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RESUMO 

 

A atuação dos diretores de escola se constitui nas possibilidades encontradas entre o 

discurso da gestão e a tecnologia gerencialista presentes nas diretrizes educacionais. Diante 

das contradições que envolvem a atuação dos diretores de escola, na proposta de gestão, esta 

pesquisa objetivou investigar como os diretores de escolas municipais de São Paulo se 

manifestam acerca de sua atuação frente ao fluxo de exigências que emana do novo 

gerencialismo em articulação com as proposições advindas das diretrizes educacionais. Como 

fonte de dados para análise desta pesquisa, foram utilizados documentos oficiais: Diretrizes 

Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo dos períodos compreendidos 

entre 1989 e 2012, e, também, um questionário com escala submetido a diretores de escola da 

rede municipal de ensino de forma a possibilitar-lhes a manifestação sobre sua atuação. Como 

referenciais conceituais para fundamentação do objeto de estudo e da análise dos dados, 

optou-se por utilizar os conceitos de gerencialismo e performatividade desenvolvidos por 

Stephen Ball e, também, o conceito de gestão desenvolvido por Roldão. A análise dos dados 

apontou 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, a performance, dos diversos segmentos representativos da 

escola.  

 

Palavras-chave: Políticas Educacionais; atuação do diretor; gestão; gerencialismo; 

performatividade. 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The principal´s school performance is constituted of possibilities found between 

management discourse and management technology present in educational guidelines. Upon 

contradictions entailing the principal´s school performance, when it comes to the management 

proposal, this research has aimed in investigating how do principals in São Paulo 

neighborhoods seem to manifest themselves regarding their performance in demanding flux 

surrounding the new managerialism in cooperation with proposals coming from educational 

guidelines. As being a data source for research analysis, it has been used official documents 

such as: Educational Guidelines from the Municipal Secretariat of Education in São Paulo, 

during the periods from 1989 up to 2012 and, also a questionnaire with a submitted schedule 

to school principal´s from the municipality – aiming in enabling the manifestation out around 

its performance. As conceptual reference regarding the study objective fundaments and data 

analysis it has been chosen to have the use of management and performance concepts 

developed by Stephen Ball and also, management concept ran by Roldão. The data analysis 

has pointed out to the fact that principal´s school present trends in expressing manifestations 

by not disagreeing in what is imposed by central and intermediate organs – a behavior in 

which it can be justified by legal delimitation to the job position and also aiming in ensuring 

the expectation generated as being a performance, from the most diverse segments in a 

school.  

 

Key words: Educational Polices; the director performance; management; managerialism; 

performance. 
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A educação é uma oportunidade para compartilhar 

nosso direito à dignidade e uma oportunidade para 

lutar contra toda forma de humilhação; nosso 
direito a desestabilizar qualquer monopólio e 

expropriação privada do conhecimento. Educar 

contra a humilhação é educar na utopia de saber 
que a luta democrática é o caminho mais seguro 

em direção à igualdade. E o antídoto mais eficaz 

contra o desencanto (Pablo Gentili). 

 
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 

passos ela se afasta dois passos. Caminho dez 

passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que 
eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a 

utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar (Eduardo Galeano). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Partilho inteiramente do ponto de vista segundo o qual a competição é um 
princípio no fundo contrário a uma educação humana. De resto, acredito 

também que um ensino que se realiza em formas humanas de maneira 

alguma ultima o fortalecimento do instinto de competição. Quando muito é 
possível educar desta maneira esportistas, mas não pessoas desbarbarizadas 

(ADORNO, 1995, p. 161). 

 

Este trabalho se insere na linha de pesquisa Instituição Escolar, Organização e Práticas 

Pedagógicas e Formação de Educadores, mais especificamente no Projeto de Pesquisa: 

Organização Escolar e Práticas Pedagógicas. 

Trabalho na rede pública de ensino do município de São Paulo desde 1992. Iniciei o 

meu percurso profissional como professora em Centro de Educação Infantil Municipal (CEI) 

em 1992, assumindo como diretora designada, em 1995, efetivando-me em 2000, no primeiro 

concurso público para o cargo de Diretora de CEI. Vivi a passagem das creches da Secretaria 

da Assistência Social para a Secretaria Municipal de Educação, no governo de Marta Suplicy. 

Em 2008, passei a trabalhar em Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF). Nesse 

percurso, acumulava cargo na Secretaria do Estado como professora de Fundamental I. 

Trabalhando como diretora de escola numa região extremamente empobrecida do 

ponto de vista econômico, social e cultural, testemunho o compromisso social e ético 

inerentes ao ofício de ensinar que alguns professores vivenciam no seu dia a dia. 

Concomitante a isso, também testemunho o fato de que muitos alunos permanecem na escola 

sem, contudo, avançar no aprendizado escolar. Alguns alunos não conseguem sequer 

apreender o sistema alfabético, condição imprescindível para o desenvolvimento do ato de ler 

e escrever, ao final do ensino fundamental, e uma quantidade considerável não apresenta 

resultado satisfatório de entendimento de texto. 

Esse dado desalentador pode ser comprovado nos dados da escola em que atuo desde 

2008. A avaliação diagnóstica, documento oficial da diretoria regional, apontava em 2010 a 

quantidade de 14 alunos alfabéticos
1
 com pouco domínio do sistema alfabético, num total de 

110 alunos avaliados. Esta quantidade representa aproximadamente 13% de alunos sem 

domínio do sistema alfabético ao final de sua escolarização no ensino fundamental que 

                                                             
1
 Hipótese que define o estágio do aluno sobre a escrita alfabética e o sistema de escrita. A hipótese alfabética 

diz respeito aos alunos que conhecem o sistema de escrita alfabética e seu funcionamento (Programa Ler e 

Escrever, Guia do Planejamento para o professor alfabetizador, volume 1, p. 47).  
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corresponde à 8ª série. Em relação ao entendimento de texto, esta mesma ferramenta 

avaliativa apontava que apenas 70 alunos demonstravam compreensão dos textos, o que 

significa que apenas 64% dos alunos avaliados apresentavam entendimento do texto lido. 

Já os dados divulgados da Prova Brasil/2011
2
, da mesma escola, apontam que, de um 

total de 43 alunos avaliados, apenas 8 alunos apresentaram aprendizado esperado em Língua 

Portuguesa, na 8ª série/9º ano. 

Estes dados foram apresentados porque representam a forma pela qual a qualidade do 

ensino oferecido nas instituições escolares é avaliada pelo Estado e pela sociedade. São estes 

dados que orientam o debate da qualidade educacional e que corroboram a visão em relação à 

qualidade duvidosa da educação escolar, especificamente a qualidade da educação pública. As 

avaliações em larga escala medem, classificam e regulam o sistema educacional bem como 

orientam os programas que compõem a política educacional dos municípios, estados e união. 

Não se pode negar o fato de que há algo errado na educação escolar diante da 

constatação de que alunos concluam o ensino fundamental com quase nenhum aprendizado. 

Porém, o debate sobre a qualidade se pauta por um discurso ideológico que desconsidera a 

cultura escolar, o impacto desta cultura no desenvolvimento individual dos que se relacionam 

neste espaço institucional e o fato de que no espaço escolar se expressam as desigualdades das 

relações socioculturais e políticas vividas na sociedade. 

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. Segundo Gentili (2002), sob a alegação de ineficiência do estado, o neoliberalismo 

supõe a imposição de regras mercantis às regras da política. A racionalidade que sustenta a 

lógica do mercado pauta-se pelos resultados em detrimento de princípios ou processos, 

propagando uma moral, na esfera pública, onde a preocupação com o bem comum não faz 

sentido.  

O discurso da qualidade é uma das estratégias para o avanço da ideologia neoliberal na 

educação. A qualidade na educação incorpora o conteúdo do universo produtivo e assume a 

                                                             
2Avaliação que compõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) aplicada aos alunos das 

4ª e 8ª séries/ 5º e 9º anos do ensino fundamental para medir o desempenho destes em Língua Portuguesa e 

Matemática. São testes padronizados, aplicados em larga escala, desenvolvidos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelo sistema educacional brasileiro e subsidiar ações dos governos municipais e estaduais em busca do 

aprimoramento da qualidade do ensino oferecido (BRASIL, S/DATA). 
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função de referência para avaliação dos efeitos práticos da educação. Nesse sentido, a 

qualidade “não é algo que – inalienavelmente – deve qualificar o direito à educação, mas um 

atributo adquirível no mercado dos bens educacionais” (GENTILI, 2002, p. 246), supondo a 

ideia de exclusão de alguns já que perde o caráter universal ao se transformar em bem 

adquirível (propriedade) para consumidores. E sendo uma propriedade, não é assunto do 

Estado e sim do mercado. 

A ideia de culpabilização do professor e da escola pela situação na qual se encontra a 

educação é disseminada entre os responsáveis pelas políticas educacionais e por toda a 

sociedade, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, é disseminada a ideia de que o esforço e a 

dedicação do professorado representa a possibilidade de reversão do quadro em que se 

encontra a escolarização. As reformas educacionais são divulgadas como solução para os 

problemas, como avanço e não como sendo parte dos problemas tendo em vista que a 

implementação se dá sem análise das condições em que é realizada, sendo efetuada de forma 

homogênea para realidades diferentes.  

As exigências da sociedade contemporânea em relação à escola apresentam 

ambiguidades e ambivalências, no que diz respeito à sua função, quando relaciona essa função 

educativa às exigências econômicas. Para Pérez (2001), é necessário que a escola “reconstrua 

seu próprio papel na sociedade para enfrentar as exigências atuais de um contexto complexo e 

mutável. O problema é definir até onde e como” (PÉREZ, 2001, p. 136). 

O autor aponta que a extensão da escolarização pública, como um serviço público 

fundamental obrigatório e gratuito, não garante a aquisição igualitária dos conhecimentos, 

tendo em vista que o desenvolvimento cognitivo dos alunos está profundamente relacionado 

às condições socioculturais. As reformas educativas são propostas “pelas exigências 

imperiosas e incontornáveis da economia de livre mercado” e não “pela consciência das 

insuficiências qualitativas do sistema, por sua incapacidade para facilitar o desenvolvimento 

educativo de cidadãos autônomos” (Ibidem, p. 133). 

A função educativa da escola é enfraquecida, posto que as imposições do livre 

mercado aumentam as desigualdades e desconsideram valores éticos e educativos em nome da 

rentabilidade. A estrutura e o funcionamento das instituições escolares são questionados pela 

sociedade contemporânea. O sistema educativo é regulado através de programas homogêneos 

que dificultam o desenvolvimento de uma identidade cultural de cada escola que, como outras 

instituições sociais, possuem uma cultura específica: a cultura escolar, que, conforme Pérez 
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(2001), são os significados e comportamentos concebidos na escola, que influenciam todos os 

indivíduos que se relacionam nesse espaço: 

 

As tradições, os costumes, as rotinas, os rituais e as inércias que a escola 
estimula e se esforça em conservar e reproduzir condicionam claramente o 

tipo de vida que nela se desenvolve e reforçam a vigência de valores, de 

expectativas e de crenças ligadas à vida social dos grupos que constituem a 
instituição escolar (PÉREZ, 2001, p. 131). 

 

As análises de Pérez (2001) e Gentili (2002) contribuem para suprir a necessidade de 

reflexão sobre a complexidade que envolve o processo educativo e as contradições entre o 

desenvolvimento educativo que se espera que a escola cumpra e o que é imposto nas reformas 

educacionais, na perspectiva neoliberal em que o econômico se sobrepõe ao social e isola das 

análises o enfrentamento dos motivos pelos quais os alunos atendidos na rede pública de 

ensino não aprendem o conteúdo escolar. 

O cotidiano escolar é constituído de relações conflituosas, complexas e de poder que 

expressam a cultura vivida fora dos muros da escola e que seguem os princípios constituintes 

da sociedade. 

O diretor de escola, enquanto responsável pela escola nos âmbitos funcional e social, 

responde pelos resultados da escola e realiza sua atuação entre o que, de fato, ocorre na escola 

e o que as propostas educacionais projetam para as escolas. Ele se depara, no dia a dia, com a 

responsabilidade de administrar exigências advindas tanto das políticas educacionais, quanto 

das famílias, dos professores, dos alunos e demais funcionários da escola cada vez maiores e 

com condições financeiras, humanas e pedagógicas nem sempre disponíveis ou suficientes. 

A queixa recorrente verbalizada por alguns diretores, eu me incluo nesse grupo, é de 

que a estrutura burocrática nos distancia do processo pedagógico, ao mesmo tempo que 

controla o cotidiano da escola. As escolas municipais de São Paulo, hoje, agregam as mais 

variadas atividades para uma escola, como a entrega de material escolar e uniforme escolar 

(duas vezes por ano), aplicação de teste de acuidade visual e entrega de óculos, controle de 

empresas prestadoras de serviços terceirizados, controle de recebimento de alimentos, entre 

outras que exigem uma organização e uma disponibilização de espaços, funcionários e 

controle que comprometem a organização cotidiana porque lhes faltam condições para 

atendimento não só destas demandas, mas de outras advindas do cotidiano, também. 
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Para entender essa realidade, participei de cursos, realizei leituras e reflexões 

compartilhadas com professores, diretores e alunos em busca de entendimento. Estes debates 

desembocavam sempre na grande dúvida em relação à formação que a escola estava 

possibilitando aos seus agentes diante da incumbência de atingir a meta e de superar 

resultados. 

A busca pelo entendimento dessa situação da educação pública trouxe-me um universo 

mais amplo de questionamentos, incertezas e angústias que acirrou o incômodo, 

principalmente em relação ao lugar que ocupo na escola pública, tendo em vista que o diretor 

de escola é a pessoa que, funcionalmente para a hierarquia e socialmente para professores, 

famílias e alunos, responde pela gestão da escola e pelos resultados que esta atinge ao mesmo 

tempo que compartilha angústias e incertezas na relação com os sujeitos que convivem nesse 

espaço educativo. 

O Diretor de Escola não consegue atender os princípios da gestão democrática tendo 

em vista que as atribuições de seu cargo exigem o cumprimento de normas, leis e decretos que 

se aproximam de uma atuação de gerência quando lhe são cobrados planos de metas, projeto 

pedagógico com estratégias de alcance às metas determinadas por construtores de programas 

de aprendizagem, ou seja, pessoas que estão fora da escola e com acesso a dados superficiais 

sobre a realidade local de cada escola.  

A atuação do diretor é construída a partir de seus pressupostos e posicionamentos 

políticos, entre a gerência e a gestão. Porém, a importância de sua atuação será sempre 

questionada pelos órgãos centrais ou pela comunidade escolar, pois, ao atender os princípios 

da gerência, desestrutura a cultura escolar, e, ao atender os princípios de gestão, enfrenta a 

hierarquia no que se refere ao cumprimento de determinações advindas de órgãos central e 

intermediário. 

A esperança frustrada a cada proposta educacional implementada nas diversas 

administrações da cidade foram elementos que impulsionaram o desejo de aprofundar 

conhecimentos para entender a forma pela qual o diretor de escola realiza sua atuação na 

relação entre a política educacional, o projeto político pedagógico da escola e o seu 

posicionamento político acerca da função social da escola.  

Dispus-me a realizar um estudo, numa perspectiva de análise da situação educacional 

vivida nesta sociedade capitalista, neste momento neoliberal, sobre a atuação do diretor de 

escola pública na interface com as diretrizes educacionais do município de São Paulo para o 
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ensino fundamental, em busca de compreensão dos limites e possibilidades de uma atuação 

em defesa da escola pública e democrática. 

A perspectiva adotada nesse trabalho foi apoiada nos autores: Ball (2002, 2004, 2005a, 

2005b, 2006), Lima (2011a), Pérez (2001), Gentili (2002), Barroso (1995) e Roldão (1999). 

Os referenciais conceituais para análise, nesse estudo, foram de Stephen Ball (2002, 

2004, 2005a, 2005b, 2006): gerencialismo, que compreende as características: 

individualismo, lógica do mercado, consumismo, meritocracia e competitividade, e 

performatividade, que diz respeito a um fluxo de exigências para performance dos indivíduos 

para atingir metas e resultados em busca da excelência. Outro referencial conceitual utilizado 

foi gestão, de Maria do Céu Roldão (1999). 

Licínio Lima (2011a) auxilia apontando modelos teóricos para o estudo da escola 

como organização educativa na busca de compreensão e interpretação da estrutura que se 

estabelece na produção e reprodução de regras formais e informais, as quais ele denomina de 

infidelidade normativa. 

Gentili (2002) e Pérez (2001) trazem contribuições no que se refere ao entendimento 

do impacto do projeto neoliberal sobre as políticas educacionais homogêneas, excludentes e 

responsáveis pelo enfraquecimento da identidade cultural de cada Escola. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

O caminho percorrido na reflexão inicial e com os estudos realizados nos primeiros 

semestres desembocou na indagação que constituiu o meu problema de pesquisa: Qual a 

manifestação dos gestores acerca de sua atuação diante do fluxo de exigências que emana do 

novo gerencialismo? 

Da indagação decorreram outras questões: Como é construída a relação dos gestores e 

a comunidade escolar? Quais são as exigências feitas ao diretor frente: à comunidade, aos 

professores, aos alunos, aos órgãos intermediário e central e à organização do trabalho da 

escola e ao processo educativo que tem lugar nas escolas? Como é definida a prática da gestão 

escolar na política educacional? 
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1.2 Justificativa 

 

O presente trabalho de pesquisa justifica-se pela busca de conhecimentos para 

confrontar minhas concepções acerca do mundo e da defesa da educação escolar. Entender o 

jogo oculto das ações decorrentes de políticas educacionais e, por extensão, entender porque 

as escolas estão abandonadas à influência do acaso. Pretende ser uma contribuição analítica à 

disposição dos responsáveis pelas macro e micropolíticas. 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral do presente trabalho consistiu em buscar informações para analisar 

como os gestores se manifestam acerca de sua atuação frente ao fluxo de exigências que 

emana do novo gerencialismo em articulação com as proposições advindas das diretrizes 

educacionais. 

Este objetivo geral desencadeou os seguintes objetivos específicos: 

 Verificar como a legislação que delimita a função do gestor define a prática da 

gestão; 

 Apontar em que medida as diretrizes educacionais permitem a articulação com 

as necessidades locais no tocante à operacionalização do projeto pedagógico da escola; 

condições humanas e financeiras adequadas para atender o disposto nas diretrizes; 

 Identificar as dificuldades ou condições para o desempenho da função de 

diretor de escola; 

 Descrever e analisar a realidade da gestão escolar; 

 Depreender qual dos discursos, nos termos de Ball, foi introjetado pelos 

diretores: o reorientado ou o colonizado. 

 

1.4 Hipótese 

 

Minha hipótese é de que o Diretor de Escola não consegue atender os princípios da 

gestão expressos nas políticas educacionais enquanto que o cotidiano escolar se consolida na 
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estrutura gerencial imposta na legislação que alicerça a implementação das políticas 

educacionais. Há anos, os governos elaboram propostas com princípios que não coincidem 

com as ações cotidianas e jurídicas. Nesse conjunto, uma perspectiva política representa uma 

proposta educacional popular e democrática, a outra perspectiva introduz, nas reformas 

educacionais, elementos de controle e regulação do mundo empresarial competitivo. 

 

1.5 Procedimento de Coleta de Dados 

 

Para testar a hipótese levantada utilizou-se, como fonte empírica, um questionário com 

escala aplicado aos diretores de escola da Rede Municipal de Ensino que atuam na rede desde 

a gestão Erundina 1989-1992, e, como fonte documental, o levantamento de informações 

contidas nas propostas educacionais das administrações da cidade de São Paulo constantes no 

período compreendido entre 1989-1992 e 2009-2012, conforme detalhamento no item que 

segue. 

O procedimento de coleta de dados foi realizado mediante obtenção de informações 

nos seguintes documentos oficiais disponíveis na Biblioteca Pedagógica Prof
a
 Alaíde Bueno 

Rodrigues, no Portal da Secretaria Municipal de Educação (www.prefeitura.sp.gov.br) e 

Arquivo da Memória técnica documental de SME: 

 Lei nº 11.229 - Estatuto do Magistério; 

 Coletâneas de Textos Legais - Organização da Rede Municipal de Ensino - 

SME/ATP/2011/2010/2009/2008;   

 Leis 11.434, 14.660, 12.396, 13.500 – Organização, reorganização e alterações 

do Quadro dos Profissionais de Educação; 

 Programa de capacitação para diretores e supervisores: Ofício de Gestor – 

Escola de A a Z (2005); 

 Programa de melhoria do desempenho da rede municipal de ensino: Formação 

oferecida para diretores e supervisores em 1995; 

 Programa Ler e Escrever; 

 Orientações Curriculares. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Anonimo/Public_coletanea.aspx?MenuID=34&MenuIDAberto=23
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Anonimo/Public_coletanea.aspx?MenuID=34&MenuIDAberto=23
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O questionário com escala submetido aos diretores de escola possibilitou-lhes a 

manifestação sobre sua atuação no intuito de confrontá-la com as diretrizes educacionais e o 

desempenho de sua função. 

Os aspectos que, efetivamente, foram convertidos em questões do questionário, na 

perspectiva teórica de Ball, analisaram projetos diferentes na gestão de políticas educacionais 

municipais.  

 

1.5.1 Materiais e instrumentos de coleta de dados 

 

1.5.1.1 Os documentos estudados 

 

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. Essa busca de documentos teve o intento 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; 1997-2000 - 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. Do catálogo, foram selecionados os documentos com 

as referências: Estrutura Organizacional de SME, Plano de Governo e Proposta Educacional 

conforme códigos: *E3.5.1/10 e 14; *E3.5.1/58; *P3.1/58; P3.2-12; *P3.1.61a/c; *P3.1.62; 

P4.6/7; P4.6/9; P3.2-20; P3.2/21a,b,c; *P5.1/142ª e P5.1.127. Também foram selecionados, 

no portal SME, as leis: 11.434/93; 12.396/97; 13.500/03; 13.574/03; 13.748/04; 14.063/05; 

14.660/07; 11.229/92 e 15.617/12, decretos 52.947/12; 53.298/13 e portarias SME 5.854/12; 

1.254/03; 5.551/11 e 1.566/08; o histórico dos programas: São Paulo é uma Escola; Ler e 

Escrever e Orientações Curriculares. 

Outra fonte utilizada que contribuiu para entender como é modelada a atuação do 

diretor de escola da rede municipal de ensino de acordo com a política educacional vigente foi 
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o material encontrado sobre formação e capacitação de diretores de escola. Este material 

sugere formas de encaminhamentos sobre algumas problemáticas do cotidiano 

escolar:Programa de capacitação para diretores e supervisores: Ofício de Gestor – Escola de A 

a Z (2005); Programa de melhoria do desempenho da rede municipal de ensino (1995) e 

Dimensões da Gestão Escolar e suas Competências (2010). 

 

1.5.1.2 Processo de elaboração do instrumento de coleta e análise de dados 

 

Para a coleta das informações com as manifestações dos diretores foi organizado um 

questionário 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. Essas questões foram apropriadas do 

instrumento de coleta de dados do projeto de pesquisa coletivo “Organização escolar e 

práticas pedagógicas” do PEPG Educação: História, Política, Sociedade da PUC/SP, ao qual 

se vincula esta pesquisadora, projeto que utiliza estes questionários com o objetivo de manter 

atualizado um banco de dados sobre o perfil dos sujeitos que atuam nas escolas. 

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 educacionais. Esta parte foi composta por 64 afirmativas nas 

quais os respondentes manifestavam-se diante de quatro alternativas: concordo plenamente, 

concordo em parte, discordo plenamente e discordo em parte. 

O processo de elaboração das afirmativas que compõem o questionário foi baseado 

nos princípios estabelecidos nas políticas educacionais do município de São Paulo 

referenciadas nesta pesquisa, que são: descentralização/autonomia, qualidade de ensino e 

gestão democrática, explicitados no Capítulo 3. Outra base utilizada foram pressupostos 

teóricos norteadores apontados no trabalho, que compreendem gerencialismo e 

performatividade, de Stephen Ball (2002, 2004, 2005a, 2005b, 2006), e gestão, de Roldão 

(1999), que compõem parte do capítulo 2.   

Um dado importante a ser ressaltado é que, na grande maioria das questões, os 

princípios gerencialistas – individualismo, lógica do mercado expressa por eficiência e 
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eficácia, consumismo, meritocracia, competitividade e controle – os princípios performáticos 

– fluxo de exigências para performance dos indivíduos para atingir metas e resultados em 

busca da excelência – e os de gestão estão imbricados e dizem respeito ao desempenho do 

diretor de escola no cotidiano da escola. A classificação destes princípios, na construção das 

tabelas, seguiu o critério de tendência, ou seja, qual a tendência mais forte está expressa na 

afirmativa, no entendimento da pesquisadora. 

O ponto inicial para a construção das afirmativas foi o mapeamento dos princípios 

constantes das políticas educacionais no período estudado. Foram eles: 

autonomia/descentralização; qualidade de ensino; gestão democrática. As afirmativas 

resultam do cotejamento entre os conceitos citados, as ações e normas desencadeadas, na 

Secretaria da Educação, e a bibliografia que embasa a referida pesquisa. 

Para análise dos dados coletados, o instrumento de coleta de dados foi dividido em 

dois eixos: Desempenho dos Diretores e Recursos Materiais e Humanos, este último 

mantendo essa nomenclatura pela disseminação da mesma na rede, embora deva ser entendida 

levando-se em consideração condições materiais e humanas.  

O eixo Desempenho dos Diretores foi organizado para atender os objetivos: verificar 

como a legislação que delimita a função do gestor define a prática da gestão; descrever e 

analisar a realidade da gestão escolar; depreender qual dos discursos foi introjetado pelos 

diretores, se o reorientado ou o colonizado. Este primeiro eixo foi subdividido em subtemas: 

a) gestão; b) gerencialismo; c) performatividade. A intenção dessa subdivisão foi captar a 

tendência dos respondentes diante das ações e normas de atendimento aos princípios 

Autonomia/Descentralização e Qualidade de ensino manifestos nas ações políticas 

educacionais bem como captar o entendimento conceitual dos respondentes acerca do 

conceito gestão.  

Já o eixo Recursos Materiais e Humanos foi organizado com o intuito de depreender 

como os diretores respondentes se manifestavam em relação aos recursos disponibilizados 

pela Rede Municipal de Educação para a atuação do diretor de escola. 

As afirmativas construídas possuem três características básicas que compreendem 

questões de posicionamento da pesquisadora, questões de constatação legal e questões de 

constatação teórica. Foram construídas dessa maneira para evitar o ponto neutro no 

posicionamento dos respondentes com o objetivo de medir a diferenciação nos 
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posicionamentos destes respondentes. Cabe ressaltar que as respostas são manifestações de 

posicionamento. 

Dessa maneira as afirmativas 1 a 7; 9 a 34; 37 a 41; 43; 46 a 53; 55 a 64 permitiram 

aos respondentes o posicionamento frente ao conteúdo das afirmativas que resultaram de 

constatação da pesquisadora em relação ao cotidiano vivido, pautada pela sustentação teórica 

expressa neste trabalho.  

Já as afirmativas 8, 35, 36, 42, 44, 45 e 54 permitiram aos respondentes o 

posicionamento frente ao conteúdo das afirmativas que resultaram de constatação da 

pesquisadora em relação à base documental consultada. 

As afirmativas eram fechadas; no entanto, havia espaço disponível para que os 

respondentes realizassem comentários, caso desejassem. 

Os dados coletados foram organizados em tabelas de acordo com os eixos citados e a 

subdivisão, por assunto de cada eixo, para facilitar a configuração das tendências de 

manifestação da atuação desses diretores de escola. 

 

1.5.1.3 Seleção e contato com os sujeitos e as dificuldades da pesquisa 

 

Os sujeitos das entrevistas foram escolhidos respeitando-se os seguintes critérios: 

diretores de escolas localizadas na região norte e oeste da cidade de São Paulo, considerando 

a aceitação, interesse e desejo em participar da referida pesquisa e que estejam atuando nestes 

cargos desde a administração 1989/1992 até 2009/2012. Este critério foi determinado porque 

representa o período considerado no levantamento bibliográfico. 

Para chegar aos nomes dos diretores, foi necessário, a partir do portal da Secretaria 

Municipal de Educação, selecionar a Diretoria Regional de Educação – DRE – e acessar todas 

as Escolas Municipais de Ensino Fundamental pertencentes à DRE escolhida, e 

posteriormente anotar o nome do diretor e o telefone da escola. 

A seleção dos diretores que atendiam o critério estabelecido para a pesquisa se deu a 

partir dos dados encontrados no site Escola OnLine – EOL, um site institucional onde são 

obtidos dados pessoais e profissionais de todos os servidores do município de São Paulo. 
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Inicialmente escolhi a DRE – Pirituba por ser a diretoria à qual pertence a escola em 

que atuo. Selecionei doze diretores que atendiam o critério de atuação desde 1989-1992 a 

2009-2012. Desses doze diretores, dois deles já trabalharam em órgão intermediário. Uma 

delas trata-se de uma pessoa com atuação política intensa na região. Outro diretor esteve em 

órgão central até o final de 2012. 

Realizei o contato telefônico para me apresentar na condição de aluna pesquisadora e 

para apresentar, também, o tema da pesquisa, consultando-os sobre aceitabilidade em 

participar da referida pesquisa. Com exceção da diretora que retornou da SME, que colocou 

que só responderia o referido questionário se não se sentisse incomodada, todos os outros 

aceitaram. Quatro pessoas, desta totalidade, fizeram questão de responder o questionário 

pessoalmente, ao invés de via internet. 

Foi surpresa para mim o fato de que, apesar de tratarem-se de colegas de trabalho e de 

manter um contato, ainda que muito rápido em reuniões, só houve interesse e apreciação pela 

pesquisa por parte de duas diretoras, que, inclusive, relataram que tiveram muitas dificuldades 

em realizar as próprias pesquisas quando foram a campo. 

A partir destes contatos, deparei-me com um universo de grande indiferença. 

Começaram as grandes dificuldades. Dos cinco diretores agendados, somente dois me 

atenderam. Os demais se ausentaram da escola na data e horário marcados. Deixei telefone 

para um novo agendamento; como não recebi o retorno, liguei novamente e, na 

impossibilidade de agendar nova data, enviei os formulários via internet, atendendo a 

solicitação destas pessoas. Estas pessoas não responderam os questionários. Não consegui 

mais contato nem por telefone e nem por e-mail. 

Do total de sete questionários enviados via internet, recebi o retorno de três 

questionários. Os demais não foram respondidos e os diretores não se manifestaram. 

Reencaminhei estes questionários por mais três vezes, sem retorno. 

Em seguida, diante da pequena parcela de participantes, selecionei outra DRE 

localizada na região norte da cidade de São Paulo, Jaçanã-Tremembé. Segui o mesmo 

procedimento para levantamento dos nomes dos diretores de escola e a seleção dos mesmos. 

Foram enviados, via internet, doze questionários. Nenhum questionário foi respondido. No 

intervalo de duas semanas, reenviei repetidas vezes o questionário, nenhum questionário foi 

respondido. 
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1.6 Organização do Trabalho 

 

O trabalho apresentado foi organizado em capítulos, sendo a introdução a primeira 

seção. O Capítulo 2 objetivou avaliar a relevância do presente estudo e delimitar o objeto da 

pesquisa. Para atingir esse objetivo, o referido capítulo apresenta o levantamento bibliográfico 

realizado acerca das produções acadêmicas sobre política educacional e gestão e, também, 

dados de alguns estudos de pesquisadores de referência na área, além de apoios teóricos que 

embasam esta dissertação. 

O Capítulo 3 visou a explanação da forma pela qual a política educacional do 

Município de São Paulo interfere na constituição das relações estabelecidas na escola em 

relação à atuação do diretor de escola. O capítulo em questão foi dividido em dois subtemas. 

Um resgata as propostas expressas nas políticas educacionais implementadas no município de 

São Paulo nas gestões 1989-1992 a 2009-2012 para a compreensão dos discursos orientadores 

da realidade das escolas na função diretiva. O outro apresenta a legislação concernente ao 

cargo de diretor de escola. 

O Capítulo 4 teve o intuito de descrever o cenário da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo e o lugar que a escola ocupa neste cenário bem como apresentar os 

resultados da manifestação dos diretores respondentes da presente pesquisa. Para tanto, foi 

dividido em três subtemas. O primeiro descreve o cenário empírico da pesquisa. O segundo 

foi estruturado em quatro itens e apresenta as análises sobre as tendências manifestas pelos 

diretores. O primeiro item é composto por análises em relação ao desempenho do diretor de 

escola na interface com o princípio da descentralização, o segundo item analisa os dados 

coletados e apresenta uma discussão sobre a qualidade da educação; o terceiro item refere-se 

ao conceito gestão, e, finalmente, o quarto item trata dos dados referentes às condições 

materiais e humanas para a gestão da escola. 

Na sequência foram apresentadas as considerações finais que resultaram da reflexão 

da hipótese apresentada em relação aos resultados obtidos, fundamentados no referencial 

teórico adotado.  
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2 A PRODUÇÃO ACADÊMICA/TEÓRICA 

 

 

[...] você só tende a perceber as coisas e colocá-las no foco do seu olhar 

perscrutador e de sua contemplação quando elas se desvanecem, fracassam, 
começam a se comportar estranhamente ou o decepcionam de alguma outra 

forma (BAUMAN, 2005, p.23). 

 

No intuito de avaliar a relevância deste estudo e visando a construção do objeto, este 

capítulo apresenta levantamento bibliográfico acerca das produções acadêmicas sobre política 

educacional e gestão no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), nos Grupos de Trabalhos da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) no período de 2000 a 2011 e em periódicos 

indexados no Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

Apresenta, também, dados de alguns estudos de pesquisadores de referência na área e 

os apoios teóricos que embasam esta dissertação. 

 

2.1 A produção acadêmica 

 

Do banco de dados de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)
3
, utilizando o descritor: “atuação do diretor de escola”, 

encontrei uma produção muito grande de trabalhos. Foi necessário, a partir dos resumos 

disponibilizados, fazer um recorte específico. Selecionei trabalhos que pesquisaram 

especificamente a atuação do diretor de escola no contexto global de sua atuação, descartando 

trabalhos que se detiveram sobre análise da atuação do diretor em um projeto ou programa 

específico. Definido este recorte, restaram treze trabalhos para análise: AMARAL (2008), 

BOCCIA (2008), FERREIRA (2009), FONSECA (2006), FRANCISCO (2006), LIMA 

(2011b), OLIVEIRA (2008), SALOMAO
4
 (2004), SARUBI

4
 (2008), SILVA (2008), SILVA 

(2010), SZABELSKI (2006) e ZERO (2006). 

                                                             
3No momento da realização do levantamento a CAPES disponibilizava dados somente a partir de 2005. 
4 Estes trabalhos não estavam disponibilizados, na íntegra, para consulta na internet. 
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Tendo em vista que, destes treze trabalhos, nenhum deles se refere ao diretor de escola 

municipal de São Paulo, especificamente do ensino fundamental, foi então, necessário ampliar 

a abrangência do tema com a utilização dos descritores Gestão e Políticas Educacionais para 

localizar trabalhos que tivessem pesquisado a política educacional do município de São Paulo. 

Selecionei dois trabalhos para análise e constituição do cenário político da implementação das 

políticas educacionais nas administrações citadas da cidade de São Paulo. A tese de Santos 

(1997) teve como objeto de estudo a democratização da gestão da política educacional, por 

meio dos processos de descentralização e participação, na Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo, no período de 1989-1992. A dissertação de Michel (2010) focalizou a parceria 

dos novos provedores da sociedade civil com os governos na formulação de políticas 

educacionais. 

Essas teses e dissertações detectadas sobre a atuação do diretor de escola e 

selecionadas para este trabalho apontam a década de 1990 como o marco da consolidação das 

mudanças políticas, econômicas e sociais, no Brasil, com a instalação do projeto neoliberal 

enquanto determinação de organismos multilaterais para países do terceiro mundo como 

forma de proporcionar o desenvolvimento desses países. Foram realizadas reformas que 

culminaram na redefinição do papel do Estado nos aspectos administrativo, econômico e 

político que determinaram uma nova forma de gerenciamento dos serviços públicos aos 

moldes do setor privado com impacto, inclusive, no serviço educacional. 

A redefinição do papel do Estado se efetiva a partir de reformas do aparelho do Estado 

que, no âmbito administrativo, imprimem um novo modelo de gestão. Segundo Zero (2006), 

trata-se da gestão gerencial, uma nova forma de fazer gestão, uma cultura gerencial nas 

organizações enquanto avanço das organizações burocráticas a fim de garantir a eficiência das 

políticas públicas, ou seja, a eficiência que se traduz em redução de custos para o Estado e 

maior qualidade nos serviços oferecidos. 

Conforme Lima (2011b), a Administração Gerencial praticada no setor privado foi 

iniciada na administração pública em 1995 e pode ser assim resumida: 

 

[...] por um lado, parte de um processo político, que agências supra-

nacionais, como o Banco Mundial (BIRD) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), estabelecem uma forma de concederem financiamentos 
a projetos e a políticas públicas nos países subdesenvolvidos, e, por outro, 

são reorientações dos estados nacionais que exigem de seus governos ações 

para uma constante readequação de suas estruturas burocráticas a formas 



 28 

mais flexíveis de gestão. Melhorar a performance é o grande desafio dos 

governos no atual estágio do capitalismo globalizado (LIMA, 2011b, p. 47-

48). 

 

O novo paradigma político, social e econômico pautou as reformas educacionais e, 

consequentemente, foram responsáveis pela conformação da atuação do gestor ou diretor 

escolar. 

Isso significa que as políticas educacionais só fazem sentido quando analisadas em 

relação com o momento histórico, político e econômico em que elas são implementadas; da 

consciência de que as instituições escolares são espaços de disputa ideológica e, ainda, que as 

políticas educacionais resultam de ideologias dominantes do grupo político que ocupa o 

poder.  

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 9)
5
 afirmam que por meio das políticas 

educacionais implementadas no Brasil a partir dos anos 1990, a “educação redefine seu perfil 

reprodutor/inovador da sociabilidade humana”, através do processo educativo decorrente 

desta reforma, de maneira a atender a produção e reprodução das formas de organização do 

trabalho e da vida para o momento vivido, e à necessidade de formação de um novo 

trabalhador, capaz de adequar-se às exigências da produção e de entender o código da 

modernidade. Para as autoras: 

 

Uma política nacional de educação é mais abrangente do que a legislação 

proposta para organizar a área. Realiza-se também pelo planejamento 

educacional e pelo financiamento de programas governamentais, em suas 
três esferas, bem como por uma série de ações não governamentais que se 

propagam, com informalidade, pelos meios de comunicação. Realiza-se para 

além desses espaços, por meio da difusão de seu ideário pelas publicações 
oficiais e oficiosas (SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2011, p. 73). 

 

Enfatizando a reforma cultural que acompanha o projeto neoliberal, Gentili (2002), 

aponta que, através de estratégias privatizantes mediante políticas de descentralização 

autoritária e de ataques à escola pública, a reforma cultural esvazia a “possibilidade mesma de 

uma educação democrática, pública e de qualidade para as maiorias” (Ibidem, p. 244), e 

complementa: 

                                                             
5
As autoras realizam uma síntese, no livro Política Educacional, das políticas educacionais implementadas no 

Brasil a partir dos anos 1930, explicitando o contexto em que tais políticas educacionais ocorreram e a 

intencionalidade velada nas políticas educacionais implementadas até os anos 1990.  
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[...] o neoliberalismo precisa – em primeiro lugar, ainda que não unicamente 

– despolitizar a educação, dando-lhe um novo significado como mercadoria 
para garantir, assim, o triunfo de suas estratégias mercantilizantes e o 

necessário consenso em torno delas (GENTILI, 1995, p. 244). 

 

Os trabalhos selecionados e a leitura desses autores de referência na área contribuíram 

para a ampliação do alcance das políticas e dos estudos acerca da atuação do diretor de escola 

nos seguintes aspectos: participação e a gestão democrática; perfil do diretor de escola, 

identidade do diretor de escola. Todos estes trabalhos afirmam a centralidade da atuação da 

figura do diretor no tocante à implementação das reformas ou implementação de políticas 

educacionais através de análise documental da legislação, bem como confirmam a influência 

de sua atuação nas vivências no espaço escolar através da empiria aplicada nas referidas 

pesquisas. 

Um ponto de concordância apresentado nestes trabalhos do banco de dados da 

CAPES, diz respeito à demanda burocrática que afasta o diretor de escola do processo 

educativo; a escassez de condições concretas para a realização do trabalho e, ainda, as 

exigências da sociedade em relação às escolas, principalmente em relação ao complexo 

processo educativo.  

Destes trabalhos analisados, é possível afirmar que Fonseca (2006) é o único trabalho 

que apresenta dados sobre a atuação do diretor de escola estadual de São Paulo a partir de sua 

própria percepção em relação às dificuldades encontradas no desempenho de suas atividades 

cotidianas. Tais resultados apontam para o fato de que a legislação vigente determina o fazer 

cotidiano das escolas, possibilita autonomia relativa acerca dos encaminhamentos necessários, 

porém, a escassez de recursos humanos, materiais e de infraestruturas se apresentam como 

limitadores da execução de muitas ações. 

Um ponto de tensão nos estudos sobre a atuação do diretor ou gestor escolar é em 

relação à forma de provimento do cargo. Existe uma forte tendência que atribui à forma de 

provimento do cargo de diretor de escola por meio de processos eletivos como um elemento 

facilitador para a efetivação de uma gestão democrática e consequente melhoria da educação. 

Tal fato indica que a efetivação da gestão democrática, ainda que garantida no artigo 3º da Lei 

de Diretrizes e Bases, quando determina, dentre outros princípios, como base do ensino, 

“gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino” (BRASIL, 1996), continua sendo um desafio institucional e local. 
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A problematização em relação à forma de provimento do cargo do diretor de escola foi 

percebida com maior ênfase no levantamento realizado na base de dados da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). Os artigos se concentram sobre a questão da gestão 

democrática e a prática, todos abordando a mediação, embora de diferentes maneiras. A 

maioria dos artigos problematiza a forma de provimento do cargo de gestor ou diretor de 

escola.  

Alterando os descritores para a atuação do diretor de escola, nessa mesma base de 

dados, encontrei apenas um artigo que estudou os efeitos das transformações educacionais no 

trabalho do diretor de escola, nos últimos dez anos no Canadá.  

Selecionei um artigo que analisa a ação do diretor de escola diante dos fins da 

educação e da especificidade do processo pedagógico. Paro (2010) afirma que, na atuação do 

diretor da escola, há uma ruptura de ação entre o administrativo e o pedagógico. Para o autor, 

o equívoco ocorre ao ser desconsiderada a especificidade do processo pedagógico. Completa 

afirmando que a lógica que tem predominado, no senso comum, na concepção do cargo de 

diretor de escola, é a de uma pessoa que tem o poder de mandar em nome de outro, tal qual o 

modelo administrativo dos negócios.  O autor identifica o equívoco no objetivo da educação 

quando é concebido de forma muito estreita: passagem de conhecimentos e informações às 

novas gerações. Aponta que uma das formas possíveis para quebrar este paradigma seria a 

forma de provimento do cargo de direção de escola. 

Com base em minha experiência e em concordância com algumas das leituras 

realizadas, é possível afirmar que, ainda que o provimento do cargo de diretor de escola fosse 

realizado mediante processo eletivo, não eliminaria o fato de que a escola faz parte de uma 

estrutura burocrática, hierarquizada que subordina a organização pedagógica e administrativa 

das escolas às diretrizes educacionais da secretaria municipal de educação. A autonomia da 

escola permaneceria limitada no tocante à garantia de princípios educativos em busca de 

práticas de formação integral do alunado. 

Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo desde sua criação, 

em 1975, foi estruturada de forma polarizada: um departamento específico que se encarregava 

das questões administrativas e outro departamento específico que se encarregava das questões 

pedagógicas. Essa divisão se mantém até hoje. Existe um departamento específico, Diretoria 

de Orientações Técnicas – DOT, responsável pelas questões de cunho pedagógico. 
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Outro artigo selecionado analisa a gestão como prática social e propõe o estudo das 

“artes do fazer” gestão nas escolas para compreender como se operam suas práticas. Traz uma 

abordagem mais ampla no que se refere à especificidade das escolas e à complexidade das 

relações que se estabelecem nas unidades escolares entre todos os que participam deste 

processo. Junquilho, Almeida e Silva (2012), concebem a atuação do diretor de escola como 

um mediador entre o poder burocrático e a escola e afirmam que a gestão escolar não se reduz 

à reprodução normativa, mas também é responsável pela produção de regras que são 

construídas através da inter-relação do macro e microssocial. A gestão é constituída num 

contexto histórico-social e não é determinada, unicamente, pela estrutura social específica. 

Apontam a necessidade de “deixar aflorar, como resultados de pesquisas, o mundo vivido, o 

singular, o local - o plano microssocial - e que, ao mesmo tempo, ultrapassa os muros da 

escola e se entrelaça ao plano macrossocial” (Ibidem, 2010, p. 330), para garantir a 

possibilidade de apreender as tramas complexas que são construídas no espaço escolar. A 

ação do gestor se entrelaça com o que advém de estruturas sociais mais amplas e do que essas 

mesmas estruturas se convertem no cotidiano escolar.  

Este artigo expõe com clareza a complexidade que permeia a atuação do diretor de 

escola que resulta da relação entre o que determina a legislação e a ação cotidiana tecida junto 

com todos os sujeitos ocupantes dos espaços escolar em um cotidiano marcadamente 

complexo e mutável, dada a diversidade de interesses e o jogo de poder que permeiam estas 

relações. A atuação do diretor de escola interfere nos fazeres dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo, bem como é também construída a partir das interferências destes mesmos 

sujeitos e dos sujeitos externos à organização escolar, num movimento constante de 

negociação dos conflitos que emergem nestas relações. Portanto, sua atuação não resulta 

exclusivamente de determinações legais ou pressões advindas da comunidade educativa. 

Já sobre os anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), pesquisando com as mesmas palavras, encontrei vasta produção, sobretudo a partir 

da 30ª Reunião Anual, no GT 05 – Estado e Política Educacional. A maioria destes trabalhos 

confronta a gestão democrática com a prática desenvolvida, outros realizam pesquisas sobre o 

movimento dos conceitos da administração empresarial para a administração escolar. 

Selecionei dois trabalhos. O artigo de Fernandes (2010) analisa a coordenação pedagógica 

face às reformas educacionais da Secretaria Estadual de Educação no período de 1996-2010, 

influenciadas por princípios gerencialistas e performáticos. E Monfredini e Russo (2003) 

focalizam o Projeto Político Pedagógico e a atuação da equipe técnica, que dizem respeito, 
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especificamente, ao comunicado 703/97 da Secretaria Municipal de Educação do Município 

de São Paulo. Esses trabalhos contribuirão para a construção do subtema: Apresentação de 

dados políticos. 

Nesta busca, encontrei um texto de apresentação oral na ANPAE – Política 

Educacional e Gestão Escolar, elucidativo para o tema em questão. Aguiar (2011) apresentou 

o percurso de políticas educacionais no município de São Paulo, no período de 1989 a 2008. 

Seu estudo explicita os percursos na elaboração e implementação de propostas educacionais 

para o município de São Paulo que confirmam a existência de projetos diferenciados de 

educação nas administrações citadas. 

Esses estudos permitiram a conclusão de que a relevância deste trabalho se apresenta 

no fato de que não foi localizada, com base nos resumos e nos períodos disponibilizados nas 

fontes de pesquisas utilizadas, uma pesquisa que tenha analisado o percurso das gestões 

paulistanas no período compreendido entre 1989 e 2012. 

Outra conclusão que auxiliou na construção do objeto deste estudo diz respeito aos 

procedimentos utilizados nas pesquisas. Os estudos analisados neste levantamento 

consideraram, em sua grande maioria, como forma de levantamento de dados, observação e 

entrevistas com os diretores e outros segmentos representativos da escola em relação às 

atividades específicas da atuação do diretor de escola. Os estudos analisaram a atuação do 

diretor de escola em relação ao conselho escolar; verificaram a predominância de atuação no 

administrativo ou no pedagógico ou investigaram as dificuldades encontradas no cotidiano na 

atuação do diretor de escola. Não foi localizada, nesses estudos, pesquisa que permitisse que o 

diretor se manifestasse em relação a sua atuação frente aos desdobramentos das referidas 

políticas educacionais. 

 

2.2 O objeto da pesquisa e o referencial teórico 

 

No contexto neoliberal a educação escolar assume o valor de mercadoria. A linguagem 

organizacional e sua estrutura de vigilância invadem as instituições escolares com o objetivo 

de imprimir a eficácia e a produtividade exigidas no plano econômico provocando mudanças 

na cultura organizacional da escola e na função do diretor ou gestor educacional e sua atuação 

prevê análise dos resultados, captação de recursos para realização dos projetos e 

responsabilização pelo sucesso ou fracasso da escola. 
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A estrutura de vigilância que constitui o eixo das políticas educacionais 

contemporâneas expressa, para Ball (2006), uma ruptura com a ideologia neotayloriana 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 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. 

Como já afirmado, as políticas educacionais são justificadas pela melhoria da 

qualidade do ensino. É preciso lembrar que, na cultura empreendedora que se propaga, o 

significado de qualidade incorpora o significado do setor privado do mercado, ou seja, as 

ações são guiadas para a eficiência e produtividade.  

A cultura escolar é uma cultura que se inter-relaciona com a estrutura social e, neste 

espaço escolar, as desigualdades, inexoravelmente, se expressam. A melhoria da qualidade do 

ensino oferecido, nesses termos, implica no desenvolvimento de práticas educativas que 

busquem garantir a aquisição igualitária do conhecimento no contexto de desigualdades 

socioculturais de modo a efetivar o processo educativo para todos. 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. 

Outra tecnologia política das reformas educacionais que Ball (2002, 2005a, 2005b) 

aponta é a performatividade. Trata-se de um mecanismo que tem a função de reformar 

professor, reformar o que é ser professor. 
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Para o autor, a performatividade é “uma tecnologia, uma cultura e um modo de 

regulação que se serve de críticas e exposições como meio de controle, atrito e mudança” 

(BALL, 2002, p. 4). As instituições ou indivíduos são medidos pela produtividade e 

rendimento, o que determina sua qualidade ou o seu valor num contexto de julgamento, de 

avaliação. Trata-se de um impacto subjetivo das reformas educacionais.  

Os processos engendrados nas reformas educacionais 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, portanto, a qualidade das unidades 

escolares. 

A cultura da performatividade competitiva é fruto da teoria econômica e das práticas 

industriais. A sua ideologia opera para uma alienação do EU, introjetando a ideia de que o 

indivíduo pode buscar se tornar mais do que era, atingir novas metas: a busca pela excelência 

para atingir o máximo desempenho.  

O desenvolvimento da nova subjetividade dos profissionais da educação resulta na 

impossibilidade de construção de uma identidade profissional comum e legitima a 

competição, tendo em vista que é introjetada a necessidade de iniciativas e compromisso 

individuais, individualização, para garantir a valoração da instituição escolar. Ao gestor, nesta 

lógica, cabe a função de inculcar esta cultura no espaço educacional. 

Para Ball (2002), “a base de dados, a reunião de avaliação, a revisão anual, a redacção 

de relatórios e a candidatura a promoções, inspecções e comparação com pares” representam 

um fluxo de exigências que torna os profissionais da educação “continuamente responsáveis e 

constantemente observados” (Ibidem, p. 9), constituindo a base da incerteza destes 

profissionais em relação ao que fazem: se fazem certo, se fizeram o melhor. 

A projeção de novas subjetividades profissionais, que Ball aponta, ocorre a partir da 

alteração do conteúdo do conceito de profissionalismo que passa a ser entendido como “uma 

forma de desempenho (performance), em que o que conta como prática profissional resume-se 

a satisfazer julgamentos fixos e impostos a partir de fora” (BALL, 2005a, p. 543). Nessa 

lógica, o profissional da educação é o responsável pelo seu desempenho e não pela avaliação 

do desempenho, a avaliação é feita pelo alcance ou não das metas estabelecidas. 
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Ball (2005a) define que o cenário de reformas possui dois discursos. Um, dominante, 

que compreende o profissional reformado ou “colonizado”, representado em performances, “é 

concebido como simplesmente aquele que responde aos requisitos externos e a objetivos 

específicos, equipado com métodos padronizados e adequados para qualquer eventualidade” 

(Ibidem, p. 557). 

O outro, o subordinado ou reorientado, é um discurso modernista, velado, que 

intercala um profissional com práticas determinadas pela narrativa pessoal, moldada e que 

molda relações sociais e estruturais, um profissional “que absorve e aprende com a reforma, 

mas não é fundamentalmente transformado por ela” (Ibidem, p. 558). 

Nesse contexto de estruturação social e reformas educacionais, torna-se imprescindível 

entender o tão propagado conceito de gestão no intuito de localizar a função do diretor de 

escola e o desafio de sua atuação na reconstrução do papel da escola na sociedade 

contemporânea, como apontado por Pérez (2001). 

Gestão vem de “gestio”, que vem de “gerere”: trazer em si, produzir. Gestão é: “... o 

ato de administrar um bem fora-de-si, mas é algo que se traz em si, porque nele está contido. 

E o conteúdo deste bem é a própria capacidade de participação, sinal maior da democracia” 

(CURY, 1997, p. 201). 

Para compreender a área sob investigação, ou seja, a atuação do diretor, é importante 

retroceder no tempo e analisar o percurso conceitual até os dias atuais. 

A Administração Educacional passou por três grandes períodos na sua evolução, 

segundo Barroso (1995). O primeiro período foi influenciado pelas técnicas da gestão 

científica das empresas com frágil fundamentação teórica e com uma literatura baseada na 

própria experiência de seus autores que eram profissionais da indústria e seu impacto foi, na 

organização da escola, uma similaridade com os princípios da organização empresarial cujo 

objetivo era a eficiência. Na construção do currículo seguiu-se o modelo de seleção e 

treinamento dos trabalhadores a partir de suas tarefas determinadas. Outra influência 

empresarial foi a aplicação de testes estandardizados de inteligência para medir os resultados 

escolares dos alunos. 

O segundo período foi caracterizado pela tentativa de uma teoria específica para a 

administração escolar, uma proposta alternativa à anterior. Sua proposta era construir uma 

teoria a partir da contribuição de outras ciências sociais como a Sociologia, a Psicologia e a 

Antropologia. Foi um movimento que iniciou com o pressuposto teórico embasado na prática 
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e no senso comum, numa perspectiva positivista que considerava aspectos técnicos em 

detrimento da ética. 

No terceiro período, semelhante ao movimento intelectual da teoria da organização, a 

partir dos anos 70, a administração escolar foi marcada pelo “pluralismo teórico, 

metodológico e disciplinar” (BARROSO, 1995, p. 40) evidente na diversidade epistemológica 

e metodológica no campo da investigação em administração escolar. A abordagem 

interpretativa deste período evidenciava o homem como produto ativo do mundo e rejeitava o 

positivismo. A perspectiva no estudo do funcionamento escolar é a análise cultural da 

administração escolar.  

Barroso (1995), ao analisar a reforma da gestão escolar em Portugal, do ponto de vista 

teórico, aponta que, a partir dos anos 60, houve uma alteração no campo semântico de muitos 

termos utilizados nas abordagens sobre organizações e a administração delas gerando uma 

“confusão linguística” que ainda persiste e se reflete na administração escolar. A palavra 

gestão é utilizada em diversos países, com variadas interpretações. Para o autor, a alteração de 

paradigmas na Administração Educacional põe em xeque as certezas sobre os modelos de 

pensamento e ação da administração e gestão escolar. 

 

A partir do momento em que as organizações são vistas essencialmente 

como construções humanas, em que o consenso deixa de ser uma premissa 
necessária para servir de base à ordem social, em que os objectivos 

organizacionais são múltiplos e, por vezes, conflituais, em que a 

racionalidade no processo de tomada de decisão, se sobrepõe uma 
multiplicidade de racionalidades limitadas, é todo o conceito de reforma de 

gestão que deve ser posto em causa (Ibidem, p. 51). 

 

E conclui advertindo sobre a necessidade de dar oportunidade aos sujeitos dessas 

organizações construírem “seus próprios processos de gestão, fazendo deles instrumentos da 

sua própria acção organizada” (Ibidem, p. 15) ao invés de determinar a mudança. 

É possível depreender do exposto que administração e gestão são conceitos 

equivalentes e o que precisa ser questionado são os paradigmas em vigência para a 

administração ou gestão escolar. A racionalidade técnica do modelo organizacional 

empresarial, subordinada à eficiência e medição de resultados, que prima por políticas de 

modernização e qualidade, não podem ser a racionalidade subjacente à tomada de decisões na 

base da organização escolar, pois os fins são divergentes e, portanto, os meios também devem 

ser. 
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Não é objeto dessa pesquisa tratar sobre a evolução do conceito de administração 

escolar
6
, porém, é elucidativo explicitar o movimento histórico de tal conceito, no Brasil, 

ainda que sucintamente, para entendermos como, segundo Souza (2006b), o poder do cargo 

de diretor de escola que emerge da pressão legal, a legislação, e da pressão social, as 

expectativas da organização escolar, se conformou. 

A Administração Escolar se constituiu a partir do modelo da Administração de 

Empresas e o diretor correspondia ao chefe da instituição escolar que deveria possuir uma 

formação que garantisse amplos conhecimentos de gestão e organização e conhecimento 

superficial sobre o processo educativo. Entendia-se como natural a articulação entre o diretor 

e o administrador do sistema de ensino (neste caso, as políticas educacionais) e que, por ser o 

seu trabalho realizado na escola, seu papel também era de garantir o desenvolvimento do 

ensino. Outro dado que influenciou a conformação da atuação do cargo de diretor de escola 

foi a ênfase técnica dada ao tratamento das causas dos problemas educacionais brasileiros 

(SOUZA, 2006b). 

O autor referenciado realiza um estudo das produções de diversos autores acerca do 

desenvolvimento teórico do movimento de crítica à escola clássica da administração escolar 

no Brasil afirmando que os autores críticos dos anos 1970 e início dos anos 1980 desvelaram 

o papel ideológico da teoria geral da administração que embasava a administração escolar; 

mostraram que o caráter técnico em tratar as causas dos problemas educacionais ocultava uma 

concepção ampla de organização do Estado voltada à constituição de modernização e 

racionalização que, nos sistemas escolares, representava um projeto de educação para o 

desenvolvimento produtivo; e em relação ao diretor de escola, a importante contribuição das 

referidas críticas foi a necessidade de que os diretores de escola tomassem consciência da 

natureza política do trabalho escolar para superar a pretensa neutralidade atribuída ao seu 

trabalho.  

Souza (2006b) afirma que as críticas a esta visão tradicional da administração escolar 

influenciaram a utilização do termo gestão escolar ao invés de administração escolar, a partir 

dos anos 1980, imprimindo a este campo de conhecimento o reconhecimento de que se trata 

de um processo político pedagógico e acrescenta aos estudos a preocupação da 

democratização da gestão escolar. 

 

                                                             
6Para aprofundamento, consultar SOUZA, Angelo Ricardo. O perfil da gestão escolar no Brasil. Tese de 

Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006. 
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Para Roldão (1999), 

 

...a gestão, em qualquer campo, é, essencialmente, um processo de tomada 

de decisões orientado para as finalidades que se pretendem atingir. Trata-se 

de um processo que implica analisar a situação que se apresenta e confrontá-
la para aquilo que se pretenda conseguir (Ibidem, p. 37). 

 

Conclui:  

Gerir é, assim, um processo que podemos estruturar em várias dimensões: 
analisar-ponderar; decidir-optar; concretizar a decisão-desenvolver a acção; 

avaliar o desenvolvimento e os resultados que decorrer da decisão; 

prosseguir, reorientar ou abandonar a decisão tomada (Ibidem, p. 39). 

 

A ação educativa é um processo de gestão e de tomada de decisões que envolvem 

essas dimensões em vários níveis. Em sistemas de ensino mais centralizados a predominância 

das decisões se dá na administração e, neste caso, os agentes locais serão os executores dessas 

decisões. Portanto, a administração ainda aparenta ser mais global considerando que as redes 

escolares estão subjugadas (cada escola é uma parte) a princípios a serem executados a partir 

de macro orientações. 

O caráter público da educação supõe transparência nos processos e atos e o princípio 

democrático supõe a participação de todos na tomada de decisões. Porém, a estrutura 

burocrática da Secretaria Municipal de Educação parece inviabilizar a efetivação de uma 

gestão do processo pedagógico, na escola, tendo em vista que o processo de gestão é 

fragmentado: as diretrizes educacionais que envolvem tomada de decisões, análise do 

contexto educativo e a avaliação são realizadas por especialistas de órgãos centrais, restando 

para a escola parte do processo educativo: o desenvolvimento da ação, sem autonomia para 

reorientação da decisão tomada. Representa, portanto, um processo construído fora da escola, 

sem a participação das pessoas que trabalham nela, mas que respondem por programas 

pensados, avaliados e redefinidos por outras pessoas. 

Nos documentos oficiais que regem ou que sustentam as políticas educacionais, o 

significado de gestão é explicitado como sendo uma alternativa para o processo político 

educacional. Sugere um encaminhamento democrático, participativo nas tomada de decisões 

que se chocam com ações desencadeadas das políticas educacionais e com a própria estrutura 

organizacional da Secretaria da Educação. 
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 Diante do exposto, é possível depreender que 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 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 aprendem o que é 

ensinado na escola 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 estrutura gerencialista expressa nas diretrizes educacionais do município de São 

Paulo projeta, estabelece e monitora a performatividade dos profissionais da instituição 

escolar e, também, dos alunos. E ao diretor, nessa perspectiva, como dever de ofício, resta o 

papel de feitor da concretização de ações determinadas por especialistas com o intuito de 

atingir os resultados determinados: a eficiência do processo educativo, pois cabe ao diretor, 

sob pena de responsabilidade funcional, como é propagado nas reuniões e em alguns 

documentos internos, a justificativa à supervisão, à equipe de DOT sobre os motivos pelos 

quais a escola não atingiu a meta estipulada ou a elaboração de projetos que vão ao encontro 

das metas e atendimento aos projetos da secretaria.  

Stephen Ball (2002, 2004, 2005a, 2005b, 2006) representa a fundamentação teórica 

deste projeto de pesquisa em relação à análise crítica da influência do projeto neoliberal sobre 

a legitimação do individualismo e da competição e a influência de tal ideologia sobre as 

políticas educacionais, sobretudo na atuação dos diretores. Como são produzidas e reguladas 

estas políticas educacionais na perspectiva do conceito de gerencialismo que compreende as 

seguintes características: individualismo, lógica do mercado – eficiência e eficácia, 

consumismo, meritocracia, competitividade –, e performatividade, que diz respeito a um fluxo 

de exigências para performance dos indivíduos para atingir metas e resultados em busca da 

excelência.    

O que indica a relevância deste objeto de estudo é a escassez de produção com o 

recorte específico sobre a atuação do gestor ou diretor de escola pública do município de São 

Paulo. 
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O levantamento bibliográfico possibilitou-me a inferência de que há escassez de 

trabalhos que explicitem a conformação do diretor de escola do município de São Paulo em 

relação às diversas políticas educacionais implementadas nos governos da cidade, por um lado 

e, por outro lado, como estes diretores se manifestam em relação à atuação no cotidiano 

escolar. 

Espera-se que esta investigação ofereça a possibilidade de uma análise do papel do 

gestor ou diretor da escola frente às imposições das políticas educacionais implementadas 

pela Secretaria de Educação do Município de São Paulo e às atribuições que se apresentam na 

escola pelos diversos agentes que compõem este local constituído por uma cultura específica e 

singular.  

Considerando a base teórica estudada e analisada é possível pensar que a atuação dos 

gestores é representada por um conjunto de conflitos que envolvem o processo educativo e o 

atendimento às proposições das diretrizes educacionais emanadas da implantação da 

perspectiva do gerencialismo e da performatividade. 
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3 CENÁRIO POLÍTICO 

 

 

 

Em educação, tudo são evidências. Definitivas. Crenças. Doutrinas. Dogmas. 
Ilusões. Palavras gastas. Inúteis. O que é evidente, mente. Evidentemente 

(NÓVOA, 2005, p. 19). 

 
 

Esse capítulo foi produzido com a intenção de explicitar o percurso realizado na 

delimitação do objeto da pesquisa, que diz respeito à forma pela qual a política educacional 

do município de São Paulo interfere na constituição das relações estabelecidas na escola no 

tocante à atuação do diretor de escola. Foi dividido em dois subtemas: a política educacional 

no município de São Paulo, que apresenta dados de ações políticas educacionais 

implementadas nas gestões de 1989-1992 a 2009-2012 no município de São Paulo e as 

relações com a política nacional e internacional, e a legislação sobre o cargo de diretor de 

escola. 

 

3.1 A política educacional no município de São Paulo 

 

Esta parte do capítulo cumpre a finalidade de resgatar as propostas por sugestão dada 

no exame de qualificação, considerando que este também é um foco de pesquisa ausente nos 

estudos de teses e dissertações produzidas até o momento. Forneceu dados fundamentais para 

a compreensão dos discursos que orientam a realidade das escolas na função diretiva e gestão. 

As ações políticas nacionais são pensadas e estabelecidas no entrelaçamento de 

projetos nacional e internacional de desenvolvimento. Elas resultam de relações com órgãos 

internacionais e interferem na organização jurídica, social e econômica do Estado. As ações 

políticas educacionais resultam, sempre, de 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 orientações de órgãos internacionais são atendidas na reforma educacional 

brasileira iniciada na década de 1990, que se guiou 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 
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UNESCO, UNICEF, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo 

Banco Mundial com os países que apresentaram os piores indicadores educacionais do 

Mundo, dentre eles, o Brasil. Dentre as prioridades elencadas e acordadas entre os presentes 

estão a redução do analfabetismo e a universalização do ensino básico (SHIROMA, 

MORAES e EVANGELISTA, 2011). 

Essas orientações têm início com a Constituição de 1988. O artigo 206 da Constituição 

Federal de 1988, em relação à educação, decreta: 

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (BRASIL, 1999). 

 

Atendendo o acordo com os organismos internacionais e respeitada a constituição 

federal, o sistema educacional brasileiro foi, então, reorganizado por meio da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) 9.394, de 1996, com o objetivo manifesto da função da educação 

voltada para a formação para a cidadania e para o trabalho. 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, da LDB 

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, 2006a). 
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É, portanto, nesse contexto, que as gestões eleitas, no período subsequente à 

constituição, para governar o município de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, 

constroem e implementam as ações políticas educacionais para o município. 

A proposta educacional da gestão de Luiza Erundina, 1989-1992
7
, iniciada com Paulo 

Freire na Secretaria da Educação, foi pautada por quatro prioridades.  Foram elas: 

democratização do acesso e permanência dos setores populares, democratização da gestão, 

nova qualidade de ensino através da construção coletiva de um currículo interdisciplinar e a 

formação permanente do pessoal docente e movimento de alfabetização de jovens e adultos. 

A reorganização parcial da Secretaria Municipal de Educação (SME) foi instituída 

para atender a democratização da gestão entendida como uma administração colegiada. 

Visando o atendimento ao princípio de privilegiar autonomia da escola com a 

descentralização administrativa, os órgãos centrais e intermediários foram reformulados com 

a criação de colegiados de decisão em três níveis: o colegiado central, responsável pelas 

diretrizes educacionais e representado por SME; o colegiado regional representado pelas 

administrações regionais, cuja função era a compatibilização das diretrizes definidas pelo 

colegiado central e o nível local representado pela implantação efetiva dos conselhos de 

escola. 

Para atender o compromisso de priorizar a nova qualidade de ensino, foi viabilizado o 

Movimento de Reorientação Curricular e Formação Permanente do Educador. Neste 

movimento, foram realizados amplos debates com a participação de pais, educandos e 

educadores, que refletiam sobre a função da escola e as questões estruturais, levando em conta 

o contexto concreto das escolas que estavam com sua situação física, estrutural em péssimas 

condições de manutenção. A proposta político-pedagógica intitulada “Escola Democrática” 

objetivava a construção de uma escola pública popular de boa qualidade e democrática. 

O Movimento de Reorientação Curricular, por sua vez, visava à proposta de ciclos de 

aprendizagem em oposição à estrutura seriada na rede municipal de ensino por meio de um 

novo regulamento comum das escolas. 

A mudança da escola para atendimento a esta proposta político pedagógica ocorreu 

num movimento dialógico com a participação de toda comunidade escolar e especialistas. 

Previa formação contínua de professores com apoio das universidades (AGUIAR, 2011).  

                                                             
7Dados extraídos dos arquivos MTD *E3.5.1/10, P3.1-6, P.3.2-6 
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A valorização dos profissionais da educação foi expressa, nesta gestão, por meio da 

criação do Estatuto do Magistério Público que organizou e assegurou aos profissionais da 

educação: plano de carreira do magistério; jornada de trabalho integral; investimentos em 

concurso; concurso de acesso; evolução funcional; organização do quadro dos profissionais; 

direito de afastamento sindical para participação da categoria em congressos e outros eventos 

sindicais. E, ainda, propôs a criação do cargo de Professor Adjunto, com provimento apenas 

por concurso público de ingresso. Era um professor concursado para suprir ausências e 

licenças de professores titulares com os mesmos direitos dos professores titulares e a 

possibilidade de, mediante concurso público, acessar a carreira dos professores titulares. Esta 

medida não supriu todas as ausências e nem acabou com os contratos emergenciais, mas 

aumentou o quadro de professores por escolas. 

O estatuto também assegurou, pela primeira vez, um piso salarial profissional com 

data base e, também, uma movimentação na carreira específica para o magistério.  

A administração descentralizou os recursos financeiros para as escolas para que 

fossem aplicados de forma a atender as necessidades reais das escolas. 

No âmbito da secretaria, foram transformados em um único departamento – CONAE – 

os órgãos SUPEME, responsável pela gerência administrativa da rede e DEPLAN, 

responsável pelo planejamento pedagógico com o intuito de facilitar a superação da dicotomia 

entre o administrativo e o pedagógico. Os registros encontrados das ponderações construídas 

sobre este Projeto de Lei explicitavam a preocupação com a prevalência do dimensionamento 

político da realidade sobre as questões de gerenciamento técnico na construção das propostas. 

Foram questionados, conforme o documento, a utilização e definição de conceitos como, por 

exemplo, eficácia, eficiência, desempenho, etc.  

Santos (1997) afirma que esta reestruturação organizacional da Secretaria de Educação 

do Município de São Paulo, iniciou, de forma mais apropriada, a forma cogestionária como 

política educacional, com a interferência das classes populares na formulação do plano anual 

da secretaria. Para a autora, um dos motivos que impediram a consolidação do processo de 

descentralização e participação na gestão da política educacional, foi a inviabilidade de 

efetivação da proposta de formação para os diretores de escola. Diante da conclusão da autora 

é possível apontar que a atuação do diretor tem um papel de suma importância na articulação 

das diretrizes educacionais e a implementação delas nas escolas. Porém, analisando essa 

situação, e conforme os estudos sobre cultura escolar, pode-se dizer que a formação dos 

diretores não é o único elemento na efetivação de uma proposta educacional de gestão 
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partilhada em uma rede onde ela não existe e, nesse sentido, defendo a existência de outro 

motivo impeditivo para a consolidação da proposta em questão. Trata-se da falta de tempo 

para que os envolvidos neste processo tenham introjetado a proposta de maneira a transformar 

as relações de forma efetiva e concreta nas escolas, ou seja, a introjeção de uma cultura de 

participação que era e continua sendo inexistente na rede municipal de ensino. Conforme 

Viñao (1996) as alterações profundas expressas pelas reformas tem a intenção de recriar 

aspectos da cultura escolar que ocorrem de modo lento e não de acordo com o movimento 

barulhento dos reformadores. 

É possível afirmar que esta gestão implementou uma proposta educacional 

acompanhada de mudanças estruturais que possibilitavam mudanças concretas na escola. A 

preocupação em quebrar a dicotomia entre os que pensam e os que executam a educação 

escolar era evidente e caracterizava a gestão uma vez que as mudanças objetivavam a 

organização de processos de tomada de decisões.  

Outro destaque importante a ser feito é que os documentos encontrados registram a 

concepção do professor como trabalhador intelectual capaz de produzir e socializar 

conhecimentos. Nesse sentido, é possível perceber a possibilidade de atuação do diretor de 

escola como um gestor. Diferentemente daquele que manda em nome de outro, o diretor seria 

aquele que, por meio do aparato burocrático, viabilizaria a concretização de um projeto 

político pedagógico que atendesse as necessidades das escolas e dos alunos. 

O Plano de Governo da gestão seguinte
8
, 1993-1996, de Paulo Maluf, explicitava o 

ideal liberal com a introdução de novos conceitos que nortearam a construção das diretrizes. 

Balizados pela proposta liberal, o compromisso expresso limitava a oferta de serviços pelo 

governo: serviços básicos e essenciais à população. A desburocratização e descentralização 

seriam viabilizadas em busca da eficácia e efetividade de resultados. Concebe como 

necessária a associação entre os interesses públicos e os da iniciativa privada. 

A ação política educacional desta gestão foi pautada por cinco eixos: valorização da 

educação e do educador; atendimento escolar; escola voltada para o aluno; plena utilização de 

recursos e normatização da administração. 

Foram mantidos alguns conceitos como descentralização e qualidade do ensino do 

governo anterior, porém com estratégias, encaminhamentos e conteúdos opostos à gestão 

anterior. O ponto de partida é diferente nestas duas gestões. Enquanto a gestão anterior 

                                                             
8Dados extraídos dos arquivos MTD *E3.5.1/14, *P3.1/58, P3.2-12, P4.6/7, P4.6/9, P3.2-17 
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expressava um projeto democrático, popular e emancipador, o segundo revela ruptura com o 

dimensionamento político da realidade e privilegia o gerenciamento técnico imprimindo 

características antidemocráticas na construção das diretrizes. O então prefeito, Paulo Maluf, 

apresenta o Plano de Governo como “meu plano de governo” para a cidade de São Paulo e o 

compromisso de garantia do desenvolvimento social e econômico para a cidade com uma 

menor participação do governo na oferta de serviços para a população.   

Para a educação, a principal meta desta gestão era a qualidade, seguida pela 

preocupação com a evasão e repetência. Fez críticas em relação à proposta educacional de sua 

antecessora no que diz respeito à construção e viabilização do estatuto do magistério e do 

regimento escolar. A proposta educacional intitulada “Enfrentar o desafio” primava pela 

qualidade e, sob o discurso da democracia, o secretário da educação, Sólon Borges dos Reis, 

salientava a necessidade de resgatar o papel normatizador do sistema para alcançar a 

qualidade. Esta meta coincide com a análise de Bresser-Pereira, ministro da Fazenda, do 

governo Fernando Henrique Cardoso, sobre a eficiência do Estado com a reforma gerencial, 

pois conforme as palavras de Lima (2011b) para o ex-ministro da fazenda “toda burocracia 

pública precisa de mais controle ou responsabilização social (accountability), ou seja, o 

controle do funcionamento da burocracia seria dado pelos cidadãos” (Ibidem, p. 45).  

O programa educacional desta gestão previa material didático para alunos e 

professores; instituiu o programa adote uma escola, que consistia em convênio entre escola e 

iniciativa privada para patrocínio de atividades educacionais e reformas operacionais; pregava 

a participação da comunidade da escola. Alunos e famílias foram concebidos como clientela e 

o princípio da administração se pautava pela ideia de que a sobrevivência de uma organização 

está na qualidade que está associada à produtividade e competitividade. 

O conjunto de medidas visando a implantação da gestão pela qualidade total 

compreendia, para a Secretaria de Educação, a implementação do Programa de Melhoria do 

Desempenho da Rede Municipal de Educação. Diretores de Escola, Assistentes de Direção e 

Supervisores foram convocados a participarem da formação continuada
9
, em 1995, intitulada 

“Desenvolvimento de Diretores de Escola e Aprimoramento dos Sistemas de Gestão de 

Unidades Escolares”, promovida pela Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Departamento de Administração da Universidade de São Paulo em conjunto 

com a Diretoria de Orientação Técnica. Esta atividade visava definir as atribuições dos 

respectivos cargos e evidencia a característica gerencial da administração ao centrar na figura 

                                                             
9 Os documentos oficiais denominaram de capacitação. 
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do diretor de escola a responsabilidade pelo alcance da Qualidade Total. Outra questão 

evidente era a hierarquização das relações, pois os supervisores eram responsáveis pela 

supervisão do trabalho do diretor de escola. 

Aguiar (2011) e Santos (1997) afirmam que, antes de se consolidar, a reorientação 

curricular proposta pela gestão Erundina, foi interrompida, em 1993, com a proposta de 

Qualidade Total, implementada pela gestão Maluf, que estruturou a escola em dois ciclos de 

progressão continuada: Ciclo I (1ª a 4ª série) e Ciclo II (5ª a 8ª série) e, nesta proposta, as 

decisões administrativas e pedagógicas são centradas na equipe técnica: diretores, 

coordenadores, assistentes de direção e supervisores. Pode-se afirmar que a proposta de 

qualidade total interrompeu a possibilidade de participação da comunidade educativa, não só 

em relação às políticas educacionais, mas em relação ao próprio trabalho desenvolvido nas 

escolas tendo em vista a distribuição de material didático para professor e aluno. O professor 

foi concebido como executor, e ao diretor foi imposta a atuação de gerente que, por meio da 

burocracia legal, executa em nome de alguém, um preposto do Estado. 

Conforme Aguiar (2011), esta gestão foi marcada pelas repetidas trocas de secretário 

de educação por rupturas partidárias e, também, pelo movimento que pretendia a privatização 

da Rede Municipal.   

A gestão seguinte, 1997 a 2000
10

, com o prefeito Celso Pitta, mantém os principais 

princípios, conceitos e estrutura organizacional da gestão que o antecedeu. Acrescenta à 

política educacional o compromisso de estruturação do ensino nos parâmetros da Lei de 

Diretrizes e Bases. Em 1998, a escola foi organizada em dois ciclos, Ciclo I: 1º ao 4º ano e 

Ciclo II: 1º ao 4º ano (antiga 5ª a 8ª série) e o oferecimento de Recuperação Paralela, em 

horário diverso da aula, para diminuir a reprovação e a defasagem idade/ano. 

O documento que explicita o planejamento das ações da Secretaria Municipal de 

Educação é expresso em forma de pirâmide, onde as escolas e delegacias regionais de 

educação encontram-se no nível operacional com o objetivo de maximizar a eficiência e a 

eficácia do processo educativo. 

A proposta de formação para diretores pela FEA/USP e para os coordenadores 

pedagógicos pela FE/USP não se efetivou, mas, nesta proposta, fica evidente a cisão entre o 

pedagógico e o administrativo. 

                                                             
10Dados extraídos dos arquivos MTD *P3.1/62, P3.2-20. 
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Cada escola foi incumbida de construir seu próprio Regimento Escolar. Conforme o 

parecer CME 142/09, desde 1998 o Regimento Comum das Escolas Municipais, instituído na 

gestão Erundina, foi substituído por normas comuns que visavam assegurar a unidade das 

escolas da rede municipal de ensino. 

Monfredini e Russo (2003) e Aguiar (2011) afirmam que, em 1997, a Secretaria 

Municipal de Educação do município de São Paulo determinou e fixou diretrizes de forma 

impositiva para as escolas da rede, no tocante à construção do Projeto Pedagógico e do 

Regimento Escolar. As orientações para a construção davam relevância à dimensão técnica do 

processo pedagógico em detrimento da dimensão política. As autoras identificam, nessas 

diretrizes, os mesmos pressupostos de qualidade total, embasados em critérios que orientavam 

a gestão de empresas. 

A análise das gestões de Paulo Maluf e Celso Pitta permitem evidenciar os princípios 

de eficácia e produtividade e qualidade de educação definida instrumentalmente, além de 

busca pela excelência. Esses princípios caracterizam um modelo organizacional que privilegia 

o individualismo e se opõe à gestão anterior que objetivava a consolidação de um processo 

coletivo. Nesses moldes, a atuação do diretor de escola é guiada para ser o gerente, aquele que 

se preocupa com o produto e não com os processos e, para tanto, a necessidade de 

desenvolver a criatividade e a habilidade para encontrar soluções que contribuam para o 

aumento da eficiência do processo educativo. 

O governo seguinte, 2001-2004
11

, teve Marta Suplicy como prefeita. A política 

educacional caracterizava-se pela inclusão social, enquanto projeto de resistência ao 

neoliberalismo e de democratização com o compromisso de desenvolver um projeto 

emancipador de educação, em nome dos excluídos. Privilegiava o diálogo com a comunidade 

educativa para a retomada de uma escola bonita, alegre, fraterna, democrática e popular. 

Conceitos como cooperação, respeito e solidariedade foram resgatados da gestão Erundina e 

introduzidos nas propostas educacionais. A garantia de autonomia das unidades escolares e a 

descentralização foram retomadas como princípios da política educacional. Foi retomada, 

também, a tentativa de superação do conteúdo técnico-burocrático e a fragmentação das ações 

entre escolas, órgãos centrais e intermediários com a transformação das Delegacias de Ensino 

em Núcleo de Ação Educativa – NAE. O Departamento de Orientação Técnica (DOT) dos 

NAEs também passou por uma reestruturação de funcionamento com a criação dos grupos de 

                                                             
11Dados extraídos dos arquivos MTD P3.2/21-a, P3.2/21b, P3.2/21c, P2.1/64, P3.1.108Z 
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acompanhamento da Ação Educativa – GAAE. As escolas foram divididas em polos e os 

GAAEs acompanhavam as escolas de cada polo.  

A política educacional assumiu o compromisso da retomada da reorientação curricular 

e do processo de formação permanente e sistemática propostos no governo Luiza Erundina. 

Foram estabelecidos como princípios da política educacional: a democratização da gestão, a 

busca pela melhoria da qualidade social por meio da democratização do acesso e da 

permanência. As ações desenvolvidas para implementação das diretrizes educacionais eram 

pensadas e organizadas pelos NAEs e não mais determinadas pela Secretaria. 

As formações foram proporcionadas numa parceria entre escola, GAAEs e 

universidades na intenção de inter-relacionar o conhecimento científico e o conhecimento 

acumulado pela escola. 

Nessa gestão, foi instituída a Avaliação de Desempenho de todos os servidores da 

administração direta, definida como “monitoramento sistemático e contínuo, de vários 

aspectos, da atuação individual e institucional. A avaliação institucional consiste na 

mensuração do funcionamento da equipe de trabalho, das atividades desempenhadas, das 

metas e resultados alcançados” e a avaliação individual foi agrupada em dois níveis: gerencial 

e funcional. A justificativa era de que os resultados destas avaliações subsidiariam programas 

de capacitação e requalificação profissional; programas de treinamento e desenvolvimento 

profissional: promoção por merecimento; premiações; progressão funcional nas carreiras; etc. 

(SÃO PAULO, 2004).   

Instituiu-se, também, a Gratificação por Desempenho Educacional aos servidores 

lotados e em efetivo exercício nas unidades escolares e nos Núcleos de Ação Educativa. Os 

valores eram pagos anualmente e eram calculados individualmente considerando o 

desempenho aferido da unidade escolar e a frequência do servidor. 

Castro (2007) afirma que medidas como essa, de avaliação de 

desempenho,representam estratégia de modernização da gestão educacional em busca do 

sucesso escolar. Trata-se de um modelo de gestão descentralizada que admite a participação 

dos cidadãos no controle e fiscalização das políticas educacionais.  

Os documentos consultados expressam a preocupação com a formação dos educadores 

e educandos no sentido de apropriação da cultura e promoção do conhecimento como 

possibilidade de desenvolvimento humano na busca da transformação da realidade e não 

simplesmente a adaptação às condições históricas da sociedade.  
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A análise dessa gestão permite apontar que ela apresentou temas conflituosos e 

complexos para reflexão e debates entre os educadores acerca da construção de um currículo 

que considerasse a diversidade e que estivesse vinculado à organização da escola em ciclos de 

formação. 

A gestão Marta Suplicy “não conseguiu efetivar empiricamente o movimento de 

reorientação curricular necessário para a mudança estrutural e radical da escola” (AGUIAR, 

2011, p. 10). A reflexão e o desvelamento das políticas educacionais neoliberais impostas 

pelas gestões antecessoras não bastou para a consolidação da construção de uma escola 

pública, popular e democrática. Também não conseguiu superar princípios competitivos e 

individualistas, tendo em vista que as avaliações criadas, nesta gestão, legitimavam estes 

princípios. A estrutura organizacional dessa gestão incentivava o redimensionamento da 

atuação do diretor de escola e objetivava uma gestão partilhada com os agentes educacionais e 

a população. Novamente é possível invocar as análises de Viñao (1996) para compreender a 

dificuldade de tantas e tão fundamentais alterações. 

A gestão seguinte que compreendeu o período de 2005-2008
12

 iniciou com José Serra 

que interrompeu sua administração em 2006 para concorrer e assumir o governo estadual de 

São Paulo. Gilberto Kassab assumiu essa gestão sendo reeleito para a próxima gestão, 2009-

2012. 

Michel (2010), pesquisando sobre a parceria dos novos provedores da sociedade civil 

com os governos na formulação de políticas educacionais, uma proposição neoliberal para a 

questão da descentralização, relata que nessa gestão, a proposta neoliberal se consolidou no 

governo municipal de São Paulo.  Um processo iniciado no município de São Paulo com a 

gestão Maluf, como apontado anteriormente, em que provedores da sociedade civil, em 

parceria com os governos, estabeleceram um conjunto de iniciativas privadas, com um sentido 

público, direcionadas à formulação de políticas educacionais sob o pretexto da ineficiência do 

Estado em gerir recursos públicos e para melhorar o desempenho escolar. Nessa proposta de 

descentralização, o papel do estado é redefinido com a redução das funções sociais. 

Nessa gestão, foram criados grupos de trabalho por assunto para encaminhamento dos 

programas. Os programas prioritários eram: ampliação de vagas nos CEIs; educação 

continuada de professores; escola promotora de saúde; projeto comunidade pedagógica/São 

                                                             
12Dados extraídos dos arquivos: MTD P5.1.173, P3.1/109-b; Coletânea de Textos Legais SME/ATP 2008 a 

2011. 
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Paulo é uma escola, garantindo a recuperação paralela; facilitação de todas as atividades da 

Diretoria de Orientação Técnica (DOT).  

A proposta educacional dessas gestões foi consolidada com a implementação de três 

programas. O primeiro foi lançado em 2005: São Paulo é uma escola com o principal objetivo 

de estender a permanência da criança na escola o dia inteiro. Este programa visava atender 

todas as modalidades de ensino da secretaria. Os projetos que compunham este programa 

justificavam-se pela ampliação da capacidade leitora das crianças, jovens e adolescentes da 

cidade de São Paulo a partir do diagnóstico de que a universalização do atendimento estava 

efetivada no ensino fundamental, porém, a qualidade do ensino oferecido era precária, 

considerando dados de desempenho no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB). Os objetivos deste programa expressos em lei eram: estabelecer ligação com o 

processo pedagógico; proporcionar o aumento qualificado do acesso dos alunos aos 

equipamentos sociais do município de São Paulo; contribuir para o enriquecimento cultural 

dos alunos visando atender o compromisso de transformar São Paulo em uma cidade 

educadora. Para o desenvolvimento das atividades, nas escolas, de pré e pós aulas, foi 

realizado termo de cooperação com ONGs. Neste período, também, a Secretaria Municipal de 

Educação firmou termo de cooperação com representantes da sociedade civil tais como 

Fundação Victor Cívita, Abrinq, Nokia e C&A para desenvolvimento de projetos específicos 

de melhoria do desempenho dos alunos. 

Para Casassus (2009), ações como essas de aumento na quantidade de aulas e medição 

estandardizada, entre outras, representam medidas que visam a gestão do sistema e não da 

educação, tendo em vista que esse tipo de medida tem origem na economia e não em 

disciplinas relacionadas à educação. 

O segundo programa foi lançado em fevereiro de 2006: Programa Ler e Escrever – 

Prioridade na Escola Municipal, cujo princípio era desenvolver a competência leitora e 

escritora dos alunos. Para tanto, foram desenvolvidos projetos, pela secretaria, com material 

de apoio específico para professores, alunos e coordenadores pedagógicos. Além desses 

materiais, as formações continuadas para coordenadores pedagógicos, professores 

orientadores de sala de leitura e informática, professores de sala de apoio aos alunos 

portadores de deficiência tinham a intenção de subsidiar a elaboração dos Projetos 

Pedagógicos das escolas, a formação dos professores pelos coordenadores pedagógicos e, 

ainda, orientar as discussões das reuniões pedagógicas e dos horários coletivos desenvolvidos 

nas escolas. 
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 O terceiro programa, intitulado Orientação Curricular para o Ensino Fundamental, 

foi implementado na rede em 2008. Este programa inaugurou o currículo único na Rede 

Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo e seus principais objetivos eram subsidiar as 

escolas na seleção e organização do conteúdo do ensino fundamental e contribuir para a 

reflexão sobre o que os alunos deveriam aprender em cada área do conhecimento. Foi 

elaborado por especialistas, através de assessorias prestadas à secretaria, sob a coordenação de 

DOT e, em seguida, submetido à apreciação e às sugestões dos educadores. A secretaria 

apontou a necessidade de que as escolas construíssem seus projetos pedagógicos a partir dos 

resultados aferidos nas avaliações externas e em concordância com as expectativas de 

aprendizagem expressas em cadernos específicos para cada ano dos ciclos I e II e área do 

conhecimento. 

Em 2005, foi instituído na Rede Municipal de Ensino o Sistema de Avaliação de 

Aproveitamento Escolar dos Alunos para medir o desempenho dos alunos; os resultados 

seriam usados para “diagnósticos, planejamento e gestão de ações para melhoria e avanço nos 

processos de ensino-aprendizagem” (SÃO PAULO, 2005), incluindo nessas ações a formação 

continuada dos profissionais da educação. O gerenciamento do sistema de avaliação seria 

realizado pela Assessoria Técnica de Planejamentos (ATP) enquanto a coordenação geral 

seria da responsabilidade do Departamento de Orientação Técnica (DOT) promovendo a 

integração da necessidade apresentada nos resultados à política educacional.  

Em substituição à Gratificação por Desempenho Educacional (GDE) foi instituído o 

Prêmio de Desempenho Educacional (PDE), em 2009, atrelando os resultados das avaliações 

externas ao cálculo do desempenho institucional. 

Nos registros dos documentos selecionados, a participação dos usuários, exercendo o 

controle social, foi definida como essencial no processo democrático. 

Conforme Aguiar (2011), os programas implementados nessa gestão, contribuíram 

pouco para melhorar o desempenho escolar dos alunos na Rede Municipal de São Paulo. As 

dimensões socioculturais dos alunos, a realidade social vivida e a prática cotidiana da escola 

não foram articuladas com o conteúdo programático oficial. Casassus (2009) completa 

afirmando que no Brasil, como em outros países, ao contrário do que pretendem as políticas 

educacionais, os índices alcançados nas avaliações de larga escala têm diminuído, e além 

disso, as autoridades têm aprofundado tais políticas que não funcionam, ao contrário, só 

pioram a situação. 
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Os princípios da gerência foram intensificados nesses programas: o controle à 

distância, a busca pela eficiência e produtividade, a qualidade definida instrumentalmente, 

controles mais rígidos sobre o trabalho dos professores e diretores. Os princípios 

performáticos também foram intensificados com avaliação dos resultados e estabelecimento 

de metas. 

Outro aspecto marcante que resulta de análise é que, na gestão pública gerencial, a 

descentralização assume, na verdade, uma característica de desconcentração de 

responsabilidades. Para Castro (2007), essa é uma maneira de diminuir a responsabilidade do 

Estado de alguns deveres com os serviços sociais. Na gestão educacional, isso se caracteriza 

com a participação dos pais junto à gestão da escola, a política interna da escola é definida em 

conjunto e, portanto, o resultado alcançado torna-se responsabilidade de todos. 

É possível afirmar a constância de princípios básicos dessas administrações citadas 

que justificaram os programas da política educacional desses governos pautados pela 

constituição federal e lei de diretrizes de base: autonomia da escola, melhoria da qualidade do 

ensino oferecido pela rede e descentralização. Outro elemento de constância dessas 

administrações diz respeito à formação dos profissionais da educação. O dimensionamento 

político da realidade é o diferencial dessas administrações e define o projeto de educação 

subliminar de cada uma das administrações. 

A reorientação curricular implementada no sistema educativo municipal de São Paulo, 

em 2008, deu-se de forma hierarquizada, pensada sem a participação da comunidade escolar e 

produziu o impacto de alterar as práticas escolares. O cotidiano escolar foi definido pela 

mudança de padrões de conduta que foram acompanhadas por expressões como avaliação de 

desempenho, avaliação externa, bônus. Estas expressões invadiram os espaços escolares e 

desestruturaram a organização coletiva do trabalho docente, segundo Fernandes (2010).  

Estes padrões de conduta e estas novas expressões contribuíram para a constituição de 

um universo de tarefas pedagógicas e administrativas que aumentam a responsabilização do 

gestor em relação aos resultados da escola, pois, conforme as atribuições do cargo, o gestor 

deverá “buscar alternativas para solução dos problemas pedagógicos e administrativos”. E, 

ainda, contraditoriamente, foram impostas mudanças na organização das práticas escolares, 

mediante diretrizes educacionais que acentuam a dimensão individual do trabalho, ao mesmo 

tempo que determinam que o diretor realize a gestão “promovendo a efetivação da 

comunidade educativa na tomada de decisões” com intuito de melhorar a aprendizagem do 

alunado e as “condições necessárias para o trabalho do professor” (SÃO PAULO, 2009). 
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É possível depreender da apresentação desses dados políticos que a atuação do diretor 

de escola é concebida como um elo, um articulador entre as propostas educacionais 

implementadas e sua efetivação na escola. Outro dado que pode ser depreendido das políticas 

implementadas nas gestões apresentadas é que o período pesquisado apresenta a disputa entre 

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. 

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. 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 
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bojo um conteúdo específico de qualidade. As gestões de Luiza Erundina e Marta Suplicy se 

referem à qualidade social da educação considerando o dimensionamento político 

participativo das relações estabelecidas na escola enquanto que as gestões de Paulo Maluf, 

Celso Pitta e José Serra/Gilberto Kassab apontam para um dimensionamento também político, 

mas instrumental de qualidade. 

Fonseca, Oliveira e Toschi (2004) contribuem para o debate sobre a gestão 

enfatizando a necessidade de desvelamento da ideologia que permeia os projetos tidos como 

inovadores das reformas educacionais. Os autores confirmam que a gestão democrática é 

concebida como base para a melhoria da qualidade da educação pública, porém, os estudos 

precisam analisar os resultados práticos nas escolas que operam a gestão democrática com 

parcerias de colaboradores da sociedade civil como apanágio de propostas inovadoras de 

autonomia da escola. Seus estudos resultam de análises de pesquisas que concluem para o fato 

de que as mudanças nas instituições escolares ocorrem pelo desejo dos envolvidos em 

promover estas mudanças e estas mudanças são possibilitadas pela formação dos docentes, 

formações que ofereçam novos aportes para uma prática que promova expectativas cognitivas 

e afetivas do alunado. Portanto, a mudança se constrói e se consolida na própria escola. 

Complementam trazendo outros elementos importantes, como a história da instituição e da 

comunidade em que se insere, que devem ser considerados para a promoção de práticas 

verdadeiramente inovadoras. Com base nestes estudos, estes autores concluem que o processo 

de mudança nas instituições escolares só poderá ser efetivado se for um processo que vá além 

do controle burocrático. Esta conclusão equivale a dizer que políticas educacionais não têm o 

poder imanente de provocar mudanças que atendam os princípios nelas expressos, mas tem o 

poder de ocultar a ideologia que envolve algumas ações e cria a ilusão de inovação. 

 

3.2 A legislação 

 

O cargo de diretor de escola compõe a carreira do Magistério Municipal a qual é 

configurada pelas classes de Docentes e dos Gestores Educacionais. “Compreende-se por 

classe dos gestores Educacionais: o agrupamento de cargos de natureza técnica e 

denominação diversa” (Lei 14.660/07, art.7º, Inciso II). Os cargos que compõem esta classe 

são: coordenador pedagógico, diretor de escola e supervisor escolar (SÃO PAULO, 2007). 
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Forma de provimento do cargo ocorre através de concurso de acesso ou por eleição do 

conselho de escola, no caso de cargo vago. 

As atribuições do cargo de diretor de escola são: 

 
I. Elaborar o plano de trabalho indicando metas, formas de 
acompanhamento e avaliação dos resultados e impactos da gestão; 

II. Coordenar o processo de implementação e adequação das 

diretrizes da Política Educacional da Secretaria Municipal de 
Educação às especificidades das unidades educacionais; 

III. Coordenar a elaboração do PP, acompanhar e avaliar sua 

execução em conjunto com a comunidade educativa e o Conselho 

de Escola; 
IV. Promover a análise dos resultados das avaliações internas e 

externas da aprendizagem dos alunos estabelecendo conexões com 

a elaboração do PP, Plano de Ensino e do Plano de trabalho da 
Direção da U.E.; 

V. Realizar a gestão da U.E. promovendo a efetivação da 

participação da comunidade educativa na tomada de decisões, com 
vistas a melhoria da aprendizagem dos alunos e das condições 

necessárias para o trabalho do professor; 

VI. Promover as condições necessárias para o desenvolvimento das 

ações de formação continuada e acompanhar seus impactos nas 
práticas cotidianas da unidade educacional, com especial atenção 

às práticas docentes; 

VII. Planejar estratégias que possibilitem a construção de relações 
de cooperação que favoreçam afirmação de parcerias e que 

atendam às reivindicações da comunidade local, em consonância 

com os propósitos pedagógicos da unidade educacional; 
VIII. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da proposta 

pedagógica e os indicadores de aprendizagem das avaliações 

internas e externas com vistas às aprendizagens e ao 

desenvolvimento dos alunos; 
IX. Implementar a avaliação institucional da unidade educacional 

face às diretrizes, prioridades e metas estabelecidas nas diretrizes 

da Secretaria Municipal de Educação; 
X. Promover a organização e funcionamento da unidade 

educacional, de forma a atender à demanda e demais aspectos 

pertinentes de ordem administrativa e pedagógica, de acordo com 

as determinações legais; 
XI. Gerir os recursos humanos e os financeiros recebidos pela 

unidade educacional juntamente comas instituições auxiliares em 

consonância com as determinações legais; 
XII. Favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos 

pelos segmentos da unidade educacional ou pela comunidade local, 

à luz do projeto pedagógico; 
XIII. Favorecer a introdução das inovações tecnológicas nos 

procedimentos administrativos e pedagógicos da unidade 

educacional; 

XIV. Buscar alternativas para a solução dos problemas 
pedagógicos e administrativos da unidade educacional; 

XV. Prover as condições necessárias para o atendimento aos alunos 

com necessidades educacionais especiais (SÃO PAULO, 2009). 
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As atribuições conferidas ao Diretor de Escola permitem a inferência de que ele deve 

garantir o atendimento às necessidades dos alunos, dos professores e da comunidade em 

consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo. 

Essa perspectiva pode ser comprovada em material distribuído para todas as escolas da 

RME, em 2010, para subsidiar orientação sobre atuação dos diretores. No livro 

intitulado:Dimensões da Gestão Escolar e suas Competências, Lück (2009) afirma que o 

diretor é “o responsável maior pelo norteamento do modo de ser e de fazer da escola e seus 

resultados”, e, ainda, que compete aos diretores: 

 

[...] zelar pela realização dos objetivos educacionais, pelo bom desempenho 

de todos os participantes da comunidade escolar e atingimento dos padrões 

de qualidade definidos pelo sistema de ensino e leis nacionais, estaduais e 
municipais (Ibidem, p. 22). 

 

Trata-se de um cargo marcadamente contraditório em vários sentidos. Um exemplo diz 

respeito à produção e implementação do Projeto Político Pedagógico da escola, tendo em 

vista o limite estrutural quando o delimita aos projetos que compõem os programas do sistema 

municipal de ensino: Ler e Escrever, reorganizado pela secretaria de educação, em 2007; 

Orientações Curriculares e São Paulo é uma escola. Estes programas compreendiam a política 

educacional do município de São Paulo no período de 2007 a 2012. A autonomia decretada da 

escola é cerceada nestes parâmetros, pois planilhas, pautas, visitas de supervisão e avaliações 

exercem a função reguladora para análise de atendimento ao conteúdo dos referidos 

programas. 

Outro exemplo significativo em relação à contradição que envolve o cargo de diretor 

de escola diz respeito à expectativa das famílias que atribuem ao diretor da escola toda 

responsabilidade de garantir o atendimento de todas as necessidades de funcionamento da 

escola, sem analisar os limites estruturais e institucionais. Se a escola é bem conceituada e 

bonita, o diretor é bom, se não, a culpa é toda dele. 

O diretor de escola, enquanto um ponto central de poder de decisões, na escola, 

precisa construir uma mediação administrativa compatível com as várias exigências para a 

realização do processo pedagógico. Para os técnicos dos órgãos centrais, que pensam e 

constroem as diretrizes educacionais, ele é concebido como um funcionário que representa os 
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interesses do Estado, a organização burocrática, um gerente, enquanto que para a comunidade 

escolar ele é visto como uma autoridade que pode defender os interesses da instituição, um 

agente público. As atividades burocráticas, muitas vezes, atropelam o tempo e o espaço do 

processo educativo.  

Paro (2010) corrobora este debate quando afirma que alguns determinantes do 

comportamento do diretor de escola devem ser considerados para analisar como se configura 

a ação administrativa do diretor de escola frente aos fins da educação e a especificidade do 

trabalho pedagógico. 

 

Investido na direção, ele concentra um poder que lhe cabe como funcionário 

do Estado, que espera dele cumprimento de condutas administrativas nem 
sempre coerentes com objetivos autenticamente educativos. Ao mesmo 

tempo, é o responsável último por uma administração que tem por objeto a 

escola, cuja atividade-fim, o processo pedagógico, condiciona as atividades-

meio e exige, para que ambas se desenvolvam com rigor administrativo, 
determinada visão de educação e determinadas condições materiais de 

realização que não lhe são satisfatoriamente providas quer pelo Estado, quer 

pela sociedade de modo geral (Ibidem, p. 770). 

 

Nesses termos é possível depreender que o diretor de escola está no fogo cruzado entre 

a sociedade, o Estado, as inconsistências das políticas educacionais e a própria concepção de 

educação, ou seja, determinantes que se chocam e muitas vezes se opõem, e que são 

responsáveis pelo comportamento do diretor de escola. Os sistemas de ensino, o senso comum 

e as políticas educacionais revelam uma concepção estreita de educação, que é a transmissão 

de conhecimentos às novas gerações. E desta concepção estreita decorrem políticas 

educacionais que não preveem condições materiais e humanas necessárias para que as escolas 

possam desenvolver um projeto político pedagógico que cumpra o desenvolvimento pleno do 

educando. 
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4 O CENÁRIO EMPÍRICO DA PESQUISA: O QUE MANIFESTAM OS DIRETORES 

 

 

A escolarização obrigatória, vista como projeto humanizador, refletiu, e 
continua a refletir, uma aposta pelo progresso dos seres humanos e da 

sociedade. É um projeto otimista que deve ser estendido a todos na medida 

em que se apoia nos valores da racionalidade e da democracia, que elevam a 
condição humana. Se é um direito universal, não pode ser negado a ninguém 

(GIMENO, 2001, 57). 

 

Este capítulo foi organizado e dividido em dois subtemas. No primeiro, buscou-se 

descrever o cenário da Secretaria Municipal de Educação bem como o lugar que a escola 

ocupa neste cenário. 

No segundo, grande item, estão as análises realizadas sobre as tendências manifestas 

pelos diretores de escola.   

 

4.1 Cenário da pesquisa  

 

O padrão organizacional da Secretaria Municipal de Educação é estruturado em três 

níveis: decisório, de execução e especializado. No nível decisório encontra-se a Secretaria 

Municipal de Educação – SME: ditar normas, liberar recursos e exercer o controle; no nível 

de execução encontram-se as escolas: operacionalizar a execução das tarefas; e no nível 

especializado encontram-se as Diretorias Regionais de Educação – DREs com a função de 

supervisão. Este modelo caracteriza uma estrutura piramidal e hierarquizada. A autonomia da 

escola restringe-se às decisões intermediárias de encaminhamentos de ações. Neste sentido, a 

descentralização diz respeito à execução das tarefas. É na execução da tarefa que a escola faz 

uso da chamada autonomia que poderá ser ampliada ou reduzida no sentido de possibilidades 

de discussões acerca dos encaminhamentos para a execução da tomada de decisões realizada 

pelos órgãos centrais. 

A título de ilustração, segue o organograma da Secretaria de Educação do Município 

de São Paulo: 
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Figura 1: Organograma da Secretaria de Educação do Município de São Paulo 

 

Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

 

O organograma apresentado buscou mostrar o lugar que a escola ocupa na estrutura 

organizacional de SME e a partir de onde, ou, como, ela se organiza. 

Por meio do instrumento de coleta de dados, especificamente da parte denominada 

“Identificação”, foi possível construir um perfil dos diretores de escola, respondentes da 

presente pesquisa, dados que colaboram para ampliar a percepção do cenário da pesquisa em 

questão. 

Os diretores de escola participantes desta pesquisa, que correspondem ao total de 

cinco diretores, são profissionais efetivos, na maioria do sexo feminino, que estão muito 

próximos ou já atingiram o tempo trabalhado para aposentadoria, dado a idade entre 48 e 65 
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anos e o tempo de trabalho. Este perfil coincide com o perfil de pesquisas realizadas junto a 

diretores da rede estadual de educação do Estado de São Paulo. 

São diretores que já atuaram como professores no ensino fundamental, pois é uma 

exigência legal possuir cinco anos de docência para acessar o cargo de diretor de escola. As 

escolas em que atuam pertencem a regiões periféricas da Diretoria de Pirituba-Perus 

localizadas nos bairros de Jaraguá, Morro Doce e Perus. 

Todos os respondentes são egressos do ensino público regular, no ensino fundamental 

e médio. Quatro deles foram formados pelo CEFAM, na década de 1980. Todos possuem 

graduação em Pedagogia já que é exigência do cargo. Três com cursos de especialização e 

dois possuem doutorado em educação pela PUC/SP e USP. 

Estes diretores são provenientes de famílias com baixa escolarização, porém com 

acesso a revistas, jornais e jogos na infância. Com renda mensal entre catorze e vinte e cinco 

salários mínimos, são os principais provedores de suas famílias e se classificam como 

pertencentes à classe média, dado o acesso a bens de serviços e culturais. Apenas um não 

possui casa própria e todos são residentes em bairros próximos às escolas em que atuam. 

Percebe-se tratar de conjunto de pessoas que conseguiram ascensão social na comparação 

com a geração anterior. 

A descrição do cenário onde se deu a pesquisa e o perfil dos agentes que colaboraram 

com esta pesquisa podem trazer elementos que contribuem para entender as dificuldades 

encontradas na realização desta pesquisa, conforme descrição no item a seguir e, ainda, para a 

análise dos dados a fim de apreender como esses diretores constituem sua atuação diante das 

possibilidades e limitações expressas nas diretrizes educacionais do município de São Paulo.  

 

4.2 O desempenho, a qualidade da educação, a gestão e os recursos para as Escolas 

 

O presente item foi organizado a partir do tratamento dos dados coletados e da 

mobilização dos referenciais teóricos adotados neste trabalho, com o objetivo de buscar 

respostas às indagações explicitadas na introdução da presente dissertação. Divide-se em 

quatro itens. O primeiro trata os dados relativos ao Eixo 1: desempenho do diretor de escola 

na interface com o princípio Descentralização/Autonomia/Participação; o segundo analisa os 

dados coletados e apresenta uma discussão sobre Qualidade de Educação; o terceiro refere-se 
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ao conceito gestão e, finalmente, o quarto trata os dados referentes ao Eixo 2: Recursos  

materiais e humanos disponíveis para a gestão da escola. 

 

4.2.1 O desempenho do diretor e o princípio da descentralização  

 

O termo performance, segundo Lima (2011b), vem do teatro, e refere-se ao 

apresentar-se e representar-se de maneira a atender à expectativa dos que assistem ao 

espetáculo. Trata-se de um termo que compreende menos que o desempenho, pois a principal 

característica é a representação. Destarte, a “retórica se sobrepõe à realidade” (Ibidem, p. 84), 

ou seja, a autoimagem projetada é mais importante do que a experiência vivida, e, essa forma 

de agir permeia as relações vividas na sociedade contemporânea. 

Trata-se de um termo confundido como sendo sinônimo de desempenho, em crescente 

utilização, também, no cotidiano escolar, sobretudo a partir da implementação de políticas 

educacionais que vêm sendo adotadas em vários países que visam a mensuração de 

desempenho escolar. 

A responsabilização das escolas e do magistério pelos baixos resultados alcançados 

nas avaliações nacionais em larga escala transforma a subjetividade e aumenta as incertezas 

acerca da atuação dos profissionais envolvidos no processo de escolarização. O diretor de 

escola, como responsável pela organização e funcionamento da escola dentro dos parâmetros 

e diretrizes legais e, por conseguinte, pelos resultados não alcançados, muitas vezes, afasta-se 

de seus princípios para atender a pressão que vem de fora da escola e de instâncias superiores 

já que o desempenho, tanto das instituições quanto das pessoas, representa parâmetro para 

determinar o valor das pessoas e das instituições, num julgamento de produtividade que se 

expressa pelos resultados. 

Para Ball (2004, p. 1117), “a reflexão ética torna-se obsoleta num processo de 

cumprimento de metas e melhoria do desempenho” e os valores morais só são preservados 

quando agregam valor. A performatividade encoraja as instituições e as pessoas a se 

preocuparem “com a maneira como apresentam as coisas mais do que como as fazem 

funcionar” (Ibidem). 

A tecnologia política da performatividade, presente nas reformas educacionais, 

representa um mecanismo para mudar as relações na escola, reformar os profissionais, criar 
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uma nova linguagem organizacional. O fluxo de performatividade instaura “a incerteza e a 

instabilidade de se ser julgado de diferentes maneiras, por diferentes meios, através de 

diferentes agentes e agências e a exigência de termos de mostrar desempenhos excelentes” 

(BALL, 2005a, p. 10).  

A atribuição conferida ao diretor de escola de “buscar alternativas para a solução dos 

problemas pedagógicos e administrativos da unidade educacional” (SÃO PAULO, 2009) em 

confronto com o discurso da baixa qualidade do ensino oferecido aos alunos da escola pública 

instala a incerteza de estar atuando de maneira correta e a insegurança em relação à imagem 

que é projetada, do diretor de escola, para os superiores e para a comunidade educativa. A 

exigência de performatividade aponta para a explicação de três elementos importantes que 

delimitaram a presente pesquisa: a baixa adesão de participação dos diretores; a prevalência 

na manifestação “Concordo em parte” dos diretores respondentes e a ausência de comentários 

no instrumento de dados.  

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. As demais tabelas 

apresentam excertos das tabelas que organizaram o instrumento de coleta de dados. Estas 

tabelas expostas no presente trabalho são resultantes do cruzamento de dados coletados 

referentes aos princípios teóricos e princípios expressos nas propostas educacionais referentes 

à descentralização, qualidade da educação e gestão. Foram apresentadas para sustentar as 

análises realizadas nos subtemas referenciados. Cabe esclarecer, também, que as tabelas 10 e 

11 apresentam afirmativas em negrito para destacar que são afirmativas resultantes de 

constatação baseada na legislação pesquisada. 

 

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 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”. Os resultados apontam para o fato de que o Diretor de 
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Escola tende a não manifestar discordância. Tal tendência permite corroborar com a 

afirmação de Paro (2010), quando aponta como sendo a tendência na atuação do diretor de 

escola de um preposto do Estado, alguém que manda em nome de outro sem se opor, e 

atende as normas. Esta classificação de preposto é legitimada pela própria legislação quando 

determina através do Decreto 33.991/94, artigo 31º, como competência do diretor de escola 

“cumprir e/ou assegurar o cumprimento das disposições legais e das diretrizes da Política 

Educacional da Secretaria Municipal de Educação” (SÃO PAULO, 1994, p. 12). 

A prevalência na alternativa de discordância, no eixo 1, só ocorreu em uma afirmativa 

quando solicitada manifestação sobre a flexibilização da lei para encaminhamento dos 

problemas enfrentados no cotidiano escolar. Esta manifestação não se apresenta como uma 

discordância ao que é imputado legalmente, pelo contrário, confirma uma atuação de 

obediência normativa, como pode ser observado abaixo: 

 

Tabela 2: Eixo 1 Desempenho dos Diretores: Gestão 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

A dinâmica no cotidiano escolar exige sempre um 

posicionamento do diretor e o rigor da lei é sempre 

flexibilizado diante dos problemas enfrentados no dia a 
dia. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Souza (2006b, p. 302) discorda da qualificação de preposto do Estado e afirma que o 

diretor de escola atua como “interlocutor político entre os dois lados e procura, por essa 

natureza, encontrar o consenso com ambas”. 

Ao definir-se interlocução
13

 como uma ideia que pressupõe a interrupção de um 

discurso por outro, e, portanto, a possibilidade de manifestação das contradições e conflitos 

através da participação, este estudo aponta para o fato de que a interlocução, nas propostas 

educacionais estudadas, foi possibilitada, o que não significa que foi efetivada, nas 

propostas resultantes do projeto educacional cujos princípios basilares foram a construção 

de uma escola democrática e autônoma em relação aos interesses econômicos.  

                                                             
13Fonte: Miranda, C.E.A. 2009. Pesquisa em Educação e imagens, novas tecnologias e a busca pela interlocução. 

ComCiência, Campinas: n. 110. 
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A atuação do diretor de escola como interlocutor entre o Estado e a comunidade 

educativa não se apresenta, na manifestação dos diretores, como conquista, haja vista a 

manifestação prevalente no “concordo em parte”, diante da garantia de participação dos 

diretores nas reuniões das gestões Erundina e Marta, conforme Tabela 3. Porém, nesta 

mesma tabela, é evidente a diferenciação, no posicionamento dos diretores frente aos 

projetos de escola, que embasou a política educacional do município de São Paulo, diante da 

manifestação dominante no “concordo plenamente” acerca da supressão do espaço de 

participação para priorizar a discussão de metas. 

 

Tabela 3: Eixo 1: Desempenho dos Diretores -Gerencialismo 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

Nas gestões de Erundina e Marta havia espaço, nas 

reuniões, para discussões e participação dos diretores. 

1 4   

Nas outras gestões: Maluf (1993/1996), Pitta 

(1997/2000) e Serra/Kassab (2005/2012) este espaço foi 
suprimido e ao diretor foi inculcado o compromisso de 

desenvolver habilidades individuais para fazer cumprir 

as metas e atender as determinações. 

 

3 

 

 

 

2 

 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Um exemplo de possibilidade de participação foi proporcionado na gestão Erundina 

com a operacionalização de mudanças objetivas na 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 
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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 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.  

 
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, representam 

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.    

 
O conhecimento dos protagonistas de uma ação inovadora não pode ser 

limitado apenas aos procedimentos e atividades que a compõem ou aos 

fatores que a condicionam, mas também aos conceitos que a fundamentam. 

Por essa razão, todo processo inovador necessita de reflexão crítica e 
continuada para não se transformar em prática irrealista, sem vínculo com as 

finalidades da ação e com a identidade da escola (FONSECA, OLIVEIRA e 

TOSCHI, 2004, p. 66). 

 

A cultura da performatividade se consolida paralelamente ao gerencialismo reduzindo 

os profissionais a executores, técnicos; esvaziando, nessas relações, a perspectiva política, 

eliminando, de um lado, a possibilidade de conquistar esse espaço de participação, de ruptura 

com o paradigma hierárquico e, de outro lado, de proporcionar o desenvolvimento ou o 
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exercício de participação enquanto conteúdo curricular e pressuposto da ação de todos os que 

trabalham na escola. 

Diante dos dados apresentados na Tabela 4, podemos concluir que o jogo do novo 

profissionalismo parece velado aos diretores,tendo em vista a prevalência quase total da 

manifestação “concordo em parte” e um dos poucos momentos de discordância plena diante 

da perspectiva de instrumentalidade dada às formações oferecidas pela Secretaria de 

Educação. 

 

Tabela 4: Eixo 1: Desempenho dos Diretores: Gerencialismo 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A Secretaria de Educação do Município de São Paulo promoveu, em 2010, 2011 e 

2012, formação profissional à distância para coordenadores e professores em parceria com o 

grupo Santillana
14

 com o objetivo de “discutir, socializar e subsidiar as ações de garantir – em 

sala de aula – uma alfabetização qualificada, de fato, para as crianças” (SÃO PAULO, 2012) 

das séries iniciais do ensino fundamental. A referida formação foi organizada a partir dos 

resultados de desempenho dos alunos, por especialistas que pensam sobre a educação, 

expropriando do processo a participação de quem organiza e opera o trabalho escolar; sem 

conhecer as condições nas quais o trabalho é realizado e para quem este trabalho é realizado. 

O levantamento de dados desta pesquisa aponta para o fato de que há uma alternância 

na atuação dos diretores; ele não se apresenta apenas como um preposto do Estado ou como 

um interlocutor. Em algumas situações, ele se apresenta como um preposto do Estado, ou 

seja, quando a atuação desse profissional é pautada pelo predomínio de um discurso 

                                                             
14 Instituição de origem espanhola que desenvolve projetos educacionais e culturais para países ibero-

americanos. 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

Os resultados aferidos nas avaliações externas 

subsidiam o conteúdo das formações oferecidas aos 

professores e coordenadores pedagógicos. 
Formações que, grosso modo, representam um 

treinamento de técnicas, consideradas eficazes para 

atingir o conteúdo necessário a cada ano/ciclo.  

  

4 

 

1 

 

A participação dos professores, na formação 

oferecida pela Santillana, era optativa, mas os 

professores faziam questão de participar porque 
garantia pontuação, via certificação para ser utilizada 

em evolução funcional. 

 

 

 

 

5 
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colonizado, “orientado para indicadores de desempenho, concorrência, comparação, para 

reagir positivamente etc. Aqui, predominam cálculos frios e valores extrínsecos” (BALL, 

2005b, p. 556) quando os diretores manifestam obediência à delimitação normativa conforme 

dados apresentados na Tabela 4. 

Em outras situações, ele se apresenta como um interlocutor entre as necessidades 

locais e a delimitação normativa, que equivale aos momentos de atuação cujo discurso é 

reorientado, “que absorve e aprende com a reforma, mas não é fundamentalmente 

transformado por ela” (BALL, 2005b, p. 557). Uma atuação que “envolve questões de cunho 

moral, investimento emocional, consciência política, adaptação e acuidade” 

(HARGREAVES, 1994 apud BALL, 2005b, p.557) é verificada na manifestação dos diretores 

ao declararem que as técnicas gerenciais não dominam totalmente as ações no cotidiano 

escolar, haja vista a manifestação prevalente, nas respostas dos diretores, de concordar em 

parte diante da afirmativa de que o espaço para crítica das metas estipuladas foi suprimido. 

Tal manifestação aponta para a dedução de que os diretores de escola consideram as 

especificidades do cotidiano escolar, para além de metas, ou seja, o alcance às metas não é o 

único elemento norteador das práticas escolares. 

 

Tabela 5: Eixo 1: Desempenho dos Diretores: Performatividade 

Afirmativas Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

O discurso das metas, da eficiência do sistema 

educativo ocupa os espaços das formações e das 

reuniões de maneira intensiva, provocando 
mudança de atitude dos professores, alterando o 

vocabulário educacional, suprimindo da 

convivência escolar, o espaço para criação. 

 

2 

 

3 

  

O vínculo estabelecido entre os funcionários da 

escola e as metas estipuladas suprime o espaço 

para críticas ou questionamentos destas metas, 
cria-se o consenso em alcançá-las. 

 

1 

 

4 

  

Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

A descentralização enquanto estratégia de favorecer a autonomia da escola com 

participação dos profissionais não se efetivou em práticas democráticas e fortalecimento da 

escola. As parcerias com iniciativa privada descentralizou a responsabilidade do Estado, 

impediu o desenvolvimento individual e institucional ao anular a condição de autoria, das 
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pessoas envolvidas no processo educativo, no desenvolvimento pedagógico e administrativo 

da escola.  

 

4.2.2 Desempenho do diretor e qualidade de ensino 

 

 A melhoria da qualidade de ensino foi o cerne das políticas educacionais do município 

de São Paulo, no período pesquisado neste trabalho. 

 Em 2005, na gestão Serra/Kassab, foi instituído o sistema de avaliação que se 

configurou como mecanismo de regulação da qualidade do ensino oferecido aos alunos da 

rede municipal e, também, a base das estratégias de gestão educacional. 

 “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. 

 Casassus (2009) 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. 

 A maioria dos diretores respondentes desse 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 e concordância em parte: 
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Tabela 6: 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.  

 

1 

 

2 

  

2 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Para Silva (2009), a concepção de qualidade subjacente classifica educação de um 

caráter utilitário frente às necessidades da sociedade de consumo. 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. 

Diante das respostas da Tabela 7: Eixo 1: Desempenho dos Diretores: 

Performatividade, é possível depreender que, mesmo apontando para o fato de que a 

qualidade do ensino não foi melhorada ao longo das referidas administrações, a essência 

reguladora decorrente da ação política educacional desenvolvida através do Sistema de 

Avaliação não foi compreendida pela maioria dos diretores que participaram da presente 

pesquisa, diante do fato de que eles se posicionam, em sua maioria, concordando em parte em 

relação às mudanças ocorridas no ambiente escolar a partir de tal ação política. 

 

Tabela 7: Eixo 1: Desempenho dos Diretores: Performatividade 

Afirmativa 

 

Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo em 
parte 

O discurso das metas, da eficiência do sistema 

educativo ocupa os espaços das formações e das 

reuniões de maneira intensiva, provocando 
mudança de atitude dos professores, alterando o 

vocabulário educacional, suprimindo da 

convivência escolar, o espaço para criação. 

 

 

2 

 

 

3 

  

Fonte: elaborado pela autora. 
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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. 

 Paro (2007) adverte para a necessidade de se conceituar a qualidade do ensino com 

rigor de maneira a superar o conteúdo do senso comum, com vistas à superação da função da 

escola de operar a transmissão de conhecimentos e informações. Contemplar a proposta 

defendida no discurso de uma escola de boa qualidade, que possibilite a formação de sujeitos, 

se concretiza na condição de se conceber a educação como: 

 

[...] a mediação pela qual se processa a formação integral do homem em sua 

dimensão histórica. Dessa perspectiva, considerar a qualidade do ensino em 

nossas escolas fundamentais é levar em conta em que medida se alcança essa 
formação, tendo presentes as dimensões individual e social (PARO, 2007, p. 

110). 

 

 O posicionamento dos diretores na Tabela 7 é contraditório e aponta para a 

confirmação da confusão entre o discurso, as ações e os conceitos quando comparado à 

Tabela 8, apresentada a seguir, diante da prevalência na alternativa “concordo plenamente” 

em relação à concepção de qualidade de ensino tal qual o mundo empresarial na gestão Paulo 

Maluf. Podemos, também, depreender dessa observação, a confirmação da preocupação com a 

performance tendo em vista que é consenso se posicionar criticamente sobre a gestão de 

Maluf já que algumas palavras se repetem nos discursos atuais.  
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Tabela 8: Eixo 1: Desempenho dos Diretores de Escola: Gerencialismo 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

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 

e de performatividade 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, como pode ser comprovado nas atribuições do cargo citadas 

abaixo: 

IV. Promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas da 

aprendizagem dos alunos estabelecendo conexões com a elaboração do PP, 
Plano de Ensino e do Plano de trabalho da Direção da U.E.; 

VIII. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da proposta pedagógica e os 

indicadores de aprendizagem das avaliações internas e externas com vistas 
às aprendizagens e ao desenvolvimento dos alunos; 

IX. Implementar a avaliação institucional da unidade educacional face às 

diretrizes, prioridades e metas estabelecidas nas diretrizes da Secretaria 
Municipal de Educação (SÃO PAULO, 2009). 

 

 

 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. 

 O perfil almejado pelos órgãos centrais para o diretor de escola, conforme Ferreira 

(2009), relaciona-se principalmente à gestão pedagógica. Porém, a intensificação dos 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

A partir de 1993 (governo Paulo Maluf) as 
diretrizes educacionais concebem qualidade de 

educação tal qual o mundo empresarial. Palavras 

e ideias importadas do mundo empresarial passam 

a constituir os discursos educacionais como, por 
exemplo: excelência no resultado, metas, 

qualidade total, plena utilização dos recursos, 

normatização administrativa, eficácia e eficiência, 
fluxo, cliente. 

 

3 

 

2 
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trabalhos burocráticos-administrativos o afasta das funções pedagógicas, conforme conclusões 

nos trabalhos de Francisco (2006) e Amaral (2008). 

 A análise dos dados coletados e tratados neste item 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.  

 

4.2.3 Desempenho do diretor de escola e a gestão 

 

Na Tabela 9, apresentada a seguir, a prevalência na alternativa “concordo 

plenamente”, aponta para a confirmação da conclusão de Boccia (2008) no tocante ao 

posicionamento do diretor de escola frente à opção de paradigma para orientar a sua atuação, 

o tradicional (burocrático, centralizador) ou o democrático (coordenador, mediador). Essa 

opção não é determinada exclusivamente pela delimitação normativa do cargo ou pela 

imposição do projeto de escola representado pelo prefeito eleito ou o partido ao qual pertença. 

É possível depreender que essa opção é pautada pelas concepções construídas ao longo das 

experiências pessoais, escolares e profissionais vividas. Em relação às manifestações 

“concordo em parte”, é possível que esses atuem com mais obediência às regras formais.  

 

Tabela 9: Eixo1: Desempenho dos Diretores: Gestão 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

A diretriz do governo de Erundina não impediu 

que diretores de escolas com perfil autoritário 

tivessem uma atuação centralizadora na utilização 
das verbas, nos encaminhamentos das ações e 

projetos desenvolvidos nas escolas. 

 

3 

 

2 

  

A gestão de Paulo Maluf (1993/1996), 
marcadamente autoritária, não impediu que 

diretores com perfil democrático discutissem e 

elencassem com o coletivo o encaminhamento de 
ações e projetos das escolas. 

 

3 

 

2 

  

Fonte: elaborado pela autora. 
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A análise de Barroso (1995) sobre a “confusão linguística” em relação ao conceito de 

gestão se confirma nas respostas dos respondentes dessa pesquisa na relação com o conceito 

de gerência. Não só do ponto de vista semântico, mas, também, do ponto de vista dos 

princípios. Diante das respostas apresentadas na Tabela 10, é possível apontar que a 

manifestação da maioria, se opõe ao termo gerente e se opõe, também, à ideia de gerenciar 

resultados ou de que seu trabalho seja qualificado como o de um gerente.  

 

Tabela 10: Eixo 1: Desempenho dos Diretores: Gestão 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

O diretor de escola é concebido como um administrador e 

sua atuação é o resultado de diversas pressões advindas 

dos superiores, professores, pais, alunos e demais 
profissionais da escola mediadas pela singularidade da 

instituição em que atua. 

 

2 

 

3 

  

O gestor educacional é concebido como cargo 

pertencente à área técnica que pretende impor a ideia 

de que é um cargo que encaminha as ações de forma 

objetiva seguindo o rigor da lei e a imparcialidade. 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

A palavra gestão constitui o discurso educacional desde 

1989. Porém o termo gestor educacional é introduzido 

no sistema educativo municipal de São Paulo em 2007, 

através da Lei 14.660. 

 

 

1 

 

 

4 

  

 

Gestão é um termo que surge com muita força desde 

1989, na secretaria municipal de educação e toma os 

espaços escolares. 

 

 

1 

 

3 

  

1 

Ao diretor de escola foi imputada a função de 
gerenciar resultados. 

2 3   

Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

 

 Vale ressaltar que as questões em negrito foram produtos de constatação com base nos 

documentos legais e, a manifestação prevalente na alternativa “concordo em parte” e a 

discordância alerta para duas possibilidades: que é resultado de desconhecimento ou houve a 

naturalização do termo. 
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A Tabela 11 evidencia a afirmação de que os diretores participantes da presente 

pesquisa, em sua maioria, manifesta o posicionamento de oposição ao fato de ser visto como 

gerente, porém, evidencia, também, o fato de que as estratégias de técnicas gerenciais 

expressas nas ações de monitoramento decorrentes das políticas educacionais e na delimitação 

normativa do cargo não foi percebida pela maioria deles. 

Outro dado resultante das análises é que, apesar da manifestação contraditória em 

relação ao conceito gestor, a maioria dos diretores participantes da pesquisa se opõe à ideia de 

seu trabalho ser comparado com o de um gerente. 

Tabela 11: Eixo 1: Desempenho dos diretores: Gestão 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

Ainda é muito confuso e pouco esclarecedor o 

conteúdo do conceito gestor escolar. Nos documentos 

oficiais seu conteúdo aproxima-se de uma ação 

administrativa, com participação de todos os 

segmentos, inclusive o Conselho de Escolha. Nas 

reuniões, nas visitas supervisoras e na própria 

legislação fica claro que a responsabilidade da 

efetivação das ações é exclusiva do diretor de escola, 

aproximando o conceito ao significado de gerência. 

 

 

2 

 

 

3 

  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 A manifestação quase total de concordância plena diante da ideia expressa na questão 

apresentada na Tabela 12, que contraria o entendimento do processo educativo a partir de 

níveis de desempenho, pode indicar o resultado da influência da formação escolar e 

acadêmica na atuação profissional desses diretores,tendo em vista que todos eles são egressos, 

em sua formação, do modelo profissional pré-reforma. 

 

 

Tabela 12: Eixo 1: Desempenho dos diretores: Gestão 

Afirmativa 

 

Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

O enfrentamento das dificuldades decorrentes do 
complexo processo educativo só se efetiva a partir do 

entendimento da realidade social e do movimento 

histórico da sociedade. 

4 1   

Fonte: elaborado pela autora. 
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O período circunscrito neste trabalho identifica a introdução de princípios econômicos 

nas políticas educacionais do Município de São Paulo na gestão Paulo Maluf e Pitta. Esses 

princípios foram mantidos ao mesmo tempo que foram disseminados discursos de 

descentralização na tomada de decisões. Porém, a centralização do poder nas mãos dos órgãos 

centrais, com ênfase nos resultados e indicadores de desempenho,foram aprofundados a partir 

da gestão Serra/Kassab. O controle dos tempos e espaços escolares, através da centralização 

do currículo, foi intensificado por meio do sistema de avaliação e das orientações curriculares. 

Nesses termos, o conceito de gestão expresso nas políticas educacionais nacionais e 

regionais tem apenas a aparência de se consubstanciar em alternativa de resguardar a 

dimensão política na tomada de decisões no âmbito educacional, porque os princípios 

subjacentes às políticas são de cunho econômico cuja racionalidade é instrumental. 

  

4.2.4 Recursos materiais e humanos 

 

O Eixo 2, denominado Recursos materiais e humanos, diferentemente do Eixo 1, 

denominado Atuação dos Diretores, apresenta prevalência na alternativa “concordo 

plenamente”, a manifestação de discordância mantém-se irrisória frente às manifestações de 

“concordo em parte”. A presente constatação corrobora a influência da performatividade no 

posicionamento dos diretores, tendo em vista que manifestar-se em relação a recursos ou a sua 

ausência é um dado constatável e responde menos às expectativas de performance do diretor 

de escola. 

A tabela 13 sintetiza os resultados coletados nas treze questões que compuseram o 

Eixo 2: Recursos Materiais e Humanos. As demais tabelas, assim como no Eixo 1: 

Desempenho do Diretor de Escola, demonstram apenas as afirmativas que se destacaram para 

análise, ou seja, tratam-se de excertos das tabelas que organizaram o instrumento de coleta de 

dados. São resultantes do cruzamento de dados referentes aos princípios teóricos e princípios 

expressos nas propostas educacionais referentes aos recursos (condições) para gestão da 

escola. Foram apresentadas para sustentar as análises realizadas no subtemas referenciado.  
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Tabela 13: Manifestação no Eixo 2: Recursos Materiais e Humanos 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

Total das respostas 31 29 03 02 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A grande maioria dos respondentes concorda plenamente com o fato de que o critério 

de distribuição das verbas de grande vulto (reformas das unidades escolares, acessibilidade) 

não é explicitado, portanto, não é discutido com a comunidade escolar e levanta o seguinte 

questionamento: todas as escolas são tratadas da mesma maneira? As dificuldades de 

infraestrutura são consideradas como elemento dificultador de efetivação do processo 

educativo, por parte dos órgãos centrais? O Orçamento Participativo influenciou decisões 

sobre esta questão? 

Em relação ao respondente que se manifestou concordando em parte,há uma hipótese 

de que ele tenha conhecimento do funcionamento sobre a distribuição de verbas de grande 

vulto. Esta hipótese pode sustentar-se pelo fato de que, dentre os diretores respondentes, há 

diretores que trabalharam em órgão intermediário, conforme explicitado no Capítulo 4. 

Os questionamentos suscitados indicam a necessidade de aprofundamento de outros 

assuntos sobre a estrutura organizacional de SME para depreender os critérios de distribuição 

das verbas para manutenção das escolas. Os documentos pesquisados que tratam sobre as 

políticas educacionais não aprofundam esses assuntos e não se caracterizou como objeto dessa 

pesquisa, mas é, com certeza, uma questão que se articula e produz impacto sobre o ato 

educativo e a organização das escolas, já que representa a condição objetiva de trabalho. 
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Tabela 14: Eixo 2: Recursos Materiais e Humanos 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

A utilização dos recursos financeiros liberados para 

licitação de serviços de grande vulto para reformas das 
instituições escolares não é discutida ou esclarecida 

junto às unidades escolares. Os critérios que determinam 

prioridades para utilização desses recursos não são 
explicitados. 

 

4 

 

1 

  

A gestão de Marta Suplicy (2001-2004) implementou o 

Orçamento Participativo, proposta em que a população 

discutia e elencava o destino das verbas, ainda assim não 
houve explicitação de critérios acerca da aplicabilidade 

dos recursos para reformas de grande vulto das unidades 

escolares. 

 

 

3 

 

 

2 

  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A falta de professores que consiste num fato recorrente na rede e que é uma situação 

que inviabiliza que se cumpra a função básica de toda escola, é secundarizada pelos órgãos 

centrais, e a grande maioria dos respondentes manifesta concordância plena com esta 

afirmativa, como pode ser verificado na tabela abaixo: 

 

Tabela 15: Eixo 2: Recursos Materiais e Humanos 

Afirmativa 
 

Concordo 
plenamente 
 

Concordo 
em parte 
 

Discordo 
plenamente 
 

Discordo 
em parte 
 

Uma questão recorrente na RME, aparentemente 
tratada como uma questão secundária e sutilmente 

relacionada à qualidade da educação nas 

discussões com órgãos centrais diz respeito à falta 
de professores nas escolas. 

 

 
 

4 

 
 

1 

  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O questionamento em relação a esse posicionamento dos diretores de escola recai 

sobre a seguinte questão: sendo um problema recorrente a carência de um recurso básico, 

como a escola é organizada em relação aos recursos necessários para atendimento às ações 

decorrentes das políticas educacionais? 

Para Ball e Mainardes (2011), as políticas educacionais são pensadas para: “[...] 

contextos que possuem infraestrutura e condições de trabalho adequadas (seja qual for o nível 
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de ensino), sem levar em conta variações enormes de contexto, de recursos, de desigualdades 

regionais ou das capacidades locais” (Ibidem, p.14). 

Quando as obrigações e regras emanadas não podem ser exercidas, como dito acima, 

as escolas encontram seus “jeitos” de cumprir. 

Lima (2011a) contribui para o apontamento de algumas inferências sobre a 

organização da escola em contextos não apropriados para atendimento às determinações 

legais/burocráticas. Para o autor, coexistem dois planos de funcionamento organizacional, o 

plano das orientações para a ação e o plano da ação. O primeiro plano representa “a face 

oficial da organização, mas não a sua única face ou necessariamente, a face real” (Ibidem, p. 

55) e diz respeito às normas formais. O segundo plano representa as regras ocultas e diz 

respeito às regras informais e não formais, aquelas produzidas na escola. 

Enquanto as regras formais são estruturadas pela organização e fixadas em 

documentos, as regras não formais são regras interpretativas ou alternativas das regras formais 

(geralmente não são ilegais e até podem ser registradas) e as regras informais são regras 

produzidas “ad hoc para a resolução de um problema específico” (LIMA, 2011a, p. 59), 

circulam em segredo, não são oficiais e nem públicas por seu caráter ilegal (muitas vezes são 

resultados de ruptura com as regras formais).  

As regras informais podem ser justificadas como uma forma de resistência às 

imposições normativas, tendo em vista a exclusão das pessoas no processo de construção das 

ações que dizem respeito ao trabalho dessas pessoas e, também, como uma forma de 

organização em situações não contempladas nas normas formais.  

A coexistência entre as regras formais e o conjunto de regras não formais e informais, 

Lima (2011a) denominou de infidelidade normativa “contraponto ao normativismo 

burocrático”. 

O dito acima permite a constatação de que a escola possui uma autonomia relativa em 

relação à organização da escola, que necessariamente reflete concepções diversas e jogos de 

poder local. “Na verdade, a infidelidade seria mais corretamente compreendida se considerada 

enquanto fidelidade dos atores aos seus objetivos, interesses e estratégias” (Ibidem, p. 70). 

A tendência manifesta pelos diretores de escola em relação à Jornada do Professor 

apresenta prevalência na concordância plena no que diz respeito à dificuldade de coordenar 

jornadas diferentes.Em relação aos diretores que se manifestaram concordando em parte é 
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possível inferir que eles criam uma norma para o desenvolvimento e articulação entre os 

projetos da escola diante do fato de que professores em jornada básica não têm horário para 

trabalho coletivo.  

 

Tabela 16: Eixo 2: Recursos Materiais e Humanos 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

A manutenção de duas jornadas, para professores, 

dificulta e, às vezes, impossibilita o 
desenvolvimento de projetos, reflexões sobre as 

singularidades da escola e encaminhamentos junto 

ao coletivo, pois como muitos destes professores 
acumulam em outras escolas, o número de 

professores em jornada básica é muito grande. Os 

professores em JBD, muitas vezes, nem sabem o 

que acontece na escola. 

 

 

3 

 

 

2 

  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Já quanto às terceirizações, apesar de ser mantida a prevalência no “concordo em 

parte”, houve manifestações de discordância, fato que possibilita a inferência de que esses 

diretores se colocam favoráveis a terceirizações destes serviços, tendo em vista que o 

questionamento, presente na afirmativa, dizia respeito à melhoria da qualidade dos serviços, o 

restante do texto refere-se à interpretação normativa e atividade rotineira do diretor.  

 

Tabela 17: Eixo 2: Recursos Materiais e Humanos 

Afirmativa Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
em parte 

No ano de 2007 são terceirizados os serviços de 

vigilância/segurança patrimonial desarmada e 

limpeza. Atualmente a maioria das escolas conta 

com estes serviços terceirizados e o diretor da 
escola gerencia e atesta a qualidade destes serviços, 

mensalmente. A terceirização não melhorou a 

qualidade dos serviços, mas garante a presença 
diária dos funcionários necessários para a 

realização destes serviços através de cláusula 

contratual que impõe multa às empresas 
contratadas no caso de trabalharem com menos 

funcionários do que o estipulado, no contrato, para 

cada escola. 

 

 

1 

 

 

3 

  

 

1 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os recursos (condições) tanto humanos como financeiros são fatores de extrema 

importância para que o diretor tenha possibilidade de gerir o processo político pedagógico e 

garantir a organização escolar a tal ponto de, subliminarmente, defender a privatização de 

alguns serviços, porque, no caso das terceirizações, representa uma carência a menos para 

administrar na escola em que atua. 

Ball (2004) afirma que as terceirizações representam novos modelos de governança e 

novas relações entre educação e economia disseminadas pelos órgãos internacionais. A noção 

de parceria articula o público e o privado sob a égide de modernização e eficiência baseado no 

mito da superioridade da gestão do privado. Exemplos foram vividos na gestão Maluf e 

intensificados na gestão Serra/Kassab, conforme descrição das políticas educacionais do 

município de São Paulo no capítulo 3. 

A ausência ou a limitação de recursos impede que o diretor de escola cumpra o que lhe 

é atribuído como competência legal, ao mesmo tempo que, contraditoriamente, lhe é 

atribuído, também, enquanto competência normativa: “Buscar alternativas para a solução dos 

problemas pedagógicos e administrativos da unidade educacional” (SÃO PAULO, 2009). 

Essa situação incentiva a mobilização de iniciativas individuais, intensificando a 

responsabilização individual na mesma proporção em que diminui a responsabilidade do 

Estado no provimento das necessidades que garantam a organização administrativa e o 

desenvolvimento pedagógico.  

Como pode ser observado no decorrer deste trabalho, o diretor de escola representa o 

centro da tomada de decisões no cotidiano escolar. Seu desempenho se confronta diretamente 

no jogo da micropolítica no interior da escola, mas também em relação ao projeto de escola 

que resulta de suas concepções.  

A tendência em não manifestar seu posicionamento político pode indicar as várias 

facetas da atuação do diretor de escola. Pode evidenciar uma postura flexível diante de uma 

limitação de reflexão acerca dos processos educativos ou pode representar uma maneira de 

velar as regras criadas na escola em que atua para minimizar os efeitos da regulação 

institucional sobre o trabalho desenvolvido no cotidiano escolar. 

Mostrar a performance esperada pelos superiores dos órgãos intermediário e central 

representa a possibilidade de uma atuação local em consonância com as necessidades e 

singularidades da escola. 
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O distanciamento entre o discurso das propostas educacionais e o aparato regulador 

que decorre das ações de implementação destas propostas dispostos em inúmeros documentos 

legais tira o foco da visão global e aprofundada da regulação e controle sobre os tempos e 

espaços escolar e favorece a visão fragmentada acerca dos diversos programas 

implementados, fato que influencia o desempenho dos diretores de escola. Disso decorre a 

grande confusão que se cria em torno da reflexão do que de fato a escola pode realizar diante 

das condições materiais e pessoais que ela possui ou, ainda, tem o poder de causar a sensação 

de que suprir as condições necessárias é uma questão da gestão escolar ou do desempenho do 

diretor de escola. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa se originou de inquietações e insatisfações com a realidade escolar e a 

atuação do diretor nesse contexto. Desde o início da pesquisa, a grande pergunta pedia 

esclarecimentos sobre o modo pelo qual outros diretores se manifestariam sobre tal 

insatisfação. Essa manifestação de interesse desencadeou um conjunto de ações que já davam 

início à pesquisa exigindo conhecimento sobre esse foco com algumas leituras iniciais. 

Verificou-se, então, a imbricação desse foco com as políticas educacionais e a 

necessidade de pensar a inter-relação entre outros pontos. Tal percepção desencadeou a 

tomada de algumas decisões, dentre as quais a mais fundamental foi a da direção investigativa 

pela perspectiva da Sociologia, fato que definiu as leituras teóricas e de procedimentos. A 

definição pela busca de dados empíricos foi acompanhada por consulta a documentos 

considerando a detecção da ausência de estudos mais sistemáticos ainda que breves, sobre as 

políticas educacionais do município de São Paulo. 

Uma incursão inicial por essa vereda demonstrou a riqueza para auxiliar a construção 

do objeto acompanhada por estudo de conceitos sobre o foco. 

O desenvolvimento da pesquisa com os documentos possibilitou a identificação de 

dois projetos de escola em disputa nas administrações paulistas no período de 1989 a 2012. 

Um diz respeito ao projeto de uma escola que buscou legitimar sua autonomia em relação ao 

paradigma econômico e, outro, mesmo mantendo os princípios já expressos, rendeu-se ao 

paradigma econômico e impôs, para a organização escolar, uma racionalidade instrumental, 

pragmática. 

As gestões de Luiza Erundina e Marta Suplicy representaram esse primeiro projeto, 

porém, não alcançaram o objetivo de validar a cultura escolar a partir da autoria de seus 

profissionais em relação a suas práticas. O outro projeto, representado pelas gestões de Paulo 

Maluf, Celso Pitta, José Serra/Gilberto Kassab também não alcançou os objetivos de 

aumentar a produtividade e eficiência nas práticas escolares, porém, foi responsável pela 

exacerbação da instabilidade e fragilidade da cultura escolar que foi se conformando a partir 

da autoria de especialistas da própria secretaria e de especialistas contratados para delimitar, 

aos profissionais da escola, como fazer e o que fazer, e também a partir do monitoramento 
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destas ações realizado através das provas padronizadas e avaliações de desempenho dos 

profissionais da educação. 

Essa disputa vivida nas instituições expressava o movimento social, político e 

econômico que se estabelecia nas sociedades capitalistas: o projeto neoliberal que alterou 

sobremaneira o papel do Estado e a abrangência das suas responsabilidades, impondo uma 

nova ordem cultural que opera através do esvaziamento dos conteúdos de conceitos como 

igualdade, democracia, qualidade, dentre outros importantes que modelam as relações sociais 

mediadas pelo capital. 

As reformas educacionais apresentam inconsistências entre o conteúdo de suas 

propostas e as ações desencadeadas. O mecanismo basilar das políticas educacionais é o novo 

gerencialismo que introduz na cultura escolar a racionalidade empresarial, competitividade e 

eficiência que se consolida através de sistemas de monitoramento de desempenho individual e 

institucional. Esse aparato é definido como tecnologia política das reformas: o novo 

gerencialismo e a performatividade. As tecnologias políticas do novo gerencialismo e da 

performatividade afetam a subjetividade dos profissionais de educação, deixando-os sempre 

inseguros em relação ao seu trabalho, se fizeram o melhor, o profissionalismo é transformado 

em responsabilização. 

Esse estudo das políticas e dos conceitos teóricos fundamentaram a elaboração de um 

instrumento para a investigação empírica junto a diretores em exercício. Obteve-se, assim, as 

manifestações que permitiram identificar tendências nesse segmento. 

Essa pesquisa foi norteada pelo objetivo de analisar como os gestores se manifestam 

acerca de sua atuação frente ao fluxo de exigências que emana do novo gerencialismo em 

articulação com as proposições advindas das diretrizes educacionais. 

A perspectiva que guiou as discussões em torno do conceito gestão, nesta pesquisa, 

coincide com a propagada nas diretrizes educacionais. Trata-se de um conceito que se opõe ao 

termo gerência, dada a ênfase política que justifica a gestão escolar e que, necessariamente, 

preserva os valores morais nos processos educativos. A gerência foi considerada uma ideia 

pertencente ao mundo empresarial e que se revela com princípios voltados para alcançar 

produtividade e eficiência através de análise de índices, princípios contraditórios ao processo 

educativo. 

A hipótese de que o Diretor de Escola não consegue atender os princípios da gestão 

expressos nas políticas educacionais enquanto que o cotidiano escolar se consolida na 
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estrutura gerencial imposta na legislação que alicerça a implementação das políticas 

educacionais confirmou-se durante o levantamento de informações contidas nas propostas 

educacionais das administrações da cidade de São Paulo no período compreendido entre 

1989-1992 e 2009-2012. 

A fonte empírica, um questionário com escala aplicado aos diretores de escola da Rede 

Municipal de Ensino, conforme detalhamento na introdução, possibilitou atingir os objetivos 

propostos. 

A análise dos resultados de outro modo confirmou a hipótese, pois a conclusão de que 

os diretores de escola são profissionais, que apresentam uma tendência em se mostrar 

profissionais flexíveis, que não manifestam seu posicionamento político, ou, dizendo de outra 

maneira, são profissionais com a tendência de não manifestar discordância. Manifestam um 

discurso reorientado no que diz respeito à organização pedagógica, mas em relação à sua 

atuação frente à organização burocrático-legal a tendência apresentada segue o discurso 

dominado.  

A análise das respostas indica que a maioria dos diretores de escola não têm clareza do 

mecanismo de regulação exercido por meio dos projetos que compõem o programa de 

orientações curriculares e o sistema de avaliação. Esta é uma estratégia do novo gerencialismo 

e da performatividade de manter nos profissionais da educação a esperança em relação às 

políticas educacionais implementadas. 

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. 

É possível depreender dos dados coletados que os diretores de escola atuam nas 

possibilidades que encontram, nas escolas em que atuam, entretanto, a performance que ele 

representa é de uma atuação que respeita a delimitação normativa, até porque esta se 

apresenta como atribuição exigida do cargo. 
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A prática da gestão, difundida e encorajada pelas políticas educacionais, que implica 

em participação e partilha na tomada de decisões, se mostra impraticável diante da 

regulamentação imposta nos programas implementados e se transforma em gerência de 

resultados, performance negada pelos diretores de escola participantes desta pesquisa. Eles 

negam que sua prática se resuma à gerência de resultados, ao mesmo tempo que tendem a não 

manifestar discordância, ou seja, não apresentam um posicionamento político de discordância. 

Um dado importante, que cabe ser destacado, é que as pesquisas apontam que o diretor 

de escola tem legitimidade junto à comunidade escolar e que sua atuação tanto pode 

incentivar projetos importantes como inviabilizá-los. 

Não foi objeto dessa pesquisa confirmar se a manifestação desses diretores coincide 

com a prática desenvolvida nas escolas em que atuam, e esta é a limitação da presente 

pesquisa, captar a manifestação destes em relação a sua atuação. 

A quantidade reduzida do número de participantes, nesta pesquisa, representa uma 

parcela muito pequena da quantidade de diretores do município de São Paulo. Seus resultados 

não são definitivos, sugerindo outras abordagens a serem exploradas, principalmente em 

relação ao que a performatividade oculta das relações vividas nos espaços escolar.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 87 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADORNO, T. A. A educação contra a barbárie. In: Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1995, p. 155-168. 

AGUIAR, Denise Regina da Costa. A proposta de política pública educacional no município 

de São Paulo: a (des) construção de uma escola pública popular, democrática e com 

qualidade. Apresentação de comunicação oral em simpósio. ANPAE, Políticas públicas e 

gestão da educação básica, 2011. Disponível em www.anpae.org.br. Acesso em 02.05.2013. 

ALVES-MASSOTTI, Alda Judith. A “revisão da bibliografia” em teses e dissertações: meus 

tipos inesquecíveis – retorno. In: BIANCHETTI, L. e MACHADO, A. M. N. A Bússola do 

escrever – desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações. Florianópolis/São 

Paulo: UFSC/Cortez, 2002, p. 25-41. 

AMARAL, Izilda Castellani do. Diretor de escola: gerente ou educador?  Possibilidades e 

limitações do desenvolvimento da função pedagógica em uma escola pública estadual 

paulista. Dissertação de Mestrado. Universidade Metodista de São Paulo. São Paulo, 2008. 

BALL, Stephen.  Performatividade, privatização e o pós-estado do bem-estar. Educação e 

Sociedade, v. 25, n. 89, set./dez. 2004, p. 1105-1126. 

______. Reformar escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. Revista 

Portuguesa de Educação. Universidade do Minho, Portugal, vol. 15, n. 2, 2005a, p. 3-23. 

______. Profissionalismo, gerencialismo e performatividade. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 

126, set./dez. 2005b, p. 539-564. 

______. Mercados educacionais, escolha e classe social. In: GENTILI, P. (org.). Pedagogia 

da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação.10ª ed.. Tradução de Vania Paganini 

Thurler e Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p. 196-227. 

______. Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal 

das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. Currículo sem fronteiras, v. 

6, n. 2, Jul/Dez. 2006, p. 10-32.   

BALL, Stephen J. e MAINARDES, Jefferson. Introdução. In: BALL, Stephen J. e 

MAINARDES, Jefferson (orgs). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo: 

Cortez, 2011, p. 11-20. 

http://www.anpae.org.br/


 88 

BARROSO, João. Para uma abordagem teórica da reforma da administração escolar: a 

distinção entre “direcção” e “gestão”. Revista Portuguesa de Educação, 8(1), p. 33-

56.Universidade do Minho, 1995. 

BAUMANN, Z. Identidade. In: Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 15-106. 

BOCCIA, Margarete Bertolo. O papel do diretor de escola na rede pública estadual de São 

Paulo: da legislação a prática.Dissertação de Mestrado. Universidade Nove de Julho. São 

Paulo, 2008. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 1996. Lei 9.394/96. Disponível em: 

www.mec.gov.br.  Acesso em 06/05/2013. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. (Disponível em 

http://jusbrasil.com.br). Acesso em 01/12/2013. 

______. Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003). Disponível em 

http://biblioteca.planejamento.gov.br. Acesso em 06/05/2013.  

______.  Prova Brasil – Apresentação. S/ Data. Disponível em http://portal.mec.gov.br. 

CASASSUS, J. 2009. Uma nota crítica sobre a avaliação estandardizada: a perda de qualidade 

e a segmentação social. Sísifo. Revista de Ciências da Educação,n. 09, mai./ago. 2009, p. 71-

78. Disponível em http://sisifo.fpce.ul.pi. Acesso em 02/12/2013. 

CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. Gerencialismo e Educação: estratégias de controle e 

regulação da gestão escolar. In: CABRAL NETO, A.; CASTRO, A.M.D.A.; FRANÇA, M., 

QUEIROZ, M.A. (orgs.). Pontos e contrapontos da política educacional: uma leitura 

contextualizada de iniciativas governamentais. Brasília: Líber Livro Editora, 2007, p. 115-

144. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. O Conselho Nacional de Educação e a gestão democrática. In: 

OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão democrática da educação: desafios 

contemporâneos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 199-206. 

FERNANDES, Maria José da Silva. A coordenação pedagógica face às reformas 

educacionais paulistas: o trabalho desvelado. Trabalho apresentado na 33ª Reunião Anual da 

ANPEd, GT-05, 2010. Disponível em www.anped.org.br. Acesso em 02/05/2013. 

______.  A coordenação pedagógica face das reformas escolares paulistas (1996-2007). Tese 

de Doutorado. Universidade Estadual de São Paulo – UNESP. Araraquara, 2008. 

http://www.mec.gov.br/
http://biblioteca.planejamento.gov.br/
http://sisifo.fpce.ul.pi/
http://www.anped.org.br/


 89 

FERREIRA, Maria Paula. De diretor a gestor: uma análise das atribuições e do perfil do 

dirigente escolar paulista. Dissertação de Mestrado. Centro Universitário Moura Lacerda. 

2009. 

FONSECA, Alice Barros. Um olhar sobre a atuação do diretor de escola da Rede Estadual 

Paulista a partir de sua percepção: o caso da diretoria regional de ensino de Piracicaba. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 2006. 

FONSECA, Marília; OLIVEIRA, João Ferreira de e TOSCHI, Mirza S. As tendências da 

gestão na atual política educacional brasileira: autonomia ou controle? In: BITTAR, M. e 

OLIVEIRA, J.F. (orgs.). Gestão e políticas da educação.  Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

FRANCISCO, Iraci José. A atuação do diretor de escola pública: determinações 

administrativas e pedagógicas no cotidiano escolar. Dissertação de Mestrado. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006. 

FREITAS, Dirce Nei Teixeira de. A gestão educacional na interseção das políticas federal e 

municipal. Revista Fac. Educação. São Paulo: v. 24, n.2, julho/dez./1998. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo. Acesso em 24/04/2013. 

GENTILI, Pablo. Adeus à escola pública: a desordem neoliberal, a violência do mercado e o 

destino da educação das maiorias. In: Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em 

educação.10ª ed. Trad. Vânia Paganini Thurler e Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2002, p. 228-252. 

 

GIMENO, J. S. A educação obrigatória e o otimismo em relação ao progresso. In: A educação 

obrigatória: seu sentido educativo e social. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 57-70. 

JUNQUILHO, G. S.; ALMEIDA, R. A.; SILVA, A.R.L.  As “artes do fazer” gestão na escola 

pública. Cadernos EBRAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 10, n.2, junho/2012. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo. Acesso em 24/04/2013. 

LIMA, Licínio. A escola como organização educativa. São Paulo: Cortez, 2011 a. 

LIMA, Marcos Wellington de. As exigências de performatividade e seus impactos na 

identidade dos diretores escolares: Município de Contagem – MG. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011b. 

LÜCK, Heloísa. Dimensões da gestão escolar e suas competências. Curitiba: Positivo, 2009. 

LUNA, Sérgio Vasconcelos de.Planejamento de Pesquisa. Uma introdução. SP: Educ, 2002. 

http://www.scielo.br/scielo
http://www.scielo.br/scielo


 90 

MICHEL, João Carlos Macieski. A ação do instituto Ayrton Senna na gestão das políticas 

educacionais: alianças sociais e legitimação do gerencialismo na educação. Dissertação de 

Mestrado. Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2010. 

MIRANDA, C.E.A.  Pesquisa em educação e imagens, novas tecnologias e a busca pela 

interlocução. Comciência, Campinas: n. 110, 2009. 

MONFREDINI, I.; RUSSO, M.H. O projeto político pedagógico e a gestão nas escolas 

municipais paulistanas. Trabalho apresentado na 26ª Reunião Anual da ANPEd, GT-05, 

2003. Disponível: www.anped.org.br. Acesso em 02/05/2012. 

NÓVOA, Antonio. Evidentemente, histórias da educação. 2005. Disponível em 

http://scribd.com. 

OLIVEIRA, Sandra Nara Neves de.Gestão Educacional: possibilidades e limites da atuação 

democrática e participativa do diretor. Dissertação de Mestrado. Universidade Tuiuti do 

Paraná, 2008. 

PARO, Vítor.  A educação, a política e a administração: reflexões sobre a prática do diretor de 

escola. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 36, n. 3, Set./dez./2010, p. 763-778. Disponível 

em:    .scielo.br/scielo . Acesso em 02/05/2013. 

______. Gestão Escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 2007. 

PÉREZ, A. I. Goméz. A cultura institucional. In: A cultura escolar na sociedade neoliberal. 

Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 131-204. 

ROLDÃO, Maria do Céu. 1999. Gestão Curricular – fundamentos e práticas. Lisboa: 

Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica, 1999, p. 37-42. 

SALOMAO, Maria Silvia Azarite. Desafios da gestão escolar: o diretor de escola no contexto 

da política educacional paulista (1995-2001). Dissertação (Mestrado). UNESP/FCLAr, 2004. 

SANTOS, Manira Aboud. Educação e Democracia no governo democrático popular da 

cidade de São Paulo. Tese de doutorado em Educação. Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 1997. 

SÃO PAULO. Biblioteca Pedagógica Profª Alaíde Bueno Rodrigues/Legislação Educacional. 

Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 27/04/2013. 

http://www.anped.org.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/


 91 

______.  SME .Memória Técnica Documental – MTD. Arquivos *E3.5.1/10 e 14; *E3.5.1/58; 

*P3.1/58; P3.2-12; *P3.1.61a/c; *P3.1.62; P4.6/7; P4.6/9; P3.2-20; P3.2/21a,b,c; *P5.1/142ª e 

P5.1.127. 

______. Lei 14.660. Consolida o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal. São 

Paulo, 2007. Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br.Acesso em 16/05/13. 

______. Lei 11.434. Dispõe sobre a organização dos Quadros dos profissionais de Educação 

da Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, 1993. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br.Acesso em 16/05/13. 

______. Lei 12.396. Dispõe sobre a reorganização parcial do Quadro do Magistério 

Municipal. São Paulo, 1997. Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br.Acesso em 

16/05/13. 

______. Lei 13.500.  Dispõe sobre a organização dos Quadros dos Profissionais de Educação 

da Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, 2003. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

______. Lei 13.574.  Dispõe sobre a transformação e inclusão no Quadro do Magistério 

Municipal, do Quadro dos Profissionais de Educação da Prefeitura do Município de São 

Paulo. São Paulo, 2003. Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br.Acesso em 

16/05/13. 

______. Lei 11.229. Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras 

providências. São Paulo, 1992. Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br.Acesso 

em 16/05/13. 

______. Lei 13.748. Institui o novo plano de carreiras dos servidores integrantes do quadro de 

pessoal de nível médio, disciplina a avaliação de desempenho dos servidores públicos 

municipais. São Paulo, 2004. Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br.Acesso em 

16/05/13. 

______. Lei 14.063. Institui O Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos 

da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. São Paulo, 2005. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br.Acesso em 16/05/13. 

______.Lei 15.617. São Paulo, 2012. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br.Acesso em 16/05/13. 

______.Decreto 33.991. Dispõe sobre o Regimento Comum das Escolas Municipais.São 

Paulo, 1994. Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoEducacional/Lei_13500_IntroduzAlteracoesNaLei_11434.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoEducacional/Lei_13500_IntroduzAlteracoesNaLei_11434.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoEducacional/Lei_13574_DispoeSobreTransformacaoInclusaoQuadroMagisterioMunicipal.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoEducacional/Lei_13574_DispoeSobreTransformacaoInclusaoQuadroMagisterioMunicipal.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoEducacional/Lei_13574_DispoeSobreTransformacaoInclusaoQuadroMagisterioMunicipal.pdf


 92 

______. Decreto 52.947. São Paulo, 2012b. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

______.Portaria SME 5854. São Paulo, SME, 2012. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

______. Portaria SME 1254. São Paulo, SME, 2012. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

______. Portaria SME 5551. São Paulo, SME, 2011. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

______. Portaria SME 1566. São Paulo, SME, 2008. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

______.Ensino Fundamental – Ciclo I – Breve Histórico. São Paulo, 2012. Disponível em 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 31/12/2013. 

______. Edital de abertura de inscrições e instruções especiais/concurso de acesso para 

provimento efetivo de cargos vagos de coordenador pedagógico, diretor de escola e supervisor 

escolar. São Paulo, 2009. Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 

27/04/13. 

______. Programa Ler e Escrever.São Paulo, 2006. Disponível em 

http://prefeitura.sp.gov.br/secretarias. Acesso em 16/05/2013. 

______.Orientação Curricular para o Ensino Fundamental. São Paulo. 2008.Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

______.  Programa São Paulo é uma escola. São Paulo. 2005. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 16/05/13. 

______.Organograma da Secretaria Municipal de Educação. Disponível em 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/quem somos. Acesso em 16/05/13. 

SARUBI, Erica Rocha. Reformas educacionais e gestão das escolas municipais de Belo 

Horizonte. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais, 2008. 

SHIROMA, Eneida Oto, MORAES, Maria Célia M., EVANGELISTA, Olinda.Política 

Educacional. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
http://prefeitura.sp.gov.br/secretarias
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/quem


 93 

SILVA, Tathyana Gouvea da. Diretor em ação: entre a burocracia e o cotidiano da escola. 

Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2010. 

SILVA, Vandré Gomes da. Qualidade na educação e a ideia de uma formação pública. 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos - RBEP, v. 90, n. 226, set./dez. 2009, p. 547-570.  

SILVA, Patrícia de Araujo. O exercício da liderança praticada pelo diretor escolar frente às 

exigências contemporâneas de gestão. Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado da 

Bahia, 2008. 

SOUZA, Ângelo Ricardo de. Os caminhos da produção científica sobre gestão escolar no 

Brasil. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos RBEP, v. 22, n. 1, jan./jun. 2006a, p. 13-

39. Disponível em: www.anpae.org.br. Acesso em 02/05/2013. 

______.Perfil da Gestão Escolar no Brasil. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. São Paulo, 2006b. 

SZABELSKI, Edilene Moro.Políticas Educacionais e a gestão escolar: os requisitos que 

compõe o perfil do diretor no contexto da escola pública. Dissertação de Mestrado. Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2006. 

VIÑAO, Antonio. Culturas escolares, reformas e innovaciones entre la tradición y el cambio. 

In: La construcción de una nueva cultura en los centros educativos. VIII Jornadas estatales 

del Forum Europeo de Administradores de la educación. Murcia, 1996, p. 18-29. 

ZERO, Maria Aparecida. Diretor de Escola: Compromisso Social e Educativo. Tese de 

Doutorado. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2006. 

http://www.anpae.org.br/

