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POLÍTICAS PÚBLICAS 

x 

PROCESSOS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO

• Ênfase no “como fazer”.
• “Resolução de problemas”.
• Questões: “porquê?”, “para onde?”, 

“para quem?”

Educação precisa de respostas… mas 
não para as perguntas que tem sido
feitas.



A produtividade de Schubert

Um presidente de uma empresa recebeu um ingresso para
uma apresentação da Sinfonia Inacabada de Schubert. Como
ela não podia ir ao concerto, ela deu seu ingresso para o
Gerente de Controle de Qualidade da empresa. Na manhã
seguinte, a presidente perguntou a ele como tinha sido o
concerto e, ao invés de receber alguns comentários plausíveis,
ela recebeu um memorando que dizia o seguinte:

1. Durante um tempo considerável, os oboístas (tocadores de
oboé) não tinham nada que fazer. Seu número deveria ser
drasticamente reduzido e seu trabalho repartido entre a
orquestra, evitando assim picos de inatividade;



2. Todos os doze violinistas tocavam notas idênticas. Isto
parece ser uma duplicação desnecessária e o número de
músicos desta seção deveria ser drasticamente reduzido. Na
eventualidade de necessitar-se de um volume de som maior,
isto poderia ser obtido através do uso de um amplificador;

2. Muito esforço foi envolvido na execução das semi-fusas
(notas musicais). Isto parece um excessivo refinamento e é
recomendável que todas as notas sejam arredondadas para
a fusa mais próxima. Uma vez feito isso, seria possível usar
estagiários ao invés de artistas.



4. Não há nenhum propósito útil em repetir com trompas a
passagem que já foi tocada pelos instrumentos de cordas.
Se todas estas passagens redundantes fossem eliminadas,
o concerto poderia ser reduzido de duas horas para vinte
minutos.

Considerando o acima exposto, se pode concluir que se
Schubert tivesse dado atenção a estes assuntos, ele
provavelmente teria tido tempo de terminar sua sinfonia.

Retirado do livro: "As Parábolas na Empresa“ de Alexandre Rangel.



Nossas percepções e 
análises podem ser 
simplistas ?



Globalização – Neoliberalismo –
Gerencialismo

Implementação no Brasil

Escola

Modelo interpretativo em uso



Mudança paradigmática

TRANSFORMAÇÃO



GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CF FEDERAL/1988 E LDBN 9.394/1996

Ação/juri popular

Plebiscito

Planejamento municipal

Controle dos serviços públicos

Denúncia ao Tribunal de Contas

Ação civil pública

Autonomia

Participação

Qualidade

Cooperação

CF/88

Gestão democrática do ensino público

Qualidade

Participação

Cooperação

Processos de integração da sociedade com a 
escola

Sistemas de ensino – progressivos graus de 
autonomia

LDBN 9.394/96



Identificar os problemas 
centrais do Estado capitalista 
não implica identificar os 
meios particulares pelos 
quais eles serão/são 
enfrentados.

ECONOMIA

PRODUÇÃO

EDUCAÇÃO



• Aqueles que tomam as decisões políticas estatais não possuem
conhecimento perfeito das necessidades do Estado ou de como
satisfazê-las, seja através da educação ou de qualquer outro meio ao
seu dispor.

• Mesmo onde um programa particular possa ser destacado para
satisfazer uma demanda particular, não existe nenhuma garantia de que
será possível implementá-lo.

• “Os problemas centrais não explicam tudo o que o Estado ou o sistema
educacional faz.

• Haverá oposição ou resistência à ação do Estado.

Os problemas do Estado capitalista



Gerencialismo

• Menos um controle direto do Estado e mais uma subjetivação
dispersa;

• Forma eficiente de gerir, importada do mercado.

• Estado não sai de cena; ele torna seu poder disperso e é
controlado de fora para dentro.

• Tirania da transformação.

• Regulação além do econômico; também comportamental:
performatividade.

• Borramento de fronteiras.



• Entendida como maximização da eficiência.

• “Dentro do quadro da performatividade, os indivíduos são
representados e encorajados a pensar sobre si mesmos como
alguém que calcula a si mesmo, que agrega valor a si mesmo, que
melhora sua produtividade, que vive uma existência de cálculo.
[...] Somos apresentados a outras maneiras de dizer quem nós
somos e de representar a nós mesmos” (Ball).

• “Não se trata de a performatividade atrapalhar o trabalho
acadêmico real; ela é um veículo para modificar o que o trabalho
acadêmico de fato é” (Ball).

Performatividade



PERFORMATIVIDADE... ETERNA BUSCA 

AO IDEAL...

Democratização da Educação



Autonomia

Descentralização

Coletividade

Inclusão

Participação

Transparência

ENTES FEDERADOS / 
ENTIDADES / ÓRGÃOS...REGIME DE COLABORAÇÃO

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CF FEDERAL/1988 E LDBN 9.394/1996

QUALIDADE

PROCESSOS 
DE GESTÃO

PERMANÊ
NCIA

ACESSO

Afinal de quem é a responsabilidade?



Políticas Educacionais na 
perspectiva da democratização:

 Fortalecimento Órgãos 
Colegiados

 Criação Sistemas de Ensino
 [Re]estruturação curricular
 Formação em serviço
 Avaliação
 Valorização docente 

(produção, titulação, carreira)
 Relação universidade e 

espaços de atuação docente

No Parágrafo Único do Art. 23 da Emenda
Constitucional (EC) n°. 53, encontramos que
“leis complementares fixarão normas para a
cooperação técnica e financeira entre a União e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento
e do bem-estar em âmbito nacional.”

A construção de um efetivo regime de colaboração,
foi estabelecida pela EC n°. 59, de 2009, no Art. 211
da Constituição, § 4°: “Na organização de seus
sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização
do ensino obrigatório”.



ENTES FEDERADOS: UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICÍPIOS

ESCOLAS ESTADUAIS, ESCOLAS PARTICULARES DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA, DE ENSINO FUNDAMENTAL E  DE 

ENSINO MÉDIO

ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUC. 
INFANTIL), ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCAÇÃO    

INFANTIL, ESCOLAS CONVENIADAS EDUC. INFANTIL

CONSELHO DE 
EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO

COOPERAÇÃO TÉCNICA?

SISTEMA NACIONAL

SISTEMA ESTADUAL

SISTEMA MUNICIPAL

Políticas Educacionais x Gestão Educacional

• Autonomia Financeira
• Sede
• Recursos Humanos



GESTÃO DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA

Nova maneira de

organizar o sistema e a escola

Princípios   /     Fundamentos    /   Mecanismos



Como afirma Ball, as políticas nem
sempre dizem o que você deve fazer,
mas criam as condições em que uma
forma particular passa a ser entendida
como a única forma de atuar.

ECONOMIA

PRODUÇÃO

EDUCAÇÃO



PLANEJAMENTO

EXECUÇÃOAVALIAÇÃO
GESTÃO

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃOAVALIAÇÃO

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃOAVALIAÇÃO

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃOAVALIAÇÃO

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃOAVALIAÇÃO

CONCEPÇÃO SISTÊMICA DE 
CONSTRUÇÃO, CONSECUÇÃO E 

MONITORAMENTO
DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
TÉCNICA 

PARA ALÉM 
DO GERENCIALISMO





Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas

da gestão democrática do ensino público na

educação básica, de acordo com as suas

peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissionais da educação na

elaboração do projeto pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolar e local

em conselhos escolares ou equivalentes.

(LDB 9.394/96)



Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às

unidades escolares públicas de educação

básica que os integram progressivos graus de

autonomia pedagógica e administrativa e de

gestão financeira, observadas as normas gerais

de direito financeiro público.

(LDB 9.394/96)





GESTÃO

PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO

• para a comunidade

• com a comunidade

• da comunidade

NENHUM PROCESSO É 
NEUTRO

DECISÕES 
COMPARTILHADAS E 

PARTICIPATIVAS

INTERDEPENDÊNCIA E 
INTERLOCUÇÃO



Disponível em: <http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo5/organizacao_escola/modulo1/modulo1_frame.htm>

Conselho 
Municipal 

de Educação 
x 

Sistema 
Municipal 
de Ensino



Ampliação do 
processo decisório

Responsabilização e 
representatividade 

diferentes instâncias

Definição e 
acompanhamento de 

políticas públicas 
educacionais

Expressão de 
cidadania e 

mobilização/controle 
social

Gestão compartilhada

Visão sistêmica
Diálogo com 

diferentes instâncias

Competência técnica



GESTÃO DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA

 INICIAÇÃO

 IMPLEMENTAÇÃO

 INSTITUCIONALIZAÇÃO



Não podemos 

controlar o vento…

…mas podemos  

direcionar as velas !
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