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Introdução 

 Os discursos que orientam a realidade das escolas na função diretiva e gestão 

são decorrentes de ações políticas nacionais pensadas e estabelecidas no 

entrelaçamento de projetos nacional e internacional de desenvolvimento há já algum 

tempo. Estas ações resultam de relações com órgãos internacionais e interferem na 

organização jurídica, social e econômica do Estado. As ações políticas educacionais 

expressam, sempre, projetos em relação com os contextos político, social e 

econômico de uma sociedade e interferem concretamente na atuação dos sujeitos 

envolvidos no processo educativo, produzindo, inclusive, modificação nas relações 

interpessoais e com o conhecimento, objeto de toda ação educativa. 

 As modificações inseridas na legislação educacional brasileira, principalmente 

a partir da década de 1990, guiaram-se pelas prioridades levantadas na Declaração 

Mundial de Educação para Todos, consolidada na Conferência Mundial de Educação 

para Todos, realizada em Jontiem, na Tailândia, tendo sido convocada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial com os países que 

apresentavam os piores indicadores educacionais do Mundo, dentre eles, o Brasil. 

Estas orientações, no Brasil, no entanto, têm início com a Constituição de 1988, 

sobretudo em seu artigo 206 (BRASIL, 1988) e foram basilares na reorganização do 

sistema educacional brasileiro por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) 9394 (BRASIL, 1996). O padrão de gestão educacional é 

redimensionado para atender o projeto social de modernização do Estado e da 

sociedade justificado pela possibilidade de assegurar equidade e qualidade do ensino, 

além de desenvolver a cidadania e a ordem democrática (FREITAS, 1998). O artigo 15 

reforça o princípio da gestão democrática quando afirma que os sistemas de ensino 

deverão assegurar graus progressivos de autonomia às escolas para garantir a gestão 

democrática (SOUZA, 2006).  
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É, portanto, nesse contexto, que as gestões eleitas para governar o município 

de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, construíram e implementaram as 

ações políticas educacionais. O período pesquisado, no presente trabalho, 

compreendeu seis governos eleitos para administrar a cidade de São Paulo, sendo 

estes de 1989-1992 a 2009-2012. Neste texto estão apresentados alguns dados dessa 

pesquisa focalizando a questão da qualidade da educação. 

 A pesquisa teve como objetivo central identificar a tendência manifesta dos 

diretores de escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo acerca de sua atuação 

frente ao fluxo de exigências que emanam das proposições advindas das diretrizes 

educacionais implementadas no município paulista, no período de 1989 a 2012. 

 

Bases teóricas 

 

 Como referenciais conceituais para fundamentação do objeto de estudo e da 

análise dos dados, optou-se por utilizar principalmente o conceito de gerencialismo 

desenvolvido por Stephen Ball e, também, o conceito comparativo de gestão e 

gerência apresentado por Castro (2007), sobretudo pela contribuição sobre a questão 

da qualidade. 

   Castro (2007) evidencia um importante elemento para análise das diferenças 

entre gestão e gerência.  Explicita que a reforma gerencial nos serviços públicos é 

importada do mundo empresarial, porém, seus fins são diferenciados: enquanto o 

mundo empresarial visa o lucro, o serviço público busca o interesse público e 

pressupõe procedimentos democráticos. A reforma gerencial revela um contexto 

comprometedor da qualidade social dos serviços prestados à população 

 A estrutura de vigilância, que constitui o eixo das políticas educacionais 

contemporâneas, expressa, para Ball (2006), uma ruptura com a ideologia do novo 

taylorismo que se pauta por uma perspectiva gerencialista: controle dos tempos e 

espaços escolares, produzindo uma racionalidade instrumental em busca da eficácia e 

eficiência. Para ele, este momento é nomeado como novo gerencialismo. Ou seja, 

trata-se de um modelo organizacional centrado nas pessoas, o Estado mantém um 

“controle à distância” diante das dificuldades do controle burocrático e porque um 

controle coercitivo compromete a eficiência e o empreendedorismo dos empregados. 

 Dessa maneira, aparentemente restringe-se o sistema de controle para 

aumentar a competitividade, já que, nesta perspectiva do novo gerencialismo, é a 

motivação das pessoas pela busca da qualidade que as impulsiona a realizar suas 

atividades. O sistema educacional incorpora este modelo do novo gerencialismo 
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resultando numa forma de agir e pensar tal qual o mercado que pressupõe a 

competitividade como condição humana e o mercado como possibilidade de 

expressão de um impulso básico. 

 O paradigma gerencialista, presente nas organizações e incorporado pelas 

instituições, projeta a formação de novas subjetividades profissionais diante das novas 

formas de relações, das novas linguagens e dos novos valores morais. 

  A melhoria da qualidade do ensino oferecido, diante da cultura escolar que se 

inter-relaciona com a estrutura social provocando as desigualdades, implica o 

desenvolvimento de práticas educativas que busquem garantir a aquisição igualitária 

do conhecimento de modo a efetivar o processo educativo para todos.  No entanto, a 

cultura do novo gerencialismo nas políticas educacionais obstrui o processo reflexivo e 

encaminhamentos na e da escola tendo em vista o cunho instrumental na 

caracterização de qualidade. 

 Os processos engendrados nas reformas educacionais, portanto, representam 

uma nova forma de controle do Estado, o qual apenas aparenta ter restringido o 

controle. Em relação ao trabalho educativo, este deve ser guiado pelos resultados 

medidos nas avaliações externas, resultados estes que se tornam públicos para que 

as pessoas que não estão diretamente envolvidas no processo educativo possam 

gerenciar os resultados e, consequentemente, a propalada qualidade das unidades 

escolares. 

 

  A pesquisa, seus procedimentos e resultados 

 

 As informações foram coletadas de fonte empírica representada por um 

questionário com escala respondido por apenas cinco diretores de escola da Rede 

Municipal de Ensino que atuam na rede desde a gestão Erundina 1989-1992 e se 

dispuseram a participar da pesquisa. Também foram utilizadas fontes documentais 

para levantamento de informações contidas nas propostas educacionais das 

administrações da cidade de São Paulo constantes no período compreendido entre 

1989-1992 e 2009-2012. A base documental para este estudo foi extraída do catálogo 

de documentos na Memória Técnica Documental - MTD da Prefeitura Municipal da 

cidade de São Paulo, departamento responsável pela manutenção de arquivos de 

documentos históricos e técnico-pedagógicos das políticas educacionais 

implementadas ao longo das diversas administrações municipais citadas neste 

trabalho com o intuito de localizar não só as atribuições e competências legais do 

diretor de escola decorrentes das políticas educacionais nas administrações 

municipais dos períodos: 1989-1992-Luiza Erundina; 1993-1996 - Paulo Maluf; 1997-
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2000 - Celso Pitta; 2001-2004 - Marta Suplicy; 2005-2012 - José Serra/Gilberto 

Kassab, mas também analisar a tendência que se forja na atuação profissional dos 

diretores de escola a partir da apropriação desta pesquisadora acerca das diretrizes 

explicitadas nas políticas educacionais. 

Os dados preliminares obtidos na coleta dos documentos são apresentados a 

seguir e serviram de base para a elaboração das afirmativas que compuseram o 

questionário. 

A política educacional do município de São Paulo implementada no período 

citado apresenta a disputa entre, pelo menos, dois projetos de escola que se alternam.  

Um projeto tem como objetivo a formação de cidadãos autônomos a partir de uma 

escola igualmente autônoma em relação aos interesses ligados ao desenvolvimento 

econômico; outro projeto, hegemônico, de submissão das escolas aos interesses 

econômicos. 

 No primeiro tipo de projeto, representando uma perspectiva educacional cujo 

fim da educação objetiva a formação de cidadãos, o diretor de escola pode ser o 

agente, um gestor que explicita as contradições destas propostas: a impossibilidade 

de efetivação e a realidade objetiva, concreta, vivida na escola.  Neste caso, sua 

atuação vislumbra a participação dos sujeitos envolvidos no processo educativo na 

construção das propostas, ou seja, uma atuação pautada por princípios democráticos, 

portanto, uma gestão partilhada com todos os envolvidos. No outro projeto, há uma 

perspectiva de um projeto educacional pretensamente eficiente que concebe cidadãos 

como consumidores, e no qual a predominância da responsabilidade pelos resultados 

da escola está centrada na figura do diretor como um gerente, baseado nos modelos 

de gestão empresarial, exigindo dele o desenvolvimento de habilidades e criatividade 

em busca de soluções que garantam a eficiência do sistema educativo.  Essa 

eficiência é medida através dos resultados que as escolas alcançam nas avaliações 

externas que representam formas de controle e regulação do processo educativo, 

seguindo o modelo administrativo do mundo dos negócios para nortear a 

administração escolar. Nesse caso, a sua atuação vislumbra o consenso dos sujeitos 

envolvidos no processo educativo em relação às propostas educacionais como 

garantia de efetivação das propostas. 

 Nesse sentido, podemos afirmar que os diferentes projetos para a educação, 

ainda que tenham em comum o compromisso com a melhoria da qualidade, dizem 

respeito à qualidade diferentemente conceituada, ou seja, cada projeto de educação 

traz no bojo um conteúdo específico de qualidade. As gestões de Luiza Erundina e 

Marta Suplicy se referiam à qualidade social da educação considerando o 

dimensionamento político participativo das relações estabelecidas na escola enquanto 
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que as gestões de Paulo Maluf, Celso Pitta e José Serra/Gilberto Kassab apontam 

para um dimensionamento também político, mas instrumental de qualidade. 

 A maneira de medir desempenho de um sistema educativo e definir qualidade a 

partir de resultados atingidos em provas padronizadas é uma estratégia resultante de 

políticas neoliberais nas quais o Estado assume um papel controlador em detrimento 

do papel provedor, sob a alegação de ineficiência do estado, o neoliberalismo supõe a 

imposição de regras mercantis às regras da política.  

A partir dessas informações, o questionário foi organizado em duas partes. A 

primeira parte denominada “Identificação” teve o intuito de traçar o perfil dos diretores 

respondentes da rede municipal de ensino. Foi composta por 33 questões de 

identificação pessoal, características da infância, escolarização, formação e atuação 

profissional e escolarização e profissão dos pais. A segunda parte do instrumento 

consistiu em um questionário com escala denominado “Afirmativas”.  Teve o intuito de 

apreender quais tendências os diretores de escola do Município de São Paulo 

apresentam diante das ações ou normas desencadeadas para implementação das 

políticas. Os respondentes manifestavam-se diante de quatro alternativas: concordo 

plenamente, concordo em parte, discordo plenamente e discordo em parte. 

 Como a pesquisa, na sua inteireza, abrangia outros aspectos além do que aqui 

está relatado, foram muitas as manifestações dos diretores. A Tabela 1 sintetiza os 

resultados das respostas dos diretores às cinquenta e uma afirmativas que 

compuseram o Eixo 1: Desempenho do Diretor de Escola.  

Tabela 1: Manifestação no Eixo 1: Desempenho dos Diretores 
Afirmativa Concordo 

plenamente 
Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

Total de respostas 100 137 08 10 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 A análise dos dados aponta para o fato de que os diretores de escola 

apresentam tendência, nas manifestações expressas, em não discordar do que é 

imposto pelos órgãos central e intermediário, comportamento que pode ser justificado 

pela delimitação legal concernente ao cargo e para garantir a expectativa gerada em 

relação aos diversos segmentos representativos da escola. 

 A tendência prevalente nas respostas foi “concordo em parte”.  Concordar em 

parte significa que o respondente discordou, em algum ponto, da afirmativa, mas não 

optou pela alternativa “discordo em parte”.  A prevalência na alternativa de 

discordância, no eixo 1 inteiro, representado pela Tabela 1, só ocorreu em uma 

afirmativa quando solicitada manifestação sobre a flexibilização da lei para 

encaminhamento dos problemas enfrentados no cotidiano escolar. Esta manifestação 
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não se apresenta como uma discordância ao que é imputado legalmente, pelo 

contrário, confirma uma atuação de obediência normativa. 

 A questão específica em foco nesta comunicação é a da qualidade da 

educação cujos dados estão apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Eixo 1: Desempenho dos Diretores: Gestão 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

Podemos afirmar que a melhoria da 
qualidade da educação foi o 
compromisso assumido por todos os 
governos desde 1989 e as diretrizes 
educacionais são pautadas por tal 
compromisso.  

01 02  02 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 A maioria dos diretores respondentes deste trabalho manifesta posicionamento 

que se aproxima das conclusões citadas diante da afirmativa, baseada em 

levantamento documental, de que a qualidade foi um compromisso assumido por 

todos os governos desde 1989 ao posicionarem-se entre as alternativas: discordância 

em parte,  concordância em parte e concordância plena. 

Um exemplo de possibilidade de participação foi proporcionado na gestão 

Erundina com a operacionalização de mudanças concretas na estrutura organizacional 

da Secretaria da Educação, as quais visavam garantir a transformação das relações 

estabelecidas na escola.  A proposta de cogestão e descentralização para garantir 

autonomia da escola, o fortalecimento das práticas locais e consequente valorização 

da escola e seus profissionais era uma proposta arrojada que não logrou êxito em 

abalar o amálgama conservador de concepções sobre o aluno, sobre o processo 

educativo e a proposta de gestão partilhada acabou convertendo-se em uma técnica 

de gestão local (na escola), de maneira que o Conselho de Escola passou a ter 

característica de conselho colaborativo em detrimento de uma participação efetiva na 

consolidação de uma cultura escolar que se estabelece a partir dos conflitos entre os 

segmentos representados.  

 A efetivação dos colegiados decisórios exigia participação coletiva de todos os 

segmentos que representam a escola, na tomada de decisões administrativas e 

construção do projeto pedagógico da escola.  Porém, a cultura de participação não 

constitui a base das relações desta sociedade e sua efetivação só poderá ocorrer na 

condição de “mudar a textura política e institucional da sociedade, mudar os valores e 

costumes tradicionais que foram sedimentados ao longo do processo histórico da 

sociedade brasileira” (CASTRO, 2007, p. 138).  Outro fator que influencia 

negativamente o desenvolvimento de uma cultura de participação nas escolas diz 
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respeito à falta de incentivo e ampliação de espaço para participação coletiva.  A 

estrutura organizacional das escolas mantém-se burocrática com a gestão 

centralizada na figura do diretor de escola. Segundo o mesmo autor, de um modo 

geral, há uma dificuldade de institucionalizar experiências participativas e de 

empoderamento em contextos marcados por relações clientelistas e corporativas e 

pela fragilidade das instituições políticas representativas (CASTRO, 2007, p. 136). 

 A operacionalização do gerencialismo, no projeto neoliberal, conforme aponta 

Castro (2007), ocorre com a ressignificação dos conceitos de participação, 

descentralização e autonomia que, ao invés de representarem mecanismos do 

processo democrático, e apresentam processo essencial à racionalização dos 

recursos.  Como exemplo dessa constatação, as políticas educacionais das gestões 

Maluf, Pitta e Serra/Kassab defenderam a associação entre interesses públicos e 

iniciativa privada ao firmarem parcerias com a iniciativa privada para implementação 

de projetos educacionais. A comunidade escolar executava ações decorrentes desses 

projetos, sem possibilidade de interferir no processo de desenvolvimento, construção e 

avaliação de tais projetos.  

 A proposta da descentralização se justifica pela autonomia da escola, nas 

propostas educacionais, porém, a estrutura burocrático-gerencial, com o controle e a 

regulação sobre os projetos, contribui para uma compreensão acrítica da realidade a 

ser desvelada e transformada, impedindo a construção dessa escola autônoma com 

práticas verdadeiramente inovadoras. 

 “É surpreendente que nunca se tenha dado conteúdo à palavra qualidade”, ela 

foi “traduzida como sendo equivalente a uma pontuação numa prova estandardizada” 

(CASASSUS, 2009, p. 72).  É uma tendência mundial e orientou ações como aumento 

do tempo da permanência do aluno na escola, descentralização, avaliações em larga 

escala, privatização, entre outras. O autor afirma que essas políticas fracassaram, 

tendo em vista o retrocesso em relação ao declínio das pontuações alcançadas nas 

avaliações padronizadas. Aguiar (2011) corrobora a afirmação de Casassus (2009) no 

tocante ao não alcance das metas projetadas para os alunos da Rede Municipal de 

Ensino e afirma que, portanto, seguindo a lógica imposta nas políticas educacionais, a 

qualidade não apresentou a melhoria projetada. 

 Ações de monitoramento dos resultados como a publicização e a discussão 

dos resultados alcançados exercem pressão sobre o trabalho pedagógico 

desenvolvido nas escolas.  O constante aprimoramento dos sistemas de avaliação 

abstrai do processo de análise a dimensão política da ação escolar quando se 

restringe qualidade à análise dos resultados e, portanto, seu caráter é instrumental. 
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Para Ball (2006, p. 13), “os fluxos da política são também fluxos do discurso – 

metalinguagens que orientam pessoas a viver como pessoas. Novas narrativas sobre 

o que conta como boa educação estão sendo articuladas e validadas”. 

 Na política educacional do município de São Paulo, essa transição narrativa 

fica evidente nas diferentes ênfases acerca do termo qualidade. Nas gestões Erundina 

e Marta os documentos apontavam a qualidade como qualidade social, considerando 

a perspectiva política do ensino e a necessidade de uma educação autônoma em 

relação aos interesses econômicos, portanto, voltada para a justiça social e não para a 

busca da eficiência. 

 A ênfase política da qualidade do ensino assumida por gestões mais 

progressistas que visavam o projeto de uma escola popular e democrática não se 

efetivou em transformações organizacionais da escola como apontado por diversos 

autores citados neste trabalho.  Uma das razões que podemos apontar para tal 

situação foi a perspectiva das políticas gerencialistas que imprimiram à escola 

fundamental o princípio predominantemente técnico.  A atuação dos diretores de 

escola se conformou à função de gerente, de um profissional flexível e técnico. 

 A eliminação da ênfase política nas políticas educacionais com vistas à 

melhoria da qualidade do ensino e a própria estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Educação colaboram para a manutenção da cisão entre o administrativo 

e o pedagógico na atuação do diretor de escola e, consequentemente, na ação 

educativa.  As atividades burocráticas são dissociadas do princípio pedagógico e não 

são concebidas como ferramenta ou meios na efetivação do fim a que se destina todo 

processo educativo. 

 A análise dos dados coletados permite concluir que é necessário um 

posicionamento político dos diretores de escola frente às políticas educacionais, frente 

à organização da escola em busca de ampliação e conquista de espaço de 

participação na escola e nos órgãos intermediários para forjar a interrupção do 

discurso colonizado.  Mas essa possibilidade só existe, obrigatoriamente, na 

consciência de que a educação é um espaço de disputas ideológicas e que o 

posicionamento político revela sempre o projeto de escola subjacente a cada discurso. 

 
Considerações Finais 
 

 O conceito gestão surge no cenário educacional brasileiro na década de 1980 

como alternativa para o processo político educacional, mas não superou a 

racionalidade técnica do modelo organizacional empresarial, subordinada à eficiência 
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e medição de resultados, que prima por políticas de modernização e qualidade, na 

tomada de decisões na base da organização escolar. 

 Os elementos que compreendem o conceito de gestão, no que diz respeito ao 

processo educativo em instituição pública, se opõem aos mecanismos de 

monitoramento e regulação que erigem do novo gerencialismo. Sendo assim, a 

gestão, expressa nas propostas educacionais, como categoria que contém a 

perspectiva democrática, caracteriza-se como retórica discursiva tendo em vista a 

impossibilidade de sua realização frente à avaliação performática das escolas, dos 

professores e dos alunos.  O processo educativo é tratado como algo mensurável e a 

reflexão ou o aprofundamento do entendimento dos motivos pelos quais os alunos não 

se apropriam do conteúdo escolar é desconsiderado na elaboração das políticas 

educacionais.  É também desconsiderada, do processo de elaboração das propostas 

educacionais, a participação dos envolvidos no processo educativo. 

 A inconsistência entre o conteúdo que se expressa nas políticas educacionais e 

as condições materiais e humanas que as unidades escolares dispõem para atingir os 

objetivos é enfrentada através da criação de regras próprias. Cada escola desenvolve, 

de acordo com os pressupostos individuais e o jogo de poder instituído, localmente, 

uma maneira de organizar a escola e desenvolver um projeto educativo que se choca, 

ora com a expectativa das famílias e dos alunos, ora com a expectativa dos órgãos 

centrais. Porém, esses conflitos se diluem nos encaminhamentos de busca pelo 

consenso e pela aparência projetada da escola e dos profissionais que ali trabalham. 
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