõe a execução de ações de 

responsabilidade social, na tentativa de reduzir as tensões e disputas entre 

classes e frações de classes (MARTINS, 2009, apud OLIVEIRA, BARROS, 

2015, p. 160).  

 

 Por outro lado, é uma oportunidade de deslocamento da centralidade do poder 

executivo para àquela que dirige objetivamente a educação, movimentando a realidade em 
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sintonia com outros educadores (coordenadores, técnicos da SME) de modo autônomo, pelo 

menos pedagogicamente. 

Por sua vez, a autonomia financeira nos dois municípios, inexiste, pois os recursos da 

educação são administrados pelos prefeitos. O que isso nos diz? Demonstra ainda a ausência 

de elementos democráticos na gestão municipal de educação inviabilizando a atuação de 

DME para uma qualidade social da educação.  

Segundo Souza (2009), o diálogo e a austeridade são categorias que sustentam a 

participação ativa dos sujeitos atrelada a duas concepções que não se separam — o poder e a 

democracia — uma vez que, a primeira torna a gestão um processo político e a segunda 

sinalizam a dialogicidade desse poder por meio de uma gestão democrática. É a concretude da 

capacidade de agir contíguo a outros sujeitos, compondo uma vontade comum. 

Pensando desse modo, a atuação de DME na perspectiva da qualidade social exige 

autonomia de gestores para que possam discernir entre posturas e direcionamentos, a fim de 

se conscientizarem de que toda ação está acoplada em égides ideológicas de manutenção ou 

transformação da realidade social. Assim, exigir-se-á, mais ainda, que o DME saiba dialogar e 

escutar os sujeitos envolvidos na educação, tendo consciência de suas decisões e que o tipo de 

qualidade escolhida para perfazer a gestão está centrado em uma concepção ideológica e 

política.  

O fato de escolher uma equipe é pouco para se articular uma gestão municipal de 

educação para a qualidade social, pois essa requer, entre outros fatores, a autonomia 

financeira, política e pedagógica que se construa em uma cultura democrática de gestão, onde 

a participação da comunidade seja referendada e articulada com as obrigações do Estado, de 

modo que, a gestão municipal de educação seja o espaço propício para vitalizar a educação, 

como relatou a DME1 quando sinalizou a transformação de vidas, via educação. Por sua vez, 

os desafios parecem ser mais intensos e complexos. 

Ainda sobre os avanços da gestão municipal de educação, pode-se apontar a parcial 

autonomia de uma das dirigentes quanto à administração do recurso do salário educação
63

, 

fator que tem facilitado à implementação de ações nesse município, segundo a DME1. 

Segundo essa mesma dirigente (DME1) para se atuar na busca da qualidade da 

educação “é preciso que o DME não tenha mordomias, que fique perto do povo, pois só assim 
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 Segundo informações do sítio do FNDE: O Salário-Educação é uma contribuição social destinada ao 

financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º 

do art. 212 da Constituição Federal de 1988. Informação disponível em 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/salario-educacao. Acesso em 14 de junho de 2018. 
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consegue a qualidade, se tiver mordomia, não anda pra frente”. Ela fez essa fala quando dizia 

que administrava o salário educação com lisura e afinco. 

Outro avanço percebido é a melhor organização técnica das secretarias municipais de 

educação, no que refere ao planejamento das ações, a qualificação de técnicos de SME e o 

maior número de programas e projetos voltados à alfabetização escolar.  

Entre as ações de avanços ocorridas no ano de 2017 nos dois municípios da 

microrregião de Cajazeiras/PB, pode-se citar: a criação do AMIC que buscou melhorar o 

IDEB de um dos municípios; por meio da formação de professores e treinamento de alunos 

para participarem das avaliações locais, estadual e a Prova Brasil, de modo mais 

‘familiarizado’ com a forma e conteúdos dessas avaliações. 

Além disso, os municípios aderiram ao SOMA
64

, o qual tem contribuído com a 

formação de professores e gestores; uma vez que é uma política organizada em uma rede de 

trabalho colaborativo, que reúne professores alfabetizadores, diretores escolares, 

coordenadores municipais e supervisores regionais. 

O Programa SOMA (Pacto pela Aprendizagem na Paraíba) está alicerçado em um 

conjunto de iniciativas que envolvem a avaliação da educação, a formação de professores, o 

monitoramento de ações educacionais e o desenvolvimento profissional dos gestores 

escolares. Mais do que uma ação coordenada de trabalho colaborativo e uma política pública 

do estado da Paraíba, o SOMA representa o compromisso com uma educação capaz de 

garantir os direitos de aprendizagem de todo aluno paraibano, como indica as informações 

principais no sistema do programa
65

. 

Além do SOMA, os municípios têm desenvolvido projetos como o Projeto São João 

nas Escolas, Lazer e Cultura na Escola, Leitura e Escrita, e outros
66

. De igual modo têm 

acontecido os fóruns do PME (2015-2025) com a participação da comunidade escolar, como 

citam os relatórios anuais de atividades educacionais dos dois municípios pesquisados. 
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 O SOMA (Pacto pela Aprendizagem na Paraíba) foi instituído pelo Decreto Estadual nº 32.234 de 14 de 

fevereiro de 2017. Portaria nº 1267, 21 de setembro de 2017. Disponível em https://www.somaparaiba.com/. 

Acesso em 15 de maio de 2018. 
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20 de dezembro de 2018. 
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 Além desses projetos desenvolvidos nas escolas, destacaram-se a Música como Formadora – curso de violão e 

percussão para alunos da rede municipal de ensino, Projeto: Meu  corpo  é um  tesourinho,  com  o  objetivo  de 
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desenvolvidos pelas escolas durante o ano letivo (Trecho do Relatório de Atividades de Carrapateira/PB, 2017, 

p.4). 
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 No mais, segundo o relatório anual de atividades desenvolvidas no ano de 2017 pela 

SME1 de um dos municípios, diz que, 

 

as ações da SEC em 2017 foram voltadas para uma Educação Pública de 

Qualidade Social, com a realização de eventos que fortalecem o 

desenvolvimento intelectual  e  cultural  do  município  como  um  todo,  e  

em especial, ao público docente da rede municipal de ensino, a partir da 

realização de  palestras  com  oradores  profissionais  na  formação  dos  

professores.  Além das palestras os profissionais em educação participaram 

de grandes oficinas voltadas para o SER e a valorização do profissional. 

(SME1, 2017, p.4, grifos meus) 

 

Como pode ser observado na citação acima, o município destacou a qualidade social 

como a perspectiva da educação pública local em uma tentativa de fortalecer o 

desenvolvimento do município, nos termos culturais e intelectuais, inferindo-se que pode ser 

um fator que destaca a intencionalidade da atuação do DME. Por outro lado, o PME1 (2015 - 

2025) não traz em nenhum momento o adjetivo social associado ao termo qualidade.  

Nesse sentido, questionou-se aos participantes da pesquisa o que entendiam por 

qualidade social, haja vista que no PME2 o termo é citado, assim como no relatório das 

atividades da SME1. 

Segundo a DME1, qualidade social: 

 

é aquilo, eu me, por exemplo, eu vim de família pobre [...] consegui fazer 

curso superior, especialização, assumi secretaria, a educação que me deu 

essa qualidade social né, me deu uma vida melhor. Aqui em [nome da 

cidade], a maioria do, das pessoas, nossa cidade é extremamente agrícola, e a 

educação deu uma qualidade social melhor as pessoas muitos, muitos, 

porque, o médio hoje tá colocando pouca gente na universidade (DME1, 

2018, colchetes meus). 

 

De acordo com a explicação da DME1, a qualidade social é a melhor condição 

material de vida, que é conquistada por meio da educação. Na compreensão dessa dirigente, o 

fato de uma pessoa estar na escola dá a ela a qualidade social, demonstrando que a DME não 

tem clareza do que é a qualidade social.  

Quando questionadas sobre os desafios da gestão, as participantes da pesquisa 

demonstraram maior entusiasmo em falar, indicando nesse contexto, que os desafios tem sido 

maiores que os avanços.  

No tocante aos desafios, a DME2 afirma que: 
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do principal entrave aqui da educação hoje se chama o transporte escolar 

[...] mais também um outro problema que a gente enfrenta constantemente 

hoje no município .... se chama a quantidade de readaptados que nós 

temos no município [...]. Pra você ter uma ideia hoje, ou melhor, até o 

ano passado, o nosso IDEB é muito baixo! [...] É tanto que os resultados 

até o ano passado não são suficientes, não são satisfatórios e aí um salário 

bom como esse, o resultado deveria ser muito bom e esse ainda é dos nossos 

problemas (DME1, 2018, grifos e colchetes meus). 

 

Ao que exprime a dirigente acima, a DME1, por sua vez relata, 

 

A gente precisa fortalecer mais os vínculos entre família e escola, 

comunidade e escola, a gente precisa mudar os perfil também, a concepção 

de alguns educadores em relação à politicas, porque às vezes as pessoas 

confundem politica partidária com políticas públicas né, de educação, é, uma 

das principais desafios nossos, é com a qualidade da educação, com o 

ensino porque esse que a gente tá percebendo, tá caindo, decaindo, 
porque, é, a gente percebe que as famílias, a cada dia que passa perde o 

controle sobre os filhos [...] é difícil essa área aqui, é, gestão de pessoas é a 

parte mais difícil e os recursos também. Mas a gestão de pessoas é o mais 

difícil (choro), não gosto nem de falar (choro) sou emotiva! [...] Eu me doei 

demais! Construí tudo que aqui tem! Tudo! Do plano (pegou no PME) a 

cadeira que senta [...] hoje a dificuldade financeira impera mais do que 

tudo! [...] Tem mês que não paga o recurso do FUNDEB, que não paga! 

Não paga a folha (DME1, 2018, grifos e colchetes meus). 

 

 Além desses fatores, elencados no parágrafo acima, as DMEs relataram a 

incapacidade financeira de o município administrar a educação municipal, apontado à 

limitação de recursos para pagar a folha de professores e a compra de alimentação escolar, 

donde tem sido necessária regularmente, a complementação do município.  

Em relação às dificuldades financeiras, a DME1 relata: 

 

É muito complicado manter a educação; para você ter uma ideia, ter que tirar 

50.000 do FPM para pagar uma folha; isso é uma ajuda muito grande! 

Porque senão, ia fazer o quê? Né? Não podia fazer nada quem mantêm são 

os programas federais (PDDE), pois o FUNDEB está comprometido (DME1, 

2018). 

 

De acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Educação - SIOPE referentes aos anos de 2015 a 2017, o município 1 como está demonstrado 

na tabela 3 abaixo, referente aos indicadores legais, aplicou mais de 25% dos recursos 

vinculados à educação em manutenção e desenvolvimento educacional, assim como o 

percentual de aplicação do  FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério 
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(mínimo de 60%), confirmando o que a DME1 relatou quanto ao pagamento da folha dos 

professores. 

Por outro lado, o percentual de aplicação do FUNDEB em despesas com MDE, 

relativo ao máximo de 40%, o município em nenhum exercício do recorte da pesquisa atingiu 

o teto, confirmando o que a DME 1 afirmou quanto a colaboração de programas como PDDE 

para a manutenção da educação local. 

No relato da DME1, fica evidente que a manutenção das escolas, com compras de 

materiais didáticos, pedagógicos e a alimentação escolar tem sido custeada unicamente por 

programas federais, e nesse contexto, se pensar uma educação de qualidade social deve passar 

por um governo municipal que projete uma sociedade emancipada e com condições materiais 

de ter uma vida digna e isso passa por representantes políticos engajados na luta e defesa 

desse projeto; quando esses representantes não comungam com tal projeto, ocorre um 

impeditivo. 

 

Tabela 2- Indicadores Legais do SIOPE (Município 1) 
 

Código Indicador Anos 

2015 2016 2017
67

    

  1.1 Percentual de aplicação das receitas de 

impostos e transferências vinculadas à 

educação em MDE
68

 (mínimo de 25% para 

estados, DF e municípios) 

 

29,66 % 

 

 

27,52 % 

 

 

32,23% 

   

  1.2 Percentual de aplicação do FUNDEF ou 

FUNDEB na remuneração dos profissionais 

do magistério (mínimo de 60%) 

 

83,05 % 

 

 

77,68 % 

 

 

95,96% 

   

  1.3 Percentual de aplicação do FUNDEF ou 

FUNDEB em despesas com MDE, que não 

remuneração do magistério (máximo de 40%) 

 

15,96 % 

 

 

21,97 % 

 

   

4,04% 

   

  1.4 Percentual das receitas do FUNDEF ou 

FUNDEB não aplicadas no exercício 

(máximo de 5%) 

 

0,99 % 

 

 

0,35 % 

 

  

0,00% 

   

Fonte: Informações disponíveis no site do Siope (https://www.fnde.gov.br/siope), organizada pela 

pesquisadora/2018. 

 

Ainda em relação às dificuldades financeiras, a DME3 relata que a realidade do seu 

município se encontra da seguinte forma: 

 

                                                           
67

 Os dados do SIOPE são apresentados em relatórios anuais. Porém, referente ao exercício de 2017 foram 

apresentados bimestralmente, de modo que, foi inserido na tabela ‘Indicadores Legais do Siope’ o percentual 

relativo ao último bimestre do ano de 2017. 
68

 Manutenção e desenvolvimento do Ensino. 
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o outro ponto negativo é hoje em [nome da cidade] nós estamos com os 

recursos bem limitados, a folha de pagamento, ela praticamente, ela está 

sendo, toda mantida com os 100% do FUNDEB que era pra ser 60 e 40, mas 

aí é, pela ,pela falta de organização de outras gestões, a gente percebe que 

tem um número elevado de professores e que praticamente nem sala de aula 

tem pra todo mundo (DME3, 2018). 
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Tabela 3 - Indicadores Legais do SIOPE (Município 2) 

Código Indicador Anos 

2015 2016 2017    

  1.1 Percentual de aplicação das receitas de 

impostos e transferências vinculadas à 

educação em MDE (mínimo de 25% para 

estados, DF e municípios) 

 

26,01 % 

 

 

31,25 % 

 

 

32,61% 

   

  1.2 Percentual de aplicação do FUNDEF ou 

FUNDEB na remuneração dos profissionais 

do magistério (mínimo de 60%) 

 

82,07 % 

 

 

81,56 % 

 

 

90,14% 

   

  1.3 Percentual de aplicação do FUNDEF ou 

FUNDEB em despesas com MDE, que não 

remuneração do magistério (máximo de 40%) 

 

17,93 % 

 

 

18,26 % 

 

 

9,86% 

   

  1.4 Percentual das receitas do FUNDEF ou 

FUNDEB não aplicadas no exercício 

(máximo de 5%) 

 

0,00 % 

 

 

0,17 % 

 

 

0,00% 

   

Fonte: Informações disponíveis no site do Siope (https://www.fnde.gov.br/siope), organizada 

pela pesquisadora/2018. 

 

Fazendo uma relação com os dados do Siope do município 2, constata-se que o 

percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério 

(mínimo de 60%), tem ultrapassado o percentual mínimo, como afirma a DME 3. Contudo, 

com relação aos 40%, esse teto não foi atingido nos anos de 2015 a 2017. 

A DME 3 aponta o problema da organização e do planejamento como fatores 

impeditivos para a gestão da educação em relação à QS, pois inviabiliza condições materiais 

de suprir necessidades a posteriori, de modo que, em se tratando de um projeto de educação 

de qualidade social, é um fator determinante, pois os recursos financeiros são essenciais para 

suprir necessidade de valorização de professores e manutenção de escolas, possibilitando 

materialmente uma educação pública engajada em um movimento de emancipação social. 

Esses dados dos municípios 1 e 2 comprovam a responsabilidade que prefeitos(as) têm 

em relação ao pagamento da folha de professores, sob pena de descumprir a lei 11.494/2007, 

demonstrando a importância da legislação para o cumprimento dos direitos dos educadores. 

Porém, em relação aos 40%, por ser o percentual máximo, os gestores municipais não tem 

tido o compromisso de alcançar, aplicando menos que 40% na manutenção da educação 

básica. 

A insuficiência de recursos financeiros impossibilita qualquer projeto de educação de 

qualidade social, pois inviabiliza a valorização e formação de professores, a qualidade no 

atendimento escolar aos educandos e diminui ainda mais as condições para a autonomia de 

DME, especialmente no momento histórico atual pós impeachment da presidenta Dilma 
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Roussef, em que vinha desenvolvendo um projeto de educação mais participativo, 

democrático e de inclusão social, e hoje no governo de Michel Temer, têm ocorrido cortes de 

verbas públicas para a educação, agravando a situação de gestão por custo-benefício, 

preconizada pela gestão municipal de educação de seus municípios locus da pesquisa. 

A partir do relato das dirigentes, resumir-se-ão os desafios em sendo de ordem 

financeira (escassez de recursos e dependência financeira ao MEC), pedagógica (alcançar a 

meta do IDEB e defasagem na qualidade da educação) e política (interferência do poder 

legislativo, vícios da administração municipal e gestão de pessoas), como demonstra a tabela 

5, abaixo. 

 

Quadro 3: Desafios postos à atuação de DME na perspectiva da qualidade social 

Temas  Caracterização dos desafios 

Político 1. Interferência do poder legislativo 

2. Vícios da administração municipal 

3. Gestão de pessoas 

Pedagógico 1. Alcançar a meta do IDEB 

2. Defasagem na qualidade da educação 

Financeiro 1. Escassez de recursos 

2. Dependência financeira ao MEC 
Fonte: Material de pesquisa elaborado pela autora/2018 

 

Esses desafios apresentados demonstram a totalidade da atuação de DME e, no mesmo 

sentido, as contradições e tensões que as produzem, ora no terreno político, ora no 

pedagógico, ora no financeiro. A qualidade social da educação perpassa por uma gestão 

municipal de educação que consiga articular os desafios postos e a partir deles tenha 

possibilidades política, técnica e financeira de dar conta de um projeto de educação que seja 

includente socialmente. 

A DME2 evidenciou dificuldades relativas à gestão de recursos financeiros e a 

avaliação externa, objetivamente o IDEB. Com relação aos problemas de ordem financeira, a 

DME2 apresenta a ingerência de recursos, por ser administrada pelo prefeito municipal, e a 

incapacidade financeira do município, fator que reverbera na limitação da atuação de DME 

para uma qualidade social da educação. Tais desafios representam o gargalo de muitos 

municípios brasileiros que convivem com uma crise financeira que tem precarizado os 

serviços da educação no país, especialmente após o golpe sofrido pela presidenta Dilma 

Roussef (2016). 

A DME2 assim apontou: 
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É muito difícil ser gestor com pouco recurso, mas a gente precisa ter jogo de 

cintura para dar conta e fazer o melhor que puder para a comunidade e até 

porque a comunidade cobra, ela exige e nós que precisamos dar conta, até 

porque essa é nossa missão. Por exemplo, esse ano eu fechei as escolas 

rurais, pois tinha poucos alunos e o gasto era muito grande, foi melhor trazer 

os que moram lá para estudar aqui na rua, sai mais barato o transporte do que 

manter a escola (DME1, 2018). 

 

Nessa fala, fica evidente a ideia de fazer o máximo com o mínimo, onde foi apontada 

na fala da DME2 a necessidade de dar conta da manutenção da educação municipal, onde foi 

preciso fechar escolas rurais e escolas de periferias, devido à diminuição de alunos, sendo 

mais rentável financeiramente usar o transporte escolar para os alunos estudarem na zona 

urbana. 

No que refere ao IDEB, a DME2 relatou que o município “apesar de ser conhecido 

como o município que ensinou a Paraíba a ler, não tem alcançado a meta do IDEB nos 

últimos anos do Ensino Fundamental II, que seria de 3,8, no entanto, alcançamos 3,5”. 

(DME2, 2018) Esse problema tem impulsionado a política de gestão municipal de educação 

no sentido da criação de programas de avaliação municipal e a adesão ao projeto de avaliação 

do estado da Paraíba.  

Ao mesmo tempo, a DME3 justificou que, 

  

o fato do município ‘X’ não conseguir alcançar também está relacionado ao 

fato dos pais não colaborarem com a escola e alguns professores serem 

negligentes. Eu penso que eles precisam se responsabilizar pela educação 

dos seus filhos e no caso dos professores, dos seus alunos. Tem mãe que 

nunca foi na escola (DME3, 2018). 

 

Vê-se no relato da DME3 a preocupação quanto aos resultados das avaliações externas 

(foco nos resultados); justificando o não atingimento das metas às dificuldades na gestão e de 

aprendizagem dos alunos aos pais, professores e a própria gestão em um discurso de 

responsabilização. 

A busca pelo IDEB é uma meta da administração municipal desse município, o qual, 

segundo a DME3, quando ainda em campanha eleitoral, o prefeito repetiu, algumas vezes, que 

em sua administração se alcançaria o IDEB
69

. 

                                                           
69

 É relevante constatar que os prefeitos buscam o alcance das metas do IDEB, no entanto, não conhecem os 

processos que precisam ser envidados a nível municipal para que a educação alcance qualidade. Isso é 

demonstrado por meio do descaso do prefeito desse município em relação ao cumprimento do reajuste do Piso 

salarial para o ano de 2018, em que foi preciso que os professores se organizassem e sinalizassem uma greve 

para que o poder executivo municipal fizesse cumprir a lei 11.738/2008. Essas informações foram levantadas 

junto aos professores na abertura da semana pedagógica/2018 da SME2. 
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Essa posição política do município demonstra que a avaliação externa do MEC tem 

reconfigurado práticas de gestão nos municípios, da gestão das escolas à administração 

municipal, secundarizando a autonomia do lugar, no que refere à apropriação de um indicador 

que consiga apontar todos os fatores que correspondam a uma educação de qualidade 

socialmente referencializada, situação que está distante. 

A educação de qualidade socialmente referenciada só pode assim ser, se a comunidade 

escolar conceituar essa qualidade juntamente com diretrizes políticas do órgão central da 

educação, tomando por fundamento as condições econômicas, culturais, sociais e políticas 

próprias do lugar e, a partir deles, planejar para onde se quer ir. Nesse sentido, não se 

reconhece o IDEB como indicador capaz de indicar a qualidade social da educação, uma vez 

que, não apenas dois fatores - desempenho e rendimento – não conseguem aferir a qualidade 

da educação. 

Nesse cenário, Almeida, Dalben e Freitas (2013), assinalam que:  

 

A pretensão do IDEB de sumarizar a qualidade de ensino oferecida a partir 

desses dois fatores não parece viável, já que incapaz de refletir a realidade 

das instituições, não apenas pelo que o índice deixa de considerar, em 

especial o NSE
70

 da população atendida, mas também pela forma como 

mede esses aspectos (ALMEIDA, DALBEN e FREITAS, 2013, 

p.1156). 
 

Além disso, o IDEB desconsidera fatores primordiais como a condição material de 

vida dos educandos, a infraestrutura escolar e a formação de professores, fatores implicados 

diretamente no desempenho e rendimento dos educandos. 

A DME2 pontuou ainda o desafio de administrar o pessoal, pois há vícios locais que 

limitam o andamento dos serviços de educação, como se destaca no seguinte relato: 

 

do principal entrave aqui da educação hoje se chama o transporte escolar [...] 

na medida em que a gente é, tem um problema de um ônibus, a gente deixa 

de levar, muitas vezes, os nossos alunos até a escola. Isso acontece muito nas 

escolas rurais, tudo isso porque os motoristas e mecânicos não se preocupam 

de ajeitar os veículos quando estão com problemas e teve vezes de passar 

mais de 15 dias na garagem por falta de conserto (DME2, 2018, colchetes 

meus). 

 

No que refere ao desafio do transporte escolar, apontado pela DME2, considera-se que 

trata de “costumes” locais, que se materializam na falta de agilidade de profissionais do 

município (motoristas e mecânicos, como cita a secretária) em consertar os veículos, 

                                                           
70

 Nível socioeconômico. 
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impedindo o andamento das atividades escolares e criando um ambiente de estresse para os 

gestores de escolas e da educação do município, demonstrando ser um exercício comum 

nesses lugares, donde alguns servidores por serem correligionários do grupo político no 

poder, pessoalizam suas práticas.  

Leal (2012) discute que um dos maiores problemas dos municípios tem sido a falta de 

autonomia e as práticas arcaicas de administração pública, de manias e costumes calejados. 

As práticas autoritárias e clientelistas de administração pública preponderaram de modo 

indireto nas falas dos participantes da pesquisa, demonstrando o quanto se torna complexo o 

DME ter autonomia para atuar em uma perspectiva da qualidade social em um município 

condicionado por vícios políticos.  

 Ademais, as exigências advindas das avaliações externas e a burocracia ainda 

presente nas relações intergovernamentais suscitam no espaço da gestão municipal de 

educação um quadro complexo de desafios que negam a realidade local (condições 

econômicas, sociais e culturais) e introjetam nessa realidade uma nova cultura de gestão que 

se contradiz a todo o tempo a hegemonia social dos ‘donos do lugar’ (vereadores, prefeito(a), 

donos de terra, empresários). 

Essa teia de tensões e contradições marcantes dessa segunda década dos anos 2000, 

em que convivem lógicas patrimoniais, gerenciais, burocráticas e democráticas de gestão, em 

diferentes proporções, apresentam projetos de sociedade distintos, porém, consubstanciados 

em uma atuação de DME que se faz híbrida. 

O relato da DME1 chamou atenção para a concepção de propriedade que secretárias 

de educação têm em relação ao cargo que assume, demonstrando isso na seguinte fala “Eu me 

doei demais! Construí tudo que aqui tem! Tudo! Do plano a cadeira que senta” (DME1, 

2018).  

A centralização da gestão se assemelha com o personalismo da famosa frase “você 

sabe com quem está falando?”, não diferenciado o indivíduo e a pessoa (COSTA, 2010), em 

que a gestora acredita que todos os resultados de ações da gestão são próprios da pessoa que 

administra, independentemente de se perceber como um agente político e social da educação 

pública.  

A fala da DME1 evidencia a reprodução da cultura local, onde a coisa pública é 

privatizada nas práticas pessoais de gestores, personalizadas no espaço e nas vontades 

políticas, empobrecida de criticidade e consciência do papel social que assume. Essa postura 

personalista é nociva para um projeto de estruturação de qualidade social da educação, pois 

faz do espaço público um lugar privado, os quais os trabalhos dos servidores passam a se 
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assemelhar com favores à comunidade, acentuadamente discrepante de um Estado 

democrático. 

E essa prática é nociva, ainda mais, por estimular relações pessoalizadas, de modo a 

usar o espaço público para fins próprios. Com isso, o DME se satisfaz com os bons 

resultados, se reconhecendo como o único responsável; por outro lado, não aceita críticas 

quanto a sua atuação, reproduzindo práticas que não colaboram com a qualidade social, pois 

dificulta a dialogicidade e a autonomia de outros educadores. 

Nessas circunstâncias de tensões tem preponderado a cultura patrimonialista de 

administrar a coisa pública, o qual impede a organização e agilidade dos serviços públicos, no 

que tange a presteza de priorizar os serviços da educação.  

Ao mesmo tempo nesse terreno local, convivem práticas oriundas das políticas de 

educação, que tem contribuído para a formação dos atores educacionais a “modernização da 

educação”, através das tecnologias de planejamento educacional, que tem sido importante e 

contribuído para a melhoria da educação no país. Mas por outro lado, compromete 

estruturalmente o projeto de gestão democrática e embota gestores e técnicos de secretarias de 

educação no que tange às suas prerrogativas enquanto constituidores de um novo conceito de 

educação, gestão e qualidade. 

 Em síntese, nesse cenário há um tríplice embate: as políticas de educação ancoradas 

em uma lógica neoliberal de gestão e de qualidade; a cultura de gestão pública municipal 

enraizada em uma cultura personalista de administrar o serviço público local e ao mesmo 

tempo o discurso de democratização da gestão educacional, por meio de princípios que 

tencionam com tradições clientelistas municipais e tenta romper com o projeto econômico do 

capital nas e para as escolas. 

Ainda em relação aos desafios da gestão, as DMEs trouxeram algumas peculiaridades 

interessantes. Haja vista que, para a DME1,  

 

Os negativos são as interferências dos vereadores, porque tem o prefeito, tem 

vereadores, são 9 aqui, são 9 vereadores e infelizmente a gente ainda 

trabalha com vereadores que não entendem de educação, daí eles se metem, 

desarticulando nosso trabalho e não aprovando os projetos da educação, 

porque eles não entendem, eu falo uma língua e eles entendem outra. Além 

disso, há àqueles que não aprovam os projetos por não estarem no lado do 

prefeito (DME1, 2018). 
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Ainda em relação à intromissão política na gestão da educação do município, a DME3 

enfatizou a convivência de vícios políticos com a cultura personalista de vereadores por se 

acharem ‘donos’ dos serviços públicos. 

 

há muitos vícios do poder legislativo, muitos vícios mesmo, isso aqui e em 

diversos outros lugares é como se eles se sentissem donos da educação, da 

escola, da cidade, e que pudessem interferir em tudo, por exemplo, eles 

interferiram em uma decisão que a secretária tomou com o conselho 

municipal de educação de fechar uma escola, sendo que eles não nos 

perguntaram o porquê e se nós tínhamos conversado com a comunidade. 

Apenas foram na escola e meteram o ‘pau’ na gente (DME3, 2018). 

 

De acordo com a DME3, os vereadores são um obstáculo para o acionamento de 

políticas de educação, pois por não conhecerem o PME (2015-2025), por exemplo, e o papel 

dos conselhos de educação, como o CME, eles interferem, “atropelando” o papel de outros 

agentes, como o DME e os membros do CME. No mesmo sentido, a DME1 e DME2 citaram 

os vereadores e o poder executivo municipal como, em alguns casos, desarticuladores dos 

projetos da educação municipal. 

A interferência de vereadores correspondem aos vícios políticos próprios de 

municípios sertanejos, em que o compromisso se dá entre o poder público, os chefes políticos 

locais e o poder privado. No caso dos que estão em algum mandato legislativo ou executivo as 

interferências no governo são mais diretas, e no que refere ao poder privado e outras forças 

políticas locais, essas interferências ocorrem de modo silenciosas e indiretas, porém exercem 

influência na estrutura social e econômica do município (LUSTOSA DA COSTA, 2010).  

A DME2 ao relatar acerca dos desafios enfatizou a burocracia presente na relação 

intergovernamental com o MEC. Segundo a dirigente: 

 

Então, são muitos os entraves, eu coloco como principal a questão dessa 

burocracia, que muitas vezes impede pra aquisição de materiais, pra 

aquisição de benefícios pra própria comunidade. A burocracia do MEC é 

muito grande. Os programas como o PAR e outros são muito burocráticos e 

isso dificulta a gestão (DME2, 2018). 

 

A burocracia apareceu nessa fala como um desafio posto para a atuação de DME no 

que refere à morosidade e dificuldade técnica que se estabelece na relação com o MEC, fator 

que demonstra a burocracia como controle e controle remoto, um neotecnicismo (SILVA, 

2018). O excesso de burocracia contraria a perspectiva da qualidade social da educação, pois 

ela passa a ser um impeditivo pelo fato que o trabalho excessivamente burocrático toma todo 

o tempo da gestão, inviabilizando outras atividades de gestão, como ativação da participação 
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social, o diálogo com as escolas, os estudos continuados das equipes gestoras e outras 

atividades que se aproximam da QS. 

No entanto, é primordial o planejamento e prestação de contas dos serviços públicos 

para que se instaure o mínimo de controle sobre as verbas públicas, e ainda mais, qualifique 

as equipes gestoras, uma vez que, a morosidade nos serviços, muitas vezes se dá em função de 

gestores e técnicos não planejarem suas ações diárias e estarem culturalmente viciados em 

resolver questões pontuais. 

Denominamos ‘questões pontuais’ àquelas situações diárias que são comuns na gestão 

da educação, como a liberação de material escolar, as leituras e respostas oficiais a outros 

órgãos públicos, a gestão de pessoas, o acompanhamento financeiro de pagamento de pessoal 

e outras despesas, visitações às escolas, reuniões com gestores de escolas, professores e outros 

profissionais, entre outras ‘questões pontuais’. 

É nesse contexto de tensões e contradições que as políticas se efetuam e se 

reorganizam, tomando formas desenhadas pela gestão em suas práticas. Os conflitos com 

vereadores, prefeitos e outros membros da comunidade são importantes, pois sinalizam a 

constituição de uma sociedade democrática em que as lutas de classes se fazem presentes em 

todos os momentos da história. Mas a superação deles, a partir da problematização, é 

necessária. Caso eles não existissem estaríamos envidando esforços no refinamento de outros 

enfrentamentos ou aprofundamentos da qualidade de serviços. 

Apesar de a Reforma do Estado (1990) ter inserido uma lógica de gestão gerencial que 

se distancia da gestão burocrática no sentido de agilidade dos processos e foco nos resultados, 

a relação intergovernamental entre municípios e a União ainda apresenta lacunas que agudiza 

o trabalho do gestor(a) e impede a sua autonomia como relatou a DME2 quanto aos entraves 

de acionamento de políticas na esfera municipal devido a burocracia da União. 

De acordo com Barroso (2005), as relações entre os governos municipais e a União 

são importantes para coordenar a educação e dividir as responsabilidades, a fim de incluir 

com justiça social todas e todos na escola, porém, as exigências tem se ampliado e 

aprofundado o foco nos resultados, responsabilizando a gestão e secundarizando, por sua vez, 

os processos educacionais e as reais condições de trabalho que os municípios brasileiros 

possuem.  

Ocorre na realidade um emaranhado de concepções políticas e pedagógicas que tem 

tentado ganhar espaço em culturas distintas, algumas vezes, impossibilitadas de assumir as 

responsabilidades exigidas pelas políticas educacionais, transcorrendo na verdade a 

vinculação da função social da educação às exigências do capital, demonstrando, na prática, 
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que não há um projeto de inclusão social e igualdade de acesso e permanência com sucesso de 

educandos na escola pública, mas há, por outro lado, um aligeiramento na formação de 

estudantes para se adequarem a nova ordem econômica. De tal modo tem ocorrido com a 

gestão de educação, a qual vem sofrendo pressões para se referencializar pedagógico-

administrativamente a partir da lógica do setor privado (FRIGOTTO, 2010). 

 A autonomia da educação municipal está nos discursos da Reforma do Estado (1990) 

e das políticas educacionais, subentendendo que se trata de um processo imediato, em que a 

descentralização corresponderá à maior autonomia de municípios. Contudo, o que tem 

ocorrido são hiatos que as práticas dessa ‘autonomia’ têm revelado quando ao papel da 

descentralização, tais quais a precarização de escolas públicas, à falta de autonomia de 

gestores em controlarem os recursos financeiros, no que refere à manutenção da escola 

pública, pois o repasse do PDDE não consegue suprir as necessidades de um ano letivo. 

Apesar dessas mudanças políticas, ancoradas em um interesse maior, de mercado, de 

uma política neoliberal, os municípios analisados nessa pesquisa têm demonstrado que não 

têm conseguido se estabelecer com uma forma única de gestão, dificuldade que se materializa 

nos desafios postos pelas DME quanto à gestão de pessoas, descontinuidade das políticas e a 

falta de recursos financeiros para dar conta da educação pública. 

Tais dilemas resultam de alguns elementos, desde a desarmonia das políticas de 

educação em relação à realidade micro dos municípios, quanto às condições técnicas e 

financeiras de gerir uma rede de ensino. Atrelada a esses desafios, encontra-se a busca pela 

qualidade da educação concretizada nas falas relativas aos melhores resultados do IDEB e a 

garantia da qualidade da educação em seus municípios. 

Para justificar a qualidade da educação aferida pelo bom desempenho no IDEB, as 

dirigentes relacionaram-na a capacidade cognitiva dos alunos em alcançarem a meta nas 

avaliações externas do MEC. No entanto, não consideraram os aspectos externos, como a 

pobreza e a violência doméstica, nem internos como a precarização estrutural das escolas, a 

desvalorização dos professores, como princípios determinantes.  

Diante desse panorama de avanços e desafios, pode-se concluir que a atuação de DME 

nesses municípios tem voltado para atender às exigências do MEC, tendo como objetivo 

melhorar a educação municipal em uma perspectiva que está imbricada de lógicas e 

ideologias mercadológicas que se contradiz e demonstra um terreno tenso, mais aproximado 

aos interesses burgueses do que aos dos trabalhadores. 

Os interesses burgueses correspondem às políticas de educação e o modelo de gestão 

que representa a política neoliberal, tal qual a gestão da qualidade total materializada em uma 
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atuação que tem se modernizado por meio da gestão gerencial; porém preponderando, em 

algumas vezes, a partir de modelos de administração próprios da cultura local, ao priorizar 

interesses do grupo político que está no poder em detrimento do trabalho com vias a 

transformação das condições de vida da população. 

A atuação de DME que se pauta e se constrói a partir de interesses burgueses, na 

estrutura macro (MEC) fomentada através de uma política neoliberal e na estrutura micro 

(município) priorizando regalias de um grupo político não conseguirá elaborar um projeto de 

educação Municipal de qualidade social. 

No entanto, se a atuação de DME considerar a dialogicidade com a comunidade 

escolar por meio da ativação de colegiados, atentar-se para executar a autonomia financeira e 

pedagógica como determina à legislação educacional e organizar um projeto de educação 

pública, voltado a transformação da condição material de vida dos sujeitos, poderão enfrentar 

os desafios postos e fomentar a educação de qualidade social. 

Nesse sentido, esse trabalho conta, dentre os achados, o fato de que os desafios e 

avanços em relação à gestão são movimentos reais que existirão na atuação de DME, uma vez 

que, as contradições políticas, econômicas, culturais e sociais estão em constante tensão, 

contudo, o papel mediador do gestor municipal de educação configura um elemento 

fundamental para a materialização de ações para a qualidade social da educação. 

O tópico seguinte trará análises relativas à concepção de qualidade posta na atuação 

dos DME pesquisados e sua correspondente perspectiva de qualidade dimensionada pelos 

sujeitos do estudo.    

 

4.4 Qualidade: das concepções às ações  

  

Esse desenho de gestão de educação, representado nos desafios postos pelas dirigentes 

de educação de municípios da Microrregião de Cajazeiras/PB, volta-se para a busca de uma 

educação que possa dar conta de uma qualidade pautada na eficiência, eficácia, excelência de 

resultados, responsabilização dos gestores e da comunidade através da sensibilização humana 

e capacitação técnica, tal como apresenta Cosete Ramos na cartilha acerca da Pedagogia da 

Qualidade Total (RAMOS, 1994). 

A qualidade total parte do pressuposto que a educação, assim como as empresas, 

precisa atender às necessidades dos estudante/clientes, de modo que, é primordial manter uma 

relação com a sociedade, a família, as empresas e os estudantes. Para isso, “clienteliza” tudo! 

Sob o pretexto de favorecer aos clientes empregadores e aos donos do capital, para os quais 
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ela é subserviente, escalona em uma disseminada relação cliente-fornecedor o enquadramento 

de todas as razões pelas quais a natureza humana possa interagir. 

Contrária a essa concepção de qualidade, Carvalho (2007) trata a qualidade da 

educação a partir de uma perspectiva pública, portanto, distante dos meandros de mercado, 

mas aproximada a função social de dar conta da redução e/ou do enfrentamento das 

desigualdades sociais e da tradição excludente que foi imputada à escola pública. 

Esse trabalho concorda com o autor supracitado e reafirma a perspectiva de uma 

qualidade que seja socialmente referendada para dar conta dos processos e fins da gestão 

municipal de educação, que resista ao discurso da qualidade veiculado pela gestão gerencial, 

fundadas em uma desconcentração de poder e responsabilização do local – Secretaria 

Municipal de Educação/Escolas/Professores/Pais/Alunos, em uma cultura do desempenho que 

tem sido formada estrategicamente a fim de sujeitar o(a) DME a reprodução dos discursos e 

das ações  provenientes de um projeto educacional do Capital (FALLEIROS; NEVES, 2015). 

Uma vez que, 

 

considerando o perfil populacional dos municípios brasileiros e sua histórica 

tendência a manutenção político-social das relações de poder vigentes, pode-

se inferir que suas políticas educacionais, de forma desigual, acabam por 

viabilizar nesse âmbito governamental as diretrizes educacionais da União e, 

por conseguinte, dos organismos internacionais (FALLEIROS; NEVES, 

2015, p. 121). 

 

Nesse contexto desigual onde às políticas se homogeneízam na heterogeneidade 

social, econômica e cultural de um país continente como o Brasil, assujeitado, 

concomitantemente por uma política maior, concentrada internacionalmente na hegemonia do 

capital, é necessário que os municípios construam sua autonomia com compromisso político e 

ético com a educação pública, reconhecendo a dependência política e financeira ao órgão 

central da educação, porém a necessidade de lutar pela autonomia local no que refere a um 

projeto que se aproxime da realidade local. 

A relação da qualidade da educação e o discurso em torno dela tem mobilizado toda a 

sociedade brasileira, isso pelas constantes propagandas midiáticas em torno do tema e a 

publicização que escolas públicas fazem nesse propósito. Prefeitos(as) do Brasil também têm 

sido convidados(as) a se responsabilizarem pela qualidade da educação, uma vez que, a 

obtenção da qualidade é garantia de recursos financeiros para o município. 

Nesse sentido, foram questionadas aos participantes da pesquisa quais seriam suas 

metas de gestão para a qualidade da educação municipal.  
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Para a DME2, 

 

As minhas metas, principalmente a elevação do IDEB, porque realmente é a 

base, é marca assim que dá um parâmetro pra todas as escolas assim na 

questão da aprendizagem, é deixar essas escolas é com a estrutura mínima e 

mais adequada [...] Então, isso é dá qualidade, pelo menos, um pouco 

mais de qualidade para o atendimento [...] (DME2, 2018, grifos meus). 

 

No mesmo sentido, a DME1 afirmou que a meta seria: 
 

[...] construir, terminar de construir essa quadra e melhorar o índice de 

educação, tá baixando, nesse último IDEB acredito que não vai ser tão bom, 

daí tem que melhorar, porque as competências e habilidades a gente tem, a 

gente já teve, já trabalhou, já conseguiu, o que falta é empenho do pessoal 

e cobrar, porque se não, não acontece, às vezes me chamam, diz que cobro 

muito, mas se não cobrar (DME1, 2018, grifos meus). 

 

A DME1 e DME2 relacionaram a qualidade da educação aos resultados do IDEB, 

demonstrando a reprodução da política e da ideologia do MEC no que refere à 

responsabilização da gestão quanto aos resultados da aprendizagem dos alunos e a 

compreensão da avaliação externa como um instrumento de averiguação de qualidade. 

A desconsideração de outros aspectos para avaliação da qualidade, tais quais os 

externos (moradia dos alunos, situação econômica, violência, índices de enfrentamento a 

prostituição infanto-juvenil e juvenil, índices de enfrentamento ao desemprego e outros), 

assim como as intraescolares (condição física da escola, acervo de livros em todas as escolas, 

salas climatizadas, haja vista o clima quente do sertão, valorização de professores, formação 

continuada, tecnologias educativas e de informação, gestão democrática e outros), constitui 

uma concepção de qualidade que não se referencia socialmente, mas fundamenta-se em um 

projeto de sociedade e Estado que continua servindo aos interesses do capital. 

A compreensão da qualidade associada aos bons rendimentos no IDEB demonstra uma 

ausência de conhecimento acerca de outro tipo de qualidade, como pode ser afirmada pela 

DME2 quando questionada sobre o que seria qualidade social. 

A DME2 afirmou que, 

 

essa qualidade, ela não é só a qualidade do ensino, pelo menos assim, o que 

chegou pra gente, o que foi tratado na Undime, é essa qualidade não só do 

ensino, mas a qualidade desde a secretaria de educação e todo processo que 

as escolas desenvolvem, desde a qualidade da merenda escolar, a qualidade 

da atuação do professor, a qualidade dos planejamentos para atuação das 

famílias porque ela não pode ser diferenciada, mas aí essa qualidade que 
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pelo menos o que foi tratado, o que foi passado pra gente era muito voltado 

para essa questão. (DME2, 2018) 

 

Percebe-se no discurso da DME2 que a qualidade social ainda é um conceito 

longínquo à realidade das secretarias de educação, e, mesmo sendo sinalizados em discursos 

da UNDIME, a concepção ainda é vaga e com sentidos diversos. Confirmando essa 

compreensão a DME3 afirma que: 

 

 não chegou claramente a discussão sobre qualidade social. Ela está só no 

documento! eu vim ler esse termo qualidade social agora no documento da 

conferência
71

, porque dentro da própria temática geral fala sobre a qualidade 

social da educação né, gratuita, qualidade social laica, na defesa da 

educação, na defesa do plano nacional de educação e, mais no que se refere 

a discussão aqui a gente não tem um pensamento, uma perspectiva 

disso. Como eu não tive nenhum momento formativo, para discutir o que 

seria essa qualidade social; o que eu posso falar é o que eu entendo de 

qualidade social. O que eu entendo de qualidade social é que, por qualidade 

social seria um processo de educação e de formação como eu vinha falando 

anteriormente, que ela olhe o todo  e que ela interfira nessa realidade aí para 

que a escola não seja um simples espaço de reprodução, de repetição, mas 

que ela seja um espaço transformador, um espaço capaz, que é o que a gente 

coloca nos PPs e ainda não se coloca em prática. (DME3, 2018, grifos 

meus). 

 

A DME3 confirma a falta de conhecimento das secretarias municipais de educação 

acerca da QS, mesmo estando exposto em documentos de orientação para DME. O termo não 

tem sido discutido e tampouco acionado na gestão educacional. Porém, é importante frisar que 

a DME3 expôs uma compreensão da QS que se aproxima, de fato, com a sua intenção, no que 

refere a conceber a educação pública como um todo, dos processos aos fins educativos, na 

busca de torná-la um espaço social de transformação material de vidas e enfrentamento à 

exclusão social. 

O discurso da DME3 aponta para um fato interessante que é a capacidade reflexiva de 

dirigentes de educação, no que refere a crítica feita ao espaço de reprodução que a educação 

pública se assenta, e nesse caminho, a DME3 apresenta o seu entendimento de QS enquanto 

gestora. Isso denota uma aproximação teórica e reflexiva dessa dirigente com a filosofia da 

QS, mesmo acionando políticas de cunho neoliberal. 

Insere-se nesse contexto uma tensão própria do ato de gerir uma educação pública, que 

é o reconhecimento de sua função social, enquanto esfera legítima de enfrentamento de 

problemas sociais e econômicos, historicamente marcados e secundarizados pelas políticas de 

                                                           
71

 Se referindo a Conferência Nacional de Educação- CONAE/2018. 
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educação, e a incapacidade financeira e política de resistir às políticas de educação 

neoliberais.  

Nesse contexto, é nítida a importância de gestores perceberem o que tem por trás das 

políticas de educação, e nesse caso, as de avaliação do MEC, como a Prova Brasil, Provinha 

Brasil e Olimpíadas, que assumem um poder na esfera da gestão, reconfigurando políticas 

locais de educação. De modo que é salutar que DMEs possam assumir uma postura de 

reflexão crítica sobre as políticas de educação e suas práticas; a fim de romper com tais 

raciocínios para construir um projeto de educação que possa colaborar para a transformação 

de vidas das pessoas desses lugares, não na compreensão de que somente a educação escolar é 

a porta para as mudanças, mas que ela pode ser o campo propício para romper com a cultura 

personalista e coronelista que ainda prevalecem nos municípios sertanejos do Nordeste. 

Ainda no sentido de rompimento com a qualidade total é primordial que a gestão da 

educação seja democrática, uma vez que, não se concebe um discurso de democratização de 

escolas públicas, onde a Secretaria Municipal de Educação não se articula de modo 

democrático, onde o gestor(a) não tem autonomia financeira  e política para encadear uma 

gestão para uma qualidade social.  

A Gestão Democrática está também nos processos de planejamento da SME, de 

coletividade em projetos pedagógicos, no processo de elaboração de PPPs junto às escolas, 

em elaboração de planos plurianuais, com participação da comunidade, de planos de cargos e 

carreiras de professores e demais trabalhadores da educação, na escuta da comunidade 

educativa, na contra argumentação, nas sínteses, nas coletividades da gestão de processos que 

deve ser envidada no dia a dia da ação educativa dos DMEs. 

Nesse sentido, é salutar que existam e sejam fortalecidos os colegiados para 

participação da comunidade, dentre eles, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do 

Fundeb, Conselhos Escolares, Conselho da Alimentação Escolar e outros, que sejam, de fato, 

atuantes e tenham condições para a participação.  

Nos municípios pesquisados há esses conselhos, no entanto, segundo a DME1 o 

Conselho Municipal de Educação só se reúne quando é convocado pela dirigente de educação, 

situação oposta à do outro município, que segundo a DME2, o Conselho é atuante e colabora 

com a gestão da educação no município, na medida de votar projetos da educação e discutir 

problemas pontuais, relativos aos profissionais da educação e/ou alunos, que não são 

resolvidos na SME e nas escolas.  

Nesse sentido, a participação do CME não tem se aproximado da QS, pois a 

participação se limita a resolver problemas que dirigentes de educação não conseguem, 



161 
 

facilitando a relação de DMEs com a comunidade e levando para o CME a responsabilidade 

pelas decisões. Para se aproximar da QS, se fazia necessário que os conselheiros ouvissem a 

comunidade educativa prioritariamente e não os dirigentes. 

 A participação é um objeto de análise complexo, mas que merece atenção continuada 

de gestores, para a concretização da gestão democrática e o rompimento com o capital e 

culturas centralizadoras que ainda preponderam na gestão pública. De modo que, o IDEB, por 

si só, do modo comumente que tem sido administrado não é capaz de legitimar qualquer 

qualidade que seja, especialmente, o de qualidade social. 

Em relação aos programas e projetos desenvolvidos pelas Secretarias de Educação, 

ambas desenvolvem os mesmos programas, criados e disseminados pelo MEC e apenas um 

município implementou programa e projeto próprios, no caso o AMIC e o Lerart. 

O Lerart é um projeto de incentivo a leitura em escolas da Rede Municipal de Ensino 

de um dos municípios pesquisados. Desenvolve atividades nas escolas e nos bairros 

periféricos, levando a biblioteca para a comunidade, realizando empréstimos de livros e 

apresentações culturais. 

O Amic- Ações para Melhorias do IDEB têm como objetivo melhorar a qualidade da 

educação. Para a DME3 o programa tem sido: 

 

muito positivo porque começou no 4º e 5º ano. A coordenadora pegou todos 

os descritores de português e matemática, esses descritores foram divididos 

por bimestre, para serem trabalhados por bimestre, na formação continuada 

com os professores e desenvolvidas atividades nas escolas. É, o AMIC 

envolveu, e daí a gente foi impositivo, foi um choque de início, a aplicação 

do simulado português e matemática como sendo a 3ª nota do bimestre, 

então a gente amarra que o professor tem que trabalhar, ela é 

exatamente, na mesma perspectiva da Prova Brasil dentro do que foi 

trabalhado [...] Daí o AMIC funcionou nessa perspectiva, foi bem positivo. 

A partir do segundo bimestre passou de ser novidade. Tentaram voltar atrás, 

mais assim: isso é inegociável, é deliberativo! Né? Aí mais uma vez fui 

chamada de autoritária. Agora a gente vai esperar o resultado do IDEB, a 

gente não atingiu de 6º ao 9º ano. A gente tá vendo pra 2018, a gente vai cair 

encima do 6º ao 9º ano, inclusive o AMIC de 2018 a aplicação será 4º, 5º, 8º, 

9º português e matemática e para 2019 a gente vai colocar para todas as 

disciplinas pra sistematizar, pra colocar, pra criar um hábito para os 

professores relacionado a isso, porque de 6º ao 9º ano, especialmente, se bota 

a culpa, porque eu não vou alfabetizar, não é competência minha (DME3, 

2018, grifos meus). 

 

Há alguns fatores para a problematização na fala dessa dirigente que merecem uma 

apuração. O primeiro é a inquestionável confiança que a gestão tem nesse projeto como 

garantia de sistematização do trabalho docente; a segunda é a importância dada a ‘imposição’ 
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como elemento necessário para a gestão, reforçado na fala que diz ser ‘inegociável e 

deliberativo’; o terceiro é a reprodução de políticas de avaliação do MEC, secundarizando 

e/ou desconsiderado a realidade municipal, além de o reducionismo da qualidade ao alcance 

das metas do IDEB, a redução do currículo escolar à matriz de avaliação do MEC; redução da 

autonomia dos professores, e a ausência de uma reflexão crítica acerca das políticas que a 

Secretaria Municipal de Educação adere. 

Há, no entanto, uma contradição nesse fato: o primeiro reside em que as secretarias de 

educação ainda não têm a estrutura necessária para gerir consistentemente todas as políticas 

educacionais locais ou nacionais que administra, quer seja por escassez de pessoal, econômica 

ou por concepção político-pedagógica de gestão.  

Mas, por sua vez, as políticas de educação de planejamento e gestão do MEC tem, de 

algum modo, ‘obrigado’ prefeitos(as) a olharem para a educação e se responsabilizarem por 

ela. Assim, tem aderido aos programas vindos do MEC, uma vez que, tais projetos e/ou 

programas, contribuem com a educação no município, além do apoio técnico e financeiro do 

MEC. 

O segundo reside na fala que destaca a imposição como método necessário para gestão 

e tem em si raízes culturais de hierarquização herdadas de uma cultura personalista e também, 

a necessidade de dar conta das demandas de trabalho da própria SME e do MEC, e para isso 

tal postura se faz necessária, uma vez que, alguns professores não correspondem eticamente 

aos seus compromissos docentes. 

Nesses municípios, segundo as DMEs, alguns professores, não se comprometem com 

a função de educar e, por vezes, não se responsabilizam com o seu trabalho, ora não 

assumindo a função, ora com constantes ausências ao trabalho, situações que marcam vícios 

próprios de arranjos políticos do interior brasileiro, afirmativa que não justifica o fato de o 

município não atingir metas do IDEB e tampouco, relativiza a ausência de autonomia de 

gestores.   

A atuação de DME nesses municípios depende da postura e vontade política do grupo 

político que está no poder, ao qual está vinculado ao contexto local e regional de sua gestão, 

no que refere à priorização da educação pública como investimento. No entanto, a educação 

pública tem sido concebida como gasto e isso interferem na atuação de DME para referenciar 

uma educação de qualidade social, pois limita o investimento financeiro, gerando conflitos e 

tensões na comunidade escolar e disseminando uma cultura de fazer o máximo com o mínimo 

de recursos e responsabilizar escolas e alunos pelo êxito escolar.  
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Um exemplo da ausência de vontade política do prefeito aconteceu em um dos 

municípios pesquisados, onde o chefe executivo municipal não quis pagar o percentual 

adicional do piso dos professores, garantido em Lei de nº 11.378/2008, mas distorcido pela 

equipe jurídica do município. Esse fato ocasionou um movimento dos professores na abertura 

da Semana Pedagógica no ano de 2018, contrários a ação do prefeito
72

. 

Os dirigentes de educação e demais gestores de escolas, coordenadores e professores, 

em sua maioria, parecem não terem percebido as manobras neoliberais nas políticas de 

educação, e tem, ao contrário, reproduzido discursos e trabalhado em favor de uma qualidade 

de égide neoliberal. Isso acontece de modo continuado, no dia a dia do trabalho na secretaria 

de educação, no monitoramento de programas e projetos, nas orientações pedagógicas dadas 

às escolas, na gestão de pessoas, na esfera de práticas aligeiradas, por vezes, sem uma 

reflexão sobre a ação, a fim de dar conta do arsenal de trabalho que tem em uma secretaria de 

educação.  

Pensar em uma atuação de DME para educação de qualidade social requer uma gestão 

que dialogue com os conselhos e que seja crítica diante de políticas que chegam sem a 

participação popular.  E, para isso, requer, ao mesmo tempo, gestores que tenham capacidade 

técnica de envidar diferentes naturezas de tecnologias educacionais e engajamento nos 

movimentos sociais educacionais
73

 para disseminar um projeto de resistência às políticas 

autoritárias do MEC. 

Infere-se nesse bojo, que o DME para atuar na perspectiva da qualidade social precisa 

conceber a partir de uma reflexão sobre sua prática, um tipo de educação que seja para todos e 

todas, que além de preparar para a vida ocupacional, prepare para a vivência de princípios 

democráticos. A qualidade da forma que está posta não atende essa perspectiva, sendo 

necessário criar ações materiais de enfrentamento ao domínio do capital sobre a educação 

pública. 

Nesse sentido, 

 

A qualidade social da educação escolar não se ajusta, portanto, aos limites, 

tabelas, estatísticas e fórmulas numéricas que possam medir um resultado de 

                                                           
72

 Na abertura da Semana Pedagógica do ano de 2018 os professores se organizaram para não iniciar as 

atividades docentes em protesto ao descumprimento da Lei do piso pelo poder executivo municipal. Nessa 

conjectura, a DME articulou o conflito entre docentes e o poder executivo, apoiando os professores.  

  
73

 Por engajamento popular, entende-se ser a participação em movimentos sociais que defendam direitos sociais 

e uma educação pública justa e de qualidade social. Um exemplo é a Conferência Popular Estadual de Educação 

–COEPE e a Conferência Nacional Popular de Educação- CONAPE. Das quais, nenhuma dirigente participou. A 

COEPE aconteceu em João Pessoa/PB e a CONAPE em Belo Horizonte/MG. 
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processos tão complexos e subjetivos, como advogam alguns setores 

empresariais, que esperam da escola a mera formação de trabalhadores e de 

consumidores para os seus produtos. (SILVA, 2009, p. 10). 

 

A qualidade social precisa se constituir enquanto luta em defesa dos diversos 

significados que circunda esse terreno, indo além de indicadores numéricos, criando 

indicadores que deem conta das subjetividades e da realidade econômica, política e social de 

cada contexto. É salutar viabilizar ações que se materializem em resultados diários de práticas 

de gestão atentas às necessidades de formação humana da comunidade, no que refere ao 

mundo do trabalho e a vida social.  

Nessa conformidade, os valores e os sentidos de qualidade sejam alicerçados, também, 

no contexto municipal, tendo como mediador o DME, a partir do enfrentamento ao projeto de 

educação vigente, a fim de que a qualidade social torne-se uma bandeira apropriada por todos 

educadores e educandos. 

O enfrentamento ao projeto de educação vigente é o primeiro passo a ser dado pelo 

DME, de maneira que, esse gestor tenha consciência crítica acerca do componente ideológico 

que perpassa as políticas de educação e nelas a concepção de qualidade e responda a pergunta 

“de quem é a escola?” como indica Paro (1997).  

Para tal, é importante que o DME tenha tempo para estudos que contestem a qualidade 

total e que apresentem direções concretas de enfrentamento, como o entendimento de a 

educação como um direito, a participação popular, a dialogicidade, a radicalização da 

democracia e a utopia, atenta Camini (2001).  

A autora considera que, 

 

O delineamento e a construção de uma escola pública de qualidade social 

exige a proposição de um projeto de desenvolvimento compatível com as 

características regionais, com um programa de geração de trabalho, com o 

respeito à diversidade sociocultural, com a solidariedade e sustentabilidade 

ambiental, institucional e social. Deve, sobretudo, viabilizar a participação 

popular na definição das prioridades, investimentos e metas do Estado, que 

estará a serviço da maioria. (CAMINI, 2001, p.54) 

 

O consenso à ação para a qualidade social passa pelo reconhecimento da ideologia que 

embasa as políticas de educação e a real conscientização do papel social que um DME deve 

exercer para colaborar com a construção de uma educação pública de qualidade social. No 

mesmo caminho, a ação precisa se dar na proposição de um projeto educacional contra 

hegemônico, que compactue com a solidariedade, a diversidade sociocultural e a 
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sustentabilidade a fim de fazer da qualidade da educação, uma construção social e para o 

social. 

 

4.5 Qualidade social de educação: alguns caminhos 

 

A qualidade social da educação é uma concepção de qualidade que faz frente à lógica 

de mercado, que recusa o sentido de escolarização para ratificar o acúmulo de capital e a 

dinâmica de produção unicamente para a exploração econômica e alienação política. Nesse 

sentido, a qualidade social precisa ser referenciada socialmente, ou seja, a partir do contexto 

interno e externo das relações sociais da educação e de sua função social de mobilização a 

participação, cidadania, democratização, consciência política e de interesses e 

acompanhamento de estruturas materiais objetivas em prol da qualidade de vida para todos. 

Apesar de os dirigentes não conhecerem a qualidade social da educação, em alguns momentos 

de seus discursos, sinalizaram posturas e compreensões que se aproximam da égide da QS e 

do que essa pesquisa buscou, que fora a construção de um trabalho que apontasse para a 

resposta da seguinte questão: “Como se constitui a atuação de DME em dois municípios da 

Microrregião de Cajazeiras/PB em relação à qualidade social?”. 

Questionou-se diretamente aos participantes da pesquisa o que um dirigente municipal 

de educação precisa Ter e Ser para atuar a fim de uma qualidade social de educação, tendo 

sido obtidas as seguintes respostas: 

 

Ela precisa ter embasamento teórico, [...] Porque se a gente não tiver o apoio 

político municipal à gente não faz muita coisa, porque o financeiro vem 

muito de lá né e aí se a gente não tiver esse apoio. Não adiante ter projeto 

sem ter recursos. (DME1, 2018, colchetes meus) 

   

Primeiro, disposição (risos). Disposição porque assim, os desafios são 

diários, são constantes, e, eu acredito que a gente precisa ter, antes de tudo, 

para assumir uma secretaria de educação a gente precisa ter em mente que a 

qualidade da educação, que a qualidade social da educação é um direito de 

todo mundo e a gente não pode negar esse direito para um aluno, quando a 

gente, das pequenas coisas, a gente não busca é, mesmo que dependendo de 

uma merenda escolar, mesmo que dependa de fardamento, de um material 

escolar, então o foco principal para que essa qualidade social aconteça ela 

tem que partir de uma organização da própria secretaria de educação, de um 

equipe que seja realmente responsável, compromissada, que tenha a 

educação como topo, que ela seja realmente voltada pra essa melhoria, pra 

essas aprendizagem que a gente almeja tanto aqui no município [...]mas tudo 

parte muito da secretaria de educação, essa qualidade, essa organização de 

uma equipe; a escolha de uma equipe, porque os programas eles são muito 

complexos, tudo tem que ser informado praticamente que, na hora, tem que 
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ser colocado no sistema de forma imediata [...]Então, essa qualidade, a gente 

precisa partir da secretaria, precisa envolver os gestores, precisa envolver os 

coordenadores e chegar no ponto principal que é o aluno porque é o aluno 

que retorna pra secretaria [...]essa qualidade social que nós almejamos ela 

tem que ir pra sala de aula e da sala de aula retornar aqui pra gente. (DME2, 

2018, grifos meus, colchetes meus). 

 

Olhe, ela precisa ter uma boa equipe de trabalho, porque sozinha não 

consegue fazer, pois ela precisa ter uma boa equipe na secretaria, uma boa 

equipe de gestores, autonomia para gerir os recursos e definir onde vai ser 

aplicado e quais são as prioridades. Precisa que, ter muita, muito traquejo, 

muito jogo de cintura pra lidar com os outros secretários, secretário de 

administração e de finanças pra que aquelas necessidades da educação sejam 

atendidas, são as características. Outro ponto: a liderança, saber trabalhar em 

equipe, coragem pra enfrentar determinadas questões, determinados 

desafios, é trabalhar a afetividade do grupo e assim, essas questões aí que 

contribuem muito para colocar em prática o que se pretende em educação e 

participar dos eventos, precisa participar de eventos da UNDIME, precisa 

estar a par de todas as políticas, tem que conhecer as políticas de educação, 

porque se você não conhecer a política de educação não tem como você 

defender e fazer um bom trabalho nessa perspectiva. (DME3, 2018) 

 

Para a DME1 uma das condições de se projetar a qualidade social é ter uma formação 

teórica, no sentido do conhecimento formativo na gestão educacional. O outro ponto indicado 

é o apoio político municipal no que tange a condição financeira de gerir a educação do 

município. 

De fato, a formação teórica inicial, e acrescenta-se, a continuada, são necessidades 

fundamentais para a construção de uma educação de qualidade social, pois é legítimo que o 

DME tenha conhecimento crítico acerca das políticas de educação e das concepções de 

qualidade que sustentam os discursos vigentes. 

O apoio político municipal é na verdade, uma obrigação do poder executivo no que 

refere a manutenção da educação pública, que não sendo cumprido, irá impedir que a 

educação tenha qualidade. 

A DME2 entende que um dirigente de educação precisa estar disposto para a gestão, 

no que refere ao comprometimento com a educação pública, uma vez que, segundo ela, é um 

direito de todos. Para tal, sinalizou a importância de se ter uma equipe compromissada com a 

melhoria da educação pública.  

Uma fala da DME2 que chamou atenção foi à necessidade dessa qualidade alcançar a 

escola e voltar para a SME, no sentido de que, segundo ela, é necessário retornar o 

investimento com resultados favoráveis para a melhoria educacional, em uma visão de gestão 

da qualidade total, demonstrando, mais uma vez, o desconhecimento da QS. 
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A DME3 apontou a liderança, a autonomia, o conhecimento das políticas de educação 

e a participação em eventos de formação da UNDIME, como alguns dos requisitos de um 

DME para articular uma educação de qualidade social. 

Os discursos das participantes da pesquisa evidenciam, de modo geral, o 

desconhecimento da qualidade social, todavia, em alguns momentos, apontam indicadores 

relevantes para um DME atuar na perspectiva da QS, como a disponibilidade, o traquejo, a 

base teórica de formação, a coragem de enfrentar as forças políticas locais que sejam 

contrárias ao projeto de educação de QS, ter uma equipe compromissada técnica e 

politicamente na SME, bons gestores de escolas, pois se entende que o DME só, não consegue 

dirigir a educação municipal; autonomia para gerir recursos financeiros, liderança, trabalhar a 

afetividade com a equipe, participar de eventos da UNDIME e conhecer todas as políticas de 

educação. 

Os caminhos elencados pelas dirigentes dessa pesquisa apontam para uma atuação na 

perspectiva da qualidade social, que dê conta de administrar os conflitos locais e as 

adversidades burocráticas e gerenciais da União, tendo como bandeira a liderança e 

autonomia do DME. Para tal, citam as participantes da pesquisa, o indispensável 

conhecimento das políticas de educação e atrelado a isso, a formação teórica, inicial e 

continuada. 

Isso demonstra que na própria prática desses gestores, apesar de serem indicados pelo 

poder executivo do município, não terem uma formação teórica mais crítica e reproduzirem o 

formato de educação instaurado pelo MEC, conseguem perceber algumas manobras e se 

insatisfazer com elas. 

A insatisfação é o primeiro passo para o enfrentamento da realidade, o segundo é a 

esperança em movimento, como assinala Freire (1992), àquela que não se estabiliza, na 

espera, mas se movimenta devido à instabilidade; em terceiro, é necessário que dirigentes 

municipais de educação tenham acesso a discursos opostos àqueles veiculados pelas políticas 

de educação; em quarto é preciso considerar a realidade externa à escola, como a condição 

material de vida dos educandos, e a realidade interna, no que refere à estrutura física e 

humana que constitui a escola, como reflexiona Dourado; Oliveira e Santos (2007), Freitas 

(2007) e Silva (2009). 

Pode-se dizer que a atuação de DME na perspectiva da qualidade social nos dois 

municípios da microrregião de Cajazeiras/PB ainda está distanciada do que fora indicado 

nesse trabalho, porém, o traquejo em lidar com o grupo político municipal no poder e a 

vontade de transformar a realidade de vida de crianças, jovens, adultos e idosos, postas nos 
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discursos da DME1, DME2 e DME3, são aproximações que esperançam uma atuação mais 

aproximada do social e distanciada do capital. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A qualidade social na gestão municipal da educação é um dos desafios a serem 

enfrentados no campo das tensas disputas pela democratização da educação pública. Desvelar 

e corrigir os formatos das políticas educacionais, no que tange às suas concepções de 

qualidade na educação, é um ponto crucial desse enfrentamento. Sobretudo pelo fato de que 

as políticas de educação no Brasil sofreram uma série de transformações a partir da década de 

1990, tendo fortemente marcada uma configuração de atendimento aos interesses neoliberais, 

como fatores de barreira às lutas sociais em defesa da escola pública inclusiva, de qualidade 

para todas e todos.  

As políticas gestadas nesse período induziram a prática de gestão, na perspectiva 

democrática,  a qual se desenhava, de modo peculiar, em espaços locais, caso das secretarias 

de educação que têm como articulador desse processo, o dirigente municipal de educação, por 

ser o gestor da pasta de educação nos municípios e estarem diretamente comprometidos com 

o acionamento das políticas. 

Os Dirigentes Municipais de Educação - DMEs passaram a atuar em conformidade 

com as novas orientações do órgão central da educação, quer seja das esferas estadual ou 

federal, a partir da implementação de mecanismos de responsabilização, participação, 

avaliações externas e o discurso transversal da qualidade, associada a uma concepção de 

qualidade própria do capital, a qualidade total. 

A partir desse contexto, a pesquisa foi conduzida a partir da seguinte questão: “Como 

se constitui a atuação de dirigentes municipais de educação em dois municípios da 

Microrregião de Cajazeiras/PB, em relação à qualidade social?”. Essa pergunta será 

respondida, de modo mais sucinto, no decorrer dos parágrafos que seguem, tendo como norte 

o objetivo geral da pesquisa que foi a análise da atuação do DME nesses dois municípios, no 

período de 2015 a 2017, em relação à QS.  Os objetivos específicos foram respondidos e 

estão, concomitantemente, caracterizados objetivamente nessa seção. 

Nos dois municípios pesquisados, as DMEs têm atuado em conformidade com as 

políticas de educação nacional, reproduzindo no espaço local práticas organizacionais da 

gestão municipal da educação que estão vinculadas aos anseios e proposições de qualidade a 

ser oferecida à comunidade escolar como elemento central das razões, sentidos e resultados 

das políticas de educação.  

 As DMEs têm implementado, no espaço local de suas gestões, programas de 

avaliação da aprendizagem dos alunos, a fim de aproximarem-se das projeções das avaliações 
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externas aplicadas pelo MEC, como vetores de aferição da qualidade dos serviços prestados 

às suas comunidades. Não tem havido elementos estruturais de definição de qualidade que 

não sejam os elementos, padrões e metas instituídos pelas políticas nacionais de educação, 

com destaque para o IDEB.  

Apesar de a legislação educacional apontar a autonomia de DME no que refere à 

gestão financeira e técnica, no que tange à escolha e à formação de equipe e à administração 

dos recursos para a manutenção da educação municipal, tal prerrogativa ainda não tem sido 

concretizada no terreno da educação municipal pesquisado, apontando um desafio para a 

gestão e consequentemente a viabilização de uma educação de qualidade social, uma vez que 

centraliza os recursos nas mãos de prefeitos, que nem sempre, são comprometidos com a 

educação pública. 

Por outro lado, consideramos que as políticas educacionais tem influenciado a gestão 

educacional e isso, de algum modo, engessa a concretude das vontades próprias de DME, seja 

pela pactuação de interesses do Estado ou pelos interesses de prefeitos(as) municipais, que 

acabam interferindo na atuação de secretários(as) de educação, limitando ou eximindo ações 

que possam concretizar uma educação compromissada com a qualidade social. 

Nesse sentido, é merecido destacar que acreditamos que a atuação de DME pode 

contribuir para uma educação com fins de transformação da realidade excludente que ainda 

prepondera no Brasil, marcando uma atuação que se faça compartilhada com a comunidade 

com fins de uma qualidade social e que enfrente as lógicas neoliberais que transpassa as 

políticas e fins da educação no Brasil.  

Por entender que a qualidade não é um conceito neutro, mas constituído a partir de 

uma concepção de mundo, de homem e sociedade, compreende-se que a qualidade social traz 

em seu bojo concepções de homem, mundo e sociedade que configuram elementos contrários 

à exclusão social e desigualdade social, tornando-se uma perspectiva teórica e prática para 

mediar os processos e os fins da educação pública, a começar pela gestão educacional. De 

modo que, os sujeitos da educação – gestores, docentes, famílias, educandos e demais 

educadores – precisam passar a serem sujeitos ativos na estruturação da qualidade social. 

Percebeu-se no decorrer da pesquisa que é preciso definir teoricamente a qualidade da 

educação, de modo que venha possibilitar a compreensão e consequentes formas de atuação 

para o seu alcance, ou seja, que ações precisam ser envidadas para constituir uma educação de 

qualidade social, reconhecendo aí que os elementos internos e externos à educação pública, 

possuem papéis essenciais na construção da QS.  
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Tendo em vista os modelos de gestão implementados no campo da educação, observa-

se que tem se fundado em uma gestão híbrida haja vista não ser totalmente gerencial nem 

tampouco democrática, mas coadunarem em elementos de ambas as concepções de gestão. No 

discurso da qualidade também tem se percebido um possível hibridismo, com elementos da 

qualidade total e da qualidade social. 

Nesse terreno, percebeu-se que a concepção gerencialista de gestão não tem dado 

conta de suscitar um projeto de educação para uma qualidade social, uma vez que, as DMEs 

ainda não conseguiram cumprir os dispositivos que pautam a gestão democrática da educação 

nas redes públicas de ensino. Os cargo/função de dirigentes escolares, por exemplo, 

continuam sendo por indicações do poder executivo municipal. Fator que entrava a autonomia 

de gestores, dificulta a participação de docentes e não docentes na cogestão da escola e a 

participação da comunidade. O que instaura dificuldades de estrutura para uma atuação que se 

relacione com pressupostos da qualidade social da educação. 

No decorrer da dissertação constituímos o entendimento de que qualidade social da 

educação é uma concepção de qualidade que objetiva a inclusão social, a vivência e domínio 

de democratizações, fins da escola pública alinhada com formação humana para emancipação 

de sujeitos e para a luta por condições materiais de vida para todos, por uma dinâmica que 

forme com domínio científico e compromisso político para a participação nos rumos de 

desenvolvimento da cidade, e que se contraponha à lógica da qualidade total reproduzida nas 

políticas de educação, especialmente nas de financiamento e avaliação educacional.  

A qualidade social é uma concepção que reconhece a interferência de elementos 

externos e internos na/para a aprendizagem dos educandos. Por elementos externos se entende 

todos os fatores de ordem material, político, social e cultural de vida dos educandos que 

necessitam integrar processos formativos e avaliativos no monitoramento dos resultados das 

políticas educativas. Os fatores internos são as condições de infraestrutura de escolas, 

formação e qualificação de professores(as), gestão democrática, autonomia e participação da 

comunidade (sem culpar isoladamente a escola e desresponsabilizar o Estado) que apontem 

para um processo de gestão no qual o Estado esteja preocupado com a condição de seguridade 

social e de inalienabilidade do direito à educação devido aos sujeitos sociais. E não com o 

custo-benefício da imediaticidade das operacionalizações das políticas educativas. 

No decorrer da pesquisa, identificamos outros fatores que influenciam e determinam a 

qualidade social da educação, como os condicionantes culturais, econômicos e políticos locais 

que interferem na atuação de DMEs. No caso dessa pesquisa, as interferências políticas e 

culturais foram contrárias a uma atuação voltada para a QS, por serem interferências 
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caracterizadas por vícios políticos e culturais, próprias de modelos de administração arcaicos, 

como o patrimonialismo e personalismo. 

  As dinâmicas personalistas e patrimonialistas que estão encravadas nas culturas de 

ordenamento institucional, corroboram com o fato de que grupos políticos que estão no poder 

interferem, de modo direto, na construção e execução de políticas de educação, donde os 

dirigentes municipais da educação têm suas autonomias político-pedagógicas e financeiras 

comprometidas. O que lhes impõem práticas executivas atreladas a interesses locais que 

dificultam a instauração da qualidade social da educação. Suplantar tais culturas de gestão é 

um ponto estrutural para a autonomia e formação das bases de competências técnicas 

socialmente referencializadas que necessitam os Dirigentes Municipais das Redes Públicas de 

Ensino dos dois municípios pesquisados na Microrregião de Cajazeiras/PB.  

A cultura local de administração e outros fatores de formação profissional de DME 

produzem lógicas próprias de atuação, que estão imersas na subjetividade desses sujeitos, 

como pôde ser identificado nessa pesquisa. As subjetividades das dirigentes influenciam 

diretamente sua forma de atuar na gestão municipal de educação, fator que confirma o que 

Cardoso (2015) já havia apontado em sua tese de doutorado sobre as Subjetividades dos 

dirigentes municipais de educação. 

Nos dois municípios pesquisados da Microrregião de Cajazeiras/PB, as concepções de 

qualidade que têm norteado a gestão municipal de educação e têm condicionado a atuação de 

DMEs ancora-se em uma perspectiva distanciada da qualidade social. Mas não 

impossibilitada de entendimento e de construção de bases para a operacionalização de tal 

lógica socialmente referencializada.  

No entanto, não basta apenas o conhecimento dos fundamentos da qualidade social. 

Para sua implementação, necessita-se de políticas educativas e de profissionais que estejam 

alinhados ao sentido político e ao compromisso social de se envidar educação com qualidade 

social. Necessita-se de um grupo político experimentado em gestão e que acredite na 

construção de uma sociedade inclusiva, a partir do uso social das estruturas do estado para a 

seguridade social dos sujeitos, em processos de constituição de suas cidadanias.  

Assim, é importante que os profissionais de educação estejam envoltos em torno de 

um projeto de poder, cujas condições materiais de vida, sejam pautadas pelo empenho na 

formação de sujeitos protagonistas de seus próprios tempos históricos, e que tenham tais 

integrantes deste projeto de poder, a investidura do Estado como aporte dessas construções de 

uma sociedade inclusiva e justa.  

No entanto, as DMEs dos dois municípios pesquisados priorizavam os resultados da 
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aprendizagem dos educandos pelo IDEB, de tal forma que tem condicionado a elaboração do 

currículo escolar e das políticas de educação em nível do Estado da PB e dos municípios 

investigados, sendo secundarizados fatores como: formação de professores, eleição para 

gestores de escolas, autonomia financeira e politica da gestão escolar e da própria Secretaria 

Municipal de Educação.  

Tais fatores impedem que a atuação de DME seja articuladora de uma educação que 

possa fomentar uma concepção de qualidade compromissada com a transformação social de 

vidas, donde o espaço público da escola seja arena de participação, mediada por meio do 

diálogo de sujeitos diferentes, onde tensões e contradições das práticas educativas sejam 

elementos para a construção de uma identidade educacional própria do lugar, para o lugar e 

constituída com o povo deste lugar e, a partir de então, cuidada pelo Estado. 

Desse modo, cada rede de ensino e escola deve tornar-se um centro de reflexão sobre 

si e sobre o futuro de seu contexto local. Este desafio poderá ser mediatizado pelos 

especialistas existentes nas redes e pelas universidades, mas não poderá ser executado por 

estes se em cada escola não houver um processo interno de reflexão conduzido pela sua 

comunidade interna de forma sempre participativa. Esta é um dos pilares da ação 

autoformativa que necessita ser trabalhada na concepção de organização à luz da qualidade 

social.  

Alguns outros elementos nas práticas das DMEs podem constituir condição para a 

aproximação da atuação de DME em relação à QS. Dentre esses, destaca-se o fato de as 

DMEs serem ordenadoras de despesas da Secretaria Municipal da Educação e da própria Rede 

Municipal de Ensino. Constituírem suas equipes técnicas e possuírem plano de trabalho 

plurianual com foco socialmente referencializado, serem do quadro efetivo dos municípios 

que atuam também, é um importante fator não somente de pertença, mas de oportunidade de 

acompanhamento situacionado das linhas político-educativas necessárias e requeridas dentre o 

grupo de educadores locais; residirem no município e conhecerem o contexto econômico e 

político-cultural local; terem formação continuada de gestão municipal da educação também à 

luz da qualidade social; domínio científico, competência técnica e serem comprometidas 

eticamente com a função social da escola pública e, por conseguinte, com a função que 

assumem enquanto dirigentes municipais de educação (e não meramente de secretárias 

executivas da prefeitura municipal na pasta da Educação).  

Outros elementos que fundamentam a atuação de dirigentes municipais de educação 

são: a vontade política, a formação profissional, as relações econômicas, politicas, sociais e 

culturais do contexto nacional e local e as políticas de educação. A atuação de DME se faz, 
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concomitantemente, na sua experiência construída no processo de gestão, de modo que, o 

DME torna-se um gestor na lida com a situação, quando toma consciência da sua ação.   

As subjetividades de DME são um constituinte legítimo para cada ação, ou seja, a 

materialidade das intenções está entranhada em representações sociais, formações e interesses 

externos que interferem na forma de atuar de DME. Nesse patamar, a qualidade social 

precisaria ser estabelecida nas vontades inerentes a constituição dessa subjetividade do(a) 

secretário de educação. Ou melhor, alguns fatores do perfil de DME, como a incursão em 

movimentos políticos que defendem a educação pública, a formação acadêmica na área da 

educação, a inserção no quadro de profissionais da educação do município e outros podem 

indicar uma formação que se aproxime da vontade política de articular a educação com vias a 

qualidade social. 

O DME quando apreende suas ações passa a construir outras formas de articulação e 

atuação condizentes com o contexto local apresentada pela situação (gestão) e, dependendo de 

sua vontade política e dos outros elementos constitutivos desse contexto de atuação poderá 

articular uma educação de qualidade social. Nesse caminho, o DME precisa ter consciência do 

seu papel articulador de políticas de educação no espaço local, para que possa se posicionar 

de modo autônomo.  

A atuação de Dirigentes Municipais da Educação em relação à Qualidade Social se 

dará de modo mais preciso, quando dirigentes de educação conhecerem criticamente às 

políticas de educação nacional, perceberem e se posicionarem politicamente frente a vícios de 

modelos de gestão que impedem uma atuação compromissada com a valorização dos 

profissionais da educação e com a emancipação social de educandos e de educadores. 

Assim é necessário que aconteça a ação-reflexão-ação, fator que corresponde ao 

domínio intelectual e técnico do DME diante do seu papel articulador na educação municipal, 

partindo inicialmente de ações, que são práticas conjecturadas por interesses e vontades 

contraditórias, em que podem ser refletidas pelo DME, e em seguida acionada com outros 

(novos) contornos. 

A atuação de DME em relação à QS está imbricada na necessidade premente de 

superação do modelo de gestão gerencial e de políticas de avaliação focadas substancialmente 

nos resultados quantitativos da educação. A qualidade social da educação ainda é um conceito 

em disputa, com categorias pouco analisadas em suas potencialidades. Fator que sinaliza a 

necessidade de colóquios, dossiês e outras pesquisas acerca desse tema. 

Diante disso, a gestão municipal de educação estará sempre envolta em relações 

dialéticas de tensões, contradições e movimentos sob disputas e/ou conflitos.  A gestão 
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municipal de educação está marcada por interesses diversos e, portanto, marcada por lutas de 

classes, materializadas por projetos de poder e/ou por pautas de reivindicações dos 

profissionais da Educação, devidamente organizadas ou não, sobrepostas em um mesmo 

cenário, como por exemplo, práticas administrativas patrimonialistas em um cenário de 

políticas de gestão gerencial, com discursos de gestão democrática.  

E para toda esta dimensão humana no campo das razões e sentidos de se fazer 

educação, a lógica da qualidade social é muito mais adequada para o a gestão de processos 

nessa dimensão que a fria, corporativa e inumana lógica estrutural do custo-benefício do 

capital. Da consolidação da lógica da qualidade social da gestão municipal da educação 

dependem a cidadania e a democracia. 

Consideramos que a questão de pesquisa foi respondida, tendo por meio, fontes 

teóricas, bem mais que o campo empírico, uma vez que, as DMEs não conheciam a QS e 

trabalhavam em uma perspectiva de qualidade total, que também é desconhecida por elas. 

Todavia, algumas práticas indicaram possibilidades de atuação em relação à QS. 

Diante dessa pesquisa, identificamos outras possibilidades de estudos, como a 

investigação acerca da interferência política e cultural da administração municipal em relação 

à gestão municipal de educação em pequenos municípios do Nordeste brasileiro. Outro fator 

que incitou reflexões e merece um estudo, são as avaliações externas do MEC e a sua 

interferência na construção de políticas e currículos de educação locais. 

Podemos apontar ainda a necessidade de estudos acerca das dinâmicas de trabalho de 

DMEs, a interferência do perfil profissional de DMEs na construção de uma gestão 

democrática e a formação continuada de DMEs. 
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Apêndice A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

PESQUISA: ATUAÇÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM DOIS 

MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE CAJAZEIRAS/PB NA PERSPECTIVA DE 

QUALIDADE SOCIAL (2015-2017) 

 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Idade: ____________________________________________________________ 

 

 

1.1 Formação básica: 

 

Graduação:  (     ) Sim     (     ) Não   

Qual: ______________________________________ 

 

Especialização:  (     ) Sim     (     ) Não   

 Qual: ______________________________________ 

 

Stricto Sensu:  (     ) Sim     (     ) Não   

 Qual/Em que:__________________________________ 

 

1.2  Tempo de atuação no magistério:   ______________________ 

 

1.3 Tempo de atuação em cargos/função de gestão da educação 

_____________________________________ 

 

 

  1.4 Participa de algum movimento social vinculado à docência e/ou à gestão:  

(     ) Sim     (     ) Não    -    Qual(is): ____________________ 

 

1.5 Como é a sua relação com o MEC; o Governo Local, as escolas e a comunidade em geral? 

Fale um pouco de cada uma. 

1.6  A senhora  conhece a UNDIME?  _____. Se sim, a senhora participa das reuniões desta 

entidade?  Caso positivo; a entidade dá alguma ajuda para o desempenho de sua função? 

Qual? De que modo e em que periodicidade? 
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 1.7 Além da UNDIME, existe alguma instituição que reúne os Dirigentes da Educação da 

Região? ______ Em caso positivo, indicar qual(is):  __________________________ 

 1.8 A senhora participa das reuniões? Por quê? Qual a finalidade?  

______________________________________________________________________       

 1.9 O seu município tem algum convênio com a Secretaria Estadual de Educação? _____      

Em caso positivo, indique qual(is):   

1.10. O seu município recebe algum auxílio da Secretaria Estadual de Educação       

independente do convênio? _________Em caso positivo indique qual(is):   

1.11. Existe atuação conjunta do órgão que a senhora dirige com outros órgãos do município? 

_________. Em caso positivo indique qual(is): por quê?  

1.12. A senhora desempenha só esta função ou acumula com outras atividades além da gestão 

da educação no município? ___________. Em caso positivo, qual(is) função(ões)?  

  

2. DADOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO- SME  

(Ano de referência: 2017) 

 

2.1 Quanto a organização da SME: (quantitativo de colaboradores/função por 

unidades/departamentos ou coordenações)   

2.2 Quantitativo de escolas: 

2.3 Ensino fundamental: 

2.4 Educação Infantil: 

2.5 Escolas Privadas: 

2.6 Quantitativo de alunos: 

2.7 Alunos inclusos: 

2.8 Quantitativo de professores: 

2.9 Contratados: 

2.10 Demais profissionais: 
 

3 DADOS REFERENTES A ATUAÇÃO DE DIRIGENTE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO FRENTE AOS DESAFIOS DA GESTÃO NA PERSPECTIVA DA 

QUALIDADE SOCIAL  

(Questões Abertas)  

 

 

3.1 – Por gentileza, nos conte um pouco de sua rotina profissional que geralmente é 

implementada em um dia comum de trabalho na gestão da Secretaria.  

 

3.2 - Quais os principais desafios atualmente da gestão da educação Municipal? Por quê?  

 

3.3 – Quais os pontos positivos e negativos em se trabalhar na gestão da educação municipal? 

 

3.4 Quais são as suas metas enquanto gestora municipal de educação? 

 

3.5 –Quais os saberes imprescindíveis para se bem atuar na gestão da educação municipal? 
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3.6-  Quais os programas e projetos vinculados ao MEC são desenvolvidos atualmente na 

Secretaria de Educação? Como tem sido a articulação dessas políticas? E quais os resultados 

detectados? 

3.7 A Secretaria de Educação possui algum programa ou projeto da própria rede de ensino? 

Quais e como funciona?  

3.8 – Que ou quais projetos a senhora considera fundamental(is) para uma educação pública 

de qualidade? Como tem sido a implementação deles nesse município? 

 

3.9- Como a senhora vê as avaliações externas do MEC?  

3.10- Atualmente as políticas educacionais tem trazido um apontamento relativo a expressão 

qualidade social. Essa discussão tem chegado até a senhora? O que é que se tem entendido por 

qualidade social?  

 

3.11 – Na sua opinião, o que uma DME precisa ter e ser para atuar a fim de uma qualidade 

social da educação? 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

 

      Este é um convite para você participar da pesquisa: “GESTÃO EDUCACIONAL E 

QUALIDADE SOCIAL: a atuação de dirigentes municipais de educação em dois 

municípios da microrregião de Cajazeiras/PB (2015-2017)”. Sua participação é voluntária, 

o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, 

sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Esta pesquisa analisa a atuação de DME em dois municípios da microrregião de 

Cajazeiras/PB, no período de 2015 a 2017, em relação à qualidade social.   O motivo que nos 

leva a fazer este estudo é a necessidade de discutir de que modo a gestão municipal de 

educação tem articulado políticas e ações em relação à qualidade social. Esse interesse surgiu 

por entender que a gestão municipal de educação é um campo educacional de movimento 

tenso e contraditório nas políticas educacionais e que, por isso, caracteriza interesses 

divergentes que coadunam em uma atuação de Dirigente Municipal de Educação-DME que 

pode colaborar para uma qualidade social de educação.  

Assim o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de sua parte para participar 

enquanto sujeito dessa pesquisa por meio de entrevista semiestruturada representa o seu 

compromisso em colaborar com uma educação pública de qualidade. Ao fornecer 

informações fidedignas acera dos temas investigados, contribui para a compreensão da 

realidade da gestão municipal de educação e da qualidade social da educação. Tem, ao mesmo 

tempo, inteira liberdade de emitir opinião ou se recusar de apresentá-la.  

Para manter a autenticidade dos dados produzidos, as entrevistas serão gravadas e em 

seguida transcritas. Caso decida aceitar o convite, a Senhora participará das entrevistas 

(individuais) de acordo com a sua disponibilidade de tempo. 

Ademais, seu Consentimento livre e esclarecido implica, também, autorização para 

publicar os dados obtidos na investigação, em relatórios e em outras formas de publicação de 
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trabalhos, em eventos científicos, concedendo ainda o direito da retenção ou de uso para 

quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas nacionais e 

internacionais.  

Mantém-se, portanto, o sigilo sobre sua real identidade. Ou seja, o seu nome não será 

identificado em nenhum momento, senão por meio de numerações seguidas a sigla DME, 

ficando DME1, DME2 e DME3, respectivamente; e os dados serão guardados de forma 

segura. Os sujeitos da pesquisa não arcam com nenhum gasto, em decorrência de sua 

participação. 

Qualquer dúvida acerca da pesquisa poderá ser esclarecida pela pesquisadora por 

ocasião da entrevista, e os sujeitos ficaram com uma cópia desse termo por ele assinada. 

Outras dúvidas podem ser esclarecidas junto à Professora Dra. Maria Goretti Cabral Barbalho 

no Campus Universitário da UFRN, CEP: 59078-97, Centro de Educação. Telefone (84) 

3342-2270. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “GESTÃO EDUCACIONAL E QUALIDADE 

SOCIAL: atuação de dirigentes municipais de educação de dois municípios da microrregião 

de Cajazeiras/PB (2015 - 2017) , e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Participantes da Pesquisa 

Nome: ________________________________________________________ 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

Pesquisadora Responsável: ________________________________________ 

 ......................................................................................................................................................  

Programa de Pós-graduação em Educação- PPGED 

Campus Universitário da UFRN, CEP: 59078-97, Centro de Educação, Natal/RN. 

 

Natal/RN, _____________________, 2018. 

 


