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RESUMO 

 

 

 

Uma das características de nossa época é a exigência de escola para cada um, por um tempo 

cada vez maior e que seja democrática. Política de Gestão Escolar na Sociedade de Controle 

analisa a emergência das práticas discursivas sobre gestão democrática e a formação do gestor 

na escola, na última metade do século XX, tomando como referência as pistas de Michel 

Foucault e Gilles Deleuze em pensar o presente a partir das noções de governamentalidade e 

sociedade de controle. Problematiza as práticas discursivas na escola as quais põem em 

funcionamento práticas para governar mais e melhor a si e aos outros. O estudo de autores que 

sistematizam a gestão democrática, o programa de formação Progestão, e entrevistas com os 

diretores de escola da rede pública estadual em Blumenau compõem as procedências desta 

pesquisa sobre o dispositivo gestão escolar. Em função de governar a si e aos outros dentro da 

norma, com democracia e com segurança, a escola convoca à participação e ensina como ser 

gestor democrático. Programas de formação amplificam dispositivos, produz modos de 

subjetivação, com ênfase em ser gestor, empresa de si, flexível, dinâmico, polivalente, 

participativo, acoplando a exigida qualificação das disciplinas a certificações próprias da 

sociedade de controle. Os deslocamentos do diretor para o administrador e deste para os 

gestores, com gestão democrática, alterna vigilância centralizada e controles descentralizados. 

Nas inúmeras possibilidades da democracia, a gestão democrática é sempre inacabada e 

produz possibilidades de construir coletivos participativos que abdiquem das práticas de 

resistências. 

 

 

Palavras-chave: política, gestão democrática, sociedade de controle 



ABSTRACT 

 

 

 

 

One of the characteristics of our time is the requirement for school for each individual, during 

an increasing period of time and that it must be democratic. Policy of School Management 

within the Society of Control examines the emergence of discursive practices about 

democratic management and the school manager`s training within school, in the latter half of 

the twentieth century, taking as reference the clues given by Michel Foucault and Gilles 

Deleuze concerning thinking about the present based on the notions of governmentality and 

society of control. It problematizes the discursive practices at school, which operate practices 

to govern more and better the self and the others.  The analyses of authors who systematize 

the democratic management, of the training program named Progestão, and of interviews 

with directors of state public schools in Blumenau constitute the origins of this research 

regarding the device school management. Aiming at governing itself and the others according 

to the rules, with democracy and security, the school invites to participation and teaches how 

to be a democratic manager. Training programs enlarge devices, produce ways of 

subjetivation, with emphasis on being manager, company of yourself, flexible, dynamic, 

multifaceted, participatory, attaching the required qualification of the subjects to typical 

certifications of the society of control. The movements from the director to the administrator,  

and from the latter to the managers, with democratic management, alternates centralized 

surveillance and decentralized control.  Within the several possibilities of democracy, the 

democratic management is always unfinished and produces possibilities of building 

participatory collectives that would abdicate from resistance practices. 

 

Key-words: policy, democratic management, society of control 
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INTRODUÇÃO 

 

Política de Gestão Escolar na Sociedade de Controle é uma pesquisa, resultado de um 

sentimento sobre o que está acontecendo no mundo, de movimentos, de estranhamentos e 

incômodos, que incomodam os inquietos. Incômodos com o desejo de provocar variações, que 

querem os detalhes. Para lidar com os incômodos e ao mesmo tempo me valer deles procuro 

autores. Autores que não acomodam, ao contrário, tiram qualquer possibilidade de sossego 

como Michel Foucault, Gilles Deleuze e Max Stirner. Com intensidades variáveis, mas 

provocando. 

 A presença, manutenção, ampliação e penetração da escola e o Estado como 

provedor e regulador é um acontecimento envolvido em muitos desassossegos, que 

provocaram estranhamentos, dos quais emerge, para essa pesquisa uma problematização: como 

em um determinado momento, o acontecimento gestor, pretende uniformizar e universalizar 

subjetividades? Quais práticas discursivas sobre gestão escolar estão em circulação? Que 

vontade de poder as conduz? Quais estratégias sustentam essas práticas discursivas? Um 

interesse em pensar que saberes foram promovidos, que jogos foram inventados para que 

proliferassem práticas discursivas sobre a gestão escolar democrática. 

Não há dúvida de que uma das características de nossa época é a exigência de escola, 

ou de escolarização, para cada um e por um tempo cada vez maior. Uma exigência expressa 

em lei: ―todas as crianças na escola‖; expressa como um desejo estranho: ―eu não pude 

estudar, mas meu filho estudará‖; expressa em outdoors a exigência: ―realize seus sonhos, 

projete seu futuro, faça um curso na Universidade, Centro Universitário, Faculdade...‖; 

expressa nas propagandas em qualquer mídia, como o imperativo: ―precisamos de todos pela 

educação, a educação transforma o país‖, imposta neste nosso tempo pelos certificados de 

qualidade total: ―a formação mínima para os trabalhadores é o Ensino Médio‖. Há um 
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consenso majoritário em torno da necessidade de escolarização e da democracia para resolver e 

salvar senão todos, quase todos os problemas, os meus, os seus, os nossos, os do país, os do 

planeta. Para tudo e para cada um, uma escola, e sempre mais escola. Questionar a escola ou a 

democracia na escola é perigoso e precioso. Embora ciente dos perigos de lidar com essas 

questões, esse é um risco com o qual esta pesquisa convive. Problematizar a escola 

democrática e nela a produção do gestor democrático é problematizar a atualidade nas políticas 

de gestão escolar. 

A escola, tal qual nós a conhecemos, não existiu sempre e as práticas discursivas 

sobre ela não foram sempre as mesmas. Modulações da empresa para a escola, das teorias da 

administração para as teorias da administração escolar, da crise da administração para a quase 

extinção do administrador escolar e dele para a reforma pela gestão democrática. A 

emergência do discurso da gestão democrática na educação, no Brasil, efetiva-se a partir dos 

anos 1980, quando o termo gestão democrática aparece nas Políticas Educacionais. Esse 

discurso se cristaliza na Constituição de 1988, Capítulo III, Seção I, Art. 206 ―O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: VI – gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei‖; na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, no Título II, 

Art. 3º, inciso VIII: ―gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino‖; nos instrumentos normativos dos sistemas de ensino federal, estadual 

e municipal, nos referenciais curriculares nacionais e nos cursos de formação de professores.  

Gestão democrática envolve práticas discursivas que, na escola, vão do diretor aos 

professores, pais, alunos e pretendem invadir as práticas cotidianas: gestar as famílias, as 

casas, a economia doméstica, a alimentação, o corpo, as atividades físicas, as doenças, os 

transtornos, a violência, a segurança, os medos, a educação, a inteligência. A forma como essa 

prática discursiva se universaliza e se apropria dos espaços, dos documentos, dos cursos e das 

pessoas é o interesse desta pesquisa. Como, de repente, parece bacana, elegante, útil, moderno 
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e atual dizer, em alguns lugares: ―sou gestor democrático‖, reconhecer-se e agir como tal. A 

intenção é mover o pensamento para problematizar os modos pelos quais se deseja produzir 

uma vontade própria, comum a todos. 

A gestão democrática é tratada, nesta tese, como um dispositivo cujas visibilidades 

encontram-se nos arquivos da pesquisa. Neles, gestão democrática é um novo entendimento a 

respeito da condução dos destinos das escolas. As práticas discursivas sobre ela são 

apresentadas pelos arquivos desta pesquisa como resultado da compreensão de que problemas 

globais demandam ação conjunta, participação e autonomia competente. Neles, encontra-se 

que a gestão deve ser orientada por princípios democráticos e é caracterizada pelo 

reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida das pessoas. 

A política de gestão escolar democrática na sociedade de controle se constitui em 

movimentos que vão da escola do governo até a aprendizagem do governo de si, como 

obediência à norma, cumprindo uma estratégia de governamentalidade. O gestor 

contemporâneo caracteriza-se como um cidadão educado e escolarizado, qualificado e 

certificado, cumpridor de seus deveres e que luta por seus direitos e deveres, polivalente, 

flexível, cooperativo, dinâmico, pluriativo, esportista, jovem, consumidor, com espírito de 

equipe, autonomia, responsabilidade, iniciativa e capacidade de comunicação,: universais 

iluministas que mantêm as ortodoxias na escola, conectados à individualidade de cada um dos 

agentes do processo educacional. 

Cursos para aprender a ser gestor: este é o mote! Pulverizam-se formações para os 

gestores em exercício e para os que desejam ser gestores, para gestores de instituições privadas 

e para os de escolas públicas. Cursos presenciais e cursos a distância. Cursos também que 

precisam de distância, precisam ser feitos em ambientes fechados, cercados de cuidados. 

Cursos que devem manter um clima harmonioso, colaborativo e produtivo: ilhas de imersão 

nos mesmos universais. Resort, hotel fazenda, hotéis em praias, parques de diversão são 
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recomendados com direito a lazer ou tour monitorado. Cursos para quase todos, lidando com 

os mesmos universais, transformando todos em alunos, fazendo a máquina funcionar e 

ampliando o negócio. 

A exigência de formação sobre gestão democrática é apresentada como uma 

necessidade, uma forma de se estabelecer, acomodar-se, tomando o maior cuidado para não 

transgredir em nada. Espera-se do gestor democrático um comportamento de empresário, de 

empreendedor competente, que domine um vocabulário específico, e tome cuidado para não 

fazer inimigos ou para escolhê-los entre os mais inermes. Espera-se que aprendam técnicas 

democráticas para atingir o consenso, viver em harmonia, ser tolerantes, ter e promover a 

sensação de que ―todos‖ participam. Em nome da democracia e da gestão democrática, as 

diferenças são insuportáveis e precisam ser incluídas através de políticas afirmativas, cargos 

comissionados, assentos nos lugares de representação, múltiplas e intermináveis formas de 

participação. 

É como medida do investimento sobre o corpo que a gestão escolar democrática é 

aqui problematizada, enquanto emergência de uma sociedade em que prepondera a lógica de 

controle e que pretende produzir, em cada um, o sentimento de defasagem, medo, 

responsabilidade, culpa e dívida. Produzir o esvaziamento da potência para o cumprimento de 

tarefas. O meu interesse nesta tese passa por compreender as maneiras pelas quais as 

tecnologias de poder atuam para individualizar e nos constituir como sujeitos que devem se 

reconhecer livres, participativos, autônomos, dotados de poder de decisão, de poder de escolha, 

capazes de se governar e governar os outros. 

Formações, projetos, programas fazem parte do funcionamento de uma maquinaria - a 

escola - e são partes de um grande negócio, que tem como um dos seus objetivos criar 

necessidades, demandas, ausências, vazios; desertificar. Condições essas capazes de deixar as 

pessoas preparadas para ―o que der e vier‖; que propõem continuamente o consumo através da 
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necessidade de formação inicial, auto-formação, formação contínua, formação em serviço e a 

distância, alimentando e ampliando o negócio. Interessa na pesquisa aproximar as maneiras 

como se reforma a escola e como a escola vai reformando cada um, fazendo falar e acreditar 

que se vive e se constrói um mundo onde democracia, autonomia, liberdade, participação, 

cooperação, amizade estão presentes nas instituições, o que indica um jeito de reeducar a cada 

um e produzir os ―homens utilizáveis‖ do momento, nesta pesquisa, denominados, gestores 

democráticos. 

 

**** 

 

Esta tese problematiza o discurso de gestão escolar democrática operando na 

sociedade de controle e utiliza como objeto de microanálise os cadernos do Progestão; os 

dizeres de diretores das escolas da rede pública de ensino de Blumenau, vinculados ao sistema 

estadual de ensino de Santa Catarina, os quais, estavam na direção de escolas no ano de 2007; 

a prática discursiva de alguns pesquisadores na área de administração escolar que, a partir dos 

anos 80, começaram a escrever sobre gestão democrática, dentre eles, Walter Garcia, Benno 

Sander, Heloisa Lück e Vitor Paro. Busco caracterizar os efeitos do discurso de gestão nos 

modos de subjetivação no ambiente escolar; mostrar uma cartografia da gestão educacional na 

sociedade de controle, com o intento de seguir algumas linhas que permitam pensar nossa 

época e aquilo sobre o que ela quer nos atualizar. 

Linhas estruturadas numa discussão em quatro capítulos. No primeiro, localizar a 

escola a partir das condições de emergência da escola moderna, instituição criada com a 

intenção de submeter todos, ou quase todos: uma exigência de nosso tempo, que aparece, ao 

mesmo tempo, como um direito e como uma obrigatoriedade legal, uma instituição que na 

sociedade de controle, reatualiza-se e reforma-se, constantemente criando tecnologias de 



  
  

 

16 

regulação e auto-regulação para continuar confinando, reeducando e pretendendo inibir as 

resistências ativas. Para esta pesquisa, a escola é uma maquinaria e um grande negócio. As 

políticas de gestão escolar democrática acompanham e produzem suas reformas para o 

fortalecimento desse grande negócio. Lucrativo para muitos, controle de todos. Nela pretende-

se produzir o gestor democrático, eis aqui a especificidade que esta pesquisa procura ao lidar 

com um conceito, tentando ampliar e realçar sua utilidade como dispositivo na sociedade de 

controle. Mais do que preparar um sujeito para o mundo globalizado, é preciso produzir esse 

mundo globalizado. Escolarizar é uma questão de segurança. 

A escola é uma instituição que funciona para manter a segurança de um sistema que 

pretende controlar; tudo e todos. Controlar, aqui, não mais no sentido orwelliano da crítica ao 

socialismo, mas no seu quase-avesso: a democracia participativa funcionando como inibidor 

de resistências. Toma-se o que Foucault (2008) escreveu para pensar este tempo em que o 

Estado governamentalizado irá recobrir o Estado administrativo, ao mesmo tempo em que a 

sociedade de segurança irá recobrir as camadas das sociedades disciplinares do século XVII e 

das sociedades panópticas do século XVIII. No Estado governamentalizado, a escola não está 

em crise, ao contrário, funciona muito bem. Quanto mais escolarização, mais as pessoas 

sentem que falta algo, que precisam de mais, que é preciso fazer mais e melhor, controlam-se e 

controlam o outro da mesma forma. Esse movimento produz a crença de que todos precisam 

ser escolarizados, e sempre, porque sem escolarização não teríamos um corpo que suportaria as 

exigências desta sociedade. Na escola, a pedagogia, localiza-se como uma tecnologia para 

explicar e propor artefatos que produzam modulações do homem desejado. 

O segundo capítulo desta tese acompanha fluxos que pretendem dar visibilidades a 

um acontecimento, mais especificamente, à emergência da gestão escolar democrática, 

formações históricas que, ―só interessam porque assinalam de onde nós saímos, o que nos 

cerca, aquilo com o que estamos em vias de romper para encontrar novas relações que nos 
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expressem‖ (DELEUZE, 2006 : 131). Interessa, nesse capítulo, lidar com fluxos que anunciam 

como a educação vai do governo da casa, para o governo do Estado e das corporações. Fluxos 

com a intenção de acompanhar como a escola do Estado torna-se o único modelo escolar no 

Brasil. Fluxos da escola na sociedade disciplinar às exigências e modulações na escola na 

sociedade de controle. Fluxos que dão visibilidade à centralidade do Estado, sua função 

provedora e reguladora da escolarização, as demandas por ela e as técnicas pedagógicas 

assentadas sobre a noção de modificabilidade de condutas. Fluxos das políticas de 

escolarização, mostrando uma visibilidade da escola do governo, para a aprendizagem do 

governo de si, dentro do estabelecido na escola. 

Uma vez assentada a função provedora e reguladora do Estado no processo 

educacional, o passo seguinte foi enfrentar os agentes desse processo. Da administração para a 

administração escolar, da administração escolar para a administração de cada um de nós, é 

onde se problematizam as práticas discursivas sobre gestão escolar democrática operando na 

formação de cada um. Busco textos de autores que escreveram sobre gestão escolar 

democrática com o objetivo de traçar uma genealogia da gestão escolar operando na formação 

de uma verdade sobre a escola e sobre os escolares, genealogia essa que pode contribuir para 

fazer aparecer uma história das criações que se juntam para formar a verdade de uma escola 

ligada às formas de administrar. Uma escola que, no tempo atual, precisa ser democrática; 

precisa ensinar a democracia dentro das modulações da sociedade de controle. 

Dos grandes sistemas para as tecnologias do eu; das políticas de administrar a escola 

para as políticas de administrar cada um; das políticas de administrar cada um até cada um 

aparecer como uma empresa para si; assim componho, o quarto capítulo. A pretensão é valer-

me da genealogia para abordar o presente, para decifrá-lo, os átomos e seus fluxos: como 

servem, transformam-se, disfarçam, contribuem, reproduzem, produzem e fazem possíveis 

nossas condições de existência. Tanto os cadernos de estudo do Progestão, como, as visitas e 
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conversas com os diretores da rede estadual de ensino de Blumenau, Estado de Santa Catarina 

que participaram dessa formação, auxiliaram a pensar as políticas de gestão escolar que 

operam na sociedade de controle, visando a caracterizar os efeitos do discurso de gestão nos 

modos de subjetivação que se efetivam no ambiente escolar. Deles alguns recortes no fluxo 

dos controles, os quais explicitam como se operacionalizam algumas práticas de formação na 

sociedade de controle. Deles e neles interessa o funcionamento. 

Formações para gestores que se constituem em estratégias para docilizar, utilizar e 

imobilizar corpos, estratégias para que cada um aprenda a cuidar do seu corpo de maneira a ser 

produtivo para a sociedade, a qual requer um corpo vivo, participando, criando e reformando 

programas. Estamos no tempo do investimento em fluxos inteligentes, interessa extrair o 

máximo de cada um fazendo-o participar, sentindo que está atuando e decidindo. É a ocupação 

intensiva do tempo aprisionando as pessoas em práticas discursivas que constroem e 

reconstroem a lógica da competência, da qualificação, dos líderes messiânicos, do poder 

incomensurável da razão universal e de grupos, ou melhor, de cúmplices que tentam absorver 

qualquer possibilidade de resistências ativas. Problematizar a gestão democrática implica 

desconfiar radicalmente do sentido e uso frequentes do termo que é empregado exaustivamente 

nos discursos oficiais destinado às escolas. Implica perguntar tal qual Deleuze perguntou: 

―quais são os processos modernos que estão em vias de produzir subjetividade‖ (2006 : 189)? 

O problema desta tese é a promessa da gestão democrática que, uma vez cumprida, 

equacionaria: liberdade por meio do cumprimento de tarefas decididas por superiores 

hierárquicos; solidariedade pelo exercício estrito da competição; tornar-se criativo por meio da 

repetição; ser amigo de quem tem como função me controlar; buscar qualidade por meio de 

adequação aos programas; tolerar para obter o consenso, harmonia e uma vida melhor; 

participar para ocupar e acomodar; incluir para ser governado; democratizar para inibir as 

resistências ativas, ou descentralizar e criar condições de possibilidades para inventar. 
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Uma possível conclusão, um ensaio. Uma tentativa de discussão em torno da estética 

da existência, das linhas de fuga, dos devires, de práticas menores. Sem rotas estabelecidas, 

sem itinerários definidos, mas devires. Com as pistas que Foucault oferece, arrisco pensar em 

heterotopias e sonhar, aventurar e quiçá encontrar alguns piratas: ―O navio é a heterotopia por 

excelência. Nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam, a espionagem ali substitui a 

aventura e a polícia, os corsários‖ (2001a : 422). 

A gestão democrática criada pela política de gestão escolar e produzida nas escolas é 

muito, mas não é tudo, pois a vida é invenção, invenção de um, de muitos jeitos de gestar por 

isso: ―não basta se rebelar contra a condição de objeto [...] É preciso arriscar naquele instante 

que se imaginou encontrar a solução para a vida tranqüila‖ (PASSETTI, 2003a : 37). Quando 

me vi formando e reformando em nome da gestão democrática, era hora de me rebelar. Hora 

de desaprender a ser polícia e criar linhas de fuga para aprender outras coisas com a vida. 

 

********************** 

 

Pelos espaços onde circulo, o foco da aprendizagem estava e está nas técnicas de 

governo. Como governar as crianças, os professores, os alunos, as escolas, os coordenadores, 

os diretores, os cursos, a vida? A questão central é: como governar sempre, cada vez mais e 

melhor? Uma localização que poderia explicar os motivos da tese. Mas, essa localização não 

me satisfaz, e por isso opto por dizer que também venho de um grande incômodo com essa 

vivência. Incômodos que sempre me provocaram a pensar e viver outras experiências, 

procurar, inventar, arriscar. Uma localização que explica os motivos da tese. 

Como os incômodos não cessam, o que acompanha esta tese é pensar como, em 

determinado momento, a prática discursiva eleita é a gestão democrática.  Pensar isso é o 

desafio desta pesquisa. Encontra-se em Deleuze, que Foucault foi quem mais renovou a 
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imagem do pensamento, em que ―pensar é, primeiro, ver e falar, mas com a condição de o 

olhar não permanecer nas coisas e se elevar às ‗visibilidades‘, e de a linguagem não 

permanecer nas palavras e nas frases e se elevar aos enunciados. O pensamento como arquivo‖ 

(DELEUZE, 2005 : 71). 

Incômodos com as promessas de gestão democrática, sua coerência discursiva e o 

exercício envolvido nisso, a gritaria sobre democracia, participação e autonomia; o 

fortalecimento do discurso democrático e a eliminação do que seria próprio da democracia; a 

produção de subjetividade que está envolvida nesse exercício; a pergunta incômoda de 

Nietzsche ―como alguém se torna o que é‖ (1999 : 48)? O incômodo que perpassa, quando se 

busca compreender esse acontecimento e se utilizam as pistas que Foucault e Deleuze dispõem 

para pensar, incômodo ao perceber que ―os anéis da serpente são ainda mais complicados que 

os buracos da toupeira‖ (DELEUZE, 2006 : 226). Como compreendê-los? Como resistir? 

Como estar aí sem tornar-me isso? Compreender esse acontecimento, no sentido de pensar 

essa vivência, é um motivo desta tese. 

Essas questões indicam um ―como‖ da pesquisa. Remetem ao problema de um 

método. Trata-se de uma genealogia da relação entre escolarização e a política de gestão 

escolar na sociedade de controle, lidando com a produção do sujeito moderno: 

 

trata-se da insurreição dos saberes. Não tanto contra os conteúdos, os métodos ou 

conceitos de uma ciência, mas de uma insurreição sobretudo e acima de tudo contra 

os efeitos centralizadores de poder que são vinculados à instituição e ao 

funcionamento de um discurso científico organizado no interior de uma sociedade 

como a nossa. E se essa institucionalização do discurso científico toma corpo numa 

universidade ou, de um modo geral, num aparelho pedagógico, [...] no fundo pouco 

importa. É exatamente contra os efeitos de poder próprios de um discurso 

considerado científico que a genealogia deve travar o combate (FOUCAULT, 1999 : 

14). 

 

Travar o combate, insurreição dos saberes contra os efeitos centralizadores de poder 

vinculados à instituição e à produção de práticas discursivas a partir do que se denomina 

período de ―abertura política‖. Práticas discursivas expressas na Constituição Federal de 1988, 
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na LDB 9394/96, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), em livros sobre 

Administração Escolar e Gestão Democrática, nos cadernos de estudo utilizados numa 

formação de gestores, o Progestão. Arquivos para esta pesquisa, utilizados como o visível e o 

enunciável, nos quais busco elementos para apresentar um fluxo de formação universal e 

individual: a formação do gestor democrático. 

A opção pelo Progestão decorre: de sua abrangência (até 2006 ele foi implementado 

em 25 Estados da Federação capacitando 121.440 gestores); do fato de tratar-se de uma das 

primeiras iniciativas de formação de gestores da rede pública de ensino no Brasil após a 

aprovação da LDB 9394/96; do contato com os diretores da rede pública estadual de 

Blumenau, através do qual constatei que a maioria havia passado por essa formação; do fato de 

o programa ter tido início em 2001, em duas Unidades da Federação, Santa Catarina e Pará, 

sendo, o primeiro, o estado em que a pesquisa foi realizada. Os cadernos do Progestão e seus 

autores são pesquisados para neles encontrar as visibilidades de como é criada uma vontade de 

poder, uma verdade sobre a escola e sobre os escolares. 

Nas entrevistas com os professores que fizeram o curso Progestão e estavam no 

exercício da direção de escola na rede pública estadual de ensino de Blumenau em 2007, busco 

efeitos do que se quer produzir. Em Blumenau, há trinta e uma escolas de Educação Básica
1
 na 

rede pública de ensino. Trinta diretores
2
 participaram das entrevistas, além das duas gestoras 

da Coordenadoria Regional de Educação
3
. As entrevistas foram realizadas no segundo 

semestre de 2007. Com elas não se pretendeu ir às origens, lastimar, reformar, acusar ou 

confirmar, mas compreender suas positividades, compreender o que a escola está produzindo 

                                                 
1
 Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e dois Centros de Educação, um de Educação Profissional e 

outro de Jovens e Adultos, os quais não foram incluídos nas entrevistas. 
2
 Apenas um diretor não foi entrevistado porque, apesar de algumas tentativas, não consegui encontrá-lo nos 

horários agendados para a entrevista. 
3
 A opção por incluí-las nas entrevistas se deve ao fato de que apesar de no início de 2007 terem assumido a 

Coordenadoria Regional de Educação, ambas estavam até 2006 na direção de escola, participaram do Progestão 

como cursistas e depois como monitoras.  
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neste momento. A intenção era a de mapear, e ―o que chamamos de um ‗mapa‘, ou mesmo um 

‗diagrama‘, é um conjunto de linhas diversas funcionando ao mesmo tempo (as linhas da mão 

formam um mapa) [...] Acreditamos que as linhas são os elementos constitutivos das coisas e 

dos acontecimentos. Por isso cada coisa tem sua geografia, sua cartografia, seu diagrama‖ 

(DELEUZE, 2006 : 47). 

Esses arquivos não indicam a procura da verdade, mas proveniências e emergências 

das práticas discursivas sobre as políticas de gestão na sociedade de controle; eles registram as 

superfícies sobre as quais os acontecimentos se dispersam, buscando os detalhes, a microfísica 

do poder. Proporcionam compreender as condições em que os enunciados aparecem, ganham, 

em cada época, sua enunciabilidade e fazem funcionar estatutos para pensar a gestão 

democrática como uma microfísica do poder, para inibir as resistências ativas, nesse contexto 

de autonomia regulada, liberdade regulada e controle permanente. 

Trata-se de um estranhamento com as práticas cotidianas, que se mostram a cada dia 

mais paradoxais; pois, ao mesmo tempo em que a democracia pode ser uma invenção de 

liberdade, que propicia linhas de fuga, ela também pode funcionar inibindo as resistências 

ativas, monitorando a cada um, controlando. Apreender fenômenos, acontecimentos, dar-lhes, 

como escreveu Deleuze, uma visibilidade e dizibilidade: ―os estratos são formações históricas, 

positividades ou empiricidades. ‗Camadas sedimentares‘, eles são feitos de coisas e de 

palavras, de ver e falar, de visível e de dizível, de regiões de visibilidades e campos de 

legibilidade, de conteúdos e de expressões‖ (1988 : 57). A apreensão desses acontecimentos é 

atravessada por um desejo de liberdade que, provocada por Foucault, penso: ―não sei se é 

preciso dizer hoje que o trabalho crítico também implica a fé nas Luzes; ele sempre implica, 

penso, o trabalho sobre nossos limites, ou seja, um trabalho paciente que dá forma à 

impaciência da liberdade‖ (FOUCAULT, 2000 : 351). 
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Este corpo por um lado localiza, ou não, de onde eu venho e quiçá localiza as raízes 

deste trabalho. Por outro lado, são apenas vivências, que produziram e produzem desejos e que 

movem este trabalho. Algumas vivências, alguns incômodos, muitas aprendizagens, inúmeros 

questionamentos, uma vida, um motor que movimenta este trabalho. 
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CAPÍTULO I - LOCALIZAÇÕES 

 

a escola: da criação disciplinar aos fluxos da sociedade de controle 

 

A notícia veio de supetão: iam meter-me na escola. Já me haviam 

falado nisso, em horas de zanga, mas nunca me convencera de que 

realizassem a ameaça. A escola, segundo informações dignas de 

crédito, era um lugar para onde se enviavam as crianças rebeldes. Eu 

me comportava direito : encolhido e morno, desliza como sombra. As 

minhas brincadeiras eram silenciosas.  [...] A escola era horrível – e eu 

não podia negá-la, como negara o inferno. Considerei a resolução de 

meus pais uma injustiça. Procurei na consciência, desesperado, ato que 

determinasse a prisão, o exílio entre paredes escuras. Certamente 

haveria uma tábua para desconjuntar-me os dedos, um homem furioso a 

bradar-me noções esquivas. Lembrei-me do professor público, austero 

e cabeludo, arrepiei-me calculando o vigor daqueles braços. Não me 

defendi, não mostrei as razões que me fervilhavam na cabeça, a mágoa 

que inchava o coração. Inútil qualquer resistência.  

Graciliano Ramos 

 

Falar de política de gestão escolar na sociedade de controle é falar de processos de 

escolarização. Lendo Illich (1988) e Corrêa (2006), aproprio-me do que chamam de 

escolarização, ―o conjunto de processos educacionais regulados pelo Estado‖. Toma-se a 

escolarização como processo fundamental para produção de sujeitos sob as condições exigidas 

pela sociedade de controle. 

A escola é um espaço criado, uma instituição de confinamento, disciplinamento e de 

controle. Uma instituição tal qual o hospital, a prisão e a fábrica. Todos são espaços de 

confinamento, os quais, na sociedade disciplinar, foram marcados pelo muro e caracterizados 

pela busca constante da recuperação. A escola, era um lugar para onde se enviavam, dizia 

Graciliano Ramos, as crianças rebeldes, um lugar para recuperar. Uma recuperação que 

produz! São instituições que se organizam em espaços de garantia da ordem, disciplina e 

controle, produzindo saberes no seu interior. Nas escolas, a expropriação dos saberes e a 

produção de novos saberes cria a organização hierárquica e, nela, um jeito de lidar com as 
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funções, os graus, os tempos, os lugares, as pessoas, os saberes. Espaços que, na sociedade de 

controle, ultrapassam os muros, porém, seguem disciplinando, recuperando, produzindo e 

controlando. Instituições cujas práticas são muito questionadas, mas cuja permanência é 

inquestionável. 

A escola participa da institucionalização dos escolares, fazendo os envolvidos - 

alunos, professores e pais - pensarem e agirem por padrões e normas hierárquicas, os quais 

podem ser modificados, aperfeiçoados, inovados, mas não interrompidos. Ressoa o que Illich 

escreve 

 

Em qualquer lugar do mundo o secreto currículo da escolarização inicia o cidadão no 

mito de que as burocracias guiadas pelo conhecimento científico são eficientes e 

benévolas. Em qualquer parte do mundo este mesmo currículo instala no aluno o mito 

de que maior produção vai trazer vida melhor. E em qualquer parte do mundo 

desenvolve o hábito de um consumo contraproducente de serviços e de produção 

alienante, com a tolerância da dependência institucional e o reconhecimento das 

hierarquias institucionais (1988 : 126). 

 

 

A escola ainda é uma instituição de confinamento criada na modernidade, uma 

instituição que, na produção acadêmica, aparece de diferentes formas: ora como algo que 

nasce, ora como algo produzido, ora como algo criado.  Tomo o que Foucault escreve para 

pensar que ―é assim que, no século XIX, desenvolve-se, em torno da instituição judiciária e 

para lhe permitir assumir sua função de controle dos indivíduos ao nível de sua periculosidade, 

uma gigantesca série de instituições que vão enquadrar os indivíduos ao longo de sua 

existência; instituições pedagógicas como a escola, psicológicas ou psiquiátricas como o 

hospital, o asilo, a polícia, etc‖ (1996a :86). 

Enquadrar os indivíduos: é isso que interessa. A escola, não apareceu numa bela 

manhã de sol e, como diz a expressão popular, ―nasceu para todos‖. Não, ela não nasceu para 

todos, porém, aos poucos, pretende atingir todos, enquadrar todos. Alcança até mesmo os que, 

embora afastados fisicamente dela, reconhecem-se a partir dela: ―sou analfabeto, eu não 
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estudei‖. Na instituição escolar, o aluno era — e ainda é — confinado.  

 

[...] e o homem culto desempenhava em seu meio, fosse amplo ou restrito, o papel do 

forte, do poderoso, daquele que impunha, pois se tratava de uma autoridade. Nem 

todos podiam obter esse poder e essa autoridade, assim, a educação não era destinada 

a todos, e a idéia de um ensino para todos vinha contradizer esse princípio. A 

educação cria a superioridade e faz de vós um senhor; era, então, nesses tempos 

autoritários um meio de ascender ao poder. Mas, a revolução estilhaçou essa 

economia de senhor e servidor, e instalou-se esse princípio ‗Que cada um seja seu 

próprio senhor‘. A conclusão que necessariamente se impôs foi que a educação, que 

cria, com efeito, a autoridade, devia então se tornar universal, e foi aí que se 

experimentou a necessidade de aplicar um verdadeiro ensino para todos (STIRNER, 

2001 : 63-4). 

 

A criação da escola moderna vem acompanhada de inúmeros acontecimentos. 

Segundo Varela e Uria (1991), algumas condições sociais foram fundamentais para propiciar a 

sua criação: a definição de um estatuto da infância pelo qual a criança não é mais vista como 

um adulto em miniatura; a necessidade de um espaço específico destinado à educação dessa 

criança; a formação de um corpo de especialistas: os professores. Com a criança, a escola e os 

especialistas, foi possível a construção de um saber pedagógico. O estatuto de infância, o 

espaço, os especialistas e o saber pedagógico destituíram outros modos de educação, e a escola 

passou a ser o local, por excelência, destinado à educação das crianças. A escola 

institucionalizou-se como o espaço da aprendizagem através da imposição da obrigatoriedade 

escolar monopolizada e decretada pelo Estado. Veiga-Neto e Traversini (2009) escrevem que a 

escola está afinada com a racionalidade moderna e também se coloca a serviço dessa 

racionalidade. Tornou-se a instituição capaz de melhor e mais vigorosamente articular a 

genealogia do sujeito com a do Estado. 

Na busca dessa articulação, a escola inclui todos. A inclusão, enquanto ―escola para 

todos‖, reatualiza-se e reforça-se, atualmente, com as políticas afirmativas, programas sociais e 

com as lutas pela democratização da escola, as quais requerem participação. Como escreve 

Lopes (2009), as condições principais de participação são: ser educado em direção a estar no 
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jogo; permanecer no jogo e desejar permanecer no jogo. São ações que pretendem produzir 

uma ideia de redução das diferenças, pretendem produzir no imaginário de cada um, a 

percepção de que estar na escola é estar em condições de igualdade, lembrando Stirner, ―mas, 

mesmo que as pessoas se tornem iguais, não é igual aquilo que possuem‖ (2004 : 96). Basta 

entrar numa escola para verificar que, embora continue produzindo os homens utilizáveis, ela 

acentua as diferenças a cada dia, tanto no seu interior, como entre as instituições de ensino: 

desde depósitos de crianças e jovens, espaços superlotados, até as limpas e assépticas escolas 

privadas. Os escolarizados são utilizáveis, porém de forma muito diferenciada: já, os não 

escolarizados são, como escreveu Bauman (2005), uma variedade de refugo humano. Nela está 

em jogo incluir e controlar. Lembrando Stirner, ―o único objetivo é adestrar à forma e à 

matéria: do estábulo dos humanistas não saem senão letrados, do estábulo dos realistas, só 

cidadãos utilizáveis e, em ambos os casos, nada além de indivíduos submissos‖ (2001 : 77). Na 

produção de indivíduos submissos, as escolas funcionam como uma maquinaria, 

transformando indivíduos em corpos dóceis, úteis e participativos. 

A sociedade disciplinar, estudada por Foucault, conecta-se e gradativamente cede 

lugar à sociedade de controle. ―‗Controle‘ é o nome que Burroughs propõe para designar o 

novo monstro, e que Foucault reconhece como nosso futuro próximo‖ (DELEUZE, 2006 : 

220). Na sociedade disciplinar o alvo era o indivíduo, a produção de um corpo são, útil e dócil, 

e a educação visava à adaptação. Uma sociedade onde se instalaram espaços de confinamento, 

os quais demarcavam posicionamentos para os corpos. Segundo Passetti (2003), as 

reviravoltas geradas após a Segunda Guerra Mundial apontam para uma sociedade de controle, 

que não suprime a sociedade disciplinar, mas, coloca outras prioridades. O investimento 

continua a ser no corpo, agora não mais no corpo unicamente são e útil, mas também 

participativo. Não se trata mais de indivíduos, mas da multiplicidade de cada indivíduo, que 

pode ser cartografada, organizada em bancos de dados, incluída em estatísticas e programas, 
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visando a minimizar as resistências e convocar à participação democrática (PASSETTI, 2003). 

A educação seguindo os fluxos da sociedade de controle se transforma em um grande 

empreendimento para o qual família, Estado, corporação e sujeito se voltam e controlam 

continuamente. 

Segundo Deleuze, ―estamos entrando nas sociedades de controle, que funciona não 

mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicações instantâneas‖ (2006 : 216). 

Uma sociedade que tenta inibir as resistências, buscando a participação, conferindo, a cada um, 

grau de gestão: nossa empresa, meu médico, meu somelier, conduta cidadã, verde, de polícia, 

dever de denunciar e, a partir disso, reconheça-se e se diga-se gestor. Uma sociedade 

democrática onde se pode quase tudo desde que seja dentro da norma, da lei, das diretrizes, dos 

parâmetros, das políticas. Uma sociedade que exige de cada um de nós o governo de si e dos 

outros. Segundo Foucault, uma questão de governamentalidade, 

 

Por essa palavra ‗governamentalidade‘, quero dizer três coisas. Por 

‗governamentalidade‘, entendo o conjunto constituído pelas instituições, 

procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa 

forma bem específica, bem complexa, de poder, que tem como alvo principal a 

população, como forma mais importante de saber, a economia política, como 

instrumento técnico essencial, os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por 

‗governamentalidade‘, entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, 

não cessou de conduzir, e há muitíssimo tempo, em direção à preeminência desse tipo 

de saber que se pode chamar de ‗governo‘ sobre todos os outros: soberania, 

disciplina. Isto, por um lado, levou ao desenvolvimento de toda uma série de 

aparelhos específicos de governo e, por outro, ao desenvolvimento de toda uma série 

de saberes. Enfim, por ‗governamentalidade‘, acho que se deveria entender o 

processo, ou melhor, o resultado do processo pelo qual o Estado de Justiça da Idade 

Média, tornado nos séculos XV e XVI Estado administrativo, encontrou-se pouco a 

pouco, ‗governamentalizado‘ (FOUCAULT, 2003 : 303). 

 

Na sociedade de controle, governar é o mote e a participação, uma tecnologia de 

governo; Passetti escreve que ―a participação contínua dá sentido ao controle contínuo‖ (2003 : 

31). Aponta-se a gestão democrática como um dispositivo dessa sociedade porque ele é 

compatível com ela. Nela, gestão escolar, democracia, participação e autonomia desenvolvem-

se articuladamente, escorando-se e reforçando-se mutuamente. As formas de governo das 
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populações são modificadas; não mudam apenas os nomes, as tecnologias são aperfeiçoadas e 

inovadas, a gestão democrática é uma forma de governo, é um dispositivo nessa sociedade. 

Um dispositivo não é bom ou ruim, um dispositivo funciona. 

Olhar para a escola a partir dessas pistas é perceber uma rede de sequestros na qual 

nossa existência se encontra aprisionada. Toma-se o que Foucault (1996) escreve sobre as 

instituições de sequestro, as quais têm a função de controlar o tempo, os corpos, e criar um 

novo e curioso poder, o de fazer do tempo e do corpo dos homens, da vida dos homens, algo 

que seja força produtiva. A partir da criação da escola, o tempo e o corpo foram sequestrados e 

sobre eles produzidos saberes e formas aperfeiçoadas e inovadoras de tecnologias de controle. 

Olhar para a escola é olhar para as táticas de produzir o que nos tornamos, é perguntar: o que 

se reinscreve nas instituições escolares? O que é possível ouvir em meio a essa paz de uma 

guerra continuada? Para Foucault (1995), a política é a guerra prolongada por outros meios, 

resultante de relações de poder na sociedade, e tem por base relações de força estabelecidas em 

por meio da guerra e como resultado dela. Guerra essa que faz a paz civil reinscrever-se nessas 

relações de força, continuamente, dentro das instituições. Nelas tudo é dito, formulado, 

repetido, não há intenções escondidas, estratégias secretas. 
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criação, maquinaria, negócio 

 

“Mãe, escola parece uma prisão.  

Ficamos trancados lá e não podemos sair”
4
. 

 

Criada, a escola funciona como uma maquinaria. Vai da modernidade até nossos dias 

modificando as estratégias, aperfeiçoando e inovando as tecnologias, assumindo a centralidade 

da educação, educando a cada um durante um tempo cada vez maior, escolarizando a vida e 

ultrapassando a si própria. A busca pela escolarização da vida está expressa nas práticas 

discursivas sobre a escola que circulam nela e fora dela. As práticas discursivas sobre 

escolarização, aos poucos, assumem ou pretendem assumir a centralidade da educação. Como 

mostraram Varela e Uria (1991), educação e escolas são percebidas na atualidade como uma 

espécie de tautologia. 

A escolarização das condutas implica institucionalizar a maioria das aprendizagens. 

Aprendizagens que faziam parte do cotidiano, como virar cambalhota, fazem, hoje, parte de 

currículos de cursos para as mães ensinarem a seus filhos, e professores são contratados para 

ensinar e acompanhar crianças nesse processo. Cursos oferecidos para as mães fundamentados 

na ideia de que ―a inteligência depende de estímulos recebidos desde o nascimento até 6 anos 

de idade. Quanto mais estímulos o bebê receber nas diferentes áreas de desenvolvimento, mais 

habilidades e interesses ele terá‖
5
. Aprender a ser mãe, trocar fraldas, dar banho, fazer higiene, 

                                                 
4
 Perguntas de uma criança. 

5
Informações retiradas do site da escola AeD e de material impresso, Anexo I. Disponível em 

www.escolaaed.com.br acessado em 05/09/08. A Escola Aprendizagem e Desenvolvimento é um sistema trazido 

dos Estados Unidos da América, com o nome ―Early Intervention Education‖ e da Espanha, ―Aprendizajes 

Tempranos‖.  A metodologia de trabalho da escola consiste em trabalhar todas as áreas do desenvolvimento 

divididas em: Bits de Inteligência, Audições Musicais, Bits de Palavras, Programas de Poesia, Adivinhas e 

Trava-Línguas, Bitas Matemática, Inglês e Programa Neuromotor. A perspectiva da escola é behaviorista, eles 

trabalham com índice de inteligência, são desenvolvimentistas. ―As empresas sentem que, para continuarem 

competitivas no mercado, precisam de pessoas inteligentes (com racionalidade) e de caráter (com virtude). Para 

isso é preciso começar cedo: a sociedade deve investir na educação nos primeiros anos de vida da criança.‖ 

MANGLANO, Julia. Educação Infantil: vantagens até para a economia mundial. Revista Ser Família, edição 8, 

ano 2008. A autora é Fundadora da Escola AeD no Brasil. 

http://www.escolaaed.com.br/


  
  

 

31 

educar, estimular, práticas institucionalizas, e as escolas oferecem cursos para essas e outras 

aprendizagens: a escola de ensino e outras escolarizações das condutas.  Esse é apenas um 

exemplo da maquinaria funcionando. 

Em nível avançado, do curso de formação de pais, a aprendizagem encontra-se 

dividida em três módulos. Segundo o material de divulgação
6
, os pais, no módulo I, 

aprenderão sobre desenvolvimento da excelência física e gosto pelos esportes, 

desenvolvimento do talento musical, autoridade com os filhos, desenvolvimento da 

inteligência matemática. No módulo II, como fazer a criança dormir a noite toda, como ensinar 

uma segunda língua, como aumentar a autoestima, como desenvolver um programa de 

inteligência. No módulo III, ordem e administração do tempo da mãe, como ajudar a criança a 

aprender a ler, como ajudar a criança a gostar de livros, como os pais podem ser modelo de 

amor. Uma das justificativas para que os pais façam o curso, segundo o material de 

divulgação, é ―Participe do Curso [...] e ofereça um Início Brilhante ao seu filho‖, outra 

justificativa, estímulo, convite, propaganda: ―Início Brilhante, vida brilhante‖
7
. A oferta se 

expande, é diversificada, e para cada tipo de cliente, haverá um programa de serviços. 

Essas práticas, no final do século XX e começo do século XXI, investem em outros e 

novos saberes, mostrando que não bastar saber ler, escrever e contar; quanto antes a criança 

resolver esse problema melhor, quanto antes estiver alfabetizada, quanto antes tocar um 

instrumento, praticar um esporte, dominar outra língua, quanto antes aprender os códigos 

melhor, daí a corrida dos pais e das escolas para aplicá-las nas crianças. O interesse maior está 

em controlar a inteligência, como se constata no folder de divulgação de uma escola que diz: 

―Seu bebê pode desenvolver qualquer habilidade ou inteligência, desde que comece cedo, na 

                                                 
6
 Retirado de www.escolaaed.com.br  Acessado em 26/03/10 .  

7
 Retirado de www.escolaaed.com.br. Acessado em 26/03/10. 

http://www.escolaaed.com.br/
http://www.escolaaed.com.br/
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fase em que seu cérebro ainda está em crescimento: 60% até 3 anos e 85% até os 6 anos de 

idade‖
8
.  

Oliveira (2009) escreve um artigo em que problematiza pequenas conexões entre os 

atuais investimentos na neurociência, suas articulações  com um modo de pensar presente na 

cultura jurídica e seus efeitos sobre os corpos de crianças e jovens, atravessados pelo discurso 

médico-jurídico e a pela psiquiatrização da ordem, em nome da segurança associada ao 

conceito de vulnerabilidade e qualidade de vida. Nele mostra pesquisas que estão mapeando o 

cérebro de crianças, e aponta que ―mais uma vez, a psiquiatria segue como operadora de 

mediações para uma nova linguagem. Nenhuma ciência ou conhecimento é neutro, por mais 

exata, biológica ou humana que seja‖ (OLIVEIRA, 2009 : 348). 

Seja para punir, medicalizar, investir, o que interessa é monitorar as crianças desde o 

útero. Interessa controlar a inteligência. A preocupação na sociedade de controle é com a 

inteligência. Basta abrir um jornal, acessar a internet e encontra-se uma infinidade de escolas e 

cursos. Existe escola para quase tudo e cursos e mais cursos: música, teatro, dança, línguas, 

futebol, ginástica, natação, tênis, xadrez, judô, caratê, culinária, informática, manicure, 

pedicure, maquiagem, gestante, escola de pais, de gestão. Curso para aprender a aplicar na 

bolsa de valores, para administrar a casa, curso de decoração, curso para aprender a dirigir e 

curso para renovar carteira de motorista, curso como penalidade devido a infrações no trânsito, 

curso para não desgastar o relacionamento, curso para diversificar o sexo, curso de sushi, de 

vinho, curso de autoajuda, curso para aprender a participar, cursos e mais cursos, infinitas 

propostas de cursos, incluindo cursos até para se reescolarizar. 

Folders, outdoors, sites divulgando e convocando para fazer algo, para estar no fluxo. 

Todos os cursos com carga-horária, manuais, professores, monitores, tutores, assistentes, 

alunos, tarefas de casa e estágios, ou níveis (um, dois, inicial, avançado), certificados. 

                                                 
8
 Retirado de www.escolaaed.com.br. Acessado em 26/03/10. 

http://www.escolaaed.com.br/
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Anunciados como ―flexíveis‖ ou na linguagem da mídia, cursos ―flex‖, cursos ―democráticos‖ 

em que cada um escolhe o que fazer. Neles você escolhe, participa, decide entre isso ou aquilo. 

Neles você aprende a ser gestor. Todos anunciando que você aprenderá, operam na lógica de 

que se pode ensinar tudo a todos. Para aprender, basta matricular-se, pagar ou ganhar vaga no 

equipamento social governamental, passar pelas etapas e concluir uma fase, com o sentimento 

de que não foi suficiente, que necessita continuar, ou que precisa mais, para aprender melhor. 

O movimento é escolarizar-se, participar, escolher um primeiro, e o outro depois, e assim 

manter-se no fluxo da escolarização, dinamizando o dispositivo gestão. 

A pretensão da centralidade da educação também fica visível na ampliação da 

escolarização chamada ―formal‖, com o aumento do número das escolas e do tempo de 

permanência nelas. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

(INEP), em 1999, o total de estabelecimentos com Educação Infantil no Brasil era de 80.878; 

em 2006, esse número aumentou para 107.375. Segundo os mesmos dados, as Instituições de 

Ensino Superior, em 1999, eram de 1097; em 2004, passaram a 2013. Aumenta o número de 

pessoas matriculadas, o número de concluintes. Os dados do INEP, em 1998, mostram que 

1.535.943 alunos concluíram o Ensino Médio; em 2005, o número de concluintes foi de 

1.858.615 alunos; em 1999, 324.734 alunos concluíram o Ensino Superior; em 2003, o número 

de concluintes passou a ser de 528.223 alunos 
9
. 

Aumenta também o tempo de permanência nas escolas, encontra-se na LDB 9394/96, 

Art. 24, inciso I, ―I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por 

um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver;‖ a legislação anterior, Lei 5692/71, exigia mínimo de 180 dias. 

Outro artigo da LDB 9394/96 determina que ―Art.34. A jornada escolar no ensino fundamental 

                                                 
9
 Disponível em  www.edudatabrasil.inep.gov.br acessado em 05/06/08. 

http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/
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incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

ampliado o período de permanência na escola‖. 

A ampliação do tempo de escolarização obrigatória é outra evidência consagrada na 

Lei n.11.274/2006, que instituiu o Ensino Fundamental de nove anos. Com essa decisão, 

segundo o documento Ensino Fundamental de Nove Anos – Orientações para inclusão da 

criança de seis anos de idade (BRASIL/SED/MEC: 2007)
10

, ocorrerá a inclusão de um 

número maior de crianças no sistema educacional brasileiro, especialmente aquelas que 

pertencem aos setores populares, porque as crianças das classes médias e altas já se encontram 

majoritariamente incorporadas ao sistema de ensino. O Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) emerge como outra justificativa do aparelho governamental para a 

ampliação da permanência da criança na escola. O Saeb aponta que a inclusão das crianças na 

escola antes dos sete anos, faz com que elas apresentem, em sua maioria, resultados superiores 

aos que ingressam somente aos sete anos. 

Avalia-se continuamente, apresentam-se os resultados almejados, propõem-se as 

reformas, criam-se as leis, organizam-se formações para aprender. Espera-se que quase todos 

estejam na escola por um tempo cada vez maior. Nela, o que está em jogo é ocupar todo o 

tempo, gestar a inteligência, acreditar na democracia, na participação; acreditar que se é livre, 

e autônomo, consumir e estar no fluxo. Neste século, interessa, dentre inúmeras e infinitas 

exigências, ser: eficiente, esportista, cooperativo, participativo, autônomo, solidário, 

inteligente, elegante, democrático e consumista; interessa estar escolarizado e manter-se 

escolar sempre, permanecer aluno; interessa a infantilização: ―a infantilização foi o grande 

acontecimento moderno garantidor da eficácia de produtividades, da extração das forças 

econômicas do corpo, da docilização política, das transparências dos espaços de vigilância, da 

incorporação de outros povos, enfim da normalidade. A noção de infância trouxe para dentro 

                                                 
10

 Disponível em www.mec.gov.br/seb  acessado em 07/06/08. 

http://www.mec.gov.br/seb
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do humanismo a ideia de que todos podem ser moldados [...]‖ (PASSETTI, 2003 : 149). 

Movimentos escolarizantes ao infantilizar têm a função de moldar, homogeneizar, uniformizar, 

normalizar. 

A escola, vista cada vez mais como um processo natural, aparece como um 

dispositivo eficaz para moralizar, normalizar e incluir. Cuida para produzir e manter a 

infantilização, cuida da educação para a obediência, para manter a mente ocupada e a 

permanência no fluxo da escolarização. Modulações que a escola reproduzirá como referência 

em cada um, desenvolvendo as novas habilidades cognitivas, de modo a formar o consumidor 

competente, sofisticado, compulsivo e exigente: o gestor. Competências necessárias às 

adaptações dos indivíduos ao sistema produtivo: a máquina funcionando, produzindo e 

ampliando o negócio. 

 

 

a maquinaria funcionando, grande negócio 

 

Por que tudo que fizemos é falta de educação?
11

 

 

A escola moderna é uma instituição de recuperação moral, um projeto iluminista, uma 

instituição para tocar em cada um, produzindo saberes no seu interior, inventando 

necessidades, produzindo verdades sobre a escola, o aluno, o professor, o currículo, o diretor. 

Antecipa-se a entrada, retarda-se a saída, ampliam-se as horas, as modalidades, aumenta-se o 

número de pessoas que trabalham nela, interessa ampliar. A maquinaria funciona, produz 

muito e tornou-se um grande negócio. A escola é um grande negócio porque busca atender aos 

consumidores, busca conciliar interesses opostos, através de negociações, ―a sociedade de 

                                                 
11

 Pergunta de uma criança. 



  
  

 

36 

controle precisa de perfectibilidade como meta e de conciliação de interesses entre as partes 

como ato‖ (PASSETTI, 2003 : 263). Na escola, aprende-se que é preciso saber relativizar, 

exercitar-se democraticamente, atuar de forma diplomática, tolerar, buscar o consenso e 

superar os conflitos, aprendendo, acima de tudo e antes de mais nada, a negociar. Também é 

um grande negócio, porque passa a ser um empreendimento pessoal, um lugar em que cada um 

aprende a investir em si, competir com os demais e obter lucros. 

Escolarizar passa a ser um meio conveniente de modificar os comportamentos na 

produção de indivíduos tanto para o Estado, como para as corporações. Na pretensão de 

controlar a educação, nas lutas pela universalização do ensino, o Estado, aos poucos, 

transforma-se em regulador da escola e dos escolares. Foucault escreve: ―a sociedade civil é o 

conjunto concreto no interior do qual é preciso recolocar esses pontos ideais que são os 

homens econômicos, para poder administrá-los convenientemente. Logo, homo oeconomicus e 

sociedade civil fazem parte do mesmo conjunto, o conjunto da tecnologia da 

governamentalidade liberal‖ (2008a : 403). 

O Estado, como regulador da escola e dos escolares, não aconteceu de forma linear, 

homogênea
12

, como também as experiências de universalização e estatização do ensino não 

foram uniformes no Ocidente. Alguns movimentos, no século XX, no Brasil, contribuíram 

para a consolidação da escolarização de quase todos e a regulação pelo Estado. Movimentos 

que se caracterizaram pela ampliação das escolas, tanto públicas como particulares, sob a 

regulamentação do Estado; debates sobre a educação como um direito; ampliação dos debates 

e as preocupações com a escolarização da infância; a criança é transformada em futuro cidadão 

de direito e tem como direito adquirido, em forma de lei, a sua escolarização; debates sobre 

educação como investimento, em que a educação é parte do investimento em capital humano; 

                                                 
12

 No capítulo II, encontram-se fluxos que buscam dar visibilidades desse movimento de controlar e regular, do 

movimento do governo da escola pelo Estado.  
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os organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial 

(BIRD), a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização da ONU para Educação, Ciência e 

Tecnologia (UNESCO), Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenham, definem e 

financiam propostas para a educação no mundo. 

Também foi um século em que aos organismos multilaterais interessados na 

escolarização, somaram-se, no Brasil, as representações da sociedade civil, como: 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

Confederação dos Professores do Brasil (CPB), Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), Associação Brasileira de Imprensa (ABI) a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Associação 

Nacional de Educação (Ande), Associação Nacional de Pesquisa em Educação (Anped), os 

Sindicatos, a classe estudantil, as empresas, organismos governamentais e não-governamentais 

(ONGs). 

Movimentou-se da escola obrigatória e constituída por práticas disciplinares para a 

escola-empresa constituída cada vez mais por práticas da sociedade de controle, que tem como 

característica marcante a de se redimensionar pelo inacabado. Nela requer-se e convoca-se à 

participação de cada um. É pela participação que cada um pode ser usado, reformado, 

desdobrado, ultrapassado. O conjunto de tecnologia da governamentalidade difundiu a nova 

linguagem e a nova agenda para a educação, as quais se apóiam em conceitos como: liberdade, 

flexibilidade, competitividade, eficiência, descentralização, autonomia, democracia e gestão.  

As visibilidades desses conceitos são encontradas em vários documentos que orientam 

as políticas educacionais, dentre outros: Parâmetros Curriculares Nacionais, Documento 

Referência para a Conferência Nacional de Educação (CONAE), o Progestão, o livro 

―Educação: um tesouro a descobrir‖, coordenado por Jacques Delors. Neste último, estão 



  
  

 

38 

definidos os quatro pilares da educação para o século XXI. Considera-se que a escola deve ser 

um espaço que explore práticas democráticas, através de problemas concretos, onde as 

crianças compreendam seus direitos e deveres e a liberdade seria limitada pelo exercício dos 

direitos e da liberdade dos outros. A escola ―desde a infância e ao longo de toda a vida, deve 

forjar, também, no aluno a capacidade crítica que lhe permita ter um pensamento livre, e uma 

ação autônoma‖ (DELORS, 2000 :  63). 

A autonomia está assentada como um princípio para a democracia e cidadania, que 

deverá ser desenvolvido na escola e com continuidade fora dela. No pilar ―aprender a ser‖, 

Delors (2000 : 99) descreve que ―todo ser humano deve ser preparado, especialmente graças à 

educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para 

formular seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo‖. E no pilar 

―aprender a conhecer‖, encontra-se a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente 

liberta o sujeito da ignorância: ―o aumento dos saberes, que permite compreender melhor o 

ambiente sob os seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, 

estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante aquisição de autonomia na 

capacidade de discernir‖ (DELORS, 2000 : 91). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), nos quais também circulam os 

conceitos das novas agendas, destaca-se a definição do propósito do Ministério da Educação e 

do Desporto ao consolidar o documento: ―apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a 

enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de 

seus direitos e deveres" (BRASIL, 1997 : 4). A autonomia nesse documento refere-se: 

 

à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e 

cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em função 

de metas eleitas, governar-se, participar da gestão de ações coletivas, estabelecer 

critérios e eleger princípios éticos, etc. Isto é, a autonomia fala de uma relação 

emancipada, íntegra com as diferentes dimensões da vida, o que envolve aspectos 

intelectuais, morais, afetivos e sociopolíticos (BRASIL, 1997 :  57). 
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Ainda nos PCNs propõe-se que o aluno deixe de ser dirigido para se autogovernar, 

enfatizando que esta capacidade será desenvolvida durante toda a escolaridade, através de um 

processo educativo que valorize ações, tais como: reflexão, assumir responsabilidades, 

resolver conflitos, colocar-se no lugar do outro e respeitar regras estabelecidas, através de 

trabalhos individuais ou em grupos. Trata-se de 

 

uma opção metodológica que considera a atuação do aluno na construção de seus 

próprios conhecimentos, valoriza suas experiências, seus conhecimentos prévios e a 

interação professor-aluno e aluno-aluno, buscando essencialmente a passagem 

progressiva de situações em que o aluno é dirigido por outrem a situações dirigidas 

pelo próprio aluno (BRASIL, 2001 : 94). 

 

Ainda sobre autonomia, no caderno do Progestão, módulo III, como o título Como 

construir a autonomia na escola, aponta-se que ―a autonomia da escola se amplia com ações 

de incentivo à participação e, também, com a criação de mecanismos de construção coletiva do 

projeto pedagógico. [...] Ter autonomia implica conhecer diferentes pontos de vista e 

argumentar a respeito de idéias e decisões‖ (DOURADO, 2001 : 67). 

Sobre democracia encontra-se nos PCNs, no volume que introduz os Temas 

Transversais, que 

 
 A democracia pode ser entendida em um sentido restrito como um regime político. 

Nessa concepção restrita, a noção de cidadania tem um significado preciso: é 

entendida como abrangendo exclusivamente os direitos civis (liberdade de ir e vir, de 

pensamento e expressão, direito à integridade física, liberdade de associação) e os 

direitos políticos (eleger e ser eleito), sendo que seu exercício se expressa no ato de 

votar. Entendida em sentido mais amplo, a democracia é uma forma de sociabilidade 

que penetra em todos os espaços sociais. Nessa concepção, a noção de cidadania 

ganha novas dimensões‖ (BRASIL, 1997a :  19). 

 

No mesmo volume, define-se que a escola democrática 

 

não pressupõe espaço de aula reservado aos temas morais. Trata-se de democratizar 

as relações entre os membros da escola, cada um podendo participar da elaboração 

das regras, das discussões e das tomadas de decisão a respeito de problemas 

concretamente ocorridos na instituição. [...] A virtude da escola democrática está em 

focalizar a qualidade das relações entre os agentes da instituição escolar (BRASIL, 

1997a :  62-63). 



  
  

 

40 

Agendas que divulgam a liberdade, nelas os sistemas de ensino são livres desde que 

cumpram e atendam a legislação superior. Escolas são autônomas e livres, desde que cumpram 

as leis, resoluções e normatizações que os sistemas de ensino estabelecem. São livres desde 

que sigam os livros didáticos, trabalhem as metodologias propostas, sigam os parâmetros, 

diretrizes, referências e façam as avaliações que os sistemas e os organismos internacionais 

encaminham. São livres desde que participem dos projetos, eleições, programas, reuniões, 

eventos e concursos. São livres desde que atendam aos clientes e quase todos, de alguma 

forma, são clientes em potencial. 

Nelas também estão anunciadas a liberdade e autonomia dos professores, os quais são 

livres para escolher os livros didáticos, mas precisam escolher livros didáticos. Livros 

elaborados a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e analisados e classificados 

pelo Ministério da Educação. Outros professores são livres para seguir as apostilas do começo 

ao fim. Outros são livres porque não dispõem de livros, nem de apostilas, e por isso clamam ou 

reclamam e acabam utilizando os livros, ou apostilas de outros. São livres para seguirem as 

ementas, participarem das formações, cumprirem todas as exigências, participarem de todas as 

reuniões, preencherem todas as fichas, responderem a todas as burocracias e prepararem os 

alunos para os exames. Assim, aprende-se que se é livre para fazer tudo, desde que se esteja 

dentro da norma, da lei. Livres para repetir o que se deseja que se diga, livres para fazer o que 

se deseja que se faça ou utilize. Livres desde que bons, dóceis, disciplinados, tarefeiros, 

participativos, responsáveis. A máquina produzindo e ampliando o negócio. 

 

A miséria de nossa educação até nossos dias reside em grande parte no fato de que o 

Saber não se sublimou para tornar-se Vontade, realização de si, prática pura. Os 

realistas sentiram essa necessidade e preencheram-na, mediocremente por sinal, 

formando ‗homens práticos‘ sem idéias e sem liberdade. A maioria dos futuros 

mestres é o exemplo vivo dessa triste orientação. Cortaram-lhes magnificamente as 

asas: agora é sua vez de cortar as dos outros! Foram adestrados é sua vez de adestrar 

(STIRNER, 2001 : 81)! 
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Professores precisam participar, estão no fluxo e aprendem a repetir as narrativas 

pedagógicas, falam sobre teorias de desenvolvimento e aprendizagem, sobre inclusão, 

autonomia, democracia, trabalhos utilizando a metodologia de projetos, avaliação formativa, 

formação continuada. Trabalham em muitas escolas, ampliam sua carga-horária. Para alguns 

professores, a aposentadoria significa começar a viver. Para outros, que foi a maioria dos 

entrevistados nessa pesquisa, aposentar significa o retorno às atividades de docência via um 

novo concurso. As justificativas para isso são: ―porque não consigo parar‖, ―sou muito novo 

para não fazer nada‖. Para um diretor, ―minha aspiração profissionalmente, é aposentar na rede 

estadual e retornar ao município como professor para dar aula‖; um outro diz: ―pretendo 

aposentar no Estado e ir para o Ensino Superior‖. Professores estão escolarizados, fazem parte 

da máquina e são peças do negócio. Estão no fluxo e, para sentirem-se vivos, pretendem 

manter-se no fluxo. Muitas vezes, por uma simples questão de sobrevivência. 

As crianças confinadas nas escolas têm seu tempo ocupado com tarefas, nelas são 

alunos e precisam avaliar e serem avaliados constantemente. Aprendem a repetir o professor 

ou escrever o que ele deseja que seja escrito para passar por uma etapa da escolarização. 

Aprendem a serem dependentes e inseguros. Aprendem, assumem e vivem valores de uma 

sociedade autoritária, individualista, competitiva e moralista. Aprendem esses valores nas 

práticas cotidianas da escola. Um exemplo a partir das práticas é a forma de lidar com as 

avaliações. Conversando com duas crianças sobre as provas, pergunto sobre qual a nota que 

tiraram na última avaliação, ambas olham uma para a outra e não dizem. Pergunto: por que não 

querem falar? Respondem que não podem. Pergunto novamente: por quê? Respondem que a 

professora explicou que não devem contar a nota um para o outro. Mantenho o por quê? As 

crianças com seu discurso decorado respondem: ―porque a nota é um documento secreto é 

como a senha do cartão do banco ninguém pode saber, senão podem saber quanto temos.‖ 

Outro exemplo: uma prova de Geografia na qual o assunto era moradia: 
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Por que existem crianças que moram nas ruas? Assinale duas das possíveis causas 

dessa situação marcando um (X) nos quadrinhos ao lado delas. 

[   ] Porque nas ruas as crianças não sofrem com o frio nem com a falta de conforto. 

[   ] Muitas crianças que vivem nas ruas fugiram de casa. 

[   ] Os pais dessas crianças não querem morar em um lugar mais adequado. 

[   ] As famílias não têm condições para morar em lugar mais seguro 

 

Nessa questão, as respostas corretas, segundo o gabarito da professora, eram a 

segunda, vivem na rua porque fugiram de casa, e a quarta, as famílias não têm condições para 

morar em lugar mais seguro. Pode-se enumerar alguns pontos que merecem uma atenção, no 

entanto, interessa neste momento, perguntar: o que essas crianças estão aprendendo? 

Aprendem, dentre outras coisas, que a responsabilidade é sua e que é pobre quem quer, que 

mora na rua quem quer. 

Inúmeros são os exemplos dessas aprendizagens na escola. As crianças seguem 

normatizadas, normalizadas e apaziguadas, escolarizadas, portanto, ―a vida escolar só 

engendra filisteus. Adquirimos o hábito, em nossa infância, de resignarmo-nos e adaptarmo-

nos à vida positiva, adaptamo-nos à nossa época, tornamo-nos seus servidores, o que se 

conveio chamar de bons cidadãos‖ (STIRNER, 2001 : 77). 

A maquinaria reforma e é reformada, sem parar, em nome da crise. Diante da 

maquinaria escolar, ―a prisão é, então, um instrumento de recrutamento para o exército dos 

delinqüentes. É para isso que ela serve. Fala-se, há dois séculos: ‗A prisão fracassa, pois ela 

fabrica delinqüente‘. Eu diria, antes, ela é bem sucedida, pois é isso que se lhe quer‖ 

(FOUCAULT In: POL-DROIT, 2006 : 48). Olha-se, nesta pesquisa, para a escola desse jeito, 

ela é bem sucedida, ela não está em crise, ela não fracassa. Ela funciona, é uma maquinaria, 

um grande negócio, material e imaterial. 

Dentro e fora da escola fala-se sobre crise, os problemas, as ausências, as limitações, 

as faltas, os recursos: esses constantemente apontados como motivos da crise. Para um diretor 

entrevistado, o desafio na gestão ―são os recursos, ou melhor a falta deles‖, para outro, ―os 
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principais desafios são: a questão financeira e a estrutura física da escola‖. Os fracassos são 

denunciados em jornais, revistas e outros meios de comunicação, deles alguns recortes 

comuns: ―Os professores são mal-preparados‖, ―Os alunos não querem estudar‖, ―Os alunos 

chegam cada vez mais fracos‖, ―As produções estão a cada dia piores‖, ―Os pais não 

participam‖, ―As famílias não têm estrutura‖, ―A violência na escola está cada vez maior‖. 

Crise e educação: lugar comum para um gestor entrevistado, cuja maior dificuldade na gestão é 

―lidar com a situação caótica que está a educação‖; para outro, o maior problema é: ―a falta de 

comprometimento dos professores, existem muitas faltas. Outro problema são os alunos de 

fora que vem e ficam ali e a polícia não faz nada. A segurança é outro problema da escola, 

existe risco de vida de alunos e professores‖; e outro: ―um dos maiores problemas da escola 

são os alunos que não fazem suas obrigações. Os alunos não valorizam sua formação‖; e ainda:  

―o problema da escola é a falta da família, falta de responsabilidade, falta de autoridade. Outro 

problema é a falta de equipe e de estrutura física para os profissionais. Precisamos urgente de 

psicólogo na escola‖. São imperfeições arroladas para justificar e permitir a ampliação infinita 

de formas de governar mais e melhor. Práticas discursivas que aperfeiçoam, reformam e 

conformam. 

Os dados
13

 da prova Brasil, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), divulgados na mídia em cadeia nacional de rádio e televisão, reforçam a crise e o 

fracasso. Segundo os dados do IDEB, a média total nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

em 2005, foi 3,8 e, em 2007, foi 4,2; a meta para 2021 é 6,0. No mesmo documento, encontra-

se que a meta 6,0 já foi atingida em 2007 pelas escolas da rede privada de ensino, dado que 

não foi veiculado na mídia. Quanto aos anos finais do Ensino Fundamental, o total em 2005 foi 

                                                 
13

 Os dados oficiais aqui, como nos demais segmentos deste trabalho não são utilizados como prova da crise ou 

do fracasso, mas como elos de propaganda para justificar a crise e reformar a máquina. Também quando se 

chama a atenção para o que não é divulgado, faço-o somente para dar visibilidade ao que são os dados. Trata-se 

de divulgar apenas o que interessa e como interessa.  
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3,5 e, em 2007, manteve-se em 3,5; a meta para 2021 é 5,5; já as escolas da rede privada de 

ensino, em 2007, atingiram como média 5,8
14

. Numa propaganda divulgada na rede nacional 

de televisão assistimos: ―Já conquistamos muito e precisamos de sua ajuda para melhorar a 

educação do país.‖ O mundo permanecerá assim, em progressivo aperfeiçoamento. 

Todavia, esses dados mostram, neste momento, um dos aspectos do discurso que se 

apresenta como verdade. Dá-se a conhecer que se tem uma situação caótica, que a crise é 

muito grande e que a alternativa é mais escolarização. Isso justifica a ampliação do tempo, das 

horas, dos especialistas, dos aprovados, dos certificados, dos recursos, dos cursos, das 

avaliações e dos responsáveis pela situação. Os dados, enfim, produzem um tipo de crise e a 

crise é a oportunidade para reformar as práticas discursivas, manter a maquinaria funcionando 

e ampliar o negócio. 

Na sociedade de controle, tudo se negocia, ―ela anula, quando não absorve, tanto as 

possíveis revoluções molares quanto as moleculares; incentiva e convoca à participação 

democrática para imobilizar resistências libertadoras e liberadoras; oferece integrações, 

benefícios, atrativos de segurança, opõe e transforma inimigos em adversários e vice-versa, 

segundo as pragmáticas conveniências‖ (PASSETTI, 2007 : 29). Democracia na escola 

aparece como aprendizagem de negociar, como diz um diretor na entrevista: ―democracia, não 

é fácil, é complicado, é preciso muita paciência para lidar com ambas as partes, muito jogo de 

cintura, às vezes não sei como fazer‖. 

Fracassos, ausências, deficiências, dificuldades que alimentam a produção de 

infindáveis notícias, pesquisas, programas, projetos, formações e reformas. Ora, escreve 

Stirner, ―até o dia de hoje, o princípio da revolução mais não fez do que lutar contra esta ou 

aquela ordem estabelecida, isto é, limitou-se a ser reformista‖ (2004 : 92). A generalização da 

normalização opera por meio da criação de anormalidades que devem ser tratadas, reformadas, 

                                                 
14

Disponível em www.portalideb.inep.gov.br , acessado em 28/08/08. 

http://www.portalideb.inep.gov.br/
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reeducadas, um processo sem fim, um grande negócio, ou simplesmente o tratamento como 

correção das imperfeições naturais desde o nascimento. 

A crise que interessa nesta pesquisa é a da administração escolar. Sobre os fracassos 

dos diretores escolares, ou das lideranças escolares encontra-se no documento Progestão, ao 

justificar a formação dos gestores, a percepção de que esse é um curso, ―destinado aos 

dirigentes e às lideranças da escola, visando superar lacunas existentes no campo das políticas 

de formação continuada desses profissionais‖ (MACHADO, 2006 : 23). Ainda no documento, 

lê-se que a organização da formação teve como base as necessidades dos gestores, levantadas a 

partir de pesquisa realizada pelo CONSED: ―foram identificadas as dificuldades de esses 

profissionais lidarem, entre outras, com: processos participativos, relações com a comunidade, 

coordenação pedagógica da escola, gestão financeira, gestão de recursos humanos, evasão e 

repetência, violência, indisciplina, articulação do corpo técnico administrativo, funcionamento 

dos conselhos escolares‖ (MACHADO, 2006 : 27)
15

. 

Para essa pesquisa, a escola não fracassa, está muito bem, cumpre seu papel e está 

cada vez mais atendendo sua função; o que produz está de acordo com o que dela se espera. 

Está planejada para produzir necessidades e sujeitos necessitados a fim de justificar sua 

existência, permanência, ampliação e reforma. A escola no século XXI continua reeducando e 

produzindo os ―homens utilizáveis‖. Ensina muito! Inclui todos, ou quase todos! Acentua a 

diferença! Produz violência! Anestesia! Normaliza! Apazigua! Conserva! Monitora! Trata! 

Uma maquinaria, um grande negócio. 

Quando se afirma que a escola moderna é um grande negócio é porque, desde sua 

criação, ela cresce, mas também, porque foi um grande negócio para os jesuítas quando vieram 

para o Brasil, com o desejo de produzir o seu homem utilizável: os católicos. Um grande 

                                                 
15

 Segundo o documento Progestão, o Consed/Renageste realizou um levantamento sobre as necessidades dos 

gestores escolares; por intermédio de um instrumento que foi aplicado nas escolas públicas estaduais com o 

apoio das Secretarias de Educação. 
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negócio para o Estado educador, quando desejou construir seu homem utilizável: o homem 

moderno. Um grande negócio para a manutenção do sistema capitalista, quando deseja 

produzir o seu homem utilizável: o cidadão democrático, o consumista, a empresário de si, o 

gestor. Sempre um grande negócio. Lugar de negociações. 

Mudam as estratégias, mudam as tecnologias, mas a escolarização continua a produzir 

―homens utilizáveis‖. Um negócio onde, cada dia, mais pessoas estão matriculadas. Um 

negócio que não cessa! Produz muito! Produz verbas! Produz imposto! Produz cursos! Produz 

leis! Produz propagandas! Produz cargos! Produz votos! Produz construção! Produz livros! 

Produz materiais escolares! Produz professores! Produz autores! Produz eventos! Produz 

discursos! Produz equipamentos! Produz especialista! Produz doenças! Produz medicamentos! 

Produz receitas! Produz teorias! Produz consumidores! Produz cidadãos! Produz alunos! 

Produz o normal e o anormal! Produz criações na escola, sobre a escola e para a escola. Produz 

guerra. Produz! 

A escola disciplina e controla. Para dar conta disso, cria tecnologias de regulação e de 

autorregulação. Uma das tecnologias de regulação que a escola produz está na ―gestão‖ e na 

intenção de educar para ser gestor. A gestão aparece para superar a administração educacional, 

superar essa racionalidade, superar a lógica do chefe, patrão e diretor, do professor, trata-se de 

um dispositivo. Busca-se dispositivo no que Foucault escreve 

 

através desse termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são 

elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 

elementos. 

[...], entendo dispositivo como um tipo de formação que, em um determinado 

momento histórico, teve como função principal responder a uma urgência 

(FOUCAULT, 1995 : 244). 

 

Essa racionalidade aos poucos aparece para cada um, ser gestor, governar e ser 
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governado. As práticas discursivas prescrevem formas de gestar a vida, dentro do permitido, 

dentro da norma, em busca de uma sociedade democrática e da construção de um cidadão 

autônomo e participativo. 

A escola, local do ensino formal, é o momento em que a educação se sujeita à 

pedagogia, cria situações próprias para o seu exercício, produz seus métodos, estabelece suas 

regras, delimita os tempos e constitui seus quadros de especialistas. Esse aparato tecnológico 

faz a escola aparecer como espaço privilegiado onde se aprende, transmite-se e desenvolve-se 

o saber legitimado. A escola se estabelece como uma necessidade da modernidade e, como tal, 

passa a ser um espaço estendido a uma parcela cada vez maior da população. Essa ampliação 

da escola, compreendida como uma conquista, expressa na Constituição como um direito, 

assumida pela população como um desejo, traduz-se na expressão: escola para todos! E na 

luta: educação de qualidade! E no modelo de escola: democrática! E no homem utilizável: o 

gestor! 

No documento referência do CONAE 2010, o eixo III, tem como título Qualidade da 

educação, Gestão Democrática e Avaliação, nele define-se que ―a educação como qualidade 

social e a democratização da gestão implicam a garantia do direito à educação para todos, 

por meio de políticas públicas, materializadas em programas e ações articuladas, com 

acompanhamento e avaliação da sociedade, tendo em vista a melhoria dos processos de 

organização e gestão dos sistemas e das instituições educativas‖. No item seguinte acrescenta-

se: ―nesse sentido, tem-se como concepção político-pedagógica a garantia dos seguintes 

princípios: o direito à educação, a inclusão e a qualidade social, a gestão democrática e a 

avaliação emancipatória‖
16

. 

A escola tem por finalidade criar uma subjetividade específica, o sujeito moderno, 
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 Retirado de http://conae.mec.gov.br acessado em 10/11/09 
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cidadão que acredita ser livre, que pensa que é gestor da sua vida, mas que responde às 

necessidades e aos controles. Modulações que sofrem alterações, alterações cada vez mais 

rápidas e, nelas, acrescentam-se exigências às quais se somam as anteriores. Como proposto 

nos PCN: 

 

Um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de interferir 

criticamente na realidade para transformá-la, deve também contemplar o 

desenvolvimento de capacidades que possibilitem adaptações às complexas 

condições e alternativas de trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez na 

produção e circulação de novos conhecimentos e informações, que têm sido 

avassaladores e crescentes. A formação escolar deve possibilitar aos alunos as 

condições para desenvolver competências e consciência profissional, mas não 

restringir-se ao ensino de habilidades imediatamente demandadas pelo mercado de 

trabalho (BRASIL, 1997 : 47). 

 

O local de ensinar já está legitimado, legalizado, institucionalizado; essa 

aprendizagem acontecerá na escola, local por excelência que pretende ensinar tudo a todos. 

Educar e reeducar exige um aparato tecnológico que a pedagogia produziu, produz e 

continuará produzindo, em nome de ensinar tudo a todos: em nome do direito, da igualdade e 

da ciência, em nome dos modelos e do moderno, na manutenção e ampliação dos universais e 

das utopias que pretendem produzir homens para responder às urgências. Mas, quais 

urgências? E que cidadãos, se no regime do controle nada se encontra acabado? Cidadãos 

preparados para participar, tolerar, incluir. Escrevem Aquino e Ribeiro (2009), uma pedagogia 

da multiplicidade, segundo a qual a intervenção escolar não se fixaria pelo conflito, mas pelo 

consenso, não pela imposição, mas pela participação, não pela segregação, mas pela inclusão. 

Escolarização é transformação dos selvagens, indisciplinados, ignorantes, 

hiperativos, improdutivos em humanos, em cidadãos. Segundo Beltrão (2000), é a 

transformação em corpos dóceis, mentes vazias e corações frios. Transformação em gestores, 

divíduos, capazes de se governar e governar os outros dentro das modulações e dos fluxos. 

Transformações para a qual a pedagogia não cessa de interceder com seus artefatos. 
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a pedagogia e seus artefatos 

 

Por que adulto vê problema em tudo? 

Quem inventou a escola? 

Por que tem tarefa?
17

 

 

O espaço cercado, vigiado e controlado permitiu e permite a produção de saberes 

sobre: a criança, o aluno, o professor, o diretor, o currículo, a avaliação, a escola; saberes que 

constituem o discurso ou o campo pedagógico. Um saber sempre vinculado a um ideal de 

homem e a um projeto de sociedade universalizadora. Embora o discurso pedagógico seja 

pretensioso, apresentado como um projeto totalizador, a forma como ele aparece no cenário 

educacional remete a recursos e metodologias. São tecnologias produzidas e anunciadas com a 

função apenas de auxiliar o desenvolvimento dos indivíduos; são práticas que visam à 

mediação e nunca aparecem como produtoras de pessoas; são, enfim, práticas do bem, do bom, 

do moderno, do melhor. Para Foucault, a Pedagogia, ―se formou a partir das próprias 

adaptações da criança às tarefas escolares, adaptações observadas e extraídas do seu 

comportamento para tornarem-se, em seguida, leis de funcionamento das instituições e forma 

de poder exercido sobre as crianças‖ (1996a : 122). Adaptações que se aperfeiçoam, pois não 

se trata apenas de vigiar e punir, mas de incluir, monitorar e controlar. 

A pedagogia, longe de ser uma prática neutra, um mero espaço de possibilidades para 

o desenvolvimento ou melhoria, é espaço de produção de formas de experiência de si, nas 

quais os indivíduos se tornam sujeitos de modo particular. As práticas pedagógicas aparecem 

em espaços institucionalizados onde a pessoa pode desenvolver-se, recuperar-se e reeducar-se: 

―o dispositivo pedagógico produz e regula, ao mesmo tempo, os textos de identidade e a 

identidade de seus autores‖ (LARROSA, 1995 : 46-47). 
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 Perguntas de uma criança sobre as práticas na escola. 
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Aos dispositivos pedagógicos, interessa a identidade, produzir identidades para os 

alunos, para as escolas, para os sistemas. Contudo, identidades são discursos, construções, são 

uma criação do Estado. “no caso das identidades nacionais, é extremamente comum, por 

exemplo, a apelo a mitos fundadores. [...] É necessário criar laços imaginário que permitam 

‗ligar‘ pessoas que, sem eles, seriam simplesmente indivíduos isolados, sem nenhum 

‗sentimento‘ de terem qualquer coisa em comum.‖ (SILVA, 2000 : 85). A construção da 

identidade é incessantemente solicitada nas práticas escolares. Aprendendo a ter e construir 

uma identidade, estamos prontos para nos enquadrarmos, para dizer quem somos, o que somos, 

o que fazemos, pensamos e porque agimos dessa ou daquela forma. Somos identificados em 

tais e tais grupos. Identidade funciona para controlar. Deleuze (2004), ao perguntar se existe 

uma relação de identificação entre o advogado e Bartleby, responde: ―No mais das vezes, uma 

identificação parece fazer com que intervenham três elementos, que aliás podem alterar-se, 

permutar-se: uma forma, imagem ou representação, retrato, modelo; um sujeito ao menos 

virtual; e os esforços do sujeito para tomar forma, se apropriar da imagem, adaptar-se a ela e 

adaptá-la a si‖ (DELEUZE, 2004 : 89). A primeira produção textual de uma criança na 4ª. série 

(ou 5º. Ano) em 2010, intitula-se: Quem sou eu? Nas orientações para a produção a professora 

sugere que no primeiro parágrafo as crianças escrevam as características físicas e emocionais, 

entre parênteses estava escrito (seu jeito de ser); no segundo parágrafo escrevam sobre sua 

família, amigos, escola e coisas que gosta; e no terceiro parágrafo,escrevam sobre seus sonhos, 

desejos para 2010 e para o futuro. Conhecer para governar, para governar é preciso conhecer 

os indivíduos a serem governados, para autogovernar é preciso conhecer-se a si próprio. 

As narrativas pedagógicas buscam introduzir modulações de currículo, professor, 

aluno e escola, os quais, compartilhados nos processos de formação, funcionam como 

mecanismos para aperfeiçoamentos constantes. Modulações que se modificam, inovam, 

aparecem, desaparecem e tornam a reaparecer com muita velocidade. Nelas há uma intenção: a 
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busca por aperfeiçoar o instituído, conservando o estabelecido; 

 

sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo 

indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de 

discurso, segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que 

estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de 

educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos 

discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo (FOUCAULT, 1996b 

: 43-44). 

 

As narrativas pedagógicas no final do século XX e começo do século XXI reforçam 

os ideais de práticas democráticas; construção de sujeitos críticos e autônomos; aprendizagens 

fundamentadas em abordagens construtivistas ou sociointeracionista; organizações curriculares 

multidisciplinares, pluridisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares; metodologias que 

se propõem a ensinar de acordo com os quatro pilares para educação do século XXI, os quais 

foram estabelecidos pelo Relatório da UNESCO: aprender a aprender, aprender a conhecer, 

aprender a ser, aprender a conviver (DELORS, 2000). Modulações porque ―os confinamentos 

são moldes, distantes moldagens, mas os controles são uma modulação, como uma moldagem 

auto-deformante que mudasse continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas 

malhas mudassem de um ponto a outro‖ (DELEUZE, 2006 : 221). Modulações apresentando-

se como melhores, novas, apontando as anteriores com: falhas, com problemas, ultrapassadas e 

tradicionais, possibilitando as infinitas reformas, as inúmeras negociações e as múltiplas 

guerras. Como tudo é dito, para justificar que as propostas anteriores eram boas, mas 

apresentavam descompasso entre objetivos e a forma de alcançá-los, os PCNs buscam a 

superação dessa contradição. 

 

A análise das propostas curriculares oficiais para o ensino fundamental, elaborada 

pela Fundação Carlos Chagas, aponta dados relevantes que auxiliam a reflexão sobre 

a organização curricular e a forma como seus componentes são abordados. 

Segundo essa análise, as propostas, de forma geral, apontam como grandes diretrizes 

uma perspectiva democrática e participativa, e o ensino fundamental deve se 

comprometer com a educação necessária para a formação de cidadãos críticos, 

autônomos e atuantes. No entanto, a maioria delas apresenta um descompasso entre 

os objetivos anunciados e o que é proposto para alcançá-los, entre os pressupostos 
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teóricos e a definição de conteúdos e aspectos metodológicos. 

A estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais buscou contribuir para a 

superação dessa contradição (BRASIL, 1997 : 57). 

 

A modernidade em educação se abre com a obra de Comenius (2002), Didática 

Magna, uma obra totalizadora, completa e universalizante: a promessa da pedagogia moderna. 

Um regime paradigmático de saber acerca da educação da infância e da juventude através de 

uma nova tecnologia social: a escola. Os discursos pedagógicos continuam buscando, em 

Comenius, essa pretensão moderna, universalista e democratizante de ensinar tudo a todos, 

ideal que permite uma educabilidade infinita. 

As narrativas pedagógicas, cada vez mais estimuladas pela psicologia cognitiva e 

pelas tecnologias, tentam construir uma vontade didática capaz de dirigir a escolarização não 

só da infância e da juventude, mas dos adultos, da melhor idade, de quase todos. Varela (1991) 

mostrou que a psicologia se encarregou de fabricar o mapa da mente infantil para assegurar de 

forma definitiva a conquista da infância, e a pedagogia utiliza a psicologia para dotar seus 

artefatos de certa cientificidade, o que os torna mais difícil de serem colocados em questão. 

Conhecer o sujeito, para realizar uma pedagogia centrada no aluno significava, e ainda 

significa, obter uma radiografia precisa de cada um dos alunos. A psicologia tornou-se o centro 

das explicações sobre as crianças e apresentou as definições de aprendizagem que auxiliaram e 

auxiliam os pedagogos a planejar, avaliar e controlar. Aquino escreve que ―O diapasão 

psicologizante, fruto dessa habilidade implacável dos psicólogos clínicos, é aquele que nos faz 

mirar o outro com estranheza, buscando nele uma inadequação, um desequilíbrio, uma 

carência de algo que não sabemos exatamente o que é‖ (2002 : 138). 

 Criaram e se criam novas regras, novos espaços, novos instrumentos e novas 

tecnologias com o objetivo de ensinar e aprender melhor, de maneira mais rápida, com mais 

eficiência, as competências do homem utilizável do momento, o gestor. Não por acaso, cria-se 
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continuamente o novo em educação e os discursos pedagógicos estão sempre demandando 

infinitas reformas. Contudo, a despeito das mutações e novidades nas narrativas pedagógicas 

oficiais, desde a criação da instituição escolar, muitos de seus dispositivos originários foram 

mantidos: a escola continua a disciplinar e a pedagogia permanece prescritiva por excelência.  

Essa prescrição da pedagogia é visível nos eventos na área da educação. Nos cursos de 

formação, sempre há uma teoria melhor, uma saída, um método melhor, uma estratégia mais 

elaborada, uma metodologia mais adequada: sempre é possível fazer melhor, sempre é possível 

resolver: ―Vou para escola agora não mais como aluna, mas como pesquisadora, acadêmica, 

formanda do curso de Pedagogia, ciente de que posso fazer coisas muito melhores do que 

aquelas que vejo hoje nestas escolas...‖
18

. 

No século XXI, outras ciências ganham espaço na formação de professores e, em 

especial, nas formas de pensar a criança, a escola, o currículo, a diversidade, a pluralidade, a 

inclusão, as tecnologias da comunicação e da informação e a gestão. É um século em que 

explicações, dentre elas, as da sociologia, da antropologia, da medicina, da psiquiatria e da 

administração se pulverizam nas escolas. São outros especialistas explicando as crises da 

escola e as formas de resolvê-las; são outras figuras na escola: os amigos da escola, os 

voluntários, os parceiros e outras denominações, são outras organizações dentre essas, as não-

governamentais. Outras e sempre mais inovações necessárias para ajudar a guardar, durante 

uma série de horas, o maior tempo possível, uma parte cada vez maior da população, durante 

um tempo cada vez maior, visando a preparar para a cidadania, segundo as necessidades que 

requer o capitalismo de consumo. 

Apesar das reformas na escola e na pedagogia, essas continuam a buscar ensinar 

tudo a todos. Buscam disciplina, obediência, tolerância, participação controlada e não 

                                                 
18

 Resposta de uma aluna da sexta fase do curso de Pedagogia falando sobre sua pesquisa de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), recebido num mail em abril de 2008. 
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suportam o contrário. 

 

Deseja-se na sociedade de controle a certeza de contribuir como moderação para o 

inacabado e crer que isso depende de mim até o desdobramento infinito. Sob uma 

expectativa de colaboração tamanha, não cabem tolerâncias com quaisquer 

infrações; elas dizem respeito apenas a comportamentos regráveis e organizados em 

uniformidades, como confirmação do direito de domínio do superior que seleciona 

outro tolerável. Somente cabem tolerâncias, segundo práticas de adesão 

(PASSETTI, 2007a : 35). 

 

As escolas criam mais e mais explicações com a intenção de conter as resistências 

ativas e conservar. Resistências aqui no sentido de ―que não há relações de poder sem 

resistências; que estas são tão mais reais e eficazes quanto mais se formem ali mesmo onde se 

exercem as relações de poder; a resistência ao poder não tem que vir de fora para ser real, mas 

ela não é pega na armadilha porque ela é compatriota do poder. Ela existe tanto mais quanto 

ela esteja ali onde está o poder; ela é, portanto, como ele, múltipla e integrável a estratégias 

globais‖ (FOUCAULT, 2003 : 249). 

Na tentativa de conter as resistências nas escolas, busca-se ocupar todo o tempo, 

avaliar, classificar, selecionar, formar, conformar, normalizar, monitorar e medicalizar, 

 

medicalizando o que passa a ser construído como espaço de vulnerabilidade em 

corpos tenros expostos ao risco de transtornos de conduta, se não forem tratados, e 

projetados como o perigo do Transtorno Anti-Social. [...] Conceito propício a uma 

época em que transtornar, independente de índices catalogáveis, é uma ameaça à 

vida entendida sob o parâmetro da segurança, do medo e do castigo, da 

vulnerabilidade e da qualidade de vida (OLIVEIRA, 2009 : 347). 

 

Por quê? Talvez porque, lembrando Deleuze, em conversa com Foucault, ―se as 

crianças conseguissem que seus protestos, ou simplesmente suas questões, fossem ouvidos em 

uma escola maternal, isso seria o bastante para explodir o conjunto do sistema de ensino. Na 

verdade, esse sistema em que vivemos nada pode suportar: Daí sua fragilidade radical em 

cada ponto, ao mesmo tempo sua força global de repressão‖ (In: FOUCAULT, 1995 : 72). Daí 

a necessidade de construir artefatos para ocupar todo o tempo e desenvolver estratégias e 
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dispositivos para governar cada vez mais e melhor. 

Para Corrêa (2006), as tarefas, os afazeres das escolas, fazem parte de uma arte de 

governar. Para dizer como fazer na escola, para assumir cargos, para propor reformas, é 

preciso estar no fluxo, apresentar alternativas para salvar ou reformar a escola, de preferência 

sem mexer muito e, principalmente, sem colocá-la em questão. O grande número dos 

problemas na escola apresenta como solução: mais escola. Se crianças não aprendem: aulas de 

reforço. Se professores não ensinam de acordo com o proposto, segundo o projeto e com as 

diretrizes dos sistemas: cursos de formação. Se projetos não encontram espaços para sua 

implementação: reformas, grupos de estudos e novos projetos. Se diretores, coordenadores, 

chefes, professores, alunos não desempenham bem todas as suas funções: curso de formação 

de gestores. 

Um projeto educacional formulado nos termos convencionais gira sempre e 

indefinidamente em torno dos mesmos e insolúveis problemas; os modelos formulam apenas 

as questões que estão preparadas para responder. Os regimes disciplinares privilegiam e 

acionam a fixidez da norma, esquadrinham os espaços, os tempos e os indivíduos de acordo 

com normal/anormal, disciplinado/indisciplinado, alfabetizado/analfabeto. A investida 

governamentalizadora aciona o efeito modular da norma, mapeando e recolhendo a 

multiplicidade de ações emergentes em determinado plano (sempre contingencial) de 

possibilidades de condutas (AQUINO; RIBEIRO, 2009). 

Os programas, as propagandas e os cursos, apresentam narrativas inquestionáveis tais 

como: Ensinar tudo a todos! Escola para todos! Por uma educação de qualidade para todos! 

Todos têm capacidade de aprender! Nunca é tarde para começar a estudar! A educação 

assegura o sucesso! A educação é o caminho para o desenvolvimento de uma sociedade! A 

escola está em crise! Por uma escola cidadã, democrática! Ser responsável é participar! Gestão 

democrática o caminho para resolver os problemas da escola! São práticas discursivas que 
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circulam na escola e encaminham para a mesmice, para uma paisagem monótona. Em geral, o 

que conseguem é perpetuar o estabelecido: uma sociedade austera, hierárquica, competitiva, 

violenta, consumista, ordenada, eficaz e tecnologicamente especializada. Práticas discursivas 

que sempre encontram culpados, saídas e guias. Apontam crises e anunciam outras reformas.  

A partir da narrativa pedagógica, numa determinada época, um aluno não podia falar 

com o outro, esse era o ideal para aprender; hoje, uma das exigências é a de desenvolver a 

habilidade de trabalhar em grupo, aprender a ser gestor, governar, buscar o consenso, tolerar. 

Então a narrativa muda, e o que importa, o que se prescreve nos documentos, é o 

desenvolvimento de uma socialização e de cooperação, encontra-se nos PCNs, ―o trabalho em 

grupo, ao valorizar a interação como instrumento de desenvolvimento pessoal, exige que os 

alunos considerem as diferenças individuais, tragam contribuições, respeitem as regras 

estabelecidas, proponham outras, atitudes que propiciam o desenvolvimento da autonomia na 

dimensão grupal‖ (BRASIL, 1997 : 95-96). 

Numa época em que a disciplina em sala de aula era responsabilidade do professor, 

ele era o vigia, os alunos sentavam enfileirados, essa era a forma mais didática de organizar a 

sala; hoje, na época do controle, fazer isso é tradicional, não é o mais didático, o discurso 

pedagógico prescreve outras formas de organização da sala de aula, dentre elas: formação de 

grupos, disposição das carteiras em semicírculo, disposição por estação de trabalho e outras, 

compondo propostas que aparecem como as mais adequadas ao momento, mais modernas. 

Mais do que uma competência necessária, um dispositivo da sociedade de controle, uma vez 

que todos precisam aprender a ver e ser vistos, avaliar e ser avaliados, monitorar e ser 

monitorado, controlar e ser controlados, governar e ser governados, não basta o olhar do 

professor, interessa o olhar de todos o maior tempo possível, como interessa aprender a olhar o 

outro, a controlar o outro, ser responsável por manter o outro dentro da norma, dentro da 

ordem, da lei. Aprender a ser polícia. 
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A política de gestão da escolarização brasileira produziu os homens utilizáveis para 

cada tempo, produziu e continua produzindo de acordo com as exigências do momento. A 

narrativa pedagógica contribuiu na condução e produção dos modos de subjetivação e na 

construção do controle da escola pelo Estado. Escrevem Aquino e Ribeiro (2009), não mais a 

exclusão dos diferentes, mas a adesão voluntária de todos; não apenas a coerção do 

disciplinamento, mas a cooptação do controle; não apenas a contenção física dos corpos, mas a 

incitação da coletividade rumo a ideais consensuais. Narrativas que contribuem na produção 

do homem globalizado, o cidadão democrático, o gestor, ―de sorte que é o próprio trabalhador 

que aparece como uma espécie de empresa para si mesmo‖ (FOUCAULT, 2008a : 310). 

Uma forma de definir a pedagogia, os pedagogos e a narrativa pedagógica que 

produzem é esse desejo de intervir na subjetividade. Uma forma de fabricação de modos de 

subjetivação. 
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gestão, gestor, um dispositivo 

 

Ser gestor é gerenciar conflitos, 

Ser líder, 

Respeitar as diferenças; 

Oportunizar o crescimento das pessoas; 

Saber ouvir; 

Estar presente
19

 

 

Problematizar a gestão democrática, é tentar compreender a formação de certa 

racionalidade das políticas da educação, com o foco na gestão escolar democrática provocada 

por vivências, leituras de livros e de documentos que projetam: eis o gestor democrático. Uma 

tentativa de compreender algumas práticas, compreender qual racionalidade a escola está 

formando neste momento. Encontra-se em Deleuze que ―mais do que de processos de 

subjetivação, se poderia falar principalmente de novos tipos de acontecimentos: 

acontecimentos que não se explicam pelos estados de coisa que os suscitam, ou nos quais eles 

tornam a cair. Eles se elevam por um instante, e é este o momento que é importante, é a 

oportunidade que é preciso agarrar‖ (2006 : 218). A gestão democrática é o efeito temporário 

em um jogo de forças, um jeito de administrar, gerenciar, controlar, pensar, exercer, fazer 

funcionar a vida, as instituições e as pessoas, uma estratégia de governo. 

Aprendizagens e orientações sobre a gestão da saúde, do conhecimento, da 

alimentação, da atividade física, dos direitos, do ambiente e do planeta interessam na medida 

em que funcionam como um sistema de dizer a verdade sobre si, como um sistema de controle 

e consumo. Os PCNs, orientações curriculares para escola deste tempo, apresentam os temas 

transversais. Neles as questões discutidas são: ética e pluralidade cultural, meio ambiente, 

saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. Na apresentação do documento, define-se que 

―os objetivos e conteúdos dos Temas Transversais devem ser incorporados nas áreas já 

                                                 
19

 Resposta de um diretor entrevistado na pesquisa sobre o que é ser gestor. 
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existentes e no trabalho educativo da escola‖ (1997 : 15). Não mais a criação de uma disciplina 

e um conjunto de conteúdos, mas conceitos que devem atravessar todas as áreas, todas as 

disciplinas, todos os corpos. 

Ao problematizar as questões relativas ao corpo, Soares (2008) escreve que o governo 

dos corpos se transformou em um processo individualizado de gestão e administração do corpo 

saudável, entendido como magro, leve, ágil e flexível. Uma gestão que se dá por meio de uma 

alimentação balanceada, exercícios físicos controlados, o controle do estresse e o estímulo da 

felicidade. Gestar seu corpo é produzi-lo dentro dessa normatização, é dizer como você está e 

quanto falta para atingir a meta de um corpo perfeito adequado aos padrões da modernidade. 

Gestar seu corpo é aprender que sempre faltará algo. 

Para a administração das escolas: gestão democrática. Gestão democrática tem como 

objetivos: tornar invisível, fazer circular, fazer participar, diluir, incluir, descentralizar, 

responsabilizar, democratizar, controlar, governar. Nas entrevistas, os diretores dizem que ser 

gestor é: ―saber ouvir, saber mudar, planejar e produzir‖; para outro é ―ser flexível, 

democrático, precisa ter autoridade‖; outro diretor diz que ―um gestor precisa de diplomacia, 

jogo de cintura, democracia, liderança‖; e outro diz que o gestor precisa ter ―conhecimento de 

leis, capacidade de intermediar conflitos, ser ponderado, saber ouvir‖; para outro: ―precisa ter 

visão, equilíbrio e conhecimento legal‖. 

As coisas existem, são gestionadas, mas não se sabe quem responde por essa gestão, 

não se localiza ―o gestor‖, precisa-se de um gestor em cada um e que cada um seja gestor. 

Culpam-se: os pais, as crianças, as famílias, o Estado, a Globalização, o Banco Mundial, a 

INFRAERO, a TIM, a TAM, a Globo, a Lei, o Governo, o parceiro, a Ong, ―não há 

visibilidade da chefia; na sociedade de controle a chefia transcende, resguarda um toque de 

imaterialidade, um flash de Deus‖ (PASSETTI, 2003 : 45). Agora, a busca é por corpos 

inteligentes, multiplicam-se os chefes, os gestores. 
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Na escola, noutros tempos, o diretor mandava e todos sabiam de onde vinha a ordem e 

a quem reclamar ou desobedecer. Ele era o vigia da torre. Com o gestor, as responsabilidades 

estão diluídas e não se consegue localizar o responsável, o chefe, o dono, o patrão; ele não 

aparece, não se encontra, a ele não se tem acesso, não se tem a quem reclamar, de quem 

cobrar, contra quem resistir, porque a responsabilidade é de cada um, é de todos; é um 

programa. Nas entrevistas com os gestores, eles falam da escola e dos problemas na gestão. 

Uma das respostas mais comum é que a escola está em crise: na busca por responsáveis, 

remetem a culpa para à família, para à formação dos professores, aos professores, aos 

psicólogos, aos diretores, aos alunos, ao governo, ao Estado. Para um diretor ―os desafios que 

enfrento na gestão são: falta de participação da comunidade, falta de comprometimento dos 

professores, falta de interesse da família, família muito distante, falta de interesse dos alunos e 

ausência do Estado‖. 

Lück (2006), autora referência em cursos de formação de gestores, ao apresentar as 

características da gestão, mostra a passagem da administração para a gestão quanto à questão 

da autoridade e de sua descentralização, oferecendo elementos para dimensionar a gestão como 

um dispositivo da escola. Aponta que essa descentralização acontece com a passagem da 

construção de mecanismos externos de controle de gestão, para a construção de mecanismos 

de autonomia de gestão pela unidade de atuação; pela passagem da tomada de decisão distante 

do âmbito de ação, para a tomada de decisão próxima do ambiente de ação; das competências 

técnicas localizadas de forma especializada em âmbito central, para competências técnico-

políticas construídas e disseminadas por todo sistema. 

Outro exercício envolvido na gestão democrática é fazer participar, a exigência de 

participação, a convocação a participar é uma constante. Noutros tempos, o diretor era a pessoa 

que dirigia, mandava e obedecia, cumpria e fazia cumprir ordens, era responsável pela escola. 

Neste tempo, espera-se que o gestor trabalhe democraticamente, o que implica solicitar a 
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participação e participar constantemente, pedir sugestões, precisa convencer, precisa operar na 

lógica de que a participação é uma forma de produzir o consenso e de garantir o 

comprometimento com o decidido. ―O Estado não investe mais na formação do corpo são. 

Agora ele necessita do corpo já agenciado: sua inteligência, participação contínua e defesa 

democrática‖ (PASSETTI, 2003 : 32). A participação é apresentada pelos diretores 

entrevistados como um dos desafios na gestão e dizem: ―o grande desafio na gestão da escola é 

a falta de interesse das famílias, para elas a escola é do Estado e ele que se vire com os filhos 

deles‖; ―para mim é em especial o professor, ele precisa vestir a camisa, mas não veste, estão 

muito acomodados‖; ―a ausência da comunidade, a falta de participação, a escola não é 

problema dos pais‖. 

A ênfase nos resultados é outra característica da gestão. O gestor precisa preocupar-se 

em manter o índice de aprovação, aumentar o número de alunos, aumentar o tempo de 

permanência dos alunos na escola, aumentar o número de professores que participam da 

formação continuada, aumentar a titulação dos professores, aumentar a quantidade de horas na 

formação, aumentar o número de reuniões, aumentar o número de assinaturas nas atas, 

aumentar o número de itens aprovados, aumentar as notas dos alunos nos exames nacionais e 

aumentar a nota da escola, para aumentar os recursos repassados para as escolas via aparelho 

governamental, ou parcerias, ou amigos da escola. Interessa ocupar e ser ocupado 

programaticamente, interessam os resultados, produzir dentro do estabelecido, buscar parcerias 

para manter a escola funcionando, interessa estar e manter-se no fluxo. 

Escola democrática e gestão democrática articulam a nova utopia para salvar a escola, 

numa sociedade que pretende controlar tudo e todos; que pretende tornar cada um responsável 

pelos resultados; que pretende fazer confessar; que pretende produzir, em cada um, a ―culpa‖; 

que pretende que cada um sinta-se endividado. Nesta sociedade, ―o controle é de curto prazo e 

de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa 
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duração, infinita e descontínua. O homem não é mais o homem confinado, mas o homem 

endividado‖ (DELEUZE, 2006 : 224). 

A busca, neste presente, é por compreender as formas de adestramento: como a escola 

está reeducando cada um a partir das práticas discursivas de gestão. Formas de adestramento 

que se encontram nos documentos tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais: ―é preciso 

analisar os conteúdos referentes a procedimentos não do ponto de vista de uma aprendizagem 

mecânica, mas a partir do propósito fundamental da educação, que é fazer com que os alunos 

construam instrumentos para analisar por si mesmos, os resultados que se obtêm e os processos 

que colocam em ação para atingir as metas a que se propõem‖ (BRASIL, 1997 : 75). No livro 

sobre o Progestão, aponta-se que o sucesso da aprendizagem depende do trabalho coletivo, e é 

aí que a figura do gestor escolar entra na equação, pois ―sua capacidade de liderança é 

essencial para que a escola se converta em uma ‗comunidade de aprendizagem‘, na qual todos 

se sintam parte e participantes‖ (MACHADO, 2006 : 11). 

Nas escolas, nos cursos, acontece o mais extenso exercício de imobilização do corpo 

em situações de participação, autonomia e exercício do que se aprende por democracia. Em 

nome de ser gestor, imobilizam-se as pessoas. O exercício e a aprendizagem da gestão 

implicam exercício de imobilização, obediência, submissão, controle, utilizando todas as 

energias, ao mesmo tempo em que busca construir a ideia de que é preciso ser gestor e que ser 

gestor é estar em movimento, participar, alterar, transformar. 

―O Censo Escolar 2004 e os últimos resultados do SAEB apontam um quadro de 

baixo desempenho dos alunos. A melhoria da qualidade da educação nas escolas públicas 

brasileira está fortemente relacionada com o fortalecimento de uma gestão democrática, 

participativa e que garanta a mudança‖
20

; em outra formação, justifica-se: ―Por isso o IGLU 
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 Justificativa do Programa Escola de Gestores. Disponível www.escoladegestores.inep.gov.br – acessado em 

28-08-08. 

http://www.escoladegestores.inep.gov.br/
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deseja estimular e desenvolver habilidades e competências que reforcem o perfil ideal de 

dirigentes universitários: competência administrativa, visão estratégica, criatividade, perfil, 

liderança e comportamento ético‖
21

; já no Progestão, aponta-se que se trata de um curso 

destinado aos dirigentes e lideranças das escolas, ―visando superar lacunas existentes no campo 

das políticas de formação continuada desses profissionais e, [...] Tal prioridade tem por 

objetivo apoiar e fortalecer os sistemas de ensino no atendimento ao dispositivo constitucional 

relativo à gestão democrática da escola pública, e também fomentar o desenvolvimento da 

gestão escolar como uma dos fatores de melhoria da aprendizagem dos alunos‖ (MACHADO, 

2006 : 23). 

Como sujeitos de direito, os diretores de escola obrigam-se a participar; como 

gestores, preparam-se para controlar e ser controlados, governar e ser governados. E os direitos 

segundo Deleuze ―são os direitos do homem que exercem a função de valores eternos. É o 

estado de direito e outras noções, que, todos sabem, são muito abstratas. E é em nome disso 

que se breca todo pensamento, que todas as análises em termos de movimento são bloqueadas‖ 

(2006 : 152). 

Interessam as falas que se pulverizam, fazendo cada um discursar sobre os mesmos 

universais: formação, consciência, compromisso, igualdade, inclusão, justiça, 

responsabilidade, direito, liberdade, segurança, democracia, autonomia, participação, ―essa 

preocupação de preparar à vida prática só forma homens de princípios que agem e pensam 

segundo máximas, mas não homens tendo seus princípios, ela forma espíritos respeitosos das 

leis e não espíritos livres” (STIRNER, 2001: 79). 

Universais construídos nos fluxos que a escola no Brasil vai seguindo. Fluxos que 

intentam acompanhar os movimentos da escolarização no país. Movimentos que permitem a 
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 Instituto de Gestão e Liderança Universitária (IGLU) www.oui-iohe.qc.ca , retirado do Projeto do curso de 

especialização oferecido para 23ª. turma .Disponível em  www.univap.br/iglu/cursoIGLU.pdf – acessado em 28-

08-08. 
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imobilização e adestramento. Movimentos que naturalizam as escolas. Movimentos da escola 

na sociedade disciplinar para a escola na sociedade de controle. Movimentos que permitem 

governar e ser governado. Fluxos que se encaminham para as procedências da gestão e do 

gestor e que permitem a emergência de práticas discursivas sobre a gestão escolar democrática. 
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CAPÍTULO II – FLUXOS 

 

a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver 

são demais de muitas, muito maiores diferentes, 

e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça , 

para o total. 

 

João Guimarães Rosa
22

 

 

diante das procedências da gestão democrática 

 

Gestão democrática, uma expressão que está na ordem do dia nas escolas, uma 

exigência, uma fórmula que se apresenta como capaz de resolver os problemas presentes e 

futuros das escolas e dos escolares, um processo que afeta, uma forma de educar, um 

dispositivo da sociedade de controle para governar. Pretende-se escolarizar cada um para que 

seja responsável, seja empresa de si, seja gestor. É fundamental que a sociedade empresarial 

consuma e produza com comportamentos conformes, gestar é uma das metáforas preferidas 

para nos atualizar. 

A gestão democrática não emergiu de uma hora para outra. Há condições de 

possibilidades que tornam possível que, neste momento, a gestão democrática se apresente 

como uma verdade sobre a escola e sobre os escolares. Condições, que no Brasil, vão desde a 

criação, ampliação e regulação da escola pelo Estado, até os cursos de formação de gestores; 

condições que emergem com a aprovação da Constituição Cidadã, da LDB 9394/96, com a 

construção do Plano Nacional da Educação e com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). 

Neste capítulo, recorro a fluxos rápidos e pequenos sobre alguns tempos, lugares, 

pessoas, acontecimentos. Fluxo é algo intenso e instantâneo, mutante, que se desterritorializa 
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para se conjungar com outros fluxos. Segundo Deleuze (2006), escrever é um fluxo entre 

outros, sem nenhum privilégio em relação aos demais, e que entra em corrente, contracorrente, 

em redemoinho com outros fluxos. Neste trabalho, trato a escrita como um fluxo e não como 

um código, procuro fazer com que esses fluxos passem sob os códigos sociais que os querem 

canalizar, barrar.  São fluxos, não códigos, sobre as políticas de escolarização no Brasil. Não 

realizei uma reconstrução dos eventos por meio da análise de fatos e documentos, tendo em 

vista elucidar sua verdade, ou para que o passado seja ressignificado. Primeiro, porque o 

problema não reside no passado, mas se encontra no presente. Segundo, porque a utilização do 

passado é apenas para localizar algumas procedências da política de gestão escolar. Uma 

política, como escreveu Foucault (1999), compreendida como a guerra continuada por outros 

meios. Uma guerra que, aos poucos, consolida a escola no Brasil, legitimando o controle do 

Estado sobre a escola e sobre os escolares, e possibilita a construção de mais uma política que 

pretende gerir a população: ―gerir a população não quer dizer gerir simplesmente a massa 

coletiva dos fenômenos ou geri-los simplesmente no nível de seus resultados globais. Gerir a 

população quer dizer geri-la igualmente em profundidade, em fineza, e no detalhe‖ 

(FOUCAULT, 2003 : 302). 

Fluxos da escolarização no Brasil são mais do que retalhos que dão visibilidades às 

transformações. Para alguns, os fluxos tornam-se uma bela colcha; para outros, uma história 

bonita; para outros ainda um progresso linear; para alguns, etnocentrismo compreendido 

como ―ato de julgar o outro a partir de si, de sua cultura, de sua etnia. [...] o Estado moderno 

ignorou e muitas vezes dividiu grupos étnicos que habitavam os seus espaços, diluindo e 

igualando-os, quando não exterminando-os, e fez desse fundamento unificador um universal‖ 

(PASSETTI, Dorothea, 2005 : 205). 

Fluxos que elucidam alguns acontecimentos. Acontecimentos que investem na escola, 

como um espaço de transformação da sociedade; na educação, como capital humano, via 
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reeducação através de uma pedagogia da individualização. Propostas pedagógicas marcadas 

pela psicologia e centradas no aluno, um investimento na aprendizagem e nas formas de 

envolver o aluno no processo de aprender; uma aprendizagem do governar-se, dentro do 

estabelecido, em profundidade, em fineza e no detalhe: ―trata-se não de buscar o indizível, não 

de revelar o oculto, não de dizer o não-dito, mas de captar, pelo contrário, o já dito; reunir o 

que se pôde ouvir ou ler, e isso com uma finalidade que nada mais é que a constituição de si‖ 

(FOUCAULT, 2001 : 14). 

Fluxos que dão visibilidades à emergência da gestão democrática e do gestor a partir 

de modulações tomadas como: modelos, modernas, tradicionais, perigosas, ignorantes, 

racistas, hierárquicas, culposas, democráticas, autônomas, participativas. Emergências que 

buscam constituir, em nós, as condições de possibilidades de governamentalidade, a criação de 

dispositivos para dotar as condições de governo de mecanismos de atuação sobre a população, 

de sistemas de segurança.―E, na medida em que o governo dos homens é uma prática que não é 

imposta pelos que governam aos que são governados, mas uma prática que fixa a definição e a 

posição respectiva dos governados e dos governantes uns diante dos outros e em relação aos 

outros, ‗regulação interna‘ quererá dizer que essa limitação não é imposta exatamente nem por 

um lado nem pelo outro (FOUCAULT, 2008a : 17). 

Diante das procedências da produção do gestor na educação escolar brasileira, sigo 

fluxos desde a escolarização, com as experiências dos padres jesuítas e com as reformas de 

Marquês de Pombal, pretendendo instituir a escola do Estado. Com os acontecimentos do 

Império e sua legislação; o início da República, as lutas dos anos 20 e sua expressão no 

Manifesto dos Pioneiros da Educação, vai-se solapando outras experiências e construindo a 

escola para todos. Com o Estado Novo e a escola para o que der e vier de Francisco Campos e 

Gustavo Capanema; com os movimentos pós-Estado Novo e a promulgação da primeira LDB 

4024/61; com a Ditadura e suas duas legislações, vai-se legitimando e ampliando a escola 
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enquanto lugar de educar, através de acordos e financiamentos para a escolarização, até a 

teoria do Capital Humano. Com a promulgação da Constituição Cidadã, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), a LDB 9394/96, a estatização do ensino, os Bancos, os parceiros, os 

planos, as diretrizes, os parâmetros, as avaliações, chega-se à escola democrática e ao gestor 

democrático. 

Condições para a propagação da escola, da obrigatoriedade escolar, da ampliação da 

escola, da pretensão da centralização da educação pelas práticas escolares, da regulação do 

Estado, da criação dos especialistas na escola (supervisores, administradores, orientadores), da 

criança como capital, da criança como cidadão de direito, da aprendizagem da autonomia, da 

participação, da democracia e da avaliação. Condições que possibilitam, como escreve Varela 

e Uria (1991), ―a produção de produtores‖, são procedências que criam condições de 

possibilidades para a emergência da gestão democrática e do gestor. Fluxos que dão 

visibilidades aos deslocamentos da escola disciplinar, de um modelo de escola, para as 

modulações na escola e nos escolares na sociedade de controle. 

 

 

fluxos 1 - outros espaços 

 

Diferentemente da lógica dual de mocinho e bandido, bons ou ruins, que ajudaram ou 

prejudicaram, construíram ou destruíram; interessa, antes de tudo, o que os jesuítas 

produziram. Dentre suas tarefas, estava catequizar e instruir os nativos e a população que fora 

transferida de Portugal para o Brasil, cuidando, ao mesmo tempo, da produção interna de 

sacerdotes. Para dar conta dessa tarefa, era preciso converter e aculturar os que eram 

estigmatizados como ―ignorantes‖ e ―ingênuos‖. Os jesuítas entravam na vida das populações, 

as quais aprendiam: uma nova língua, uma nova interpretação da vida, da morte, e do ―mal‖. 
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Lembrando um poema de Osvaldo de Andrade, ―vestiram o índio‖, apresentaram-lhe outra 

língua, outro deus, outra moral e outra estética, reeducaram-no a partir de duas instituições: 

igreja e escola. 

Responsáveis pela educação, os jesuítas introduziram outras noções de divisão 

racional do espaço, do tempo e do trabalho. Havia lugar e horário para o sono, para as 

refeições, as diversões, o trabalho, o aprendizado, a devoção. Noções que pretendiam tornar a 

vida mais ágil e produtiva, em nome da recompensa. 

Outra produção dos jesuítas foi a formação das elites e das lideranças da sociedade 

colonial, ―o colégio plasmava o estudante para desempenhar, no futuro, o papel de vigilante 

cultural, de forma que a prática, mesmo desviante, pudesse ser recuperada. O colégio era a 

adesão à cultura portuguesa‖ (PAIVA, 2003 : 49). Nele, os indivíduos aprendiam como se 

comportar; dele saíam os letrados, os vigilantes da cultura e da ordem a ser preservada. O 

plano de estudos desses colégios estava definido na Ratio Studiorum, publicada em 1599, 

abrangendo a aula de gramática latina, humanidades, retórica e filosofia, com duração de oito 

ou nove anos. De acordo com Varela (1991), os jesuítas foram os condutores de um modo de 

educação onde os exercícios, os exames, a competitividade, a emulação, a conquista do êxito 

se complementavam com a atenção individualizada e a direção espiritual. A finalidade era 

forjar o aluno modesto, cortês, obediente e estudioso. 

Em meio à guerra, Pombal, em 1750, edita um conjunto de medidas para afastar os 

jesuítas de seus cargos e instituir novas práticas culturais e pedagógicas. Práticas que, para 

Hilsdorf (2006), eram baseadas em princípios de pedagogistas como Quintiliano, Locke, 

Rollin e Fénelon; práticas que mudaram os programas, os compêndios e os métodos de ensino; 

práticas de reformas com orientação humanista, cristã, católica (antijesuítica) e pedagógica do 

iluminismo português. Reformas fundamentadas em ideais iluministas, as quais projetavam 

aplicar as Luzes à vida social, política, econômica e cultural. Reformas em prol da afirmação 
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de uma autoridade real, civil, laica, sobre uma autoridade eclesiástica. 

A expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal foi, para muitos historiadores, a 

destruição do sistema de educação; para outros, foi a transferência do controle da educação 

escolar da Companhia de Jesus para o Estado português; para outros, ainda, foi um movimento 

reformista, no interior das chamadas Reformas Pombalinas. ―Quem sabe, tudo não passou de 

uma luta histórica entre duas ‗companhias‘ monopolistas, a do Grão Pará e a de Jesus [...]‖ 

(LIMA, s/d: 25). 

Os jesuítas foram afastados sob a acusação de culturalmente retrógrados, 

economicamente poderosos, politicamente ambiciosos e decadentes. Em 1772, foi implantado 

o ensino público oficial e a coroa nomeou professores e estabeleceu planos de estudos. Foram 

instituídas as Aulas Régias, aulas avulsas, sustentadas por um imposto colonial, o ―subsídio 

literário‖; as aulas deveriam suprir as disciplinas antes oferecidas nos extintos colégios. Foi 

criado o cargo de Diretor Geral de Estudos, responsável pelos concursos de provimentos de 

professores e pela concessão de licenças para o magistério público e privado. Criaram-se 

escolas de outras ordens religiosas, dentre elas: carmelitas, beneditinos e franciscanos. 

Depois dos jesuítas, das reformas pombalinas, no período de D.João, ou da 

denominada obra joanina, a educação escolar manteve as seguintes características: 

―estatização, no sentido de concentrar o controle da educação escolar dos níveis secundário e 

superior nas mãos do Estado, e pragmatismo, no sentido de oferecer conhecimento científico e 

utilitário, profissional, em instituições de ensino avulsas, isoladas, segundo o modelo 

ilustrado‖ (HILSDORF, 2006 : 34). 

A emergência da escola no Brasil significou a aprendizagem de outros tempos, outros 

espaços, outra estética, a aprendizagem do pecado, da confissão, da obediência, da hierarquia, 

enfim, a aprendizagem do modelo. Aprendizagem de práticas que normalizaram um jeito de 

ser; classificaram escolarizados ou não escolarizados; produziram espaços diferenciados: 
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colégios, missões, aulas avulsas, uma escola para cada um. Uma política de gestão da 

educação. 

 

 

fluxos 2 – do governo da casa ao governo do Estado 

 

Confiança na lei, catolicismo iluminista, laissez-faire econômico e ênfase na 

educação popular foram características das lideranças políticas e culturais da geração da 

Independência. Após a Independência, colocou-se a questão de como construir um Sistema 

Nacional de Instrução Pública. Era preciso construir o ―edifício instrucional‖ para tomar os 

―rumos da civilização‖. A legislação no Brasil como nação independente tem seu início na 

Constituição Imperial de 1824, de orientação liberal, a qual assegurava direitos civis aos 

brasileiros brancos. Essa Constituição continha um artigo sobre educação e nele, prometia-se o 

ensino primário para todos e o ensino de ciências e das artes em colégios e universidades: 

―Art.179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por 

base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantido pela Constituição do 

Império, da seguinte forma: [...] 32) – A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. 33) 

Colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas-artes e letras‖. 

A ideia de escola já estava desenhada para parte da população, os cidadãos, mas, para 

sua naturalização, foi preciso instaurar mecanismos que possibilitassem seu desenvolvimento e 

aperfeiçoamento. A legislação, inspirada nos ideais da Revolução Francesa, foi um mecanismo 

que aspirava a um sistema nacional de instrução pública e que resultou no artigo da 

Constituição e na Lei de 1827 (Art.179).  Sobre a lei, afirma Stirner: ―sentindo-se a liberdade 

pessoal assegurada, nem se repara que, continuando por esse trilho, se instala a mais gritante 

falta de liberdade. Porque das ordens já nos livramos, e ‗ninguém nos dará ordens‘, mas 
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ficamos muito mais submetidos à força da ...lei. E assim se é escravizado de todas as maneiras 

e da maneira mais legal‖ (2004 : 90). 

A Constituição, embora reconhecendo a instrução como direito, nada dispunha sobre 

as condições materiais de como seria sua implantação. O artigo 179 estabelecia a relação entre 

instrução e liberdade, segurança individual e propriedade. Instalava-se um querer instruir-se 

para ter liberdade, segurança e propriedade. Todavia, ―a lei não é a pacificação, pois, sob a lei, 

a guerra continua a fazer seus estragos no interior de todos os mecanismos de poder, mesmo os 

mais regulares. [...] Portanto, estamos em guerra uns contra os outros; [...] Não há sujeito 

neutro. Somos forçosamente adversários de alguém‖ (FOUCAULT, 1999 : 59). Depois da 

Constituição de 1824, é aprovada a lei de 15 de novembro de 1827, que tinha, entre suas 

intenções, criar as condições para a efetivação do ―edifício instrucional‖. Em seu Artigo Iº, 

estabelecia que ―em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão escolas de 

primeiras letras que forem necessárias‖ (FARIA FILHO, 2003 : 127). 

Entre 1860 e 1890, a iniciativa particular se organizou e foram fundados colégios de 

ordens religiosas, inclusive de jesuítas, escolas protestantes, escolas régias e escolas 

domésticas. Nestes dois últimos modelos de escola, os pais organizavam um espaço e 

contratavam os professores. A escola, nesse tempo, pertencia ao governo da casa. 

Sob os efeitos das ideias liberais e positivistas em educação, realizaram-se debates, 

que visavam a discutir a educação necessária para realizar o país moderno e livre; solicitar a 

intervenção da Coroa na formulação de diretrizes gerais para educação; defender a liberdade 

das escolas particulares. Para Lemos (2007), em julho de 1871, um grupo de professores da 

Corte se reuniu e lançou um manifesto
23

. O manifesto trouxe a público denúncias, declarou 
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 O manifesto encontra-se na Biblioteca Nacional (BN) e foi impresso pela Tipografia de J. Villeneuve e Cia. 

Possui o formato de um pequeno livro de vinte e uma páginas, sendo composto por quatro cartas. O grupo de 

professores públicos primários da Corte que o elaborou tinha à frente três professores públicos, Candido 

Matheus de Faria Pardal, João José Moreira e Manoel José Pereira Frazão, que assinam o manifesto ―em nome 
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princípios e apresentou propostas que visavam a alertar as autoridades competentes, esclarecer 

e mobilizar a opinião pública, funcionando, ao mesmo tempo, como dispositivo organizador de 

setores do próprio professorado. Nesse manifesto, os professores afirmavam que o povo 

―constitui o poder real da nação‖, e queixavam-se dos ―poderes do Estado‖. Datado de 28 de 

julho de 1871, declarava a situação de abalo, corrupção e descrença da sociedade imperial, 

apontando a educação como possibilidade de mudar o estado das coisas. 

Na contramão das posições do manifesto, Rui Barbosa reafirmou o papel do Estado, 

dizendo que só o Estado podia praticar uma ação educativa caracteristicamente protetora, 

garantidora, ampla, sistematizadora e múltipla. Em seus Pareceres, trazidos a público em 1882 

e 1883, expunha teses e propostas educacionais, as quais foram sustentadas em princípios 

doutrinários modernos, e na chamada Pedagogia Realista. Os Pareceres associavam riqueza e 

instrução, vinculavam escola e trabalho, progresso e democracia. A Pedagogia Realista 

contrariava a educação do período Colonial e Imperial que era formal e retórica, buscava 

privilegiar a experiência, as coisas do mundo e dava atenção aos problemas da época. 

Os Pareceres de Rui Barbosa estavam cercados desses ideais. A intenção era reformar 

o ensino, dando-lhe um caráter moderno e racional, ―os Pareceres expressavam, de forma 

acabada, uma crença que seria cada vez mais alimentada pelas elites brasileiras e difundidas 

[...]. Tratava-se do mito de que a causa do atraso e da miséria social do país se encontrava 

basicamente na ignorância, reproduzida pela ausência ou pela precariedade da educação 

popular‖ (XAVIER, 1994 : 98). A pedagogia moderna exigiu um outro método, não mais 

fundado na Ratio Studiorum, mas na Didática Magna, de Comênio. 

                                                                                                                                                         
da classe‖. O professor Frazão foi o relator desse manifesto e o expoente desse grupo que participou de muitas 

outras iniciativas em ―nome da classe‖, sendo reconhecido por suas tentativas de organizar uma associação de 

professores, o Instituto Profissional dos Professores (Cf. LEMOS, 2007). Retirado de www.anped.org,br. GT 02. 
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A presença do Estado na educação, no Império, acontecia pelo monopólio de 

concessão de diplomas e títulos, pelos exames preparatórios de equivalência ou habilitação, 

pela imposição da religião e pela seleção dos professores. A religião católica era a religião 

oficial do Estado, e os professores eram obrigados a prestar juramento à fé católica. Os 

professores das escolas particulares não eram submetidos a concursos públicos, mas eram 

autorizados ao ofício com base em ―bons antecedentes‖ e ―idoneidade moral‖. Segundo Faria 

Filho (2003), durante o período imperial, embora pequena, a presença do Estado foi 

considerada perniciosa no ramo da instrução; foi preciso afirmar lentamente a presença do 

Estado, e ao mesmo tempo, produzir a centralidade da instrução escolar na formação das novas 

gerações. 

A educação no Império foi marcada pelas ideias liberais da escola como redentora, 

promotora do progresso individual e social, móvel do desenvolvimento econômico, as quais se 

traduziram na luta pela ampliação da escola. Nas várias províncias do Império, já existiam 

escolas públicas, privadas, domésticas e étnicas. Essas últimas, com diferentes formas de 

organização e predominantes no sul do país, foram construídas, em sua maioria, por imigrantes 

alemães e italianos. 

O espírito moderno, no Brasil, ao longo do século XIX, transformou-se 

progressivamente, assumindo, segundo Nunes (2003), as características de uma luta do 

governo do Estado contra o governo da casa. Nesses termos, simbolicamente, afastar a escola 

do recinto doméstico, significava afastá-la também das tradições culturais e políticas a partir 

das quais o espaço doméstico organizava-se. 

Emerge a legislação escolar como dispositivo para uma vontade: a associação entre 

riqueza e instrução, instrução e liberdade, instrução e propriedade, escola e trabalho, progresso 

e democracia, atraso do país e miséria social. Um discurso voltado para construir o ―edifício 
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instrucional‖ e colocar o país nos ―rumos da civilização‖. Emergência da intenção de afirmar, 

lentamente, a presença do Estado como regulador da educação. 

 

 

fluxos 3 - escola estatal um projeto de “quase” todos 

 

Uma preocupação do final do século XIX foi reformar o sistema de instrução no 

Brasil, dando-lhe um caráter moderno e nacional. As ideias iluministas irradiavam e tinham 

como componente central, para a educação, a necessidade de ampliar as possibilidades de 

acesso às instituições e práticas civilizatórias. As forças políticas liberais, democráticas ou 

conservadoras e socialistas se movimentavam para controlar as instituições educativas e seus 

agentes e para impor a forma escolar como a mais adequada e eficaz para ministrar instrução e 

conformar a sociedade. 

Segundo o Manifesto Republicano de dezembro de 1870, a sociedade brasileira seria 

transformada de forma indireta, lenta e acumulativamente, ao ser ensinada. 

 

A educação pelo voto e pela escola foi instituída por eles como a grande arma da 

transformação evolutiva da sociedade brasileira, e assim oferecida em caução do 

progresso prometido pelo regime republicano: a prática do voto pelos alfabetizados e, 

portanto, a freqüência à escola que formaria o homem progressista, adequado aos 

tempos modernos, é que tornariam o súdito em cidadão ativo (HILSDORF, 2006 : 

60). 

 

Além do voto, a industrialização e a urbanização formaram a nova burguesia urbana, 

bem como atraíram populações para as grandes cidades, populações essas com culturas 

diversificadas, as quais não compartilhavam os códigos que regiam o convívio das classes no 

espaço urbano. Isso repercutiu na exigência ao acesso dessas classes à educação. A construção 

desse espírito moderno resultou na luta pelo alargamento da escola e da linguagem escolar. 
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É no espaço das cidades, com diferentes ritmos e intensidades, que as escolas deixam 

de configurar-se como extensão do campo familiar, privado e religioso e, 

gradativamente, vão integrando uma rede escolar desenhada pelos governos 

municipais. [...] Essa mudança exigiu a intervenção não só dos aspectos materiais da 

escola, o que envolveu a produção de um novo espaço com prédios e material 

didático pertinente aos novos objetivos educacionais, mas também em seus aspectos 

simbólicos, pois almejava-se da escola primária mais do que novas carteiras, quadros 

ou salas. Pretendia-se construir nela um estado de espírito moderno (NUNES, 2003 : 

374). 

 

Foi a partir das reformas
24

 e dos debates que se estabeleceram nos anos vinte do 

século XX, que se formou o discurso sobre educação nova no Brasil, com a intenção de 

construir o estado de espírito moderno. Tais debates dimensionaram o pensamento liberal 

democrático, defendendo a escola pública para todos, a fim de alcançar uma sociedade 

igualitária. Em 1924, foi criada a Associação Brasileira de Educação (ABE), encarregada de 

organizar uma série de encontros, as esperadas Conferências Nacionais de Educação, que 

ocorreram a partir de 1927. Delas resultou a consolidação do discurso educacional moderno no 

Brasil. As conferências de 1931 e 1932, respectivamente, a IV e a V, produziram o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação. As discussões ocorreram em torno de um pedido do Governo 

Provisório, em 1931, que solicitou aos intelectuais a elaboração das novas diretrizes 

curriculares para uma política nacional de educação. Essas diretrizes tinham como fundamento 

o movimento de renovação escolar denominado ―Escola Nova‖. 

O Governo provisório havia recém criado o Ministério da Educação e Saúde Pública 

(MESP)
25

, cuja pasta foi para as mãos do reformador mineiro Francisco Campos, o qual, assim 

como o Chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, estiveram presentes à conferência da 

ABE
26

. Ambos esperavam dos conferencistas um projeto de educação nacional. Todavia a 

                                                 
24

 Tais reformas tiveram como protagonistas os seguintes intelectuais: em 1920 em São Paulo, por Sampaio 

Dória; em 1922/23 no Ceará, por Lourenço Filho; em 1925/28 no Rio Grande do Norte, por José Augusto; em 

1927/28 no Paraná, por Lysímaco da Costa; em 1927/28 em Minas Gerais, por Francisco Campos. 
25

 Criado em 1930, antes a escola era uma repartição do aparelho da ordem pública, caberia ao Ministério da 

Justiça e dos Negócios Interiores gerir o aparelho escolar e cuidar das polícias federais e das prisões (CUNHA, 

1981 : 12). 
26

 A ABE se configurou como uma organização que pretendia sensibilizar o poder público e a classe dos 

educadores para os problemas da educação nacional. Cunha escreve, ―a ABE tornou-se não só um instrumento 
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discordância entre os membros da ABE sobre um projeto nacional de educação os levou a 

redigir o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 

Marcas desse tempo estão nos discursos dos representantes do pensamento da Escola 

Nova no Brasil, discurso que demandava que o Estado tomasse para si a responsabilidade de 

estabelecer políticas educacionais. Essa reivindicação advinha da necessidade de transformar 

as relações entre o Estado e a população, promovendo finalmente a entrada do Brasil nos 

trilhos da modernidade. Os temas eram: gratuidade do ensino, obrigatoriedade, laicidade, 

coeducação, universalidade e, principalmente, a necessidade de elaboração de um Plano 

Nacional de Educação solicitado pelo Governo. No Manifesto, os escolanovistas solicitavam 

que o Estado reconhecesse a educação enquanto uma função social, a partir da definição de 

políticas para a efetivação de um projeto de Escola Pública. Afirmavam a necessidade de se 

estabelecer uma escola única, a despeito do seu caráter público ou privado, pois reconheciam a 

necessidade de uma coexistência entre escolas públicas e privadas, e enfatizavam a educação 

unificada e independente da classe social para todas as crianças e jovens brasileiros. 

A nova educação deveria se dar a partir de uma educação científica e racional, 

reformadora do corpo social do país; deveria incidir de maneira contundente sobre o corpo do 

aluno, sendo de longa duração, estendendo-se desde a educação infantil até a universidade, o 

que significava manter o corpo do aluno sob a lógica institucional da disciplina escolar pelo 

maior tempo possível. A psicologia foi um dos principais saberes que definiram as regras de 

funcionamento da escola, estabelecendo as formas de investigação e fornecendo as ferramentas 

de interpretação dos resultados obtidos. O conhecimento do aluno e dos seus processos de 

aprendizagem tornou-se constituinte de um discurso fundamental na educação a partir das 

primeiras décadas do século XX. A pedagogia moderna, centrada no aluno, concretizou-se 

                                                                                                                                                         
de luta pela hegemonia, mas, também, uma arena onde diversas correntes disputavam a hegemonia, 

principalmente o tradicionalismo católico, o liberalismo elitista e o liberalismo igualitarista‖ (CUNHA, 1981 : 

13). 
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como o valor máximo da renovação pedagógica e dos movimentos escolanovistas, definida 

pelo método intuitivo, no qual é importante o olhar, o ver e ser visto, a observação e o escrito, 

e pela organização escolar regida pelos princípios da racionalidade científica e da divisão de 

tarefas. 

Para Hilsdorf (2006), o discurso socialista, no campo da educação, aproximou-se dos 

liberais-republicanos de duas maneiras: de um lado, incorporando no seu discurso a defesa da 

educação popular pela expansão da escola elementar pública, estatal, leiga, gratuita e 

obrigatória e pela criação de escolas operárias noturnas e profissionalizantes; de outro lado, 

definindo uma pedagogia socialista nacional, cujos eixos eram os mesmos da proposta 

moderna oficial: ensino leigo, científico, intuitivo, disciplinar. 

Os comunistas organizaram, em 1922, um partido que apresentou, segundo Hilsdorf 

(2006), como princípios da política educacional, os seguintes pontos: apoio à escola pública, 

obrigatória, leiga e gratuita, melhoria de vida e de condições de trabalho para os professores e 

alunos, educação político-partidária para formação da consciência operária, defesa da escola 

unitária. 

No que diz respeito à educação escolar, encontram-se aproximações entre os liberais-

republicanos, os comunistas e os socialistas. Neles, a presença da escola e do controle estatal 

sobre ela é uma aproximação. Uma escola gratuita, leiga, única, científica, estatal. A escola 

como instituição para formação. Todos ou quase todos em defesa da escola estatal, fossem 

liberais, democratas, socialistas, comunistas, lutavam pela ampliação da escola e de seu 

controle pelo Estado. Escola: uma questão de segurança. 
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fluxos 4 - o outro, o perigoso, linha de fuga única 

 

A educação libertária dos imigrantes portugueses, espanhóis e italianos, dominou o 

movimento operário do século XIX e XX, entre os anos 1900 e 1920. Os imigrantes 

organizaram escolas com uma linha de ação que combinava princípios da educação moderna 

ou racionalista de Francisco Ferrér y Guardia, e as ideias de educação integral de Paul Robin e 

Sébastien Faure. Liberdade e solidariedade foram princípios básicos da educação escolar 

anarquista. Como princípios pedagógicos defendidos e aplicados: a escola integral, que 

propiciasse o desenvolvimento progressivo e equilibrado do ser humano por inteiro; racional, 

fundada na razão e não na fé; mista, conjunta para ambos os sexos; a abolição de prêmios e 

castigos; os cursos livres; o autodidatismo. Os defensores da educação libertária lutaram pela 

criação de escolas independentes, tanto da Igreja como do Estado, diferentemente dos 

democratas, socialistas e dos comunistas, não reivindicavam recursos públicos. Lutaram por 

uma sociedade anárquica, sem amos nem servos, sem ditadura, sem democracia, sem escola 

estatal, em suma: ―a pedagogia anarquista tem mantido suas balizas num ideário não 

hierarquizante‖ (PEY, 2000a : 8). 

Dos projetos pedagógicos das primeiras décadas do século XX, o projeto de educação 

anarquista foi o único que ausentava o Estado das práticas educativas. Os anarquistas não 

lutaram pelo ensino público e gratuito oferecido pelo Estado liberal republicano. Segundo 

Passetti e Augusto (2008), enquanto os marxistas procuravam educar o povo para a revolução, 

os anarquistas voltavam-se para suas associações como experimentações. Compreendiam a 

educação como ato contínuo, consideravam a ciência um bem, mas não uma determinação 

sobre a vida, e viam, no revolucionarismo marxista, uma maneira do domínio das consciências 

para um novo controle da propriedade, a estatal. 
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Com a propagação do ideário anarquista, as associações de classe propuseram escolas 

para operários e seus filhos. Experiências em colônias na zona rural; associações de classe 

operária; a Universidade Popular no Rio de Janeiro e em São Paulo; as escolas populares: as 

Escolas Moderna I e II, fundadas na cidade de São Paulo no ano de 1912; a Escola Moderna de 

Bauru e de Cândido Rodrigues, criadas em 1914; a Escola Moderna de São Caetano, de 1918, 

foram exemplos da aplicação da educação anarquista. Iniciativas que, com a repressão, tiveram 

suas ideias, em parte, silenciadas; mas, lembrando Pey (2000), a educação anarquista é muito 

mais pela autoformação em coletivos, do que pela formação escolar organizada por lei. A 

autoformação em coletivos se configurou em espaços que prosseguiram. 

O movimento das escolas libertárias quase não aparece nos cursos de formação de 

professores. Quando aparece, é, às vezes, vinculado a um laissez-faire, falta de 

comprometimento com a educação; outras vezes é associado à bagunça, desordem, coisa de 

gente perigosa; outras ainda, é classificado e imobilizado como uma pedagogia ou enquadrado 

como uma tendência pedagógica, como é o caso do livro Democratização da Escola Pública – 

A pedagogia crítico-social dos conteúdos de José Carlos Libâneo (1986), que limita a 

educação anarquista a uma tendência pedagógica, denominada Pedagogia libertária, e aponta 

dois nomes, Miguel Arroyo e Maurício Tragtenberg, como os estudiosos e divulgadores da 

tendência da pedagogia libertária no Brasil, e desconhecendo as experiências vividas pelos 

anarquistas. Um jeito de lidar que constrói um olhar como se fosse ―coisa do mundo das ideias, 

bacana, bonito, mas impossível‖, ou ainda ―coisa de um tempo e que acabou, passou, 

terminou‖. Práticas discursivas que fazem desaparecer as experiências vividas e a 

possibilidade de desconfiar que existem outras experiências sendo vividas. ―Sabemos desde 

Godwin, Stirner e Proudhon que é um equívoco falar da pedagogia libertária, pois a educação 

anarquista compreende, para além dela, diversidades que compõem um grande fluxo capaz de 

estancar a normalização da existência‖ (PASSETTI ; AUGUSTO, 2008 : 51). 
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Fluxos libertários permaneceram e se ampliaram. Os anarquistas seguiram 

inventando, investindo em práticas educativas que potencializam a liberdade, não é possível 

contê-los: ―a educação para os anarquistas não começa nem termina na escola‖ (PASSETTI; 

AUGUSTO, 2008 : 09).  

 

 

fluxos 5 – o normal, o modelo 

 

Mas, se alguns são considerados impossíveis, inexistentes, perigosos, outros 

emergem, ganham visibilidade e com quase exclusividade, aparecem como o modelo, 

solapando outras experiências, como é o caso das propostas de modernização do ensino, 

subjacentes ao Manifesto
27

, bem como, dos educadores que assinaram o documento. Esses 

estão sempre presentes, vão e voltam nos movimentos, nos livros e nos eventos na área da 

educação. São resgatados, recuperados, relidos e reatualizados. 

A educação para a liberdade, com suas diversidades, abalou a escola, fez com que os 

reformistas se envolvessem com novas reformas. Reformas pretendendo tornar a escola menos 

autoritária, mais democrática em algumas situações, libertar das amarras da teologia e 

aprisionar na razão moderna. Nos movimentos da Escola Nova, os novos problemas eram 

distintos dos velhos problemas da chamada ―educação tradicional‖. As técnicas pedagógicas 

eram fundamentais, assim como os locais de ensino e o tempo de aprendizagem. Entraram em 

ação as duas variáveis fundamentais sem as quais não existiria a educação nova: o tempo e o 

espaço. O aparecimento do Manifesto representou, nas práticas discursivas, o nascimento da 

educação científica no Brasil, caracterizando o período de reforma educacional, configurador 

                                                 
27

 Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, encabeçado por Fernando de Azevedo e assinado por 26 

educadores. Esse Manifesto defende a Educação como instrumento de reconstrução nacional, a educação 

adaptada às características regionais e aos interesses dos alunos. 
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do momento em que se instaurou o discurso pedagógico moderno brasileiro. Suas marcas estão 

presentes na política de gestão da educação no século XX e, também, no século XXI, 

promovendo o discurso de reforma permanente. 

A reforma educacional de caráter nacional objetivava uma reforma social mais ampla. 

Os intelectuais reformadores produziram o discurso da transformação e defenderam uma 

reforma educacional nacional propícia a gerar mudanças essenciais na sociedade. Eles 

pressupunham que a ampliação do sistema educacional produziria eleitores bem formados, e 

que, com o direito ao voto secreto, esses escolheriam de forma mais eficiente os seus 

dirigentes. Para os reformadores, a escolha correta dos dirigentes da nação estaria diretamente 

relacionada à aquisição de saberes escolarizados, e essa aquisição implicava transformação nas 

técnicas de ensino e avaliação. 

A denominação ―tradicional‖ foi e é uma marca discursiva construída a partir dos 

movimentos da Escola Nova. A denominação ―tradicional‖ se estendeu de tal maneira, que 

passou a ser uma maneira de desqualificar toda e qualquer prática pedagógica que não fosse a 

―ideal‖ para trabalhar, em um determinado momento. Pedagogia tradicional, escola tradicional, 

métodos tradicionais de ensino, professores tradicionais, conteúdos tradicionais, livros 

tradicionais, provas tradicionais, tecnologias tradicionais são classificações que pretendem 

desqualificar e normalizar. Contudo, essas denominações estão presentes na comunidade 

escolar fazendo com que, em algum momento, você seja tradicional e, portanto, desqualificado 

ou rebaixado para desenvolver a atividade. A ordem é: inove-se, qualifique-se, mantenha-se no 

fluxo! 

O discurso reformador estabeleceu uma equação rápida e direta entre as reformas na 

educação, as transformações sociais e o sucesso da democracia representativa, instituições que 

os reformadores julgavam ser capazes de instaurar a modernidade e a nova cultura no Brasil, 

construindo ―uma espécie de vontade geral em torno do tema da educação gerida pelo 
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Estado.[...] Pobres, médios e ricos, cada um, em qualquer desses estratos sociais, já visualizava 

as vantagens que poderia obter com a educação para todos‖ (CORRÊA, 2006 : 67). Uma 

educação que passa a ser valorizada porque anunciava que ―os escolarizados‖ teriam um futuro 

melhor. Frases comuns nas escolas e nas casas: ―estude para ser alguém na vida‖, ―estude para 

ter um futuro melhor‖. 

Desde o Manifesto, a educação dos filhos dos operários se apresentava como 

fundamental para a consolidação do projeto de modernidade urbana e industrial. Os ajustes nos 

sistemas de educação configuravam-se com base na necessidade de se conhecer melhor o 

sujeito-aluno e suas necessidades educacionais. A nova pedagogia inspirava-se na biologia, na 

psicologia do desenvolvimento, na sociologia de Emile Durkheim, nas ideias do filósofo norte-

americano John Dewey, e no positivismo de Augusto Comte; eram ideias que permitiam a 

formulação de um conceito de educação baseado na adaptabilidade humana. 

Confinadas pelos pais, confiscadas pelo Estado e homogeneizadas pelos dispositivos 

institucionais, assim as crianças e jovens deveriam ser educadas para que todos estivessem 

prontos, ao final do processo, para compor o corpo populacional de um Estado produtivo e 

disciplinado. A partir desse discurso modernizador, a escola precisaria ser revista, travando-se 

uma luta entre a escola tradicional, arcaica e retrógrada, e a Escola Nova. 

O movimento da Escola Nova introduziu, no cenário das políticas educacionais do 

Brasil, o pensamento liberal democrático, tendo como um dos seus marcos, o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação, lançado em 1932. Segundo Cunha, ―o Manifesto dizia ser a educação 

uma das funções essenciais e primordiais do Estado‖ (1981 : 16). Os educadores reformadores 

organizaram uma bibliografia pedagógica
28

 que serviu como referência para o pensamento 

educacional brasileiro nas gerações seguintes. O ensino deveria ser racional, nada de dogmas 

                                                 
28

 Na área da administração foco deste trabalho destacam-se como bibliografia os livros de Anísio Teixeira e 

Lourenço Filho. 
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ou mitos; a ciência deveria ser a única guia da educação, pois, para os ideais escolanovistas, a 

racionalidade seria a ocupação de um vazio existente na história republicana brasileira. 

Emergência da defesa da escola pública, gratuita, leiga, única. Emergência da defesa 

da escola para todos, da escola como transformadora da sociedade, educação para 

adaptabilidade e para a democracia representativa. Emergência da regulação da escola pelo 

Estado, e desaparecimento de outras possibilidades de educação, que não fossem estatais, 

como as experiências anarquistas. Modelo. Moderno. Tradicional. Estatal. Marcas desse 

tempo. 

 

 

fluxos 6 – a escola para o que der e vier 

 

Provocada por Corrêa (2006), em seu livro Educação, Comunicação e Anarquia, é na 

direção dos sentidos possíveis da afirmação da necessidade de uma ―escola para o que der e 

vier‖, que penso este tempo e suas propostas de uniformização via escola nacional: ―A escola 

existente, com suas frouxas características metodológicas, variáveis de acordo com a política 

educacional de cada unidade da federação, não servia à uniformização cultural necessária à 

formação dos cidadãos (votantes, alfabetizados, sensibilizados para as leis) que legitimariam o 

então emergente governo de caráter estatizante‖ (CORRÊA, 2006 : 67). 

A reforma nacional
29

 do ensino brasileiro realizada a partir de 1931 ficou conhecida 

pelo nome do seu executor, o mineiro Francisco Campos, primeiro titular do recém criado 
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 Efetuada através de decretos no transcorrer dos anos de 1931-1932. Deles destaca-se: a introdução do regime 

universitário para o Ensino Superior; a estruturação do ensino comercial; a criação da função de Inspetor Escolar 

e de um sistema de inspeção; a organização do ensino em dois ciclos: ensino primário e secundário ou comercial. 

O ensino secundário foi dividido em: fundamental (obrigatório para ingresso em qualquer curso superior, 

duração de 5 anos) e complementar (para Direito, Medicina, Engenharia e Arquitetura, duração de 2 anos). O 

ensino comercial foi organizado em dois ciclos: o primeiro propedêutico, com duração de 3 anos; e, o segundo 

terminal, com duração de 2 anos; este último formava o Perito Contador, que podia ingressar no Ensino Superior 

de Finanças. 
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Ministério da Educação e Saúde. Uma de suas principais medidas foi um decreto, em abril de 

1931, tornando obrigatório o ensino religioso, o qual passou a fazer parte do currículo das 

escolas públicas. Além das reformas, dentre outras medidas tomadas estão: a criação da 

Diretoria de Estatísticas, e a relação da educação com as Forças Armadas. Hilsdorf (2006) 

escreve que, no primeiro momento, essa relação se manifestou no modelo do quartel como 

escola, depois apareceu o modelo da escola como quartel, ―segundo o qual os militares teriam 

ação preventiva e repressiva em nome da segurança nacional‖ (2006 : 94). A primeira, quartel 

como escola, aconteceria através da educação pré-militar, que seria dada nas próprias escolas; 

a segunda, escola como quartel, ocorreu quando as Forças Armadas, assumiram o controle do 

ensino da Educação Física, através da formação dos professores
30

. Os ideais militaristas 

atravessaram a escola, marcando, em especial, a organização dos espaços, as práticas 

pedagógicas, as relações professor-aluno e as aulas de Educação Física. A inclusão da 

disciplina militar foi apontada como necessária para corrigir os corpos indolentes, preguiçosos 

e repletos de vícios e passou a ser fundamental nas práticas escolares. 

Depois da Reforma Francisco Campos, a Carta Constitucional de 1934 consolidou as 

políticas educacionais de alcance nacional e configurou o discurso sobre a modernização do 

país e sobre a ―reconstrução da nação‖, via escolarização. A Constituição de 1934 nomeou, 

pela primeira vez, o Estado como responsável pela educação da população, o que, na visão dos 

intelectuais reformadores, era fundamental para a consolidação do projeto moderno. 

Instauraram uma política de educação e cultura única para todo o território nacional, visando à 

formação de uma identidade nacional. A construção dessa identidade tendo como base a 

escolarização para o Brasil dos anos trinta, representava a realização de uma utopia, porque até 

                                                 
30

 Segundo Marinho, em 1930, o Ministério da Guerra promoveu a reestruturação do Centro Militar de Educação 

Física do Exército, o qual passou a ser um estabelecimento independente dentro do Exército. Em 1933, foi 

substituído pela Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx). Essa foi a primeira escola a formar 

profissionais em nível superior em Educação Física (MARINHO, s/d). 
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então a escolarização era quase insignificante e o Estado não detinha o monopólio sobre ela. 

A Constituição de 1934 tem 16 artigos sobre educação; no seu Art.149
31

, a educação 

aparece como um direito. A partir de 1934, o discurso institucional instaurou o princípio da 

inclusão. Para a consolidação do projeto de modernização do país, era necessário ampliar a 

população escolarizada, para tal, era preciso incluir os trabalhadores. 

Com o Estado Novo, em 1937, por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema, foram 

feitas reformas parciais na educação. Essas foram chamadas de Leis Orgânicas do Ensino e, 

nascidas no interior da ditadura do Estado Novo, ordenaram o ensino primário, secundário, 

industrial, comercial, normal e agrícola. Um tipo de escola para cada tipo de escolar. A 

escolarização apareceu enquanto uma preocupação militar e representou o caminho para a 

construção de um novo homem. As Leis Orgânicas
32

, editadas por uma série de decretos-leis 

de 1942-1946, visavam à construção de um sistema centralizado e articulado, regulamentando 

o cotidiano dos professores e alunos, atingindo tanto o ensino público quanto o particular. 

Em 1937, o então Ministro da Educação, Gustavo Capanema, enviou à Presidência da 

República um projeto de decreto organizando a Seção de Segurança Nacional do Ministério da 

Educação. No centenário do Colégio Pedro II, em 1937, a fala de Gustavo Capanema, foi de 

que a educação era um instrumento do Estado para preparar o homem não para uma ação 

qualquer na sociedade, mas para uma ação necessária e definida, uma ação certa, que era 

                                                 
31

 ―Art.149. A educação é um direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos, 

cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite 

eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana‖. 
32

 Também chamadas de Reforma Capanema (1942-1946). Ordenaram o ensino em: primário dividido em 

fundamental (4anos) e complementar (1ano), oferecido em escolas isoladas, reunidas ou grupo escolar; e, o 

ensino supletivo, para adolescentes e adultos, fornecido em escola supletiva. O Ensino Secundário dividido em 

dois ciclos: Ginasial (4 anos) e Colegial (3anos), podendo ser clássico ou científico, propiciava acesso ao Ensino 

Superior. O Ensino Normal dividido em dois ciclos: o primeiro (4anos) formava o regente de ensino primário; o 

segundo ciclo (3 anos) formava o professor primário, com direito a acesso ao Ensino Superior nas faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras. O Ensino Industrial foi instituído em dois ciclos, com 4 anos de duração cada. O 

Ensino Comercial foi instituído em dois ciclos, o comercial básico (4 anos) e o comercial técnico (3 anos). O 

Ensino Agrícola, em dois ciclos: primeiro ciclo (4 anos), dividido em iniciação agrícola (2 anos) e mestria 

agrícola (2 anos); o segundo ciclo (3 anos), dividido em curso agrotécnico e curso agrícola pedagógico. Os 

cursos profissionalizantes permitiam acesso ao curso superior na mesma área. 



  
  

 

87 

construir a nação brasileira (HILSDORF, 2006). 

Em 1939, amparando-se nos discursos da ordem e da disciplina, Eurico Gaspar Dutra, 

então Ministro da Guerra, assumiu a educação como um problema de segurança nacional. 

Segundo Corrêa, ―estrangeiros, índios, brasileiros, todos agora nacionalizados, educados por 

um universal, uniforme. Livres para escolher entre cela privada ou ‗pública‘, cada um 

seguindo suas históricas condições sócio-econômicas, estavam todos sob o regime de 

governamentalidade do Estado Novo. Prontos para o que der e vier; prontos para obter a 

educação escolar como um bem‖ (2006 : 68). 

A modernização da educação proposta efetivou-se através da implantação do aparelho 

burocrático administrativo, criação de órgãos como Ministério da Educação e Saúde (1931), 

Conselho Nacional de Educação (1931), Instituto Nacional de Estudos Pedagógico (Inep, 

1938), Instituto Nacional de Estatísticas (1934) que deu origem ao IBGE (1938), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, 1942) e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC, 1946). 

A emergência da escola quartel, da escola para incluir quase todos, da escola como 

correção, da escola como um direito, um dever e um bem. Emergência da escola como 

necessidade para a formação da identidade nacional, do Estado como responsável pela 

educação, de um sistema de educação centralizado e articulado: emergência da escola como 

questão de segurança nacional; legalização de um tipo de escola para cada tipo de escolar; 

criação do Ministério da Educação, da Diretoria de Estatísticas no MEC; enfim, a emergência 

da educação para o que der e vier. 
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fluxos 7 – escola e desenvolvimento 

 

O fim da Segunda Guerra Mundial anunciava uma era de governos populares e 

democráticos. No intuito de retornar ao Estado de Direito, a Constituição de 1946, 

caracterizada pelo espírito liberal e democrático, aproximava-se da Constituição de 1934, e, 

em termos de escolarização, foi inspirada nos princípios proclamados pelos pioneiros da 

Escola Nova. A Constituição de 1946 estabeleceu, entre outros princípios: o da educação como 

direito de todos; a gratuidade para aqueles que provassem falta ou insuficiência de meios; o 

ensino ministrado pelos poderes públicos, embora livre à iniciativa particular; o ensino 

religioso obrigatório, ministrado segundo a confissão religiosa dos alunos. 

A industrialização foi considerada o móvel do desenvolvimento e a escolarização 

passou a ter um papel chave na padronização da mão de obra e do consumidor. A mão de obra 

era composta também por um contingente de pessoas vindas da zona rural acostumadas com o 

trabalho no campo e despreparadas para o trabalho na indústria. Um dos objetivos da 

escolarização seria formar o produtor, o consumidor e a mão de obra requerida pela indústria 

moderna, integrando-se ao capitalismo internacional. 

Movimentos das classes populares começaram a ganhar força, criando a necessidade 

de incorporá-las ao jogo político. Lutas pela equivalência do ensino técnico-profissional com o 

secundário, em torno das discussões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

para ampliação do acesso à escola pública e gratuita, e, campanhas e movimentos de educação 

popular, especialmente de alfabetização de adultos. Lutas e campanhas nas quais os 

intelectuais, segundo Cunha (1981), tiveram participação ativa, no momento em que ―a 

conjuntura política criou as condições para que os escritores repensassem o processo cultural 

do país, fazendo com que terminasse o ciclo do intelectual ‗apolítico‘ e se iniciasse o ciclo do 

intelectual ‗engajado‘‖ (CUNHA, 1981 : 21). 
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O ―intelectual engajado‖ passou a gravitar em torno de um partido político de 

esquerda ou passou a servir de teórico para movimentação das vanguardas políticas e 

intelectuais. As lutas e a participação dos ―intelectuais engajados‖ também aconteceram 

através da criação dos comitês populares progressistas que proliferaram nos bairros das 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e depois por todo o país. Esses comitês se 

transformaram em associações de bairro dispostas a reivindicar melhorias urbanas como 

esgoto, calçamento, parques infantis, escolas. Os comitês populares progressistas organizaram 

cursos de alfabetização de adultos e cursos técnicos populares. 

Os escritores, reunidos em janeiro de 1945, na cidade de São Paulo, no I Congresso 

Brasileiro de Escritores, promovido pela Associação Brasileira de Escritores, reivindicaram 

questões relativas ao ensino, entendido como mecanismo de transmissão da cultura. Foram 

apresentadas teses sobre: democratização da cultura, educação popular e luta contra o 

analfabetismo, mais escolas e mais vagas. Nesse congresso, Fernando de Azevedo
33

, 

apresentou outro manifesto, o qual provocou a organização de outro congresso denominado 

Congresso Brasileiro de Educação Democrática, em junho do mesmo ano, no Rio de Janeiro. 

Segundo Corrêa, ―fortalecer o Estado, no caso brasileiro, era um trabalho que exigia o 

planejamento e o uso de estratégias de uniformização da cultura. Havia a necessidade de uma 

cultura brasileira. Isso não significava, todavia, o incremento de aspectos da cultura existente, 

mas a criação de uma cultura: uma cultura nacional‖ (2006 : 64). 

Desse congresso, participaram representantes de instituições culturais como: 

Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Academia Brasileira 

de Letras, a Academia Brasileira de Ciências, a Casa do Estudante do Brasil, a União dos 

Trabalhadores Intelectuais; órgãos governamentais como: o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Departamento Nacional da 

                                                 
33

 Membro que redigiu o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. 
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Criança; e instituições de ensino superior, como a Universidade de São Paulo e faculdades do 

Rio de Janeiro e Salvador. Segundo Cunha (1981), no congresso foram apresentadas 60 teses, 

as quais giraram em torno da concepção de educação democrática, e parte dessas teses 

constituíram um programa. Esse programa foi incorporado à Constituição de 1946 e ao 

anteprojeto de lei de diretrizes e bases da educação nacional. 

Nessa época, a Igreja Católica desenvolveu uma campanha de âmbito mundial 

visando a impedir a estatização do ensino. A delegação brasileira que esteve presente à I 

Conferência Interamericana de Educação Católica, realizada em julho de 1945, em Bogotá, 

trouxe algumas recomendações, dentre elas, a de organizar eventos reunindo os 

estabelecimentos particulares de ensino que eram majoritariamente católicos. Com base nessas 

recomendações, a delegação organizou reuniões e o I Congresso dos Sindicatos dos 

Estabelecimentos Particulares de Ensino. Nas reuniões, foi criada a Associação de Educação 

Católica (AEC), sucessora da Confederação Católica Brasileira de Educação, e nos congressos, 

foi redigido um anteprojeto de lei de diretrizes e bases da educação o que defendia a liberdade 

de ensino. 

A partir promulgação da Constituição, o Ministro da Educação Clemente Mariani 

instituiu uma comissão de educadores com o propósito de estudar e propor um projeto de 

reforma geral da educação nacional. Em 1948, o projeto dava entrada na Câmara Federal. A 

comissão foi presidida pelo professor Lourenço Filho
34

. A partir do projeto inicial, os conflitos 

se acirraram. Uma das reações ao substitutivo de Carlos Lacerda foi o Manifesto dos 

                                                 
34 Educador que assinou o Manifesto dos Pioneiros, em 1932 e organizou um dos primeiros livros sobre 

Administração Escolar com o título Organização e Administração Escola, editado pela primeira vez em 1963. 

Aliou a experiência ao conhecimento atualizado na teoria administrativa já desenvolvida, nos Estados Unidos a 

partir dos seguintes autores relevantes da época – Lipham, Getzels, Campbell, Griffiths, Hanlon, Halpin, Sears, 

Simon, entre outros. Neste livro defende a Administração Escolar como forma de melhorar as práticas escolares 

e prescreve um modelo de formação de administradores escolares. 
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Educadores
35

, redigido por Fernando de Azevedo e publicado em 1959, em que era defendida 

expansão do ensino público como condição necessária à democracia, à igualdade de 

oportunidades e ao desenvolvimento econômico baseado na industrialização. 

O projeto de lei, após tramitar durante 13 anos na Câmara e no Senado, resultou na 

Lei 4.024 e foi aprovado em dezembro de 1961. Após sua aprovação, foi criado o Conselho 

Federal de Educação, em 12 de fevereiro de 1962 e aprovado o Plano Nacional de Educação 

(PNE), em setembro do mesmo ano, o qual foi extinto 14 dias após o golpe de março de 1964.  

De acordo com Lourenço Filho, ―a maior qualidade da Lei n. 4.024 é considerar o ensino, e 

através dele, toda a educação no país, como um vasto processo social e exigir esforço 

cooperativo, mediante coordenação de medidas e previsão e controle político-administrativo‖ 

(2007 : 246). 

O discurso oficial baseou-se no nacionalismo desenvolvimentista, consubstanciado na 

produção teórica do Instituto Superior de Estudos Sociais (ISEB), criado em julho de 1955. O 

ISEB ficou vinculado ao MEC e desenvolveu uma produção teórica no sentido de garantir a 

veiculação dos ideários de industrialização e nacionalismo. Dentro do espírito de 

desenvolvimento, foi criado em 1961, por um grupo de empresários de São Paulo e Rio de 

Janeiro, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES)
36

. Esse instituto reunia empresários, 

altos executivos de empresas multinacionais, profissionais liberais, altos funcionários 

governamentais, e militares; a concepção de educação veiculada por esse instituto baseava-se 

                                                 
35

 Assinado por 200 educadores, dentre eles: Anísio Teixeira, Hemes Lima, Pascoal Leme, Joaquim Faria Góes 

Filho, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Álvaro Vieira Pinto, 

César Lattes, José Arthur Gianotti, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

Douglas Monteiro entre outros. 
36

 O IPES foi fundado em 1961, antes dele existia o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) que foi 

dissolvido pela justiça em 1963. O IPES era articulado com empresários multinacionais e com a Escola Superior 

de Guerra (ESG). Golbery do Couto e Silva e um dos principais formuladores da doutrina da interdependência, e 

em 1962, assumiu a direção do IPES. Membros do IPES posteriormente integraram a equipe do governo Castelo 

Branco, imprimindo a teoria do capital humano aos princípios de planejamento e organização do ensino. O IPES 

ficou em atividade até 1971 (SOUZA, 1981). 
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na teoria do Capital Humano
37

. A educação precisava ser concebida como uma indústria de 

prestação de serviços. Sob esse enfoque, o homem era considerado parte do capital e, portanto, 

convertido em recurso humano para a produção. Segundo Souza (1981) de acordo com a 

doutrina que o IPES passou a divulgar, cabia aos empresários brasileiros a ―responsabilidade 

democrática‖ no sentido de acelerar o desenvolvimento econômico e de promover o progresso 

social. O modelo a seguir era dos países capitalistas avançados, que alcançaram a democracia 

econômica e social através do aumento de produtividade, distribuição de renda e 

democratização do capital e da propriedade. 

Com a articulação entre a Escola Superior de Guerra e o Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais, a ideologia nacional desenvolvimentista foi substituída pela doutrina da 

interdependência. Segundo Souza (1981), o IPES, em seus documentos, apresentava as linhas 

mestras de uma política educacional voltada para o desenvolvimento econômico, no qual, as 

oportunidades educacionais desempenhariam um papel fundamental na mobilidade social e na 

formação da força de trabalho. 

O IPES
38

, ao dedicar-se à elaboração das reformas necessárias para o país atingir o 

desenvolvimento dentro dos postulados do capitalismo monopolista, considerou também o 

problema da educação. Ao tratar da reforma educacional, parte do pressuposto que a educação 

                                                 
37

 Theodor W. Schultz (1902 – 1998), professor de economia da Universidade de Chicago de 1946 a 1974, foi 

quem, a partir de artigos publicados no decorrer dos anos 1950-1960, abriu o campo de pesquisa sobre capital 

humano, cujo inventário se encontra no livro publicado em 1971, chamado Investment in Human Capital: The 

role of educacion ando of researc. (FOUCAULT, 2008a : 324). O livro foi publicado no Brasil em 1973, pela 

Zahar, com o título: O Capital Humano : Investimento em Educação e pesquisa. Segundo o autor a ― tese é que o 

pensamento econômico tem negligenciado examinar duas classes de investimento que são de capital importância 

nas modernas circunstâncias. São elas o investimento no homem e na pesquisa, tanto no plano privado quanto no 

plano público‖ (SCHULTZ, 1973 : 15). A economia passou a se concentrar nos modos mediantes os quais os 

indivíduos buscam produzir e acumular capital. Para Fonseca (2006), a partir desses estudos, iniciaram-se 

pesquisas e análises em torno das seguintes questões: como se produz e se acumula o chamado Capital 

Humano?; De que ele se compõe?; Quais são seus elementos inatos ou hereditários?; Como ele pode ser 

adquirido por meio de políticas educacionais?. 
38

 Dentre as ações do IPES destaca-se: um simpósio em 1964, o qual teve em ―Delineamento geral de um plano 

de educação para a democracia no Brasil‖, de João Roberto Moreira, o documento prévio para discussão; um 

fórum em 1968, ―A educação que nos convém‖. Documentos que, segundo Souza (1981), serviram de base para 

as reformas na educação após 1964. 
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levaria à solução do problema social, sua difusão fortaleceria o regime democrático e 

garantiria a produtividade exigida para o desenvolvimento econômico e social do país 

(SOUZA, 1981). 

Tempo em que se estrutura a relação com os Estados Unidos, celebrando-se acordos 

de financiamento da educação com intermediação da USAID. Dentre as propostas para 

educação, destacam-se: educação permanente visando à reciclagem rápida e constante da 

população trabalhadora; favorecimento da privatização do ensino; vinculação da educação 

pública aos interesses e necessidades do mercado; institucionalização da pós-graduação. Por 

recomendação da UNESCO e da Agency for International Development (AID), o Brasil teve 

que retomar o esforço em prol da diminuição do analfabetismo, ―financiamento da USAID, da 

Fundação norte-americana Agnes Erskine e também de doações feitas pelo Bradesco, por 

igrejas evangélicas da Alemanha e Holanda e pela Fundação Tobacco Company‖ 

(NORONHA, 1994 : 218). 

Na década de 60, também cresceram as organizações que trabalharam com a 

promoção da cultura popular, da educação popular, do combate ao analfabetismo, dentre eles: 

os Centros Populares de Cultura (CPCs), os Movimentos de Cultura Popular (MCPs) e o 

Movimento de Educação de Base (MEB). Liberais progressistas, esquerdas marxistas, sociais-

democratas, esquerdas cristãs, imbuídas de nacionalismo, procuravam resgatar a cultura do 

povo, cultura que entendiam como ―verdadeira cultura não-dominante‖. Período da Pedagogia 

Libertadora, a partir dos escritos de Paulo Freire, os quais afirmavam o papel do homem como 

sujeito da história, sendo papel da pedagogia trabalhar para conscientização do homem frente 

aos problemas e engajá-lo na luta política. Uma Pedagogia que buscava uma educação 

comprometida com os problemas da comunidade. Nela, todo ato educativo era um ato político 

e ao educador caberia colocar sua ação político-pedagógica a serviço da transformação da 
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sociedade e da criação do novo homem; problematizar situações vividas pelos educandos para 

promover a passagem da ―consciência ingênua‖ para a ―consciência crítica‖. 

Emergência das questões em torno da educação e desenvolvimento, educação e 

industrialização, nacionalismo desenvolvimentista e educação, educação e cultura, educação e 

cidadania. Emergência da incorporação de outras classes no jogo político, do intelectual 

engajado, da doutrina da interdependência, e da teoria do capital humano. Emergência dos 

financiamentos, dos planejamentos e da construção do Plano Nacional de Educação (PNE). 

Emergência dos comitês populares, da defesa da escola pública e da sua expansão. 

 

 

fluxos 8 - escola e capitalismo 

 

Após 1964, houve a redefinição do processo político e do modelo econômico. 

Observou-se a interferência internacional para desenvolvimento da educação através da 

USAID, agência que teve como função, integrar o Brasil na expansão capitalista. A educação 

escolar era um instrumento para criar condições para o desenvolvimento do capitalismo. 

O golpe de 1964 e seus desdobramentos no campo educacional cortaram lideranças 

consolidadas. Paulo Freire e Darcy Ribeiro foram exilados, Anísio Teixeira foi afastado da 

Reitoria da Universidade de Brasília, Durmeval Trigueiro foi demitido do cargo que ocupava 

no Conselho Federal de Educação, muitos professores foram aposentados compulsoriamente e 

proibidos de lecionar em outros estabelecimentos. Um corpo de tecnocratas civis e militares 

foi mobilizado para dirigir o aparelho escolar. O desenvolvimento não poderia estar separado 

da segurança, de acordo com a doutrina que foi defendida pela Escola Superior de Guerra. 

Durante 20 anos, diversas medidas de execução acentuaram o caráter autoritário do governo: 

Lei de Segurança Nacional, Serviço Nacional de Informações, prisões políticas, inquéritos 



  
  

 

95 

policiais militares, proibição de greve, cassação de direitos políticos, exílio, torturas, mortes, 

desaparecimentos e suicídios. 

Na educação escolar, o período ditatorial pautou-se pela repressão, privatização de 

ensino, institucionalização do ensino profissionalizante, criação dos especialistas, ênfase no 

planejamento e tecnicismo pedagógico, obrigatoriedade escolar. Com a intenção de manter e 

reforçar o desenvolvimento do capitalismo, a estrutura do ensino foi reformada através de duas 

legislações específicas, a 5540/68 para o Ensino Superior e a 5692/71 para o Ensino de 1º. e 2º. 

graus. 

A proposta da Lei 5540/68 repercurtiu na departamentalização, na introdução do ciclo 

básico, no vestibular unificado e classificatório, na matrícula por disciplina (sistema de 

créditos), na criação de cursos de curta duração, na criação dos especialistas (orientador, 

supervisor e administrador) e das respectivas habilitações em Pedagogia, e no aumento da 

burocracia. 

A Lei 5692/71 fixou diretrizes e bases para o ensino de 1º. e  2º.  graus, focalizando 

dois aspectos principais: obrigatoriedade escolar e generalização do ensino profissionalizante. 

O primeiro, a obrigatoriedade, buscava atingir a faixa de 7 aos 14 anos. O segundo, ensino 

profissionalizante, efetivou-se em nível de 2º. Grau e como ensino semiprofissionalizante em 

nível de 1º. Grau. Ocorreu, ainda, a introdução da disciplina Educação Moral e Cívica 

obrigatória nas escolas em todos os graus e modalidades de ensino; a qual no final do grau 

médio, denominava-se Organização Social e Política Brasileira (OSPB) e, no curso superior, 

Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB). 

O planejamento foi incorporado como estratégia de superação da crise instalada pelo 

avanço do sistema capitalista. Formas de justificar o planejamento são encontradas em 

diversos autores, mas destaca-se, aqui, a justificativa de Romanelli para o planejamento: ―o 

problema do subdesenvolvimento deve ser tratado como um problema técnico. Daí a 
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superioridade de planejamento sobre a ação não planejada‖ (1998 : 199). À medida que o 

planejamento passou a ser visto como estratégia, justificaram-se os acordos firmados e os 

programas que foram desenvolvidos, dentre eles: o PAEG (Programa de Ação Econômica do 

Governo, 1964-1966); o PED (Plano Estratégico de Desenvolvimento, 1968-1970) e o PDDES 

(Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social, 1967-1976), o PND I e II (Plano 

Nacional de Desenvolvimento, 1970-1974 e 1975-1979). Como também se justificou a 

incorporação de disciplinas e conteúdos para ensinar professores a planejar. 

Todos esses programas visavam ao aumento da capacidade produtiva através da 

maximização da eficiência e da rentabilidade dos recursos disponíveis, em consonância com o 

binômio Desenvolvimento e Segurança. Associada a esse quadro, observou-se a militarização 

da economia, expressa pelo Plano de Mobilização Industrial (PMI), que tinha como exigência 

prioritária a existência de uma indústria bélica. As políticas empreendidas assimilaram as 

características do planejamento consubstanciado pelas ideias de intervenção, controle e 

racionalização. 

Ideias incorporadas aos cursos de formação de docentes e especialistas 

(administrador, supervisor, orientador) da educação. A habilidade de planejar se tornou 

conteúdo nos cursos de formação de professores, em especial, nas disciplinas de Didática e 

Estágio Supervisionado. Aprender a taxionomia dos objetivos, como relacionar a estratégia 

adequada e a avaliação correspondente tornou-se uma aprendizagem tanto da normalista, 

quanto dos licenciados. 

Racionalidade, eficácia, organização, eficiência, objetividade e produtividade são 

representações dos objetivos atribuídos às reformas educacionais. Estas refletiram os 

resultados de acordos MEC-USAID, em acordos, através dos quais o Brasil recebeu assistência 

técnica e cooperação financeira. As reformas tinham como objetivo atrelar o sistema 



  
  

 

97 

educacional ao modelo econômico imposto pela política estadunidense para a América Latina, 

fundamentado na teoria do capital humano. 

A teoria do ―capital humano‖ foi importada dos Estados Unidos e serviu como diretriz 

para a política social dos países em desenvolvimento. Essa teoria considera a educação um 

investimento que redunda em maior produtividade e em melhores condições de vida. As 

habilidades e os conhecimentos obtidos com a escolarização representam o capital humano de 

cada pessoa. Segundo Schultz (1973), a educação é, em certa medida, uma atividade de 

consumo, que oferece satisfações futuras, uma parte é um bem de consumidor e outra parte é 

um bem de produtor; a educação como um investimento e suas consequências como uma 

forma de capital. Schultz, definindo capital humano escreve que, 

 

A característica distintiva do capital humano é a de que é ele parte do homem. É 

humano porquanto se acha configurado no homem, e é capital porque é uma fonte de 

satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas. Onde os homens 

sejam pessoas livres, o capital humano não é um ativo negociável, no sentido que 

possa ser vendido. Pode, sem dúvida, ser adquirido, não como um elemento de ativo, 

que se adquire no mercado, mas por intermédio de um investimento no próprio 

indivíduo (SCHULTZ, 1973 : 53). 

 

Capital humano refere-se a um conjunto de habilidades, capacidades e destrezas 

próprias dos homens, as quais adquirem valor de mercado e se apresentam como uma forma de 

capital. A partir da teoria do capital humano a economia política passa a ter como objeto o 

comportamento humano, a racionalidade interna que o anima. Trata-se de estudar o trabalho 

como uma conduta econômica e tentar entender como essa conduta é praticada, racionalizada e 

calculada por aquele que a exerce. Competências, habilidades, aptidões de um indivíduo 

constituem seu capital. Daí a necessidade de o indivíduo tomar a si como capital, a entreter-se 

consigo (e com os outros), uma relação na qual ele se reconhece (e aos outros) como uma 

microempresa, ver-se como uma entidade que funciona sob o imperativo permanente de fazer 

investimentos em si. Segundo Costa Gadelha (2009), a teoria do capital humano dá ensejo a 



  
  

 

98 

que se constitua uma espécie de cultura do empreendedorismo, transforma a sociedade de 

consumo em sociedade de empresa. 

A noção de capital humano foi difundida no Brasil nos anos 60, quando ganhou 

importância a ideia de educação como fator de desenvolvimento. ―Seres humanos – seus 

corpos, habilidades e conhecimento – são parte de um estoque de capital. [...] Em uma 

economia do conhecimento, o principal investimento de uma sociedade tem que ser melhorar 

as habilidades e talento de sua população‖ (CRAWFORD, 1994 : 34). Um dos efeitos dessa 

teoria na educação foi que a formação e a capacitação dos indivíduos aparecem como elemento 

estratégico, e com isso, a escolarização se propaga. A teoria do capital humano atribui 

importância à educação, no sentido da educação funcionar como investimento cuja 

acumulação permitiria o aumento da produtividade do indivíduo trabalhador e a maximização 

crescente de seus rendimentos. 

Foucault (2008a), na aula do dia 14 de março de 1979, sobre a teoria do capital 

humano, no livro o Nascimento da Biopolítica, escreve que esse capital é composto de 

elementos inatos e outros adquiridos, e esse investimento será constituído pelo tempo que os 

pais dedicam aos seus filhos fora das atividades educacionais propriamente ditas, tempo de 

criação, tempo de afeto, cuidados proporcionais, nível de cultura dos pais, conjunto de 

estímulos culturais recebidos por uma criança, cuidados médicos e pode ser analisado em 

termos de investimento, ―elementos a partir dos quais o capital humano poderá primeiro ser 

melhorado, segundo ser conservado e utilizado pelo maior tempo possível‖ (FOUCAULT, 

2008a : 316). Formar esse capital humano, formar a competência máquina, é investir em 

educação: ―em todo caso os elementos que entram na constituição de um capital humano, são 

mais amplos, muito mais numerosos do que o simples aprendizado escolar ou que o simples 

aprendizado profissional‖ (FOUCAULT, 2008a : 315). 

Na escola, a população escolar passa a ser vista como capital humano e, da tentativa 
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de aplicar o modelo empresarial, resulta a tendência tecnicista, tendo como um dos seus 

objetivos adequar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica: economia de 

tempo, esforços e custos. Os pressupostos teóricos são encontrados na filosofia positivista e na 

psicologia behaviorista, que valorizam a ciência como uma forma de conhecimento objetivo, 

passível de verificação por meio da observação e da experimentação. Aplicadas à educação, 

voltam-se ao comportamento, buscando a mudança de comportamento mediante treinamento, 

com o propósito de desenvolver suas habilidades. Nela, indivíduos aprendem a investir em si e 

a estabelecer relações de concorrência. Segundo Gadelha Costa (2009), indivíduos são 

investidos por novas tecnologias e mecanismos de governo que fazem de sua formação e de 

sua educação uma espécie de competição desenfreada, cujo progresso se mede pelo acúmulo 

de pontos, como num esquema de milhagem, traduzidos como índices de produtividade. 

De acordo com essa perspectiva, há a valorização máxima do planejamento e, nele, a 

descrição esmiuçada dos objetivos instrucionais e operacionais, estabelecendo um 

ordenamento sequencial das metas a serem atingidas. É a adaptação do ensino às teorias da 

administração e seus princípios, as quais exigiam o planejamento e a organização racional do 

trabalho pedagógico, a operacionalização dos objetivos, o parcelamento do trabalho, a 

especialização das funções e a burocratização da escola e das tarefas dos escolares. A 

emergência dos especialistas em educação, os administradores escolares, responsáveis pela 

administração da escola; os orientadores educacionais, responsáveis pelos alunos; e os 

supervisores, responsáveis pelos professores. Os especialistas da educação foram responsáveis 

por aplicar as técnicas da administração nas escolas. Tomo um exemplo de Ghiraldelli sobre 

como os itens que compõem o planejamento eram apresentados, como através deles pretendia-

se aproveitar o tempo, ter controle sobre a prática docente e mostrar a importância de planejar 

a ação docente: 

 



  
  

 

100 

Os pares antinômicos eram apresentados da seguinte forma: objetivos 

operacionais/objetivos vagos; otimização dos métodos/uso acidental de métodos; 

avaliação formativa-somativa/critérios não mensuráveis de avaliação; educação 

baseada em teorias da instrução/educação baseada em preferências e experiências do 

educador; seqüência de ensino baseada em estratégias/seqüência dependente de 

conteúdo e da tradição; análise de custo e efetividade/desconsideração para com os 

custos etc. (1992 : 197). 

 

A inserção das teorias da administração e do controle sobre os escolares passou a 

requerer do professor outras aprendizagens. Além do conteúdo das disciplinas específicas, foi 

preciso estudar: como as crianças aprendem, o que demandava a aprendizagem de conceitos da 

psicologia; como ensinar, além da psicologia da aprendizagem as técnicas da didática, a arte 

de ensinar. Essa inserção, passou também a requer a utilização de um tempo despropositado 

no preenchimento de planejamento, fichas, avaliações, formulários e outros instrumentos de 

controle, exigindo trabalho extra do professor, extrapolando os muros da escola, instalando-se 

nas casas. 

Ampliaram-se as vagas no ensino secundário e superior e operou-se a expansão das 

escolas particulares, avanço que implicou a ampliação do grande negócio, ―pode-se afirmar 

que a escola brasileira de alcance nacional é resultado de estratégias militares. O surgimento de 

uma rede de escolas espalhadas por sobre o território brasileiro foi possível somente após a 

percepção militarista de que a educação era um tema de segurança nacional‖ (CORRÊA, 2006 

: 103). 

A emergência da obrigatoriedade de escolaridade, definição de currículo mínimo, 

remodelação e ampliação do livro didático, divisão das funções e hierarquização, criação dos 

especialistas em educação, aumento da escolaridade e aumento do número dos escolares, 

ampliação e privatização do Ensino Superior, privatização e controle do Estado, burocratização 

da escola e das práticas dos professores são marcas da política de gestão escolar. 

A emergência dos técnicos, da teoria da administração, produzindo a teoria da 

administração escolar. A emergência do planejamento como ferramenta de controle e 
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estratégia de superação, do treinamento como forma de mudar comportamento, da 

burocratização das atividades e ocupação do tempo. Emergência da educação como forma de 

desenvolvimento e segurança. Intervenção, racionalização, eficácia, organização, eficiência, 

objetividade, produtividade, hierarquia e especialistas, tempo de investimento em capital 

humano. 

 

 

fluxos 9 – escola e democracias 

 

Anistia política, eleições diretas, liberdade de organização partidária, nova 

Constituição, nova LDB, democracia participativa. Tomo o que Tótora (1998) escreve para 

pensar que a questão da democracia, no Brasil, configura-se, na década de 80, como tema 

central do pensamento político. Essa foi a grande novidade dessa década, lidando com dois 

problemas: instauração de um governo democrático e consolidação de um regime democrático.  

―A democracia não somente foi o alvo das lutas políticas sociais, nos anos 70 e 80, mas 

também se impôs como objeto de reflexão intelectual‖ (TÓTORA, 1998 : 01). 

Como objeto de reflexão intelectual, no contexto dos movimentos democráticos, 

realizou-se a I Conferência Brasileira de Educação, em março de 1980, em São Paulo. Como 

aponta Cunha (1981), os promotores da conferência diziam que seu horizonte comum era a 

construção de uma educação democrática que estivesse de fato comprometida com os 

interesses da maioria e não apenas a serviço das elites, que era preciso criar canais de 

participação. 

A partir dessas práticas discursivas, o planejamento, já incorporado às políticas 

educacionais e às práticas escolares, teria como critério a participação, a qual se tornou 

elemento-chave na definição dos rumos da educação. Sob o discurso ―tudo pelo social‖, 
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multiplicou-se a organização de propostas de educação para todos. As propostas destacam 

aspectos ligados ao acesso ao sistema escolar, à qualidade do ensino, à valorização dos 

profissionais da educação e ao analfabetismo.  

No fluxo da participação, os governos estaduais, eleitos em 1982, passaram a 

empreender reformas próprias no campo da educação, construindo as ―propostas curriculares‖. 

Em comum, todas as reformas davam ênfase ao ensino público e à democratização da 

educação, no sentido de torná-la acessível e de boa qualidade para as classes populares. Outro 

ponto comum é do movimento de construção das propostas, que teve como critério a 

participação dos professores. 

Em 1985, com o primeiro governo civil depois da ditadura, e com o prosseguimento 

da abertura política, os partidos extintos voltam à legalidade, assim como os movimentos 

estudantis e seus organismos de representação. Abrandada a censura, o debate político retorna 

à cena, grupos como CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), ABI (Associação 

Brasileira de Imprensa), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), SBPC (Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência), sindicatos e professores reativam os debates sobre educação: 

momento de formação de entidades, movimentos, reivindicações e a criação do Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública
39

. 

As reivindicações desses movimentos afirmaram-se em situações de direito na 

Constituição de 1988. Nesta, a educação foi definida como competência do Estado; foi 

garantida a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a progressiva extensão 

da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; a inclusão da educação infantil, em especial, 

das creches, na área da educação; a inclusão dos portadores de necessidades especiais e 

vinculação de percentuais de recursos para educação, e gestão democrática, dentre outras 

normatizações. 

                                                 
39

 Contou inicialmente com 15 entidades, foi oficialmente lançado em 09 de abril de 1987. 
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A Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, trata a educação 

como um direito social. Ulisses Guimarães, presidente da Assembléia Nacional Constituinte, 

destacava, ―essa será a Constituição Cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de 

brasileiros, vítimas da pior das discriminações: a miséria. Cidadão é o usuário de bens e 

serviços do desenvolvimento. Isso hoje não acontece com milhões de brasileiros segregados 

nos guetos de perseguição social‖
40

. 

Após vinte anos de promulgação da Constituição de 1988, o Presidente da Câmara 

dos Deputados, Arlindo Chinaglia fez o seguinte pronunciamento: ―A Constituição Cidadã, 

assim chamada pelo presidente da Assembléia Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, 

inaugurou novo período político-jurídico ao restaurar o Estado Democrático de Direito, 

ampliar as liberdades civis e os direitos e garantias fundamentais e instituir um verdadeiro 

Estado Social‖
41

. 

Envoltos nessa prática discursiva, vai-se da Constituição Cidadã à construção da nova 

LDB, aprovada e sancionada em dezembro de 1996, e, a partir delas, a uma infinidade de 

decretos, resoluções, portarias, pareceres e outras leis, um conjunto cada vez mais gigantesco: 

―o conjunto das medidas legislativas, dos decretos, dos regulamentos, das circulares que 

permitem implantarem os mecanismos de segurança, esse conjunto é cada vez mais 

gigantesco‖ (FOUCAULT, 2008 : 11). 

Nos governos democráticos estão presentes exigências como participação, 

modernização, diversificação, flexibilidade, competitividade, produtividade, eficiência e 

qualidade dos sistemas educativos, das escolas e do ensino, da aprendizagem da democracia na 

escola e da gestão democrática. A construção da democracia e a legitimação da escola como 

instância privilegiada de sua aprendizagem são concepções presentes na Constituição de 1988, 

                                                 
40

 Disponível em www.fugpmdb.org.br acessado em 21/09/08. 
41

 Disponível em www2.camara.gov.br/internet/legislacao/constituicaocidada, acessado em 21/09/08. 

http://www.fugpmdb.org.br/
http://www.camara.gov.br/internet/legislacao/constituicaocidada
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na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, no Plano Decenal de 

Educação para Todos, no Plano Nacional de Educação (PNE) Lei n.10.172/2001, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997 e nos documentos subsequentes dos 

sistemas de ensino
42

. Nesses documentos, a exigência para a escola pública é a de ser um 

espaço democrático: escola democrática, gestão democrática, valores democráticos, ideais 

democráticos: democracia é a palavra de ordem. 

 

A medida de todas as coisas passou a ser democracia: o Estado fascista precisava de 

democracia, o socialismo precisava ser democrático, a social-democracia mais 

democrática e aberta para o mercado, a democracia estadunidense mais democrática 

contemplando múltiplos direitos e culturas. Não mais Estado intervindo na economia 

e no social, só neoliberalismo; nem socialismo, nem populismo, somente democracia; 

não mais rebeldias, mas integrações democráticas via ampliação de pletora de 

direitos. E foi assim que começou a existir o que passamos a conhecer como 

globalização, a expressão histórica da preponderância das forças reativas, 

pretendendo situar qualquer oposição circunscrita à sua continuidade (PASSETTI, 

2007: 82). 

 

Consagra-se a escola democrática e a democratização do ensino. O termo 

democratização não é apenas empregado no sentido de universalização da escola básica, ou de 

popularização do ensino para colocá-lo ao alcance de todos. Trata-se, agora, da 

democratização das relações que envolvem a organização e o funcionamento efetivo da 

instituição escola. Trata-se, portanto, das medidas tomadas com a finalidade de promover a 

partilha do poder entre dirigentes, professores, pais, funcionários, e de facilitar a participação 

de todos os envolvidos nas tomadas de decisões relativas ao exercício das funções da escola, 

com vistas à realização de suas finalidades. 

 

 

                                                 
42

 Outros documentos que servem como referências são: as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, os 

Referenciais Curriculares da Educação Infantil e principalmente o Documento Referência do CONAE 

(Conferência Nacional de Educação 2010). Disponíveis na página do MEC. www.mec.gov.br, acessado em 

10/12/2009. 

 

http://www.mec.gov.br/
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fluxos 10 – escola, economia e empresa 

 

Nos anos 1980, no Brasil, a economia da educação foi retomada pelo Banco Mundial. 

A cooperação técnica e financeira do Banco com o setor educacional vem da década de 70, 

porém, a partir da década de 80, mudou a dimensão da sua influência mudou, tanto em função 

do volume de recursos aplicados, como do impacto dessa cooperação nas reformas 

educacionais. O processo de cooperação incluiu a assessoria aos órgãos centrais de decisão, 

nas áreas de política, planejamento e gestão. De um banco de desenvolvimento, indutor de 

investimentos, o Banco Mundial tornou-se o guardião dos interesses dos grandes credores 

internacionais, responsável por assegurar o pagamento da dívida e empreender a reestruturação 

e abertura dessas economias, passando a impor uma série de condições e intervir diretamente 

na política interna, influenciando a legislação. 

Segundo Coraggio (1996), o Banco Mundial detinha um saber com peso de verdade 

sobre o que todos os governos deviam fazer; tinha um pacote pronto para aplicar o qual incluía 

descentralizar, desenvolver capacidades básicas de aprendizagem, formar trabalhadores 

flexíveis que pudessem adquirir novas habilidades facilmente, realocar recursos públicos da 

Educação Superior para Educação Básica, incentivar a iniciativa privada a preencher a lacuna 

deixada pela retirada da educação pública, avaliar os estabelecimentos educacionais em termos 

de aprendizado dos alunos, introduzir mecanismos de concorrência por recursos públicos, 

cobrir déficits que afetavam o aprendizado (educação pré-escolar, programas de saúde, 

nutrição), capacitar o corpo docente, mediante programas paliativos e em serviço (se possível a 

distância). A análise econômica transformou-se na metodologia principal para a definição das 

políticas educativas: ―esse enfoque leva a assemelhar a escola à empresa, a ver os fatores do 

processo educativo como insumos, e a eficiência e as taxas de retorno como critérios 

fundamentais de decisão‖ (CORAGGIO, 1996 : 97-98). 
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Para o Banco Mundial, os desafios dos sistemas educacionais são: acesso, equidade, 

qualidade, redução da distância entre reforma educativa e a reforma das estruturas econômicas. 

No processo de assessoria, redefine-se o papel do Estado na política educacional e esta 

redefinição se assenta sobre dois eixos centrais: a descentralização e a produtividade da escola. 

A descentralização vincula-se à autonomia da escola, que se limita ao repasse do dinheiro para 

custeio e manutenção de suas atividades, e a estabelecer a possibilidade de que a escola 

arrecade outros recursos. A produtividade diz respeito aos resultados obtidos pelas avaliações e 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais, que representam o controle do Estado e a garantia da 

qualidade. 

Tendo como base essas orientações, a política educacional brasileira foi marcada por 

elas e principalmente pelas orientações da Cepal
43

 nos primeiros anos da década de 90. Suas 

principais orientações: garantir maior processo de escolarização como forma de ampliar a 

competitividade no mercado; privatização do ensino superior; avaliação da educação com 

estabelecimento de prêmios; estreitar as relações entre escolarização e empresa. Segundo o 

documento da Cepal (2000), sua proposta está sustentada em dois objetivos estratégicos, um 

denominado interno e o outro externo. ―No plano interno, trata-se de consolidar e aprofundar a 

democracia, a coesão social, a equidade, a participação – em suma, a cidadania moderna. No 

externo, trata-se de compatibilizar as aspirações de acesso aos bens e serviços modernos com a 

geração do meio que efetivamente faculte esse acesso: a competitividade internacional 

(CEPAL, 2000 : 913)‖. 

                                                 
43

 Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), desenvolveu sua proposição educacional em 

seu documento ―Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad‖ produzido no ano 

de 1992. Esse, segundo a CEPAL, representa a sua primeira tentativa de esboço de uma proposta política capaz 

de articular educação, conhecimento e desenvolvimento. Seu objetivo era assegurar o progresso técnico para a 

América Latina e Caribe, garantindo que a reestruturação econômica fosse acompanhada de equidade social, 

como fora sugerido em sua publicação ―Transformación productiva con equidad‖ (CEPAL, 2000). 
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Para o Banco Mundial e para a Cepal, a escola é vista como empresa; os fatores do 

processo educativo, como insumos; a eficiência e as taxas de retorno, como critérios principais 

de decisão. A análise econômica é a metodologia principal para definir as políticas educativas, 

mantendo e reforçando a teoria do capital humano, a qual, segundo Costa Gadelha (2009), 

remete à questão da meritocracia e à possibilidade do estabelecimento de uma sociedade 

altamente diferenciada hierarquicamente, em que o status de cada um, de cada escola e de cada 

país é determinado, em última instância, pelo grau e pela qualidade de capital humano que 

foram acumulados através da educação. Um capital que precisa ser redutível a uma unidade de 

medida comum às outras formas de capital, decorrendo, daqui, a importância dada às formas 

de mensurar, contabilizar, avaliar e monitorar. 

A partir dessas orientações, dentre as discussões no processo de construção e 

tramitação da LDB, destacaram-se: o estabelecimento de um sistema de controle de qualidade, 

a avaliação institucional, assim como o estabelecimento de um mecanismo objetivo e 

universalista de arrecadação e repasse de recursos mínimos para assegurar os insumos básicos 

necessários para a operação eficaz e eficiente das escolas. 

O controle da qualidade deve ocorrer através dos documentos que recebem a 

adjetivação de referenciais, tais como, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Referencial 

Curricular para Educação Infantil (RCNEI), Orientações para Ensino Fundamental de 9 anos, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e para Ensino Superior. Documentos 

a partir dos quais as escolas são avaliadas: ―o discurso que constitui as políticas curriculares é 

eminentemente normativo, já que prescreve normas de ação e de comportamento, os avalia, 

isto é, confere notas particulares à sua identidade e, através dela, à sua função dentro da ordem 

social que tende a produzir e reproduzir‖ (PERONI, 2003 : 116). O controle deve ocorrer pelas 

avaliações. As preocupações com a avaliação institucional, nesse início de milênio, 

consolidaram-se como um dos eixos das políticas educacionais e asseguram o exercício de 
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controle do Estado através da accountability
44

, responsabilização de cada um dos escolares 

pelos resultados obtidos, tanto pelos seus resultados, como por aqueles obtidos pela escola e 

pelo país. Para ampliarem os seus direitos, e serem reconhecidos como sujeitos de direito, é 

preciso que os escolares participem e sejam sujeitos ativos. 

Segundo Duarte Junior (2008), a accountability representa um mecanismo de 

viabilização e de construção de regimes cada vez mais democráticos e duradouros, em função 

de atingir níveis ótimos de participação e de contestação. A concepção contemporânea de 

accontability, mostra-se como um instrumento de expansão do conceito de cidadania, tratando 

o cidadão como um elemento ativo. É um instrumento de embate não entre categorias e 

instituições, mas entre elas e as forças sociais, as quais, ampliadas, passam a atuar de forma 

cada vez mais ativa na busca de transparência, responsividade e responsabilidade, colocando 

representantes e representados no mesmo patamar de responsividade. 

Tudo e todos responsáveis, sentir-se responsável, responsabilizar o outro, é isso que 

interessa. 

 

                                                 
44

Segundo Duarte Junior (2008), o estudo do tema accountability tem estado em evidência na agenda política 

mundial, ancorando-se, sobretudo, como pressuposto para a construção de democracias representativas ou 

poliarquias bem-sucedidas.  Acrescenta que para Guilhermo O‘Donnel, na perspectiva da ciência política, ainda 

não há consenso a respeito do conceito da accountability, e que não somente a poliarquia como regime político, 

mas todo o sistema legal das sociedades ocidentais e ocidentailizadas é constituído conforme a premissa de que 

todos, representantes e representados, são dotados de um grau básico de autonomia e responsabilidade. Nas 

democracias, pode-se falar de duas dimensões de manifestação da accounrability: uma legal e a outra política. A 

dimensão legal orienta as práticas políticas estatais e exerce um papel fundamental no estabelecimento de 

previsões, tanto para as próprias práticas como para os mecanismos de que se dispõe para responsabilizar os 

agentes do poder público por práticas abusivas, arbitrárias e até mesmo ilegais. A dimensão política da 

accountability está relacionada com os princípios que sustentam as novas democracias civis e políticas, aquelas 

que consideram o sistema eleitoral uma importante ferramenta de punição e premiação de candidatos, induzindo-

os a agir de forma responsável. ―Conforme essa perspectiva, a accountability pode ser compreendida sob duas 

dimensões: a vertical, ou política, exercida por meio de mecanismos que garantam a participação do representado 

no processo de escolha de seus representantes, e a horizontal, que garante a certeza de responsividade e 

responsabilidade, por meio de lei, daqueles que exercerão a função de representantes durante certo período‖ 

(DUARTE JUNIOR, 2008 : 29). A accountability representa outra perspectiva que tem sido central no 

desenvolvimento das democracias na América Latina, a qual clama pela atuação em rede, não só de instituições 

estatais, mas também da sociedade civil organizada. 

 

 



  
  

 

109 

fluxos 11 – escola  e estado 

 

As políticas educacionais, até recentemente, expressavam uma autonomia relativa do 

Estado. O papel da escola pública foi decisivo e serviu como instrumento de reprodução de 

uma identidade nacional: ―a centralidade da escola decorreu até agora, em grande medida, da 

sua contribuição para a socialização (ou mesmo fusão) de identidades dispersas, fragmentadas 

e plurais, que se esperava pudessem ser reconstituídas em torno de um ideário político e 

cultural comum, genericamente designado de nação ou identidade nacional‖ (AFONSO, 2001 

: 18). 

Novos condicionantes inerentes aos processos de globalização e transterritorialização 

do capitalismo e à emergência de outras instâncias de regulação global e transterritorial, como 

é o caso de instâncias de regulação supranacional através de ONGs, da Organização Mundial 

do Comércio, Banco Mundial, FMI, OCDE, UNESCO, modificam esse ideário, trazendo 

implicações diversas, que 

 

direta ou indiretamente ditam os parâmetros para a reforma do Estado nas suas 

funções de aparelho político-administrativo e de controlo social, ou que induzem em 

muitos e diferentes países a adoção de medidas ditas modernizadoras que levam o 

Estado a assumir também, de forma mais explícita, uma função de mediação, de 

adequação às prioridades externamente definidas ou, mesmo, de promoção das 

agendas que se circunscrevem a ditames mais ou menos ortodoxos da fase actual de 

transnacionalização do capitalismo e de globalização hegemônica (AFONSO, 2001 : 

24). 

 

A redefinição do papel do Estado, para Afonso (2001), no que diz respeito à reforma 

do Estado e suas conexões com a realidade multidimensional da globalização e suas instâncias 

de regulação supranacional, recebem variadas designações, dentre elas, Estado-reflexivo, 

Estado-ativo, Estado-articulador, Estado-supervisor, Estado-avaliador, Estado-competidor, e 

expressam mudanças nos papéis do Estado. 
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A noção de Estado mínimo encontra-se nas agendas estabelecidas para a educação do 

final do século XX e início do século XXI, as quais pretendem responder às exigências do 

movimento de globalização econômica e das políticas neoliberais. As reformas impostas pelas 

corporações e pelas instituições financeiras internacionais sustentam-se na ideia de mercado 

como princípio fundador, unificador e auto-regulador da sociedade global. A palavra de ordem 

é mudança nas organizações, e a escolarização continua a ser uma das chaves para a mudança. 

As reivindicações das mais variadas correntes e grupos, como, a classe trabalhadora, os 

partidos políticos, os empresários, intelectuais e jornalistas, legitimam a importância, a 

necessidade e a obrigatoriedade da escolarização, ao mesmo tempo em que solicitam a 

participação de cada um para qualificar esse processo: ―a própria vida do indivíduo – como, 

por exemplo, sua relação com sua propriedade privada, sua relação com a família, com seu 

casamento, com os seus seguros, com sua aposentadoria – tem de fazer dele como que uma 

espécie de empresa permanente e de empresa múltipla‖ (FOUCAULT, 2008a : 331-332). 

Recupera-se o conceito de capital humano, capital incorporado aos seres humanos, e 

retoma-se Schultz (1973), quando propõe tratar a educação como um investimento e suas 

consequências como uma forma de capital, e como afirma Foucault: ―é o próprio trabalhador 

que aparece como uma empresa para si mesmo‖ (2008a : 310). O jogo é o de moldar cada 

pessoa como empresa de si mesma: o sujeito moderno precisa tornar-se o empresário de si 

mesmo, precisa gestar sua vida, ser responsável. ―No neoliberalismo – e ele não esconde, ele 

proclama isso -, também vai-se encontrar uma teoria do homo oeconomicus, mas o homo 

oeconomicus, aqui, não é em absoluto um parceiro de troca. O homo oeconomicus é um 

empresário, e um empresário de si mesmo‖ (FOUCAULT, 2008a : 310-311). 

A lógica do pleno emprego é substituída pela lógica da empregabilidade, a partir do 

desenvolvimento de competências individuais. O acesso e a permanência no trabalho passam a 

ser responsabilidade de cada um; é preciso qualificar-se para estar à altura das exigências do 
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mundo do trabalho. Neste, exige-se que o sujeito seja empresário de si e seu futuro dependerá 

de suas escolhas de qualificação. Programas de educação e qualificação procuram, neste 

sentido, a excelência, a inovação, a modernização, por meio de proposições assumidas e 

naturalizadas: ―o resultado é que os alunos e aprendizes se tornam ‗consumidores‘ ou ‗clientes‘ 

e os cursos se tornam ‗pacotes‘ ou ‗produtos‘ ‖(PETERS, 1995 : 213). 

As reformas estão centradas na crença no planejamento como ferramenta para 

racionalizar a alocação de recursos no sistema educacional. Por conseguinte, a educação básica 

tornar-se o cerne do problema, evidência nas discussões, porque considera-se que além de ser 

o mínimo para a vida contemporânea, de sua qualidade e eficiência dependerá toda formação 

futura. E como consequência a escolarização se propaga e o Estado preocupa-se em controlar 

cada vez mais a Educação Básica.  

 

 

fluxos 12 – tempos de globalização, gestão democrática 

 

Em março de 1990, em Jomtien, Tailândia, na Conferência de Educação para Todos, 

patrocinada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura (Unesco), Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) e Banco Mundial, foi aprovada a Declaração Mundial de Educação 

para Todos, que estabeleceu diretrizes para os planos decenais de educação. Na ocasião, foram 

estabelecidas prioridades para a educação nos países do Terceiro Mundo, especialmente a 

universalização do ensino fundamental. O resultado da conferência foi publicado no livro 

―Educação: um tesouro a descobrir”
45

, no qual se considera que a escola deve ser um espaço 

                                                 
45 Livro já citado anteriormente. Coordenado por Jacques Delors. Nele estão definidos os quatro pilares da 

educação para o século XXI: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender conhecer. 
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que explore práticas democráticas, através de problemas concretos, os quais permitam às 

crianças compreender seus direitos e deveres e que a liberdade é limitada pelo exercício dos 

direitos e da liberdade dos outros. A escola, de acordo com o documento, ―desde a infância e 

ao longo de toda a vida, deve forjar, também, no aluno a capacidade crítica que lhe permita ter 

um pensamento livre, e uma ação autônoma‖ (DELORS, 2000 : 63). 

O início do governo Collor, em 1990, coincidiu com a realização da Conferência 

Mundial de Educação para Todos. Com seu afastamento, em 1992, assumiu a Presidência da 

República, Itamar Franco, cujo programa educacional foi condensado no Plano Decenal de 

Educação para Todos
46

 e no Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (PRONAICA)
47

. Para construção do Plano Decenal de Educação para Todos, com 

diretrizes para o período 1993-2003, foram organizados debates, sob a coordenação do MEC, 

através de suas delegacias. Era o tempo em que tramitava pelo Congresso e Senado a proposta 

de Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, de acordo com as 

políticas internacionais, estabeleceu, dentre as metas para educação: descentralização da 

administração das verbas federais, elaboração do currículo básico para educação nacional
48

, 

avaliação nacional das escolas, formação de professores, parâmetros de qualidade para o livro 

didático, educação a distância e ampliação do Ensino Superior. Foi o tempo em que foi 

aprovada a LDB 9394/96
49

. 

                                                 
46

 Ao assumir o Ministério da Educação, Murílio Hingel, em setembro de 1992, participou da Conferência de 

Educação para todos na China. Constatou que o Brasil não cumprira os acordos estabelecidos em 1990, em 

Jomtien. Deflagrou-se, então, um processo de discussão nos estados e municípios para elaboração do plano a 

partir de compromissos assumidos com entidades como Consed, Undime e CNTE. No final de 1993 foi 

apresentado, em Nova Delhi, o Plano Decenal de Educação. 
47

 Criado pela Lei n.8642 de 31 de março de 1993. Disponível em www.senado.gov.br acessado em 20/06/08. 
48

 Com os respectivos nomes: Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Fundamental e Médio), Referenciais 

Curriculares para Educação Infantil e Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior. 
49

 Tramitou em torno de oito anos no Congresso Nacional. O projeto aprovado na Câmara foi substituído, no 

Senado, por outro de autoria do senador Darcy Ribeiro, o qual retornou à Câmara para ser aprovado e 

sancionado pelo presidente da república sem veto. 

http://www.senado.gov.br/
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Luis Inácio Lula da Silva iniciou seu segundo governo com o seguinte 

pronunciamento: ―mais do que a qualificação para o mundo do trabalho, a educação é um 

instrumento de libertação que o acesso à cultura propicia‖ e concluiu: ―um país cresce quando 

é capaz de absorver conhecimentos, mas se torna forte, de verdade, quando é capaz de produzir 

conhecimento‖
50

. Na mesma entrevista, o Presidente da República afirmava ser fundamental 

valorizar todos os níveis do sistema educacional, fortalecer a pesquisa pura e aplicada, 

consolidar a incorporação e o desenvolvimento de novas tecnologias. Em suas palavras, ―trata-

se de superar os grandes déficits educacionais que nos afligem e, ao mesmo tempo, dar passos 

acelerados para transformar nosso País em uma sociedade de conhecimento, que nos permita 

uma inserção competitiva e soberana no mundo‖
51

. Quanto à questão tecnológica, o presidente 

afirmava que: ―o Brasil assistirá, dentro de dez ou 15 anos, ao surgimento de uma nova geração 

de intelectuais, cientistas, técnicos e artistas originários das camadas pobres da população‖
52

. 

Essa nova geração, resultará das políticas afirmativas, dentre elas: as políticas de cotas e da 

ampliação das vagas nas Universidades, através de programas como o Programa de 

Universidade para Todos (PROUNI), Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), da ampliação dos cursos a distância, da 

construção dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e da ampliação da 

escolarização e dos escolares. 

Dentre as inúmeras propostas, projetos e programas para melhorar as escolas, 

encontram-se: a criação da escola parque de Anísio Teixeira, na Bahia, e a criação dos Caics. 

Esses surgiram como Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), instituídos por Darcy 

Ribeiro no Rio de Janeiro, durante o governo de Leonel Brisola. Durante o governo de 

Fernando Collor, eles foram ampliados como projeto federal e denominados Centro Integrado 

                                                 
50

 Disponível em www.mec.gov.br. Matéria de Letícia Tancredi, acessado em 02/01/2007.  
51

 Disponível em www.mec.gov.br. Matéria de Letícia Tancredi, acessado em 02/01/2007. 
52

 Disponível em www.mec.gov.br. Matéria de Letícia Tancredi, acessado em 02/01/2007.  

http://www.mec.gov.br/
http://www.mec.gov.br/
http://www.mec.gov.br/
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de Apoio à Criança (Ciacs), instituídos em 1991. No governo Itamar Franco, eles passaram a 

denominar-se Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescentes (Caics), fundamentados no 

PRONAICA. 

Vai-se das propostas de ampliação do tempo da criança na escola até experiências que 

buscam trazer toda a comunidade para a escola. Dentre os exemplos na rede estadual de 

ensino, temos, em Santa Catarina: a Escola Pública Integrada, a Escola Ambial, Escola 

Aberta
53

; os Centros Educacionais Unificados (CEU), criados em 2003, no governo de Marta 

Suplicy em São Paulo. Experiências que, num primeiro momento, reestruturam a escola, 

ampliando o tempo de permanência da criança dentro dela, para posteriormente constituírem 

propostas que almejam todos na escola, durante o maior tempo possível. Proliferam as 

propostas para manter todos, um tempo cada vez maior, nas práticas escolarizantes. 

A estas propostas, ou para dar conta delas, outras aparecem, dentre elas as parcerias, 

entre empresas e secretarias de educação, empresas e escolas, empresas e escolares, redes se 

estabelecem. Fundações e institutos são criados como: Instituto Ayrton Senna
54

, com o 

programa Acelera Brasil; Instituto Embraer de Educação e Pesquisa
55

, com parcerias dentre 

elas na formação dos professores de escolas da rede municipal; Fundação Bradesco, com a 

organização de eventos na área da educação tais como: I Encontro Internacional de Educação e 

Tecnologia que ocorreu em São Paulo, em 2008. Programas como o da Empresa Educadora, 

um programa criado no Estado de São Paulo, no qual as empresas após avaliação da Fundação 

para o Desenvolvimento (FDE) órgão da Secretária, auxiliam na ampliação, reestruturação ou 

modificação das escolas. Os recursos dessas empresas são passados direto para as Associações 

                                                 
53

 Escola Pública Integrada, proposta de escola em tempo integral, implantada em 2003. Escola Ambial, visa a 

desenvolver trabalhos e atividades educativas na comunidade escolar. Escola Aberta, visa a superar o modelo 

tradicional de escola fechada, abrindo as portas para a comunidade nos finais de semana para atividades 

culturais, artísticas, esportivas, recreativas e de qualificação profissional. Disponível em www.sed.sc.gov.br/ 

acessado em 04/05/08. 
54

 Tem como presidente Viviane Senna, psicóloga, com especialização em saúde mental, irmã de Ayrton Senna. 

Disponível em http://senna.globo.com.br acessado em 05/11/09. 
55

 Fundado em maio de 2001. www.embraer.com.br acessado em 06/11/09. 

http://www.sed.sc.gov.br/
http://senna.globo.com.br/
http://www.embraer.com.br/
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de Pais e Mestres (APM), e depois de um ano do programa a empresa recebe o selo de 

―Empresa Educadora‖, reconhecimento como instituição ativa e social responsável. São apenas 

alguns exemplos dentro de uma infinidade deles. Na continuidade dos fluxos, as reformas 

continuam. O ideal permanece: tempo de melhorar a educação, ora responsável e buscando 

parcerias, ora participando da Conferência Nacional da Educação
56

 (CONAE). 

Trata-se de uma racionalidade que pretende manter o controle, ao mesmo tempo em 

que mantém a ilusão de que se tem liberdade para poder fazer o que quiser. Ouve-se que as 

escolas são autônomas, os alunos e professores são livres, participam mais, têm mais 

autonomia, mais liberdade, todos sob o monopólio do Estado combinado com ações 

empresariais. Envoltos em liberdade e participação, produz-se, exatamente, o que se deseja, 

como se deseja e da forma que se deseja, o homem utilizável para a boa sociedade. Mudam-se 

as tecnologias utilizadas há 60, 40 ou 20 anos, porque ficaram inoperantes neste momento; 

exigem-se formas mais sofisticadas para manter todos no mesmo lugar, mas continua-se 

educando e reeducando e produzindo modulações de humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 De acordo com a página do MEC, o CONAE, é um espaço aberto pelo poder público para que todos possam 

participar do desenvolvimento da educação nacional. A conferência acontece em 2010, e em 2009 ocorreram as 

discussões municipais, estaduais e regionais.  http://portal.mec.gov.br/conae 

http://portal.mec.gov.br/conae


  
  

 

116 

no fluxo 

 

Apenas no fluxo, não uma história, porque lembrando Foucault, ―que há na história 

que não seja o apelo à revolução ou o medo dela‖ (1999 : 98)? Fluxos que pretenderam lidar 

com o atual e o virtual nas Políticas de Gestão Escolar no Brasil. A escola continua o lugar 

para educar e resolver problemas das famílias, das crianças, da violência, da nutrição, das 

drogas, das doenças sexualmente transmissíveis (DST), do trânsito, do meio ambiente, da 

ética, da sexualidade, das populações indígenas, dos pobres, dos sem terra, dos portadores de 

necessidades especiais, em nome da educação inclusiva, na escola democrática. 

Na escola permanece a explicação e a responsabilização para o insucesso de qualquer 

um: não estudou, ou não estudou suficientemente, ou não estudou no lugar adequado, ou não 

fez o curso adequado, ou a escola não é adequada. Interessa que cada um seja responsável, seja 

empresa de si, seja gestor. ―Todo atual rodeia-se de círculos sempre renovados de 

virtualidades, cada um deles emitindo um outro, e todos rodeando e reagindo sobre o atual‖ 

(DELEUZE, 1996 : 49). 

A Escola Nova, com a pretensão de melhorar a sociedade, buscou através de seus 

ideais, expressos no Manifesto dos Pioneiros, produzir a escola para todos e regulada pelo 

Estado. Lutas em busca de uma escola única, gratuita, laica, direito de todos e dever do Estado. 

Propostas que se efetivaram no monopólio do controle das escolas pelo Estado, centralidade 

projetada que se reafirma com a ditadura, ganha força e se reatualiza com a abertura política, 

na década de 1980, e com as lutas democráticas. 

 Para ampliar o governo sobre as populações, não basta que as escolas sejam 

reguladas pelo Estado, é preciso governar a vida das pessoas. Regular, avaliar, monitorar, 

controlar, participar produzindo a escola democrática, gestão democrática e o gestor. Afinal, 

como afirmou Foucault (1999), a sociedade quer se defender contra todos os perigos, um 
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racismo interno, o da purificação permanente. Participar é uma forma de regular, avaliar, 

defender, incluir, monitorar e controlar, é uma tecnologia de governo. 

 

A sociedade de controle se consolida convivendo e superando a sociedade disciplinar 

dos confinamentos e posicionamentos. Ela é transnacional, inacabada, funciona por 

fluxos e exige a participação como maneira de suprimir as resistências. Faz da 

democracia participativa seu meio e fim. Quer fazer crer que o destino é a 

globalização capitalista e democrática, e que gradativamente dissolverá a massa 

uniforme, abúlica e covarde em multidão composta pela diversidade de grupos 

capazes de propor uma alternativa à globalização. Em todo caso ainda estamos diante 

da continuidade da crença em melhorar a sociedade, vestígio derradeiro da educação 

iluminista.
57

 

 

Fluxos sobre a escola no Brasil, fluxos com visibilidades sobre a escola e seus 

movimentos, da escola disciplinar à escola nos fluxos da sociedade de controle. Fluxos que 

permitem pensar que sem escolarização não teríamos um corpo tolerante. Não teríamos um 

corpo preparado para reformar e ser reformado. Para avaliar e ser avaliado. Para controlar e ser 

controlado. Para governar e ser governado. Fluxos que dão visibilidades ao quanto neste 

momento torna-se impensável uma sociedade sem escolas ou uma criança sem ir à escola. 

Fluxos dos protocolos, das negociações, dos investimentos. Fluxos, condições de 

possibilidades para a emergência da gestão escolar democrática, condições de possibilidades 

para produção do gestor democrático. Fluxos que permitem pensar nos deslocamentos do 

terceiro capítulo. E, seguindo no fluxo, a produção de uma racionalidade de empresário de si, 

de gestor democrático, é o assunto do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III - PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE GESTÃO ESCOLAR 

DEMOCRÁTICA: VONTADE DE VERDADE ... CONTINUAM OS FLUXOS... 

 

Nunca uma coisa tem um só sentido. 

Cada coisa tem vários sentidos que se exprimem as forças 

 e o devir da forças que agem nela. 

E mais: não há „coisa‟, 

mas somente interpretações, e a pluralidade de sentidos. 

Interpretações que se ocultam em outras, 

como máscaras encaixadas, 

linguagens incluídas umas nas outras.
58

 

 

As práticas discursivas sobre gestão democrática, no tempo presente, aparecem como 

máscaras encaixadas, como linguagens incluídas umas nas outras, clamam por todos em prol 

da educação. Momento de incluir: a escolarização não apenas como responsabilidade das 

famílias, ou do Estado, mas como responsabilidade de ―todos‖. Tempo de ser parceiro, amigo 

da escola, amigo da criança, tempo de participar. Instauração da escola democrática, do gestor 

democrático, da escola como lugar para aprender a ser democrático. Aprendizagens 

fundamentais para o Estado democrático, para o capitalismo de consumo. Para Passetti (2003), 

―capitalismo com democracia passou a ser o duplo indissociável que encerrou o século 

anunciando o retilíneo caminho a ser seguido pela sociedade de controle‖ (2003 : 11). Esse 

duplo segue produzindo, norteando e direcionando as práticas discursivas para a escola e na 

escola. 

Sociedade de controle, tempo de capitalismo com democracia, tempo de negociações, 

tolerância e segurança. Tempo de produção de práticas discursivas sobre gestão democrática, 

práticas discursivas que circulam entre os escolares, estejam eles nos papéis de alunos, 

professores ou diretores. Nelas está a aprendizagem das práticas de administrar a si e aos 

outros. Seguindo as pistas de Foucault em Vigiar e Punir, perguntando sobre a prisão, retomo 
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a pergunta sobre a escola: como foi possível em um determinado momento pensar em gestão 

democrática? 

Em Saraiva e Veiga-Neto (2009), encontro que, na modernidade sólida, o futuro era 

visto como administrável. A administração no âmbito tanto público como do privado, consistia 

num conjunto de técnicas seguras, bem desenvolvidas e com embasamento científico, que 

deveriam ser aplicadas de modo a construir um futuro sob medida em função de nossas 

expectativas. Na modernidade líquida, já não se acredita ser possível administrar o e para o 

futuro, isso é, prever, garantir, com segurança, o futuro. Agora só é possível fazer a gestão dos 

processos em um ambiente de incertezas. A gestão apresenta-se como uma forma mais aberta 

do que a administração. É marcadamente interdisciplinar e flexível, mutável e adaptativa, de 

modo a substituir as técnicas seguras e mais ou menos rígidas e fechadas por metodologias de 

solução de problemas abertas e contingentes, e que incorporam um maior número de 

elementos em sua formulação e análise. 

Neste capítulo, penso nas modulações do tempo presente, penso sobre gestão 

democrática. Utilizo alguns registros que estão longe de abranger inteiramente o que esse 

espaço produziu e produz incessantemente. A intenção é apresentar a coerência discursiva 

entre alguns autores que circulam na escola, autores que enunciam e reforçam conceitos e 

teorias que atravessam a formação de ―gestores‖. Busco, no interior dessa trama histórica, as 

relações de poder-saber que constituem modos de subjetivação, modos de ser gestor. Os textos 

aqui selecionados pertencem ao tempo presente na administração escolar, o tempo da gestão 

democrática, dentre eles destaca-se: Walter Garcia, Benno Sander, Heloisa Lück e Vitor Paro. 

Textos atravessados por uma conformação sobre as práticas de administrar, as quais são 

sustentadas, dentre outros autores, por: Lourenço Filho, José Querino Ribeiro, Anísio Teixeira 

e Myrtes Alonso. Trata-se de uma seleção, uma seleção interessada. Interessada não no sentido 

de ―estabelecer a lista dos santos fundadores; mas de mostrar a regularidade de uma prática 
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discursiva que é exercida, do mesmo modo, por todos os seus sucessores menos originais, ou 

por algum de seus predecessores‖ (FOUCAULT, 1995a : 165). Ao apresentar uma genealogia 

da gestão, a análise genealógica interessa-se pelo o que o poder produz, no que ele vigia, pune 

e controla. Interessada na positividade do poder naquilo que ele cria, suscita, faz circular. 

Segundo Deleuze, ―o que conta é a regularidade do enunciado: não uma média, mas 

uma curva. [...] o enunciado é o objeto específico de um acúmulo através do qual ele se 

conserva, se transmite ou se repete. O acúmulo é como a constituição de um estoque, não é o 

contrário da raridade, mas efeito dessa mesma raridade‖ (1988 : 16). Interessam, por 

conseguinte, as práticas discursivas enquanto conjuntos de enunciados, enunciados que 

pretendem moldar maneiras de constituir o mundo, compreendê-lo, falar sobre ele e circular 

nele. Para este tempo não é suficiente fazer circular a exigência de ser diretor, aquele que 

dirige; tempo que não é suficiente ser administrador escolar, aprender as competências de 

planejar, executar, coordenar e avaliar; este é um tempo em que é preciso fazer circular, além 

dessas, as práticas discursivas sobre gestão; tempo de ser gestor democrático. Tempo de 

aprender a ser gestor competente, flexível, ético e responsável, em que é preciso aprender a 

participar, aprender a governar e ser governado sempre. 

Efeitos interessam. Efeitos que se articulam, combinam-se, tentam atravessar cada um 

e conformar. Práticas discursivas sobre a gestão escolar democrática circulam na escola, mas 

não foi sempre assim. Pode-se falar de um tempo em que a gestão democrática, tal como 

circula nas práticas discursivas hoje, não circulava. Pode-se falar de um tempo em que gestão 

limitava-se a uma ação da administração, ao ato de gerir algo. Pode-se falar de um tempo em 

que a gestão apareceu adjetivada, tempo da gestão democrática. O tempo da gestão como uma 

ação do administrador foi também o tempo em que as teorias da administração tornaram-se 

práticas discursivas presentes na escola, práticas que não desapareceram, mas foram 

reatualizadas, reformadas, aperfeiçoadas pelas práticas discursivas sobre a gestão democrática. 
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Escritos compostos de pequenas visibilidades daquilo que os autores selecionados 

propõem para organizar a escola. Textos que exigem ser lidos, apreendidos, que estabelecem 

regras, opiniões, conselhos de como conduzir de modo adequado. Tomo esses textos para 

interrogar a conduta cotidiana, como formá-la e moldá-la em busca de mais e sempre mais 

eficiência, eficácia, efetividade, disciplina e controle. Recorri a esses textos buscando lidar 

com um campo de problematização: qual vontade de verdade conduz essas práticas 

discursivas? Busco em Foucault, no volume II de História da Sexualidade, modos para lidar 

com esses textos quando escreve 

 

O campo que analisarei é constituído por textos que pretendem estabelecer regras, 

opiniões, conselhos de como conduzir de modo adequado: textos ‗práticos‘, mas que 

são eles próprios objeto de ‗prática‘, uma vez que exigem ser lidos, apreendidos, 

meditados, utilizados, postos à prova, e que visam a constituir finalmente o arcabouço 

da conduta cotidiana. Esses textos têm a função de operadores que permitem aos 

indivíduos interrogar-se sobre sua própria conduta, velar por ela, formá-la e moldar a 

si mesmo como sujeito ético (2001b :16). 

 

Interessa pensar as condições possíveis que fizeram com que essas práticas 

discursivas se estabelecessem e se organizassem num tal corpus teórico e prescritivo. 

Movimentos que tornam possível o estabelecimento de regimes de verdade, que tornam 

possível a governamentalização na ausência do olhar do rei, do soberano, do Estado. 

Movimentos que tentam tornar impossível outra forma de pensar, agir e sentir. Textos que 

buscam velar, moldar, formar, governar. 

Busca-se pensar a gestão democrática enquanto prática discursiva e os regimes de 

verdade que a constituem e são por ela constituídos. Regimes que pretendem estabelecer e 

constituir aquilo que é o pensável, o dizível, marcando e sinalizando as práticas discursivas e 

nelas criando uma verdade. Deleuze (2006) nos dirá que ―a verdade é inseparável do processo 

que a estabelece‖. Como os discursos não descobrem verdades e sim as criam, penso aqui na 
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criação de uma verdade que institui um modo de ser sujeito na contemporaneidade: o gestor 

democrático. 

 

 

tempo de democracia: uma prévia 

 

O século XIX foi um século de transformações econômicas, sociais e políticas, 

nele a classe trabalhadora pressionava por direitos civis e políticos. Em sua tese sobre 

democracia, Silvana Tótora (1998) menciona que os anos 60 e as décadas seguintes 

conferiram lugar de destaque à discussão da democracia e, dentre os teóricos da democracia 

participativa, destaca: Paterman e Macpherson, que exaltam a sociedade participativa como 

condição para a democracia e criticam as democracias que reduzem o povo a um corpo 

eleitoral. Destacam a participação do povo em todos os processos de tomada de decisão, 

porque acreditam que a democracia é um modo de ser da sociedade, ―esses teóricos centram-

se na qualidade da democracia. Para eles, a participação, como prática política e social 

regular, resulta num maior comprometimento dos cidadãos com a coisa pública, 

possibilitando, desse modo, que o homem comum perceba a conexão entre a esfera pública e a 

privada‖ (TÓTORA, 1998 : 53). 

Segundo Tótora (1998), o debate político na década de 80 elegeu a democracia 

como questão central e foi marcado pela universalização do regime democrático e da crença 

dos valores dessa forma de governo. Ao longo dos séculos XIX e XX, foram múltiplos os 

modelos teóricos da democracia liberal, dentre eles: democracia protetora de Benthan e James 

Mill; a democracia desenvolvimentista de Stuart Mill; a democracia de equilíbrio de 

Schumpeter e a democracia participativa. As questões giraram em torno do alcance da 

democracia e dos sujeitos sociais e políticos que a engendram. Quem são esses sujeitos e 
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como se constituem? Dessa reflexão originou-se uma alternativa democrática para além dos 

marcos institucionais da democracia liberal, bem como uma revisão crítica dos espaços 

tradicionais de fazer política, isto é, as instituições centralizadas como: o Estado, os partidos 

políticos e os sindicatos. Construir a democracia pela base, alargar o espaço público, conferir 

autonomia aos sujeitos sociais, romper com a concepção tradicional da política (partido-

Estado) e dar destaque às lutas sociais nas fábricas e nos bairros foram os temas discutidos 

por uma vertente do pensamento político democrático dos anos 80. Os estudos de Telles 

(1996:1994), Nabil (1986) e Chauí (1986) estavam pautados numa concepção de democracia 

não restrita ao regime político, mas que atravessasse a sociedade como um todo. Isto é, a 

democracia como um modo de vida, vivenciada na multiplicidade de relações sociais em que 

os sujeitos se constituem (TÓTORA, 1998). 

Esse atravessar a sociedade como um todo será produzido em vários espaços; no 

caso da educação, a escola democrática e a exigência da escola como um lugar para aprender 

e exercer a democracia norteou os eventos na área da educação, como a V Conferência 

Brasileira de Educação (CBE); 

 

A luta pela transformação da escola brasileira numa escola efetivamente 

democrática, e portanto popular, deve estar calcada no nosso compromisso com 

profundas alterações da sociedade em seu conjunto, no sentido de uma distribuição 

mais equânime de bens e benefícios sociais. Sem elas, mudanças nas políticas 

educacionais e nas normas legais não passarão de propostas formais e de meros 

paliativos para as extremas desigualdades da sociedade brasileira. [...] Conclamamos 

todos os educadores e educandos a se unirem na luta pela defesa dos princípios e 

diretrizes aprovados na V CBE, cuja incorporação à Nova LDB é requisito 

indispensável para construir uma educação brasileira democrática (DECLARAÇÃO 

DE BRASÍLIA, 1988 : 7). 

 

Esse pensamento marcou as publicações a partir dos anos 80, dentre elas um artigo 

de Saviani na Revista da ANDE, 
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Espero, enfim, que essas minhas reflexões sejam úteis no sentido de se encontrar os 

caminhos para articular a escola elementar com o processo de democratização da 

sociedade brasileira. A escola estará dando uma contribuição especificamente 

escolar para o processo de democratização na medida em que cumprir a função que 

lhe é própria. A democratização da sociedade passa também pela democratização da 

cultura. E não há democratização da cultura sem acesso aos meios de expressão 

cultural e apropriação dos conteúdos culturais básicos. E sem a mediação da escola 

dificilmente se chega à apropriação das formas e conteúdos que configuram o saber 

sistematizado. Para que a escola realize essa mediação importa, fundamentalmente, 

concentrar-se no essencial e vencer as pressões das mais diferentes ordens que 

insistem em colocar o acessório em primeiro plano, deslocando para um lugar 

secundário aquilo que é principal. Ora, o essencial, a nível da escola elementar, é a 

socialização do saber elaborado. Este é o fim a atingir. Este é o norte que deve guiar 

nossos esforços tendentes a colocar a escola a serviço do processo de 

democratização da sociedade brasileira atual (SAVIANI, 1984 : 13)
59

. 

 

Marcou o retorno de Paulo Freire, como educador, autor, secretário da educação no 

Estado de São Paulo (1989-1991). Em suas publicações, desde Pedagogia do Oprimido, 

concebe que a educação escolar tem por princípio o que chama de ―democracia radical‖, 

defendendo que a escola seja pública quanto à destinação, comunitária e democrática quanto à 

gestão e estatal quanto ao financiamento. 

 

Como educadoras e educadores somos políticos, fazemos política ao fazer educação. 

E se sonhamos com a democracia, que lutemos, dia e noite, por uma escola em 

falemos aos e com os educandos para que, ouvindo-os possamos ser por eles 

ouvidos também (FREIRE, 1993a : 79) 

[...] 

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não por puro 

favor mas por dever, o de respeitá-los, o de tolerância, o do acatamento às decisões 

tomadas pela maioria a que não falte contudo o direito de quem dirige de exprimir 

sua contrariedade. O gosto da pergunta, da crítica, do debate. O gosto do respeito à 

coisa pública que entre nós vem sendo tratada como coisa privada, mas como coisa 

privada que se despreza (FREIRE, 1993a : 89). 

 

Aqui sigo os apontamentos de Pey, no livro Recordando Paulo Freire: experiências 

de educação libertadora na Escola, quando afirma que algumas pedagogias são perfeitamente 

adequadas às práticas escolares, mas há pedagogias que não cabem na escola e cita a 

Pedagogia Libertária e a Pedagogia Libertadora, ambas de inspiração não-autoritária. Essa 

última descrita por Paulo Freire (1987) no livro Pedagogia do Oprimido, a partir de 
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experiências vividas pelo autor. Como práticas singulares, buscavam fazer diferente, todavia 

transformadas em pedagogias, funcionam como qualquer outra pedagogia, buscando conduzir 

o outro rumo ao mesmo, adequando, harmonizando, ajustando a cada um. 

Sigo também Passetti (1998), que no livro Conversação Libertária com Paulo 

Freire, escreve que a democracia, para Paulo Freire, não é apenas uma cristalização da 

representação sob a forma de terapias sociais, o outro lado do fracasso intervencionista na 

economia proposto pelos social-democratas. Sua visão e prática educativas democráticas 

supõem o exercício da democracia direta mas detalhada na estrutura escolar do ensino formal, 

mais como meio obstruidor do autoritarismo do que como defensor de cristalizações 

democrático-representativas: ele desejava relações horizontais a partir da organização sob a 

forma de conselhos. Duas pistas para pensar que embora Paulo Freire seja um autor muito 

citado e incorporado às práticas discursivas, suas propostas apontavam para vários e também 

um outro jeito de fazer escola. Um jeito que mexia com as formas usuais de lidar com o 

planejamento e com a avaliação. Paulo Freire, um autor muito citado, porque nele há sempre 

uma frase, um pensamento, uma idéia incorporada aos livros, teses, dissertações e 

documentos; é uma referência, mas como escreve Pey (2000a), trabalhar com Paulo Freire na 

instituição escolar exige, ao mesmo tempo, um conhecimento de sua pedagogia e coragem 

para virar de cabeça para baixo o currículo escolar. 

O discurso sobre democracia também marcou a legislação como: a Constituição 

Federal de 1988, a LDBEN 9394/96, os documentos subsequentes produzidos e divulgados 

pelo MEC, nos sistemas de ensino e os cursos de formação de professores, como é o caso do 

Progestão. No caderno de estudo do módulo I do Progestão, o terceiro capítulo trata da 

questão da democracia, com o título: O que a escola tem a ver com a democracia? Na 

introdução, as autoras situam a questão da escola e da democracia escrevendo que ―incluímos 



  
  

 

126 

o tema da democracia na discussão do Módulo I pela estreita ligação que apresenta em relação 

ao cumprimento da função social da escola‖ (PENIN; VIEIRA, 2001 : 69). 

Ressalta-se que essa estreita relação não é algo dado, natural, que vem apenas com a 

história da escola, mas algo produzido a partir de um determinado momento, de um 

acontecimento: a necessidade da institucionalização da democracia como regime político, 

como desejo de todos, e como única possibilidade de pensar as escolas públicas e as relações 

que nelas se constituem. Ao pensar sobre as práticas nas escolas, anteriores aos anos 80, 

recorda-se de muitas coisas, dentre elas: de disciplina, obediência, exames, homenagens, 

diretor, mas provavelmente não se recordará da exigência de escolarização para todos, da 

ampliação da escola pública, da exigência de gestão democrática, de participação e de outras 

práticas democráticas. A década de 1980 também foi um tempo de crítica à ditadura e a tudo 

que traz seus resquícios. Dentre as críticas às escolas, destacam-se: o autoritarismo, o 

tecnicismo, os especialistas, a falta de liberdade, de autonomia, de participação, de 

democracia. Uma multiplicidade de produções sobre escola e democracia que começam a 

ocupar as escolas e os cursos de formação de professores. 
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conformações : da “crise” da administração para a “reforma”, gestão democrática 

 

Desse tempo, recorto alguns escritos de Walter Garcia, no livro Administração 

educacional em crise
60

, resultado de textos redigidos e publicados na década de 80, os quais 

apontam para a crise na administração da educação e propõem reformas necessárias para uma 

administração no tempo da democracia. No primeiro capítulo, o primeiro texto, é uma síntese 

de um seminário sobre educação e crise financeira na América Latina; nele Garcia (1991) 

afirma que muitas das propostas para o enfretamento da crise do setor educativo traziam 

implícitas a ideia de que o Estado produziu uma má gestão dos interesses públicos, e isso 

justificava a privatização dos serviços. Outra ênfase crítica está nos ―cursos de formação 

universitária, destinada a planificadores e administradores, em que muitos países seguem 

oferecendo propostas e teorias vindas da racionalização do trabalho industrial (Taylor e Fayol), 

que expressam uma realidade absolutamente diversa daquela que temos hoje em dia‖ 

(GARCIA, 1991 : 15). Segundo o relatório do seminário, a formação de administradores e 

planificadores de educação, além de insuficiente, é inadequada e orienta-se, no sentido de uma 

articulação consequentemente entre formadores e os utilizadores desses profissionais. 

Recomendou-se, no seminário, a urgência de estudos para criar cursos regulares e de 

                                                 
60

 É um livro composto de três partes. A primeira, O Contexto Geral , é constituída por: 1. Educação e Crise 

Financeira na América Latina: síntese de um seminário. Trata-se de um relatório preparado por Garcia 

juntamente com Lorenzo Guadamuz Sandoval, assessor do ministro da Educação da Costa Rica, por ocasião do 

Seminário Regional – Crisis Financiera de la Educación en América Latina: Perspectivas para su Planificación y 

Gestión, organizado pelo Centro Interamericano de Estudios e Investigaciones para el Planeamento de la 

Educación (Cinterplan), Caracas, em junho de 1987; 2. As Políticas de Ajuste e as Lógicas da Contenção, 

comunicação apresentada na Reunião Preparatória da América Latina para Conferência Mundial de Educação, 

em Quito, novembro de 1989; 3. Educação no anos 90: ajustes ou desajustes, texto apresentado no Congresso 

Internacional de Planejamento e Administração da Educação, texto da Conferência de Abertura do Encontro de 

Educação  organizado pela Unesco e pelo Ministério de Educação do México, Cidade do México, abril de 1990. 

Na segunda parte, A Administração Educacional, são apresentados os seguintes textos: 1. Notas sobre a crise da 

Gestão Educacional, texto da Conferência de abertura do Encontro de Educação Comparada, realizado em 

Recife, em outubro de 1986; 2. Inovações nos Sistemas Estatais de Educação, conferência proferida no 

Seminário Internacional sobre Educação, Crise e Desenvolvimento, Universidade de Monterrey, México, 28/09 a 

2/10/1987; 3. Educação e Política Social: da Constituinte à Legislação Ordinária, resumo de exposição feita na 

SBPC de 1988, em São Paulo, em mesa-redonda, sobre Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na terceira 

parte, com o título de Questões Pessoais estão: 1. O que é ser Conselheiro de Educação; 2. Princípios 

Educacionais para um novo governo; 3. Requisitos de um Ministro da Educação que possa ser levado a sério 

(GARCIA, 1991). 
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aperfeiçoamento para administradores que permitissem capacitar para administrar a crise 

financeira da educação e incorporassem as novas orientações debatidas durante o seminário.  

Administrar a crise financeira da educação anunciada por Garcia (1991) encaminha 

para formar educadores que aprendam a ser gestores democráticos e a administrar as escolas 

pensando, dentre outras coisas, que a educação pública não poderá ficar ao encargo apenas do 

Estado; que aprendam a administrar, acreditando numa administração que busque parceiros 

dentre os pais, os amigos da escola, as empresas parceiras, as empresas educadoras; que 

aprendam a pensar na educação como investimento em capital humano; que aprendam a pensar 

como um diretor entrevistado: ―sou contra o Estado dar tudo, os pais deveriam participar 

ajudar. Sou contra o Estado assumir tudo sou a favor de cobrar mensalidade, assim como está 

ficam muito acomodados é muito assistencialismo‖. 

Aprendizagens que acontecem nos cursos de formação de gestores, como é o caso do 

Progestão, que no módulo V, trata de Como construir e desenvolver os princípios de 

convivência democrática na escola? Nele, a unidade três, tem como título: Caminhos que 

levam ao convívio democrático: as parcerias. Na introdução dessa unidade, as autoras definem 

o conteúdo do módulo: ―esta unidade vai trabalhar sua capacidade de identificar e propor 

medidas concretas para construir a convivência democrática em sua escola, junto com a 

comunidade, por meio de parcerias‖ (CARVALHO; SILVA, 2001 : 77). Ainda nesse módulo 

do Progestão, as autoras conceituam parceria como uma colaboração mútua entre 

organizações, empresas, comunidades, escolas e pais, que surge quando se verifica a 

necessidade de colaboração para resolver ou enfrentar problemas, para crescerem juntos e ―no 

caso da escola, a parceira deve fazer parte das estratégias que compõem o projeto político 

pedagógico‖ (CARVALHO; SILVA, 2001 : 86). Tendo como referência a publicação 

Gerenciando a Escola Eficaz, da Fundação Luís Eduardo Magalhães, indicam uma lista dos 

possíveis parceiros: escolas mais próximas; associações, centros e clubes existentes na 
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comunidade; agentes econômicos, associações comerciais e industriais; autoridades religiosas; 

responsáveis pela proteção e segurança da comunidade; representante local da Justiça e do 

Ministério Público; serviços de outros setores da administração pública (saúde, transporte, 

abastecimento de água e energia elétrica); organizações não-governamentais. 

Outra aprendizagem que esse módulo propõe é a de negociação: para ser um gestor 

democrático é preciso aprender a negociar, no sentido de que uma parceria deve trazer 

benefícios para os parceiros e para as escolas. Com base ainda na publicação Gerenciando a 

Escola Eficaz, as autoras estabelecem alguns princípios que devem orientar a negociação de 

uma parceria, dentre eles: identificar se é uma boa oportunidade para realizar uma parceria; 

sempre que possível convidar mais de um parceiro em potencial e estudar as propostas de cada 

um; escolher parceiros que sejam competentes para executar o projeto; na hora da negociação, 

estar firme em suas bases para dialogar com os interessados na parceria; fazer uma avaliação 

técnica para determinar que parceiro deve ser escolhido; tentar resguardar ao máximo a escola 

de eventuais problemas de contrato. Acrescentam que estará em evidência a capacidade de 

convencer parceiros de que se tem algo valioso, que merece os bons propósitos e empenho de 

todos. ―Esse é um processo que exigirá paciência, disponibilidade para ouvir e argumentar, 

competência para convencer, flexibilidade para negociar alterações no plano inicial, tolerância 

com a divergência. Todos esses predicados precisam ser trabalhados com procedimentos e 

técnicas adequados, que sensibilizem o grupo‖ (CARVALHO; SILVA, 2001 : 94). 

A noção de que empresas e governos são e devem ser parceiros tornou-se presente e 

repetida. Segundo Bakan (2008), numa entrevista com Hank McKinnell, da Pfizer, o 

entrevistado afirmou que, no futuro, o segredo do progresso estará na parceria, a melhor 

maneira de ser bem-sucedido é pela parceria. Essa mesma noção é abordada nos materiais de 

formação de gestores. Aprender a negociar, convencer, tolerar, ser flexível, ter paciência, 

buscar parceiros são aprendizagens necessárias, segundo os materiais de formação, para 
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administrar a crise da educação e fundamentais para as formações de gestores escolares, como 

se encontra no Progestão, ―a importância das parcerias como caminho que conduz ao convívio 

democrático na escola‖ (CARVALHO; SILVA, 2001 : 104). 

Em outro lugar, As políticas de ajuste e as lógicas de contenção, (Garcia, 1991), o 

autor apresenta um panorama da crise da educação, afirmando que as respostas habituais ao 

quadro da crise giram em torno do debate sobre o fato de setor educativo gastar muito e com 

pouca eficiência. Dentre as respostas apresentadas como capazes de minimizar os problemas 

de evasão, repetência, baixo nível de participação da família e da comunidade na vida escolar, 

estão: o papel do Estado, descentralização educativa, movimentos estudantis e financiamento 

da educação. Segundo Garcia (1991), dentre as perspectivas apresentadas, estão: o 

aperfeiçoamento da gestão educativa, incorporando, com maior objetividade e eficácia, as 

contribuições de pais e grupos comunitários. Acentua a necessidade de revisão do papel do 

Estado educador; pois a melhoria educativa passa pela necessidade de programas de 

treinamento, qualificação e formação de quadros mais competentes. Nas conclusões, escreve 

que ―talvez esteja aí uma característica importante do educador dos anos 90: ajudar a 

sociedade a buscar um caminho onde haja espaço para que muitos estejam dispostos a 

sacrificar algo em benefício de uma educação verdadeiramente democrática para todos‖ 

(GARCIA, 1991 : 28). 

Textos que se encaminham para pensar o governo das escolas, um governo que se 

instaura por meio do controle de cada um e de todos, e que inclui uma aprendizagem da 

cidadania a qual se assemelha às novas condutas policiais: dispor-se a se tornar um 

monitorador e colaborar com os controles. Diferentemente do que se via e sabia das e nas 

escolas até os anos 80, como exercício de ―autoridade‖ cuja positividade centrava-se, dentre 

outras coisas, na construção do medo e dos privilégios: estar na escola era uma questão de 

privilégio, como também a aprendizagem era cumprimento de deveres. O seu não 
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cumprimento representava a ameaça de exclusão na escola e da escola. Na sociedade de 

controle, a positividade da escola encontra-se, ao contrário, em incluir para governar, em 

participar para controlar, em construir o cidadão democrático para os governos democráticos e 

manter a segurança da sociedade. Preparar o cidadão democrático, o consumidor, o gestor. 

Mas, que cidadão, que gestor? No outro texto de Garcia (1991), Educação nos Anos 

90: Ajustes ou Desajustes, o autor aponta dois problemas: inchaço no sistema e o risco de 

reviver a chamada educação para o desenvolvimento. Reforça que a educação somente é 

relevante para os grupos sociais organizados quando introduz o componente de cidadania e 

afirma que ―por essa via a educação assume a sua verdadeira dimensão política de instrumento 

de participação social e insere a criança, o jovem e o adulto no processo de atuação 

responsável pelos destinos da sociedade‖ (GARCIA, 1991 : 37). Trata-se então de uma 

cidadania responsável. O autor, ao longo do texto, insiste na ideia de participação sendo 

fundamental, e destaca que é preciso fortalecer o planejamento e a gestão democrática como 

instâncias capazes de potencializar o papel da educação como política pública.  Trata-se de 

produzir um gestor democrático que aprenda a participar e que controle a participação dos 

outros, uma forma de minorar ou equacionar as dificuldades e os problemas da realidade 

educativa: 

 

O agravamento da crise social em todos os países da região, simultâneo ao aumento 

da consciência dos direitos individuais e sociais, talvez estimulado pelo 

extraordinário avanço das comunicações de massa, fenômeno este visível no Brasil 

com a generalização da televisão como veículo de transmissão de informações, fez 

surgir uma corrente de estudos e propostas defendendo a democratização da gestão 

educativa como forma de minorar ou de equacionar as dificuldades e os problemas da 

realidade educativa (GARCIA, 1991 : 39). 

 

Afinado com as políticas de gestão para a sociedade de controle, dentre elas, as 

propostas de educação da Unesco
61

 para o século XXI, Garcia (1991) apresenta as propostas 
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para administração da educação: necessidade de participação da comunidade escolar e a 

formação dos gestores. No que concerne à formação dos gestores propõe que a ―competência 

no domínio das técnicas de planificação deve estar associada a uma capacidade política de 

convencimento e mobilização‖ (GARCIA, 1991 : 41). O especialista a ser formado deverá 

obter outras ―qualificações que envolvem questões específicas de Administração, Finanças, 

Política, Legislação etc. que vão ser operadas por um ser humano agindo em situações 

extremamente complexas e adversas, e quase sempre tendo que tomar as decisões onde a 

escolha deve dar-se entre menos mal e o razoável e nunca entre o sofrível e o ótimo” 

(GARCIA, 1991 : 42). A justificativa para essa outra modalidade de formação é o momento de 

crise, o que ―pede um profissional de planejamento e gestão que seja tão capaz de conciliar 

qualidades técnicas de formação e conhecimento com capacidades pessoais de tolerância, 

espírito de conciliação e negociação e de convencimento de outros setores a respeito do valor e 

da importância de educação no contexto social‖ (GARCIA, 1991 : 43). 

Ao apresentar as exigências de qualificação e as qualidades que um gestor precisa ter, 

estabelece como devem ser organizados os programas de formação de gestores, como e onde 

produzir os gestores e que tipo de gestor. Alguém preparado para negociar, tolerar, confiar, 

convencer, acreditar. 

Em Notas sobre a crise da Gestão Educacional, o autor compreende a gestão 

educacional como o conjunto de medidas adotadas pelo sistema educacional no sentido de 

cumprir o que lhe é próprio, administrar os planos e programas de trabalho estabelecidos para 

o conjunto das instituições que executam a educação. Garcia (1991) escreve que o movimento 

de 1964 buscou intenso apoio na competência dos educadores, instituindo, em todos os níveis, 

                                                                                                                                                         
Investigación en los Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Básica y los Programas de 

Alfabetización, ações que ―têm feito ressurgir em nossos países o interesse pela formação dos planejadores e 

administradores dos sistemas de ensino‖ (GARCIA, 1991 : 41). 
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uma tecnocracia altamente qualificada, para elaborar orientações claras e precisas, de maneira 

que os agentes especializados executassem as tarefas pertinentes às suas respectivas instâncias 

e, no mesmo sentido, a ação dos administradores seria apenas a de cumprir tarefas. Ressalta 

que, com a absorção de outros atores no sistema educativo, a educação deixou de ser um 

assunto técnico para se transformar num assunto político, o que implica, para o autor, uma 

maior abertura para o desenvolvimento do trabalho no interior das instituições educativas. 

Trata-se de um descolamento modulador da sociedade disciplinar para a sociedade de 

controle. No tempo do controle é preciso estar nos fluxos; neles as posições são cada vez mais 

móveis e as trocas cada vez mais velozes. Tempo de outras modulações, dentre elas a de gestor 

democrático, e de fazer circular. É momento de aprender sobre gestão democrática além dos 

eventos, textos, legislação, aprender nos programas que foram organizados a partir dos anos 

90. Toda uma prática discursiva rapidamente se estabelece. Vai-se da necessidade de 

qualificação do diretor, em Teixeira (2007), à criação do especialista em administração escolar, 

em Ribeiro (1978), Lourenço Filho (2007) e Myrtes Alonso (1981), até às multiplicidades de 

formações para gestores democráticos. Um processo de transferência a partir do qual se 

articula uma outra prática discursiva, que está se alastrando pelo país, na forma de um amplo 

movimento político e pedagógico. 

Também nos anos 1990, derivadas de práticas discursivas que no primeiro momento 

se apresentam como opostas, aparecem outras lutas teóricas e políticas, lutas que se abriram 

com o revigoramento da inserção das teorias de administração de empresas na educação. 

Práticas discursivas sobre qualidade total, descentralização dos recursos, municipalização 

enquanto estratégia de implantação do Estado mínimo na educação, investimento em 

avaliação, tecnologias e a inserção de entidades não-governamentais entre outros movimentos. 

Práticas discursivas como o enfoque do gerencialismo com rosto humano, em que uma das 

intenções é aplicar no setor público, as mesmas concepções e práticas utilizadas no setor 
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privado, em particular, o modelo de gestão de qualidade total.  Destaca-se dessa perspectiva o 

poder central do dirigente para inspecionar e controlar o desempenho dos trabalhadores, 

utilizando padrões e parâmetros uniformes para medir a qualidade de diferentes produtos e 

serviços. Ideais assumidos por algumas instituições de ensino, em especial, as privadas e que 

aos poucos foram e ainda estão sendo incorporadas aos sistemas de ensino. 

A guerra continua e parece ser travada, em um primeiro momento, pelos que 

defendem uma administração nos moldes empresariais, alicerçadas nas teorias da qualidade 

total, e, os que são contra, e defendem uma administração distante dos modelos empresariais, 

administração democrática. Como oscilações podem ser prejudiciais, diminuem-se as tensões e 

ampliam-se as aproximações, o que antevê, no momento seguinte, as modulações sobre 

administração participativa, planejamento participativo, prática social transformadora, 

democratização da escola, gestão democrática. 

Em Sander (2007), encontra-se que a gestão democrática motiva cada vez mais 

estudiosos e é hoje a linha de pesquisa que acolhe o maior número de estudos e publicações no 

campo da administração da educação brasileira. Incluem-se as obras de: Garcia, 1991; Paro, 

1997; Oliveira, 1997, 2000; Mendonça, 2000; Gohn, 2001; Cury, 2002; Lima, 2003; Sander, 

2005; Lück, 2006; Medeiros, 2007; Paro, 2007. Ainda, as obras de autores reconhecidamente 

de vanguarda, amplamente utilizados nos meios acadêmicos, como: Oliveira, 1997; Gadotti & 

Romão, 1997; Costa & Rosa, 2000; Ferreira & Aguiar, 2000; Wittmann & Gracindo, 2001; 

Dourado & Paro, 2001; Bastos, 2002; Machado & Ferreira, 2002; Vieira, 2002; Ferreira, 2003; 

Bittar & Oliveira, 2004; Luce & Medeiros, 2006; Ferrreira, 2006; Oliveira & Adrião, 2007.  

Penso isso com as pistas de Foucault, como uma seleção: ―suponho em que toda sociedade a 

produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída 

por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade‖ (1996 : 8). 
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Destacam-se, dentre os citados, além de Garcia, produções de Vitor Paro, Benno 

Sander e Heloisa Lück, os quais, propus-me a descrever, para, a partir deles, problematizar 

uma prática discursiva, que, neste momento, apresenta-se como um universal para as escolas 

públicas. Técnicas que acabam por gerar modos de existência ao interferirem num querer, ao 

produzirem vontades úteis como a de ser gestor democrático. Técnicas que acomodam, 

conformam e controlam. Autores que apesar de trabalharem em diferentes perspectivas 

teóricas, utilizam metodologias parecidas. Fazem a crítica ao que está posto e propõem a 

reforma. Autores que escrevem sobre administração escolar nos anos 80 e passam a escrever 

sobre gestão democrática no início do século XXI. Há em comum entre eles: a proposta de 

gestão democrática para as escolas, compondo sua coerência discursiva. 

 

 

mais do mesmo: os escritos de Beno Sander
62

 

 

As práticas discursivas sobre gestão democrática se repetem, mas também se 

ampliam, nesse sentido, é que se utiliza, nesta pesquisa, a produção de Sander (2007), para 

problematizar a gestão escolar a partir de uma classificação da Administração Escolar. Utiliza-

se aqui o livro Administração da Educação no Brasil – genealogia do conhecimento. Um 

trabalho, que segundo o autor, começou a ser escrito nos idos dos anos 1980, publicado pela 

primeira vez em 1982 e reeditado em 2007: ―parte considerável do presente texto constitui 
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uma edição revisada, atualizada ou reinventada dos textos de 1982 e de sucessivas versões 

publicadas, desde então, em diferentes formas e idiomas‖ (SANDER, 2007 : 7). 

Nesse livro, o autor apresenta quatro modelos de gestão da educação, conforme a 

natureza de seu principal critério de desempenho administrativo: eficiência, eficácia, 

efetividade e relevância. Modelos a partir dos quais faz a crítica à administração escolar e 

apresenta a reforma. O tempo ―da complexidade ampliada resultante do processo de 

globalização da economia e da atividade humana, impõe novos desafios e requer renovados 

esforços para enfrentá-lo‖ (SANDER, 2007 : 88). Tempo da perspectiva transdisciplinar, 

tempo, segundo o autor, do ―paradigma multidimensional de administração da educação‖. 

Para Sander (2007), a fase organizacional do início da era republicana deu origem ao 

modelo de administração para a eficiência econômica; da fase comportamental é possível 

derivar um modelo de administração para a eficácia pedagógica; a fase desenvolvimentista 

forneceu elementos para a construção de um modelo de administração para efetividade 

política, e o legado da fase sociocultural da história republicana é o modelo de administração 

para a relevância cultural. 

O modelo de administração para a eficiência é uma derivação conceitual da escola 

clássica de administração e uma indução analítica da prática dos administradores escolares, 

que pautam sua ação de acordo com os princípios gerais de organização e gestão 

desenvolvidos no início do século XX. As instituições eram concebidas e organizadas como 

sistemas fechados, à luz da orientação mecanomórfica dos engenheiros da produção industrial, 

em que a mediação administrativa apoiava-se no conceito de eficiência.  A palavra ―Eficiência 

(do latim efficientia, ação, força, virtude de produzir) é o critério econômico que traduz a 

capacidade administrativa de produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, 

energia e tempo‖ (Sander, 2007 : 76). A noção de eficiência está associada aos conceitos de 

racionalidade econômica e produtividade operacional. Inerente ao desempenho, encontra-se o 
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preparo técnico, medido em termos de domínio, e a maximização do aproveitamento dos 

recursos econômicos e materiais. A eficiência foi o critério central das teorias da escola 

clássica de administração, protagonizadas por Fayol, Taylor e Weber. 

No modelo de administração para a eficácia, Sander (2007), escreve que essa é uma 

derivação conceitual da escola comportamental, enraizada no movimento das relações 

humanas. Seus protagonistas, Follet, Mayo, Barnard, Simon, conceberam a organização como 

um sistema orgânico e natural, no qual a mediação administrativa visa à integração funcional 

de seus elementos constitutivos, à luz do conceito de eficácia. ―Eficácia (do latim efficax, 

eficaz, que tem o poder de produzir o efeito desejado) é o critério institucional que revela a 

capacidade administrativa para alcançar metas estabelecidas ou resultados propostos‖ 

(SANDER, 2007 : 78). Dentre as ênfases dadas às práticas escolares, a eficácia da 

administração preocupa-se com a consecução dos objetivos educacionais. 

O modelo de administração para a efetividade é uma derivação conceitual da 

administração para o desenvolvimento, da ecologia administrativa, da teoria da contingência e 

do desenvolvimento institucional; e uma indução analítica de distintas experiências práticas na 

administração pública e na gestão da educação durante as décadas posteriores à II Guerra 

Mundial. Teóricos da administração conceberam a organização como um sistema aberto e 

adaptativo, no qual a mediação administrativa enfatizava as variáveis do ambiente externo, à 

luz do conceito de efetividade. 

 

Efetividade (do verbo latino efficere, realizar, cumprir, concretizar) é o critério 

político que reflete a capacidade administrativa para satisfazer as demandas concretas 

feitas pela comunidade. O termo inglês para efetividade, tal como surgiu na 

administração contemporânea, é responsiveness (do latim respondere, responder, 

corresponder), refletindo a capacidade de resposta às exigências da sociedade. Em 

outras palavras, o conceito de efetividade está associado ao de responsabilidade 

social – accountability (Browder Jr., 1971) – segundo o qual a administração 

responde pelos seus atos em função das políticas e prioridades estabelecidas pelos 

participantes da comunidade‖ (SANDER, 2007 : 80). 
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Para Sander (2007), o conceito de efetividade tentou superar os conceitos técnicos de 

eficiência e eficácia, aplicando os conceitos de eficácia institucional e efetividade política à 

administração da educação; associando eficácia ao alcance de objetivos educacionais 

propriamente ditos e efetividade à consecução de objetivos sociais amplos. O conceito de 

efetividade supõe um compromisso com a comunidade, sua materialização exige um 

envolvimento na vida da comunidade e um envolvimento da comunidade na vida da escola. 

O último modelo de administração que Sander (2007) apresenta é o da administração 

para a relevância, que é uma derivação conceitual de formulações interacionistas no campo da 

teoria organizacional e administrativa, preocupadas com os significados culturais e valores 

éticos que definem o desenvolvimento humano sustentável e a qualidade de vida na educação e 

na sociedade. Seus defensores concebem a organização como um sistema aberto e 

multicultural, em que a mediação administrativa enfatiza a relevância como critério 

predominante. Sander (2007) define Relevância (do verbo latino relevare, levantar, salientar, 

valorizar) como o critério que mede o desempenho administrativo em termos de importância, 

significação, pertinência e valor. A preocupação central é o desenvolvimento humano 

sustentável e a promoção da qualidade de vida na educação e na sociedade, através da 

participação cidadã. 

Após apresentar tais modelos, o autor afirma que os modelos teóricos propostos são 

concepções fragmentadas e reducionistas de administração da educação e propõe um novo 

tratamento teórico e metodológico para a gestão da educação. Apresenta duas propostas: o 

enfoque multiparadigmático e o paradigma multidimensional. O primeiro explora as 

potencialidades de distintos modelos e apóia-se na ideia de que muitos conceitos não são 

excludentes e podem ser utilizados na teoria e na prática da educação e de sua administração. 

A segunda alternativa é uma construção histórico-estrutural que toma a forma de um 

paradigma global e multirreferencial, baseado na análise das confluências e contradições 
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simultâneas entre as quatro concepções apresentadas anteriormente. Sua proposta é elaborar 

uma síntese teórica da prática da administração da educação, baseada em uma visão de 

simultaneidade dos atos e fatos administrativos: o conceito de simultaneidade se estabelece 

como resultado do conceito de sucessividade de tempos ou etapas e de suas correspondentes 

abordagens; nela, a administração é concebida como um fenômeno complexo e global com 

múltiplas dimensões. 

O paradigma da administração escolar, segundo Sander (2007), é construído por 

quatro dimensões simultânea e dialeticamente articuladas: econômica, pedagógica, política e 

cultural, cujos critérios correspondentes são: eficiência, eficácia, efetividade e relevância. Parte 

dos seguintes pressupostos: primeiro, a educação e a administração são concebidas como 

realidades globais e complexas que podem ser constituídas por múltiplas dimensões 

simultaneamente articuladas entre si; segundo, no sistema educacional existem preocupações 

teleológicas, substantivas ou ideológicas, de natureza cultural e política, ao lado de 

preocupações instrumentais ou técnicas de caráter pedagógico e econômico; terceiro, no 

sistema educacional existem preocupações internas, de caráter antropológico e pedagógico, e 

preocupações externas relacionadas com a política e a sociedade mais ampla; quarto, o ser 

humano constitui a razão de ser da existência das organizações de ensino e das organizações 

em geral. 

De acordo com Sander (2007), a orientação epistemológica do paradigma 

multidimensional não coaduna com as propostas funcionalistas e posturas individualistas, as 

quais são desprovidas de compromisso social com a educação e a sociedade; ao contrário, nele, 

a liberdade de eleição e ação por parte do ser humano implica responsabilidade e adesão 

social, tanto na educação, como na sociedade. A administração da educação orienta-se por 

conteúdos substantivos e valores éticos construídos coletivamente, como a liberdade e 

igualdade, que outorgam a moldura organizacional à participação cidadã na promoção de uma 
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forma qualitativa de vida humana coletiva, tanto na escola, como na sociedade ―À luz da visão 

kantiana e einsteiniana de simultaneidade de tempo e espaços, cabe à administração o papel 

de mediação dialógica entre as dimensões e o todo, entre o intrínseco e o extrínseco, entre o 

instrumental e o substantivo do processo educacional‖ (SANDER, 2007 : 95). A concepção do 

paradigma multidimensional de administração da educação se apoia na contribuição 

transdisciplinar, em desenvolvimentos teóricos, como o pensamento complexo de Morin e a 

abordagem multirreferencial de Ardoino
63

. Cabe à administração da educação um papel 

mediador entre as dimensões, suas confluências e seus conflitos, assim como entre as 

contradições que caracterizam os fenômenos educacionais à luz da visão de totalidade do 

complexo mundo da educação. 

 

[...], a valorização da eficiência econômica da administração se subordina à sua 

eficácia pedagógica, sua efetividade política e sua relevância cultural. Por sua vez, a 

eficácia pedagógica e a eficiência econômica dos atos e fatos administrativos são 

critérios fundamentais desde que subordinados à sua efetividade política e sua 

relevância cultural. Finalmente, a efetividade política, a eficácia pedagógica e a 

eficiência econômica da gestão da educação hão de ser valorizadas sempre que forem 

culturalmente relevantes para a instituição e seus participantes. Nesse sentido, a 

relevância cultural é o principal critério norteador da concepção e utilização do 

paradigma multidimensional de administração da educação, como instrumento 

analítico e praxiológico (SANDER, 2007: 107). 

 

Sander (2007), seguindo o proposto por Garcia (1991), indica que a formação dos 

educadores e gestores escolares deve centrar-se em quatro qualificações básicas: qualificação 

econômica, qualificação pedagógica, qualificação política e qualificação cultural. A 

qualificação econômica diz respeito à sua eficiência para coordenar a captação e utilização de 

recursos econômicos e financeiros e de elementos materiais e tecnológicos, para o 

cumprimento de sua missão educativa.  A qualificação pedagógica mede-se em termos de 

eficácia para coordenar a formulação de objetivos educacionais e para desenhar cenários e 

                                                 
63

 De Edgar Morin cita as obras: A religação dos saberes: o desafio do século XXI; Introdução ao Pensamento 

complexo. De J. Ardoino os seguintes artigos: Abordagem multirreferencial das situações educativas e A 

complexidade. 



  
  

 

141 

meios pedagógicos para sua consecução. A qualificação política define seu talento para 

perceber e interpretar o ambiente externo e sua influência sobre as instituições educativas: 

capacidade de adotar estratégias efetivas de ação organizada, visando à satisfação das 

necessidades sociais e demandas políticas da comunidade e de seu sistema educacional. A 

qualificação cultural revela-se na sua capacidade e sensibilidade para conceber soluções 

educacionais e administrativas e na liderança para implantá-las, sob a ótica de sua relevância, 

para a promoção de uma forma qualitativa de vida humana coletiva na escola e na sociedade. 

Diante da qualificação que os autores propõem, os programas de formação são 

organizados. Como a escola está definida como o lugar de aprender, e a aprendizagem como 

aquisição de um certificado, consequentemente, essa qualificação acontecerá com a aquisição 

de horas de aperfeiçoamento e um certificado de especialista em Gestão Escolar. Com isso, a 

partir do final dos anos 90, programas de formação de gestores democráticos acontecem e 

proliferam. Programas presenciais e a distância; programas que no primeiro momento são 

financiados pelo aparelho governamental, como é o caso do Progestão, mas, à medida que 

seguem os fluxos passam a ser financiados por empresas, ou pelas pessoas, são as justificativas 

para que cada um invista no seu capital humano: qualificar-se em benefício próprio, e, 

portanto, pagar por sua qualificação, é responsabilidade de cada um. Na busca por atender a 

essa exigência, devem ir ao mercado à procura dos programas. Nos mercados da vida, 

encontram programas com preços, horas, materiais variados. Escolhem o pacote e mantêm-se 

no fluxo, são programas que funcionam como tecnologias de governo da vida, que alargam a 

escola e controlam os escolares, produzindo uma vida ocupada e contida nas formações. 

Formações interessadas em estabelecer universais e disseminar a conduta de gestor, cidadão-

consumidor, cidadão-empresa de si, cidadão-policial. 

O livro de Sander, embora se apresente como uma genealogia, de acordo com o 

subtítulo e a despeito da observação de Romão na contracapa, em que aponta que Sander o 
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escreveu inspirado Arqueologia do Saber de Michel Foucault e que ―recorre a uma outra 

ciência auxiliar da História e faz uma ‗genealogia dos saberes‘ administrativos educacionais 

que pontificam nos diversos contextos da história da educação brasileira e do pensamento 

pedagógico brasileiro‖ (ROMÃO, In: SANDER, 2007), ou seja, está no fluxo. O livro, naquilo 

que se destaca, não consiste em fazer uma arqueologia e uma genealogia, pois ―arqueologia é o 

método próprio da análise das discursividades locais e a genealogia, a tática que faz intervir, a 

partir dessas discursividades locais descritas, os saberes dessujeitados que dái se desprendem‖ 

(FOUCAULT, 1999 : 16). No livro há uma descrição das práticas discursivas sobre 

administração escolar, uma seleção, estabelecendo relações, nexos, continuidades, 

deficiências, faz uma classificação, e, por fim, apresenta uma proposta para administrar as 

escolas e os escolares, uma reforma. Lembrando o que Foucault escreve sobre as genealogias, 

estas ―são, muito exatamente, anticiências. Não que elas reinvidiquem o direito lírico à 

ignorância e ao não-saber, não que se tratasse da recusa de saber ou de por em jogo, do por em 

destaque os prestígios de uma experiência imediata, ainda não captada pelo saber. Não é isso 

do que se trata. Trata-se da insurreição dos saberes‖ (1999 : 14). Insurreição sobre os efeitos 

do poder, de sua positividade, sobre o que produz, vigia, pune e controla não é preocupação do 

livro. No livro, Sander, faz uma descrição dos paradigmas da administração escolar que julga 

serem mais relevantes na prática escolar brasileira. Nessa descrição aponta as características de 

cada um e a partir delas, somando-as e acrescentando outras exigências do momento, prescreve 

o que acredita ser um novo estilo de administração escolar. 

O interesse, da pesquisa, nessa obra, reside no modelo de gestão que produz, o qual 

incorpora os modelos anteriores citados pelo autor, integra eficiência, eficácia, efetividade e 

relevância; interessado no que ela vigia, a forma de como produzir esse gestor; no que ela 

pune: quem não estiver no fluxo das formações, quem não estiver certificado como gestor 

democrático, quem não tiver o discurso de gestão democrática; no que ela controla: as práticas 
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discursivas que podem circular, os autores que podem circular. 

 

 

mais do mesmo: os escritos de Vitor Paro
64

 

 

No livro Administração Escolar- Introdução Crítica, Paro (2002) considera o que já 

se encontrava em Querino Ribeiro (1978), que as colocações sobre Administração Escolar no 

Brasil tendem a ter dois movimentos antagônicos: de um lado a defesa dos procedimentos 

administrativos na escola sob a forma de adesão ao emprego; de outro, a negação da 

necessidade e conveniência da própria administração na situação escolar. A primeira se 

fundamenta na pretensa universalidade dos princípios da Administração adotados na empresa 

capitalista. A segunda posição, coloca-se contra todo tipo de administração ou tentativa de 

organização burocrática da escola; procura constituir-se numa resistência ao caráter autoritário 

das relações no interior da escola, como em qualquer organização na sociedade. Afirma que 

ambas não consideram os determinantes sociais e econômicos da Administração Escolar, 

revelam seu caráter acrítico com relação à realidade concreta, na medida em que permanecem 

no nível da aparência imediata, sem se aprofundarem nas múltiplas determinações do real, e 

não se identificam com uma Administração voltada para a transformação social. Acrescenta 

que a administração não deve se ocupar do esforço despendido por pessoas isoladamente, mas 

com do esforço humano coletivo. 

Uma crítica sustentada na perspectiva de que para a transformação social é preciso 

envolver as pessoas, é preciso que participem, é preciso conscientizar para promover a 

transformação na escola, da escola e da sociedade. Propõe que o papel das teorias de 
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administração deva ser de transformação; afirma que, para isso, nem a administração poderá 

ser vista apenas enquanto conjunto de princípios, métodos e técnicas cuja conveniência de 

serem aplicados na situação escolar será avaliada, nem a escola poderá ser tomada como 

entidade autônoma, para a qual apenas serão buscados os procedimentos mais adequados e seu 

desempenho satisfatório. 

Paro (2002), justificando a necessidade de administração, escreve que, para os 

teóricos da Administração, a sociedade se apresenta como um conjunto de instituições que 

realizam tarefas determinadas; porém, em virtude da complexidade das tarefas, da escassez de 

recursos, da multiplicidade de objetivos e do número de trabalhadores, assume-se a 

necessidade de que as ações e as pessoas sejam coordenadas e controladas por pessoas ou 

órgãos com funções administrativas. Afirma, que, desde Teixeira (2007), autores da área da 

administração escolar, defendem a tese de que a escola acha-se nesse contexto e, como 

qualquer outra instituição, precisa ser administrada; que ela tem, na figura do diretor, o 

responsável pelas ações aí desenvolvidas. Acrescenta que é necessária uma práxis reflexiva, 

explicando que: 

 

Nas sociedades de classes, em que o poder está confinado nas mãos de uma minoria, 

a administração tem servido historicamente como instrumento nas mãos da classe 

dominante para manter o status quo e perpetuar ou prolongar o máximo seu domínio. 

O que não significa que ela não possa vir a concorrer para a transformação social em 

favor dos interesses das classes subalternas, desde que suas potencialidades sejam 

aproveitadas na articulação com esses interesses. Para isso, entretanto, é necessário 

que a atividade administrativa seja elevada de seu caráter espontaneamente 

progressista para uma práxis reflexivamente revolucionária. Um dos requisitos mais 

importantes, nesse processo, é o conhecimento das condições concretas em que se 

realiza a administração na sociedade (PARO, 2002 : 32). 

 

Parte de uma perspectiva teórica marxista, e propõe para a escola o papel de 

transformação. Explica que no processo de produção capitalista, o comando está nas mãos dos 

proprietários dos meios de produção, e esse comando se reflete na superestrutura política, 

jurídica e ideológica, que se organiza com vistas ao domínio da classe capitalista, detentora do 
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poder econômico, sobre o restante da população. A racionalização do trabalho quanto à 

coordenação do esforço humano coletivo adquire características específicas do modo de 

produção capitalista: divisão pormenorizada do trabalho, gerência e controle do capital. A 

divisão pormenorizada do trabalho, ou divisão técnica, insere-se no processo de elevação da 

produtividade, relaciona-se à mudança no método de trabalho, ―o trabalhador individual, que 

executava antes todas as operações constitutivas de seu ofício na feitura de determinado valor 

de uso, passa, agora, a executar apenas uma das numerosas partes em que foi o trabalho 

subdividido e distribuído a grande número de trabalhadores, que, com ele, compõem o grande 

trabalhador coletivo‖ (PARO, 2002 : 50). 

Continuando suas críticas às formas tradicionais de administração, acrescenta que, no 

modo de produção capitalista, a racionalização do trabalho tem como objeto central o aumento 

de eficiência e produtividade com vistas a proporcionar maiores e constantes lucros ao 

proprietário dos meios de produção. Tal objetivo é obtido por meio da divisão pormenorizada 

do trabalho, ―a superação do desinteresse do trabalhador e a neutralização de sua resistência às 

condições de trabalho impostas pelo capital são buscadas através da gerência. Esta constitui-se, 

essencialmente, no controle do trabalho‖ (PARO, 2002 : 60). Uma das funções básicas da 

divisão pormenorizada do trabalho é sua articulação com a gerência, porque a divisão do 

trabalho proporcionou a separação entre trabalho intelectual e manual e exige que a gerência 

capitalista extraia as forças necessárias ao controle da atividade produtiva do trabalhador. A 

gerência enquanto controle do trabalho alheio, através da apropriação do saber e do 

cerceamento da vontade do trabalhador, encontra-se permanentemente presente na teoria e na 

prática da administração em nossa sociedade. 

Uma das críticas de Paro (2002) é que, no capitalismo moderno, o verdadeiro 

capitalista passa a ser, não o empresário individual, mas a empresa cuja dimensão e 

complexidade se agigantam, exigindo novos e mais complexos padrões de gerência e 
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organização. Afirma ser ao capital que a administração continua a servir, não importa em 

quantas cotas-partes esteja ele dividido. A partir dessa crítica, defende e propõe uma sociedade 

verdadeiramente democrática, ao mesmo tempo em que sustenta a necessidade de administrar. 

Escreve que a prioridade é do homem viver em colaboração recíproca, sem as marcas da 

dominação características da sociedade de classes. Entretanto, mesmo assim, entende que a 

necessidade da utilização racional dos recursos com vistas à realização de fins, mais ou menos 

específicos, continuará existindo, o que é a essência da administração. 

Afirma que a administração capitalista, ao mediar a exploração do trabalho pelo 

capital, coloca-se a serviço da classe interessada na manutenção da ordem vigente, exercendo 

função conservadora. Acredita que a administração estará comprometida com a transformação 

social na medida em que seus objetivos estiverem articulados com essa transformação, e que a 

educação poderá contribuir para a transformação social à proporção que for capaz de servir 

como instrumento em poder dos grupos sociais dominados. 

Segundo Paro, os trabalhos teóricos sobre Administração Escolar publicados no Brasil 

adotam o pressuposto de que, na escola, devem ser aplicados os mesmos princípios 

administrativos adotados na empresa capitalista e, com isso, assume-se que a Administração 

Escolar deve adotar os mesmos princípios da Administração Geral. Acredita que as conquistas 

da teoria administrativa poderiam fornecer uma contribuição consistente ao incremento da 

produtividade da escola, desde que se procedesse à efetiva racionalização das atividades e à 

sistematização dos procedimentos, no sentido de um ensino de melhor qualidade. No entanto, 

o que se verifica nas escolas é a hipertrofia dos meios, representada pelo número excessivo de 

normas e regulamentos com atributos meramente burocratizantes, desvinculados da realidade e 

inadequados à solução dos problemas, emperrando o funcionamento das instituições escolares. 

Acrescenta, ainda, que a pedagogia tecnicista introduziu, na escola, uma divisão do 

trabalho análoga à que se fez na produção industrial capitalista, propôs reordenamento dos 
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currículos e programas em bases mais funcionais e objetivas, planejamento meticuloso e a 

divisão em unidades menores, bem como o acompanhamento do trabalho docente e discente 

por especialistas: supervisores e orientadores. Assim, predomina na escola um sistema 

hierárquico onde a última palavra é a do diretor, colocado no topo dessa hierarquia, visto como 

o representante da Lei e da Ordem e responsável pela supervisão e controle das atividades que 

se desenvolvem. 

Escreve que o diretor, como gerente, é responsável último pela instituição escolar, e 

como tal, tem que fazer cumprir as determinações emanadas dos órgãos superiores do sistema 

de ensino, os quais bombardeiam a unidade escolar com um número enorme de leis, pareceres, 

resoluções, portarias e regulamentos que fazem o diretor dedicar grande parte do seu tempo ao 

atendimento de formalidades burocráticas. Além dessas formalidades, o diretor tem que 

enfrentar inúmeros problemas de toda ordem: precariedade do edifício e instalações, falta de 

equipamento e materiais de consumo, carência de pessoal, falta de segurança nas escolas. O 

diretor se vê colocado entre dois focos de pressão: de um lado, professores, pessoal da escola 

em geral, alunos e pais; e de outro, o Estado diante do qual deve responder pelo cumprimento 

das leis, regulamentos e determinações. Por outro lado, o diretor, frente à comunidade escolar, 

é visto como detentor de poder e autonomia, e os problemas são encarados como se 

dependessem da sua vontade para serem resolvidos. 

Afirma que o tipo de gestão escolar constituído à imagem e semelhança da 

administração empresarial capitalista se instala através da gerência de todo um sistema de 

dominação e controle do trabalhador. Em seguida a crítica, apresenta a reforma: aponta que a 

especificidade da Administração Escolar deve se efetivar por oposição à administração 

empresarial capitalista. Acrescenta que a Administração escolar preocupada com a 

transformação social deve atentar para sua especificidade, para a racionalidade social e interna 

e para a participação coletiva. A busca de especificidade para a Administração Escolar 
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coincide com a busca de uma nova Administração Escolar que se fundamente em objetivos 

educacionais representativos dos interesses das amplas camadas da população e que leve em 

conta a especificidade do processo pedagógico. Os responsáveis pela Administração Escolar 

não podem aceitar as determinações e operacionalizá-las nas escolas, pelo contrário, devem ter 

uma preocupação com o desvelamento de seus verdadeiros propósitos. 

Sugere que a Administração Escolar crie mecanismos e possibilidades para a 

participação dos membros da comunidade escolar, porque uma Administração Escolar que se 

preocupe com a superação da ordem autoritária na sociedade precisa propor, como horizonte, a 

organização da escola em bases democráticas. E acrescenta que, para que a Administração 

Escolar seja democrática, é preciso que todos os envolvidos no processo escolar possam 

participar das decisões que dizem respeito à organização e ao funcionamento da escola. Essa 

proposta implica na forma de administrar a qual deve abandonar seu modelo tradicional, 

modelo de concentração da autoridade nas mãos de uma só pessoa, o diretor, que se constitui, 

assim, no responsável último por tudo o que acontece na unidade escolar, evoluindo para 

formas coletivas, as quais propiciem a distribuição da autoridade de maneira adequada a 

atingir objetivos identificados com a transformação social. 

Propõe que todos saibam os princípios e os métodos de uma nova administração, 

identificada com os interesses da classe trabalhadora, o que traria consequências para a 

própria formação do educador. Propõe uma gestão democrática como forma de transformação 

social e, para que essa gestão aconteça, acredita e sugere que todos os envolvidos com a 

unidade escolar passem por processos de formação, onde conceitos de administração sejam 

trabalhados. Trata-se de um autor que, ao propor a formação, acrescenta ao conhecimento 

técnico da administração a participação da comunidade, tendo como preocupação central: a 

transformação. Também inclui ―todos‖ como responsáveis pela escola e pela transformação, 

por isso, defende a tese de que ―todos‖ precisam de formação para administrar a escola. 
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Acredita que a gestão democrática garantiria a transformação da sociedade se a maioria 

conhecesse e participasse dos processos. Nuances para pensar as formações de gestores. 

Tragtenberg em Burocracia e ideologia, analisa a emergência das teorias 

administrativas e sua natureza, segundo o autor, intrinsecamente ideológica. Para 

Tragtenberg, administração significa controle burocrático do trabalho vivo. ―Dirigir homens é 

como rotular mercadorias é manipular signos‖ (2004 : 60) e conclui o livro afirmando 

 

A Teoria da Administração, até hoje, reproduz as condições de opressão do homem 

pelo homem; seu discurso muda em função das determinações sociais.[...]. A Teoria 

Geral da Administração dissimula a historicidade de suas categorias, que são 

inteligíveis num modo de produção historicamente delimitado, são como expressão 

abstrata de relações sociais concretas, fundadas na apropriação privada pelos meios 

de produção, que permitem a conversão do negro em escravo, a emergência do 

príncipe no pré-capitalismo, do burguês após a Revolução Comercial, do cidadão na 

Revolução Francesa e do quadro no burocratismo soviético (TRAGTENBERG, 

2006 : 268). 

 

No livro Administração, poder e ideologia, Tragtenberg faz uma crítica à 

administração como poder. Para ele, a essência da grande corporação moderna, a criação do 

capitalismo norte-americano [estadunidense], consiste em manter e reproduzir as relações de 

produção capitalista, onde gerentes asseguram a harmonia entre capitalistas, acionistas, 

fornecedores, operários e técnicos que trabalham na corporação (2005 : 223). Assim deu-se a 

supressão do indivíduo disciplinado, pelo grupo. O autor mostra que o participacionismo é 

uma estratégia de manipulação e controle. Segundo Tragtenberg ―A estrutura hierárquica da 

empresa está marcada pelo caráter sagrado do chefe, pela impessoalidade organizacional e por 

uma concepção individualista subentendida. A racionalidade da hierarquia equivale ‗moral 

fechada‘ de Bérgson; defende-se contra qualquer intrusão, qualquer contestação‖ (2005 : 25). 

A relação hierárquica traz elementos de magnificência e destina-se a manter o existente. Essa 

forma de organização é caracterizada pela tendência à repetição, à obediência, à submissão. 
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Aparentemente, o exercício da chefia liga-se a competência: o melhor aluno do 

colégio atinge a universidade, a melhor datilógrafa torna-se secretária, o melhor 

professor torna-se diretor. Seguido a idéia de que o mais competente deve ser 

promovido, cria-se uma ética das relações hierárquicas – ‗o chefe deve ser o 

exemplo‘ é um modelo a ser imitado. O chefe ‗recebe‘ uma ‗delegação de poder‘. 

Sua autoridade não é, inicialmente, de natureza psicológica, mas puramente 

hierárquica, sagrada‖ (2005 : 26). E, ―a democratização das relações humanas é mais 

uma tarefa de sedução, substituindo o Príncipe pela maior habilidade de persuasão, 

ou incorporando a força à palavra (2005 : 29). 

 

Paro, embora fazendo a crítica a algumas formas de administrar, reafirma a 

importância de administrar e desloca a função do administrador, daquele que precisa conduzir 

a massa, função essa apresentada por Teixeira (2007), para a noção de massa enquanto 

condutora. Segundo Teixeira (2007), os métodos e processos de administração refletiam as 

transformações dos métodos de ensino, e o papel da administração dizia respeito à eficiência 

uniforme dos serviços. Administrar tinha como função uniformizar a massa e o administrador 

não era alguém livre para traçar seus planos, mas um colaborador dos planos da coletividade a 

que estiver servindo, pois seu papel como administrador era educar e conduzir a comunidade. 

Nas palavras de Teixeira, 

 

como conseqüência, transformam-se os métodos e processos de ensino, 

transformação que se reflete nos métodos de administração escolar. A administração 

deve conseguir uma organização de eficiência uniforme da escola, para todos os 

alunos – organização e eficiência em massa (TEIXEIRA, 2007 : 158). 

 

o administrador não é livre no traçar de seus planos, como o artista o é na execução 

impetuosa dos seus desenhos, mas simples colaborador dos planos mentais e sociais 

da coletividade a que estiver servindo. Como administrador ele procura educar e 

conduzir a comunidade para a aceitação gradual do que experimenta e verifica ser útil 

a essa comunidade.                                                

O administrador escolar tem que se colocar diante da situação real da comunidade, 

levando em conta tanto a sua geografia quanto a sua humanidade, e só poderá efetuar 

os planos que estiverem de acordo com as condições materiais e espirituais do meio 

sobre o qual tem de agir (TEIXEIRA, 2007 : 188-189).  

 

Teixeira escreve sobre administração escolar num tempo em que não se preparava o 

administrador escolar em cursos de formação de administradores, um tempo em que, segundo 

o autor, ―não se tinha consciência dessa necessidade‖, mas um tempo em que a teoria da 
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administração já estava circulando, transformando-se numa exigência para os diretores. Era 

preciso pensar como administradores e sentir a necessidade de administrar o ensino, porque era 

preciso um líder para conduzir as massas 

 

O problema de ensino a grandes massas de alunos já era plenamente comprometido 

pelo magistério. A necessidade de administrar o ensino, plenamente sentida. É 

oportuno, com efeito, lembrar que não havia antes consciência dessa necessidade. A 

Diretoria de Instrução era uma diretoria de papéis. Resolvia problemas de pessoal, 

que se chamavam, aliás, administrativos. O ensino se fazia, por si, isto é, professores 

isoladamente, sem auxílio nem direção (TEIXEIRA, 2007 : 191). 

 

Para Teixeira, a reconstrução social moderna reivindicava aspectos democráticos e 

individuais e precisava da escola porque, ―a escola é o grande aparelho sem o qual a sociedade 

não se corrigirá desses males. Torna-se necessário que ela funcione, tendo em vista o 

reajustamento futuro, preparando e prevendo, conscientemente, a ordem social de amanhã nos 

termos das exigências e intimações do presente‖ (TEIXEIRA, 2007 : 226). 

Para os liberais do século XVII, o povo não podia ser confundido com multidão; no 

século seguinte, ele é cidadão; no século XIX o universal; vindo a se constituir em massa no 

século XX. A massa no campo político aparecerá como grupo de pressão e congrega um 

conjunto de indivíduos disciplinados frente à liderança. A massa moderna é um fenômeno 

social decorrente do intervencionismo que transformou o povo em massa. ―A oposição 

cidadão/massa, esse acontecimento simultâneo no plano do pensamento moderno, só toma 

contornos efetivos historicamente, a partir da expansão intervencionista e da prática 

revolucionária socialista gestada no século XIX, que culminou na Revolução Bolchevista de 

1917 ‖ (PASSETTI, 1994 : 151). 

Uma massa que, na administração escolar, segundo Teixeira (2007), precisa ser 

conduzida, conscientizada por um líder, e que em Paro (2002), precisa estar consciente para 

conduzir, será dissolvida na sociedade de controle onde os indivíduos, segundo Deleuze, 
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transformam-se em divíduos, ―proveniente da massa agora formada por indivíduos divisíveis, 

ele pode ser visto como conformista ou rebelde, dependendo do ponto de vista em que se situa 

frente à liderança e direção da ação, questionando a representatividade e sua transformação de 

elementos da horda em indivíduos e deste em divíduos‖ (PASSETTI, 1994 : 137). 

Em Gestão Escolar Democracia e Qualidade do Ensino
65

, um livro escrito noutro 

tempo, no tempo dos divíduos, Paro (2007) escreve que a escola fundamental deve pautar-se 

pela realização de objetivos numa dupla dimensão: individual e social. O individual diz 

respeito ao provimento do saber necessário ao autodesenvolvimento; a dimensão social liga-se 

à formação do cidadão tendo em vista sua contribuição para a sociedade. Acrescenta que 

entende democracia no sentido de mediação para construção do exercício da liberdade social, 

englobando todos os meios e esforços que se utilizam para concretizar o entendimento pacífico 

e livre entre grupos e pessoas, com base em valores construídos historicamente. Acrescenta 

que a dimensão social dos objetivos da escola se sintetiza na educação para a democracia, 

―sem dúvida nenhuma, hoje a principal falha da escola com relação a sua dimensão social 

parece ser sua omissão na função de educar para a democracia‖ (PARO, 2007 : 18). 

Afirma que educar para a democracia não pode ficar reduzido à preocupação com a 

formação do consumidor que têm direitos: ―se a verdadeira democracia caracteriza-se, dentre 

outras coisas, pela participação ativa dos cidadãos na vida pública, [...], é preciso que a 

educação se preocupe com dotá-los das capacidades culturais exigidas para exercer essas 

atribuições, justificando-se, portanto, a necessidade de a escola pública cuidar, de modo 

planejado e não apenas difuso, de uma autêntica formação do democrata‖ (PARO, 2007 : 25). 

Para ele, a concepção que releva a importância da participação na vida pública é 

coerente com o pensamento de Antonio Gramsci, e destaca uma citação do autor na qual 

                                                 
65

 O livro apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por fim estudar as determinações da estrutura 

organizacional e didática da escola pública fundamental sobre a qualidade do ensino, realizada no período de 

agosto de 2000 a julho de 2003. (PARO, 2007) 
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afirmava que a tendência democrática não pode consistir apenas em que um operário manual 

se torne qualificado, mas que cada cidadão possa se tornar governante. Acrescenta 

 

ser governante numa sociedade que leva o conceito de democracia à radicalidade não 

implica necessariamente ter um cargo formal de governante. Mas importante do que 

isso, ao pensar nas grandes massas da população, é que diuturnamente o cidadão 

comum sinta que sua vida está integrada a um todo social para o qual ele contribui 

com suas ações, com suas opiniões e com sua participação em múltiplas instâncias do 

tecido social, em que seus interesses e sua vontade manifesta sejam levados em conta. 

Mas, que para isso aconteça, é preciso, dentre outros requisitos, que ele seja formado 

para assim agir e interagir (PARO, 2007 : 26). 

 

Paro (2007), também destaca que não se trata de educar para o bem viver individual, 

mas para que o indivíduo possa contribuir para o bem viver de todos. 

 

Num momento da história em que os valores criados e sustentados pelo homem 

conseguem dar conta da necessidade e possibilidade de os vários sujeitos (individuais 

e coletivos) conviverem de maneira livre e pacífica, ou seja, democraticamente, 

respeitando e afirmando a condição de sujeito de todos, pode-se considerar que a 

dimensão social da educação deve referir-se obrigatoriamente à formação da 

democracia (PARO, 2007 : 111). 

 

Nas conclusões Paro (2007) no que tange a estrutura didática da escola, superação do 

regime de séries, e instituição de uma organização de ensino que não se sustente no prêmio e 

no castigo; quanto à composição do currículo, revisão do conteúdo com importância à música, 

à dança, às artes tanto quanto a matemática, língua portuguesa, ciências, história e geografia, 

além de tornar os ―temas transversais‖ em temas centrais na prática diária das escolas; no 

ensino, tomar como regra básica e radical que a função educativa consiste em propiciar 

condições para que o educando queira aprender, pois só fazendo-se sujeito ele aprende. Quanto 

à estrutura, também, sugere transformações urgentes dentre elas: radical mudança na forma de 

organização do poder e da autoridade na gestão escolar; fortalecimento dos mecanismos de 

participação coletiva (conselho de escola, grêmio estudantil, associação de pais e mestres); 

formas cooperativas de organização do trabalho e da autoridade na escola, e adoção de uma 
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direção colegiada (composta de três ou quatro educadores); a generalização dos processos 

eletivos para escolhas dos dirigentes escolares; o imprescindível envolvimento da comunidade 

externa à escola. 

A partir dos escritos de Paro, escritos afinados com esse tempo, como também 

afinados com o governo da educação nesse tempo, observa-se a manutenção da defesa da 

democracia e da gestão democrática como uma utopia para salvar a escola, ou tirá-la da 

suposta crise. Suas propostas giram em torno de tornar a escola um espaço de educação de 

―todos‖, mantendo a intenção de transformar a escola e a sociedade via escolarizados. 

O século XX, nas práticas discursivas sobre administração escolar, caracteriza-se 

pela passagem do administrador que tinha como função conscientizar e conduzir a massa, 

para a massa educável em função de um consciente administrar. O século XXI, dilui a massa, 

transformando-a em amostras, dados, clientes, consumidores, cidadãos e faz dos indivíduos, 

divíduos, indivíduos desdobráveis, aprendendo a ser gestores. A passagem da sociedade 

disciplinar para a de controle anuncia as modulações da passagem do administrador para o 

gestor, uma passagem em que convivem as conveniências, uma passagem em que uma não 

elimina, a qualificação, marca da sociedade disciplinar, convive com outras e sempre mais 

qualificações como também convive com as certificações da sociedade de controle. É a 

passagem do diretor como intelectual condutor da massa, para o divíduo consciente e 

esclarecido que conduz e se conduz, para a aprendizagem do conduzir-se e conduzir o outro 

dentro na norma. ―no passado das sociedades de soberania e de disciplina, as pessoas estavam 

expostas como súditos para a vida e a morte; na sociedade de controle só interessa a vida com 

longevidade, para o planeta e as pessoas saudáveis que colaboram para a segurança da ordem 

planetária. Não se causa a morte ou se deixa morrer, mas de explicitar a administração da 

mortificação, com inclusão‖ (PASSETTI, 2007 : 36). 

Para essa aprendizagem organizam-se incessantemente programas de formação, 
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iniciados nos anos 90 com os diretores, depois ampliados para os professores e aparecem no 

momento atual como uma exigência para todos. Os direitos chegam às minorias, é o mundo 

dos direitos e com eles construção de novas elites, as quais precisam de contatos e têm o 

direito de participar, obrigatoriamente, desta sociedade, e, com isso democratizou-se a elite, 

em favor de uma institucionalização elitista do conflito democrático. Um tempo de uma nova 

geografia do poder, tempo em que ―a desigualdade torna-se cada vez mais vinculada ao 

isolamento‖ (SENNETT, 2006 : 77), tempo de formações de novas elites, as quais estão 

repletas de direitos e de políticas afirmativas, garantindo algumas cotas. Tempos de produção 

de gestores. 

 

 

e mais do mesmo: os escritos de Heloisa Lück
66

 

 

Outra autora referência nos cursos de formação é Heloisa Lück. Ela foi coordenadora 

da elaboração dos materiais do Progestão. Antes de escrever sobre gestão democrática 

publicou, em 1981, o livro Ação Integrada – Administração, Supervisão e Orientação 

Educacional, em que examina essas funções na escola, sob o enfoque sistêmico, realçando 

aspectos relacionados à atuação do diretor da escola, do supervisor escolar e do orientador 

educacional; propõe para eles uma linha integrada de ação: ―a escola constitui-se em uma 

organização sistêmica aberta, isto é, em um conjunto de elementos [...], que interagem e se 

influenciam mutuamente, conjunto esse relacionado, na forma de troca de influências, ao meio 

em que se insere‖ (1982 : 09). 
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 Heloisa Luck é doutora em Educação pela Columbia University, em Nova York e com pós-doutorado em 

Pesquisa e Ensino Superior pela George Washington D.C. Autora de livros na área da gestão escolar dentre eles: 

Ação Integrada: administração, supervisão e orientação educacional; Metodologia de Projetos: ferramenta de 

planejamento e gestão; e da Série Cadernos de Gestão e uma das coordenadoras do Progestão. Referência nos 

cadernos dos módulos II e III utilizados na respectiva formação. Essa é uma autora muito citada nas formações 

de gestores escolares. 
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A partir do exame estabelece que a equipe técnico-administrativa tem como função 

coordenar e orientar todos os esforços no sentido que a escola, produza os melhores resultados 

possíveis no atendimento às necessidades dos educandos e na promoção de seu 

desenvolvimento. Define os papéis do diretor, do supervisor escolar e do orientador 

educacional. Contudo, não cita o administrador escolar, porque, nesse momento, entende que o 

diretor é o administrador escolar, ou que o administrador é o diretor. Os anos 80 foi um tempo 

de questionar as práticas dos especialistas, de questionar as habilitações e de fazê-las 

desaparecer ou se somarem em uma função a de coordenador, e ou de gestores. 

Critica o fracionamento do processo educativo, o qual ―parece constituir-se de uma 

justaposição de atividades, experiências, unidades, conteúdos, disciplinas, matérias e áreas de 

estudo que se unem, mas não se somam e não se integram‖ (LÜCK, 1982 : 29), fazendo com 

que cada área passe a atuar despreocupando-se das demais. Isso caracteriza a falta de 

integração do processo educativo; para superar essa condição recomenda que ―a ação do corpo 

técnico-administrativo deve ser não só integrada, mas também integradora. Para tanto, deve 

pautar-se por atitudes, direções e objetivos comuns, o que estabelecerá a coerência interna 

necessária para se garantir a unidade preconizada‖ (LÜCK, 1982 : 32-33). Para resolver a 

fragmentação, propõe a consultoria, justificando que a direção, supervisão escolar e a 

orientação educacional são áreas de trabalho cujas principais funções estão relacionadas a uma 

forma de apoio ou assistência ao professor, a qual se baseia num processo de inter-

relacionamento pessoal e de comunicação. 

 

A consultoria envolve uma concepção sobre o processo de assistência, que o 

direciona, da-lhe sentido, concede-lhe maior objetividade e estabelece sua 

sistematização, com vistas a resultados mais significativos. O que pode caracterizá-la 

como inovação vem a ser a sua particularidade de sistematização, objetividade, 

direcionamento e sentido do processo de assistência (LÜCK, 1982 : 36). 

 

Além de ser objetiva, sistemática e preocupar-se com resultados significativos, a 
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consultoria é um processo pelo qual se partilha com outra pessoa ou grupo, informações, 

ideias, opiniões sobre determinada problemática, promovendo seu entendimento e permitindo 

o envolvimento das pessoas na tomada de decisões e de medidas eficientes. O diretor tem uma 

posição de influência máxima e a maximização do potencial de cada elemento deve ser sua 

preocupação constante. Isso se faz principalmente por meio do envolvimento do diretor com o 

trabalho desses recursos humanos e por meio da participação; ―tal participação, envolvimento 

e liderança, necessariamente devem ser oferecidos dentro de uma linha de ação segundo a qual 

o diretor é antes um coordenador, um facilitador do que um planejador, ou alguém que pensa, 

assume responsabilidade por outros e os dirige‖ (1982 : 43). 

Trata-se de um deslocamento para o papel do diretor. A função do diretor como 

administrador é reformada e reatualizada pelo consultor. O diretor, como consultor, terá outras 

funções: caracterização de uma necessidade de mudança; estabelecimento de um 

relacionamento positivo entre consultor e consultante, o qual deve caracterizar-se pelos 

atributos de: abertura, confiança, mutualidade, expectativas realísticas, recompensa, estrutura e 

envolvimento; clarificação e diagnóstico do problema; análise de alternativas de ação e 

estabelecimento de objetivos; transformação da ideia geradora em um plano de ação; 

implementação de novas formas de ação e desempenho; generalização e estabilização de um 

novo nível de funcionamento; encerramento de um ciclo do processo de consultoria. O 

elemento-chave da eficácia da consultoria é o inter-relacionamento pessoal vinculado ao 

processo de comunicação, e acrescenta que, ―o processo de consultoria constitui uma estratégia 

de ação que não só facilita a assistência preconizada, como também revigora o 

desenvolvimento da escola como um todo, promove e reforça o ponto de vista da ação 

integrada‖ (1982 : 64). 

Critica o modelo anterior e propõe outro, que representa um aperfeiçoamento nas 

funções do diretor. Não apenas um administrador, não mais alguém que apenas planeja ou que 
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seja um técnico, mas alguém que coordena, faz a mediação, um consultor. Preparações para a 

gestão. Modulações que mantêm a preocupação com a eficácia, eficiência, mas que procuram 

outras e novas formas mais refinadas de controle. 

É a partir da oposição binária entre escola autoritária e escola participativa, com 

especialização e sem especialização, com formação e sem formação, centralização e 

descentralização, e outros, que as práticas discursivas vão justificando e promovendo a 

necessidade de mudanças. Mudanças que pretendem novas consciências, novas inteligências, 

novos profissionais, mais envolvidos, mais competentes, mais qualificados, mais dóceis, úteis 

e participativos. Para dar conta de mais e sempre mais escolas, escolares, tempo de 

escolarização. Mais disciplina e mais controle. Mais, e sempre mais, para manter a segurança. 

Deslocamentos acontecem a partir do final dos anos 80: as práticas discursivas sobre 

administração escolar, a formação de administradores são reduzidas, os cursos de Pedagogia 

com habilitação em Administração Escolar diminuem, alguns são extintos, outros são 

modificados. As publicações começam a fazer críticas aos administradores escolares e 

possibilitam a apresentação de reformas. E como toda reforma, deve manter alguns princípios, 

dentre eles: eficiência, eficácia, relevância, avaliação, os quais circulam, sempre 

aperfeiçoados. Os fluxos que estabelecem essas conexões devem atravessar medos, vontades 

de segurança, esperanças. 

O final do século XX, segundo Lück (1982), era o tempo de consultoria, mas, no 

início do século XXI, já é tempo de gestão democrática. Após coordenar a elaboração dos 

cadernos do Progestão, em 2000 e 2001, escreve, dentre outras publicações, uma série sobre 

gestão democrática. O objetivo da série
67

 é contribuir para que diretores, supervisores e 
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 Segundo Lück são treze assuntos para compor a série, podendo na evolução dos trabalhos a lista ser 

aumentada. Usei os seguintes volumes: Gestão educacional: uma questão paradigmática – vol. I, Concepções e 

processos democráticos de gestão educacional – vol. II e A gestão participativa na escola – vol. III. 
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coordenadores educacionais reflitam sobre as bases da gestão. Acrescenta que a elaboração da 

série também se constitui em uma contribuição para que os professores se familiarizem com 

concepções e processos de gestão, como condição para que os membros da escola participem 

dos processos de planejamento do projeto pedagógico. 

Lück (2002), nessa série, apresenta as crises, as falhas, os problemas e as formas e 

reformas necessárias, para salvar a escola. Afirma que os problemas dos sistemas são 

marcados pela falta de liderança clara e competente; de referencial e orientação teórico-

metodológica consistente e avançada de seus gestores; de perspectiva abrangente e pró-ativa 

de superação das dificuldades cotidianas e de promoção de avanços estratégicos. Em sintonia 

com Garcia, Sander e Paro, afirma que a Gestão Educacional é evidência na literatura e 

aceitação no contexto educacional a partir de 1990, sendo reconhecida como base fundamental 

para a organização significativa e estabelecimento de unidade dos processos educacionais e 

mobilização das pessoas voltadas para o desenvolvimento e melhoria do ensino que oferecem. 

Segundo a autora, o conceito de gestão resulta em um novo entendimento a respeito 

da condução e destinos das organizações, o entendimento de que problemas globais demandam 

ação conjunta, participação e autonomia competente. A gestão aparece como superação das 

limitações do conceito de administração, mas, não a substitui, ao contrário, a gestão baseia-se 

na administração e a propõe como uma área; gestão é orientada pelos princípios democráticos 

e é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida 

das pessoas. 

Trata-se de um aperfeiçoamento na participação, não qualquer participação, mas uma 

participação consciente e esclarecida. Escreve que a gestão participativa é normalmente 

entendida como uma forma regular e significante de envolvimento dos funcionários de uma 

organização no processo decisório, acrescenta que 

 



  
  

 

160 

o entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de participação, isto 

é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu 

encaminhamento e agindo sobre elas, em conjunto. Isso porque o conceito de gestão 

está associado à mobilização de talentos e esforços coletivamente organizados, à ação 

construtiva e conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante 

reciprocidade que cria um ‗todo‘ orientado por uma vontade coletiva (LÜCK, 2005 : 

17)
68

. 

 

Segundo a autora, há na literatura sobre participação do trabalhador na gestão 

organizacional, quatro teorias, duas de base psicológica e duas de base social. As de base 

psicológica são: a teoria administrativa ou modelo cognitivo, a qual dispõe que a participação 

aumenta a produtividade ao apresentar estratégias e informações mais qualificadas; a teoria das 

relações humanas ou modelo afetivo, que estabelece os ganhos de produtividade como 

resultantes da melhoria da satisfação das pessoas e da sua motivação. As teorias de base social 

são o modelo de democracia clássica, o qual ―permite a alienação e a apatia do empregado que 

impedem a qualidade do processo decisório nas organizações e acabam por se constituir em 

uma ameaça para todas as instituições democráticas‖ (LÜCK, 2005 : 23); são também o 

modelo de consciência política, que percebe a participação como uma forma de desenvolver a 

consciência de classe em favor da luta pelo socialismo. 

A partir dessas teorias, redige sua justificativa ao optar pela participação como 

princípio na gestão escolar, pelo fato desta melhorar a qualidade pedagógica; garantir ao 

currículo escolar maior sentido de realidade e atualidade; aumentar o profissionalismo dos 

professores; combater o isolamento físico, administrativo e profissional dos gestores e 

professores; motivar o apoio das comunidades escolar e local às escolas; desenvolver objetivos 

comuns na comunidade.  Acrescenta: ―a participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por 

uma força de atuação consciente, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e 
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 Essas justificativas encontram-se em A escola participativa – O trabalho do gestor escolar. Segundo as 

autoras, o mesmo foi lançado pela primeira vez em 1998, pela DP&A, mediante colaboração com Fundo das 

Nações Unidas pela Infância –Unicef e Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed). Na sexta 

edição, decidiram revisar a linguagem do livro, de modo a atualizá-la de acordo com os conceitos de gestão 

escolar e mudaram de editora (LÜCK, 2005). 
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assumem seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa unidade social, 

de sua cultura e de seus resultados, poder esse resultante de sua competência e vontade de 

compreender, decidir e agir em torno de questões que lhe são afetas‖ (LÜCK, 2005 : 18). 

Modulações que estão dentro desse tempo, um tempo em que ―o Estado não investe 

mais na formação do corpo são. Agora ele necessita do corpo já agenciado: sua inteligência, 

participação contínua e defesa democrática‖ (PASSETTI, 2003 : 32). É apenas a participação 

para fazer a máquina funcionar e ampliar o negócio, garantindo a segurança que interessa. 

―Estamos no tempo de um investimento em fluxos inteligentes para os quais as partes devem 

estar disponibilizadas para a produção e para a participação política controlada pela 

democracia. Disciplina e controle de fluxos inteligentes caracterizam a época atual, em que se 

imagina poder vigiar a todos pelos meios midiáticos eletrônicos, [...] É um tempo de 

investimento no corpo são que acomodou diversas formas de governar a vida das pessoas‖ 

(PASSETTI, 2003 : 13). Um tempo de acomodações e conformismos, um tempo em que pode-

se ouvir: ―a gestão de vocês foi muito boa, mas vocês erraram em não fazer um programa geral 

para a educação do município. Nele deveria estar o que devemos fazer e pronto! Essa coisa de 

cada escola fazer o seu projeto não dá certo! Não sabemos o que vocês querem de nós. É 

melhor e mais fácil ter um projeto, um modelo e segui-lo‖
69

; ou, pode-se ouvir: ―pode mandar 

fazer que eu faço, estou aqui para cumprir ordens, só não quero é ser demitido! Se vocês 

quiserem que eu seja construtivista a partir de hoje serei. Se quiser que eu leia esse tal do 

Foucault eu leio‖
70

; ou, ainda: ―não concordo com essa forma de organizar as turmas, misturar 

as licenciaturas, mas, como vocês decidiram que é assim e mandam a gente fazer, vou fazer, 

                                                 
69

 Fala de uma diretora de uma Escola de Educação Infantil no município de Brusque, Santa Catarina, no final da 

gestão na Secretaria Municipal de Educação (1993-1996). 
70

 Fala de um professor de Português numa escola confessional no município de Brusque, no início do trabalho 

de gestão da escola em 1999, a partir de comentários dos outros que o julgavam tradicional e que diziam que 

comigo na gestão seria demitido, o comentário também foi motivado por  ter-me visto com um livro escrito por 

Foucault. 
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porque sou professora substituta e tenho que obedecer‖
71

; ou, o que diz um diretor sobre o que 

é ser gestor: ―é ser bem humano, paciente, sempre em movimento, muito dinâmico, disposto e 

sempre de bom humor‖
72

. 

Como não interessa qualquer participação, não interessa qualquer administração, mas, 

uma administração que faça a máquina funcionar. Encontra-se, em Lück (2006), as prescrições 

para a máquina funcionar mantendo a segurança. Dentre elas, como acontece a passagem da 

administração para a gestão: da óptica fragmentada para a organizada pela visão de conjunto; 

da limitação de responsabilidade para a sua expansão; da centralização da autoridade para a 

descentralização; da ação episódica por eventos para o processo dinâmico, contínuo e global; 

da burocratização e hierarquização para coordenação e horizontalização; da ação individual 

para a coletiva. Para cada um desses itens, a autora propõe quadros de modificação. 

Num destes quadros, trata da passagem da centralização da autoridade para a sua 

descentralização e apresenta as seguintes propostas: passagem da construção de mecanismos 

externos de controle de gestão para a construção de mecanismos de autonomia de gestão, pela 

unidade de atuação; passagem da tomada de decisão distante do âmbito de ação para a tomada 

de decisão próxima do ambiente de ação; das competências técnicas localizadas de forma 

especializada em âmbito central para as competências técnico-políticas construídas e 

disseminadas por todo o sistema. 

No quadro que trata da mudança de paradigma de administração para gestão, 

destacam-se algumas orientações: ao administrador compete manter-se objetivo, imparcial e 

distanciado dos processos de produção, como condição para poder exercer controle e garantir 

seus bons resultados; ao gestor compete envolver-se nos processos sob sua orientação, 

                                                 
71

 Fala de uma professora de Produção de Texto I e II sobre a Política das Licenciaturas, cuja diretriz organizada 

em eixos tinha como forma de organização o Eixo das Licenciaturas, composto do conjunto de disciplinas 

comuns a todos os cursos de licenciaturas para as quais os alunos de diferentes licenciaturas deveriam estar 

misturados. A defesa ou o argumento da professora era de que Produção de Texto era impossível de ser 

trabalhada assim, que produziria mais e melhor se fosse para uma Licenciatura específica. 
72

 Fala de um diretor na entrevista para esta pesquisa respondendo a questão o que é ser gestor. 
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interagindo subjetivamente com os demais participantes, como condição para coordenar e 

orientar seus processos e alcançar melhores resultados; as ações e práticas que produzem bons 

resultados não devem ser mudadas, a fim de que esses resultados continuem sendo obtidos, 

motivando a alteração contínua de ações e processos, o que é considerado como condição para 

o desenvolvimento contínuo; uma vez que a sua manutenção, mesmo que favorável, leva à 

estagnação. 

Quanto à questão da autoridade, escreve que a autoridade do dirigente é centrada e 

apoiada em seu cargo; na gestão, a autoridade do dirigente é centrada e apoiada em sua 

competência e capacidade de liderança. Na administração, o dirigente exerce ação de 

comando, controle e cobrança; na gestão, o dirigente exerce ação de orientação, coordenação, 

mediação e acompanhamento. Na administração, a responsabilidade maior do dirigente é a de 

obtenção e garantia de recursos necessários para o funcionamento perfeito da unidade; na 

gestão, a responsabilidade maior do dirigente é a sua liderança para mobilização de processos 

sociais necessários à promoção de resultados. Na administração, o dirigente orienta suas ações 

pelo princípio da centralização de competência e especialização da tomada de decisões; na 

gestão, o dirigente orienta suas ações pelo princípio da descentralização e tomada de decisão 

compartilhada e participativa. Na administração, a responsabilidade funcional é definida a 

partir de tarefas e funções; na gestão, a responsabilidade funcional é definida a partir de 

objetivos e resultados esperados com ações. Na administração, a avaliação e análise de ação e 

de desempenho são realizadas com foco em indivíduos e situações específicas, considerados 

isoladamente, visando a identificar problemas; na gestão, a avaliação e análise de ação e de 

desempenho são realizadas com foco em processos, em interações de diferentes componentes e 

em pessoas coletivamente organizadas, todos devidamente contextualizados, visando a 

identificar desafios. 

Para a autora, a gestão educacional desenvolve-se associada a outras ideias 
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globalizantes e dinâmicas em educação. Dentre elas: a dimensão política e social da educação, 

sua ação de transformação, suas propostas de participação, práxis, cidadania, autonomia, 

pedagogia interdisciplinar, avaliação qualitativa e organização do ensino em ciclos. 

Interessa, aqui, a maneira como as práticas discursivas sobre gestão escolar 

democrática vêm sendo propostas. Nelas, os pontos dicotômicos e binários: certo e errado, 

bom e ruim, administração e gestão. Interessam as territorializações e as desterritorializações 

que são construídas a cada momento. É tempo de ser gestor, mas, ser gestor é tudo e muito 

mais. Interessam os modos de captura, dentre eles pelo ―desenvolvimento contínuo para evitar 

a estagnação‖; portanto, é preciso estar no fluxo. Mantém-se a utopia, e as prescrições, se 

perseguidas, levarão a um final feliz: a gestão democrática. Outro tempo. As prescrições estão 

feitas, mas não cessam. Seguem. A coleção continua ... os quadros são muitos ... modulações e 

não mais modelos. Série sobre gestão, volume um, dois, três, ...Trata-se do tempo do controle 

e, no tempo do controle, nada se encontra acabado. 

 

 

no fluxo ... 

 

Práticas discursivas estão recobertas de prescrições. Práticas discursivas são 

sustentadas na necessidade de ―administrar‖. Uma exigência para a escola e para os escolares 

anunciada por Teixeira (2007), aperfeiçoada por Ribeiro (1978), ampliada por Lourenço Filho 

quando define que ―a ação de administrar, (de ministrar, servir), passa então a ser 

compreendida como a de congregar pessoas, distribuir-lhes tarefas e regular-lhes as atividades, 

a fim de que o conjunto bem possa produzir, ou servir aos propósitos gerais que todo o 

conjunto deva ter em vista‖ (2007 : 40). Uma exigência reatualizada por Alonso quando 

escreve que ―ao se falar em função administrativa na escola, tanto se pode estar preocupado 
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com o trabalho do diretor como do inspetor ou de outro elemento qualquer da administração do 

sistema escolar‖ (1981 : 132). Uma naturalização construída nas práticas cotidianas das 

escolas, nos programas de formação de professores. Programas que ensinaram a importância 

de planejar, de estabelecer objetivos, definir estratégias para alcançá-los, executá-los, ou 

desenvolvê-los, e depois avaliar. Tempo de disciplina, ―a disciplina concentra, centra, encerra‖ 

(FOUCAULT, 2008a : 58). 

De administrar para gestar. Da sociedade disciplinar para sociedade de controle. 

Práticas discursivas que sustentam a necessidade de ―gestar‖, de ser gestor, práticas afinadas 

com este tempo e com aquilo em que ele pretende nos atualizar funcionam como dispositivos 

de segurança, ―tendem perpetuamente a ampliar, são centrífugos. Novos elementos são o 

tempo todo integrados, integra-se a produção, a psicologia, os comportamentos, as maneiras de 

fazer dos produtores, dos compradores, dos consumidores, dos importadores, dos exportadores, 

integra-se o mercado mundial‖ (FOUCAULT, 2008a : 59). Integra-se eficiência, eficácia, 

efetividade e relevância, somadas à complexidade. Integra-se qualificação econômica, 

pedagógica, política, cultural. Integram-se marxistas, humanistas, economistas. Integra-se 

capital humano, com conscientização. Integra-se administrador, gestor. Integra-se! A lógica da 

teoria do capital humano que conviveu muito bem com a ditadura mantém-se e aperfeiçoa-se 

com a democracia. Segundo Costa Gadelha (2009), a teoria do capital humano e 

empreendedorismo se instituíram como valores sociais normativos, normatividade não 

somente médico-psi, mas talvez valores principalmente produzidos por uma normatividade 

econômico-empresarial, o indivíduo-moderno que se qualifica como sujeito de direitos, 

transmuta-se para indivíduo-microempresa: Você - S/A. 

Uma cultura em que cada indivíduo precisa aprender a investir em si, precisa investir 

em seu capital. Como indivíduos microempresa precisam ser pró-ativos, inovadores, 

inventivos, flexíveis, com qualificação, com certificações. Cada um precisa gerenciar seu 
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próprio projeto, para o qual, conforme o momento e suas necessidades, vai ou não associar-se 

a outros. Segundo Costa Gadelha (2009), práticas que tornam as relações de sociabilidade 

frágeis, fugazes e movidas pela concorrência e por cálculos racionais frios. Embora se fale 

muito em parcerias, colaboração e espírito de equipe, a cultura do empreendedorismo funciona 

de modo a fragmentar os indivíduos em mônadas, cada um ficando responsável apenas por si 

mesmo. 

Práticas discursivas, delas, destaca-se o conjunto de ações com o propósito de 

participação consciente, em que uma das principais características é mobilizar através da lei, 

da norma, dos direitos e deveres; produzir um eu querer, produzir uma vontade própria comum 

a todos. Dentro das modulações neste tempo, estão os programas de formação de gestores 

democráticos. Programas são organizados e fazem funcionar a máquina para reeducar cada 

um. Reeducar dentro das modulações de um capitalismo de consumo. O imperativo para as 

escolas: escola democrática, gestor democrático, gestor ... 

Os autores aqui apresentados e outros estão integrados para organizar os cadernos de 

uma formação a distância, conjunto de textos com uma formação discursiva que dá sustentação 

às formações sobre gestão escolar democrática. Conjunto de textos que se apresentam como 

diferentes, mas que buscam reeducar o cidadão para a participação consciente, esclarecida e 

democrática. Encaminham para o reino do consumo e ele é teatral, porque o vendedor precisa 

contar com a crença no faz de conta para que o consumidor compre (SENNETT, 2006). 

Mantêm-se a crença no faz-de-conta , agora com o nome de gestão democrática. O vendedor, e 

todos são vendedores, os autores selecionados, os não selecionados, os autores dos cadernos do 

Progestão, os diretores cursistas, todos precisam acreditar no faz de conta e comprar os cursos 

e os discursos. Como vendedores, reeducam para pensar na gestão democrática, na escola 

democrática, nas práticas democráticas. ―O Estado para o corpo são é o Estado democrático. 
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Ele pensa transnacionalmente, guerreia contra o passado vivo em culturas tradicionais que 

desejam um Estado moderno nacional quando este já se internacionalizou e se transformou em 

contemporâneo‖ (PASSETTI, 2003 : 47). Um Estado que busca a participação consciente em 

que cada um, busca a produção da tolerância, da confiança e da segurança. Participação para 

mobilização do corpo agenciado, um corpo que se governa e governa os outros, um corpo que 

é educado e reeducado para ser ―empresa de si‖. Um corpo preparado para preocupar-se e 

ocupar-se. Preparado para ser polícia de si e dos outros. Vigiar, punir, monitorar e controlar. 

Estamos diante de um problema de governo, do governo dos outros, da possibilidade 

de determinar a conduta dos outros, enfim, do governo não como função específica dos 

sujeitos que se ocupam do Estado, mas de governo como prática, uma tecnologia de poder que 

objetiva produzir obediência, objetiva controlar. Tecnologia que Foucault chamará de 

governamentalidade. Administração dos corpos e gestão calculista da vida, eis como Foucault 

caracteriza o exercício moderno do poder. 

Exercício que se percebe na produção de gestores democráticos a partir de um 

programa de formação: o Progestão. 
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CAPÍTULO IV - PRÁTICAS DISCURSIVAS E NÃO DISCURSIVAS: OS FLUXOS NA 

FORMAÇÃO DE GESTORES E NOS GESTORES 

 

“Hoje, mais do que ontem, 

a liberdade individual é só aquilo que o poder, 

através de suas máquinas de propaganda, 

houver por bem considerar 

liberdade” 

 

La Boetie, 1997 

 

 

educando para governar e ser  governado: um programa 

 

As práticas discursivas sobre gestão democrática circulam, são produzidas e 

produzem modos de subjetivação, modos de ser gestor, num movimento sempre inacabado. As 

formações de gestores não eliminam as exigências postas ao administrador, mas reformam e, 

ao reformar, aperfeiçoam, ampliam, mutiplicam, disseminam. Dos programas que se 

multiplicam, selecionou-se um que supostamente seria um começo de formação para gestores 

democráticos, o Progestão, o Progestão como esse ponto eleito. Por que o Progestão? Poderia 

ser outro projeto de formação de gestores, mas esse está próximo, envolveu mais Estados, mais 

professores, apresentou-se como uma novidade: foi organizado na modalidade à distância.  

A Secretaria de Educação de Santa Catarina realizou, em 1999, um curso para 

gestores, experiência semelhante à organizada no Estado do Pará. Essa experiência, relatada 

em reuniões do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, foi um ponto para 

as discussões, construção e execução do Progestão
73

. As justificativas para propor essa  

                                                 
73

 O Programa de  Capacitação a Distância para Gestores Escolares (Progestão), foi construído de forma 

colaborativa pelas secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, em parceira com a Universidade a 

Distância da Espanha (Uned – ES), Fundação Roberto Marinho e Fundação Ford, sob coordenação do Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (Consed), coordenado por Maria Aglaê de Medeiros Machado. Para sua 
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formação encontram-se em Machado (2006) e estão de acordo com as orientações das 

reformas educacionais dadas pelos professores/autores referência na administração escolar, 

orientações as quais, nas últimas três décadas, adotaram, entre as estratégias, a 

descentralização e a ampliação da autonomia das escolas. Orientações que buscam garantir 

maior eficiência e qualidade na prestação de serviços educacionais. Nelas, estão presentes 

objetivos de eficiência gerencial aliados a objetivos de melhoria da qualidade da educação e 

responsabilização de cada um pela educação. 

Um dos primeiros eventos para discutir e propor essa formação de gestores aconteceu 

em Curitiba, em março de 1998, por meio da oficina organizada pelo Consed e coordenada 

pela Professora Heloisa Lück. A partir daí, várias ações foram desencadeadas, como: 

realização de pesquisas sobre necessidades dos gestores e das escolas; realização de estudos de 

trabalhos no país e fora dele, em especial na Inglaterra e Espanha; além de reuniões 

sistemáticas com representantes das Secretarias Estaduais de Educação. Em meados de 1998, 

um grupo de mais de 30 pessoas elaborou uma proposta entregue em maio de 1999 aos 

Secretários de Educação. Nesse documento, foram estabelecidos: os objetivos, o público, os 

pressupostos, os princípios norteadores do currículo, os noves módulos que deveriam compor 

o Progestão, a forma de execução (a distância), o sistema de avaliação e o cronograma de 

                                                                                                                                                         
construção, segundo Machado (2006) foram mobilizados 18 intelectuais e acadêmicos do cenário nacional que 

escreveram sobre nove temas que inquietavam e continuam inquietando os que se preocupam com a melhor 

qualidade dos processos e resultados da gestão da escola pública brasileira. A metodologia de construção do 

material foi: em duplas, produziram o material; quanto aos aspectos técnicos, todos foram orientados por Jesus 

Martins Cordeiro, professor da Universidade Nacional de Educação a Distância (Uned). As produções foram 

acompanhadas por três consultores e submetidas à apreciação dos gestores escolares selecionados mediante 

avaliação de outros acadêmicos. O material foi construído em nove módulos com um caderno de estudo e um 

caderno de atividades. Os módulo são: I – Como articular a função social da escola com as especialidades e as 

demandas da comunidade?; II – Como promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de gestão 

escolar?; III – Como promover a construção coletiva do projeto pedagógico da escola?; IV- Como promover o 

sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na escola?; V – Como construir e desenvolver os 

princípios de convivência democrática na escola?; VI – Como gerenciar os recursos financeiros?; VII – Como 

gerenciar o espaço físico e o patrimônio da escola?; VIII – Como desenvolver a gestão dos servidores na escola?; 

IX – Como desenvolver a avaliação institucional na escola?. Quanto ao balanço, MACHADO (2006) apresenta 

os números de professores/gestores atendidos por unidade federada de 2001 até 2006, cujo total foi de 121.440 

em 25 unidades da federação. 
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desenvolvimento das etapas seguintes. O objetivo geral: ―formar lideranças escolares 

comprometidas com a construção de um Projeto de Gestão Democrática da escola pública, 

com foco no sucesso escolar dos alunos‖(MACHADO, 2006 : 26). Os pressupostos: gestão 

democrática da escola pública; paradigma da gestão com foco na aprendizagem dos alunos e 

na melhoria do seu desempenho; formação concebida como elemento impulsionador do 

aprender a aprender; formação continuada e em serviço.  A partir das pesquisas realizadas pelo 

Consed, foram apontadas as seguintes necessidades: ―processos participativos, relações com a 

comunidade, coordenação pedagógica da escola, gestão financeira, gestão de recursos 

humanos, evasão e repetência, violência, indisciplina, articulação do corpo técnico e 

administrativo, funcionamento dos conselhos escolares‖ (MACHADO, 2006 : 27). 

O Progestão foi lançado em abril de 2001 e, em maio, começou a ser executado em 

dois Estados: Pará e Santa Catarina. Até  2006, o programa já tinha sido executado em 25 

Estados brasileiros, certificando 120 mil gestores escolares. É um programa de formação 

continuada e em serviço, organizado na modalidade a distância, destinado aos gestores que se 

encontram em exercício nas escolas públicas do país, tendo como intenção profissionalizar a 

gestão escolar. Segundo a coordenadora do documento, o Progestão é 

 

destinado aos dirigentes e às lideranças da escola, visando superar lacunas existentes 

no campo das políticas de formação continuada desses profissionais e, ao mesmo 

tempo, dar eco à prioridade que o Consed  tem atribuído à gestão. Tal prioridade tem 

por objetivo apoiar e fortalecer os sistemas de ensino no atendimento ao dispositivo 

constitucional relativo à gestão democrática da escola pública, e também fomentar o 

desenvolvimento da gestão escolar como um dos fatores de melhoria da 

aprendizagem dos alunos (MACHADO, 2006 : 23). 

 

No Estado de Santa Catarina
74

, o Progestão, não se limitou aos dirigentes: num 

                                                 
74

 No livro Progestão, coordenado por Machado, o segundo texto fala sobre as singularidades do programa 

dentro da unidade, as autoras destacam a abrangência do programa e a forma de certificação. Na maioria dos 

Estados, a própria Secretaria fornecia a certificação de 270 horas: em alguns Estados como é o caso de Santa 

Catarina, a Secretaria realizou convênio com a UDESC e os cursistas complementaram a carga horária, 

apresentaram monografia e receberam certificado de especialização.  
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primeiro momento, deu preferência aos professores na função de diretor, ao mesmo tempo em 

que abriu vagas para  professores reconhecidos pelos diretores como ―líderes‖ na escola; na 

segunda e terceira edições, outros professores puderam participaram. Inicialmente limitou-se a 

um curso de formação continuada, na modalidade de extensão, em seguida, transformou-se 

numa especialização. O programa, em Santa Catarina, teve três edições e segundo os 

resultados apresentados por Machado (2006), capacitou 100% dos gestores escolares e 50% 

dos educadores efetivos. A estrutura foi descentralizada, a coordenação central ficou a cargo 

da Secretaria de 26 coordenações regionais. A Secretaria tinha como função capacitar tutores e 

monitores e as coordenações regionais implementar, acompanhar e avaliar o programa nas 

regiões. As coordenadorias regionais foram organizadas nas Secretarias de Desenvolvimento 

Regional onde cada equipe desenvolveu estudo, acompanhamento dos cursistas, participação 

em reuniões de planejamento, avaliação dos programas e realização de encontros presenciais. 

Cada coordenador regional era um multiplicador e tinha a função de acompanhar seus tutores 

com os respectivos cursistas, manter atualizados os dados e os materiais, e mediar a as 

informações entre a coordenação regional e a coordenação estadual. Para a etapa de 

especialização, a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
75

 elaborou módulos 

complementares aos módulos do Progestão e um módulo de Introdução à Pesquisa em 

Educação, ampliando a carga horária de estudos para 360 horas. O Estado, em 2007, planejava 

a realização da segunda edição do programa, etapa de especialização, para 3 mil gestores, e 

uma quarta edição da extensão para 5 mil gestores das redes públicas estadual e municipal. 

                                                 
75

 Segundo Pazzetto no documento Progestão, organizado por Machado (2006), devido a sua condição e origem, 

a UDESC sempre teve estreita relação com a Secretaria de Estado da Educação. Em 1999 e 2000, a UDESC 

coordenou o Programa de Autonomia de Gestores da Escola Pública Estadual (Pagepe) em conjunto com a 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae), seção Santa Catarina. O curso foi 

desenvolvido por meio de estudos de textos, seminários e avaliações realizados com o suporte de tutores, 

perfazendo um total de 450 horas e constitui-se na primeira experiência não presencial de capacitação de 

gestores. Um total de 1950 gestores fizeram o curso. Essa experiência contribuiu para organização e 

desenvolvimento do curso de Pedagogia a Distância da UDESC (MACHADO, 2006). 
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Ambas as propostas não foram concretizadas até o final de 2009
76

. 

Segundo Machado (2006), o programa deveria atender alguns requisitos, dentre os 

quais: ter a cara da escola: traduzir, nos seus objetivos e atividades didáticas, as necessidades 

práticas da escola; ter qualidade e abrangência nacional, ou seja, construir um programa de 

qualidade que pudesse ser adotado em qualquer unidade da Federação; ser oferecido na 

modalidade a distância, utilizada como meio democrático, possibilitando ao maior número 

possível de gestores fazer a formação sem afastamento do local de trabalho; apresentar 

flexibilidade; ter formato modular e possibilitar continuidade para o nível de especialização; 

constituir formação continuada, tendo as secretarias como responsáveis pela capacitação de 

seus servidores e a coordenação no Consed responsável por: ―(i)selecionar e coordenar a 

equipe de especialistas do mais alto nível e com perfil apropriado ao desenvolvimento dos 

materiais didáticos;  (ii) capacitar equipes e multiplicadores estaduais; (iii) acompanhar e 

avaliar a implementação nas unidades federadas‖ (MACHADO, 2006 : 25); receber 

financiamento, estabelecendo um  modelo de custos  a serem assumidos pelas Secretarias de 

Educação de forma compartilhada durante a elaboração do material e na fase de execução e 

cabendo a cada secretaria arcar com os custos referentes a seus gestores. 

Um programa de formação para gestores é economicamente lucrativo em diversos 

sentidos: cursos, livros, tutores, monitores, viagens, palestras, organização dos recursos da 

escola, dentre outros, como também é politicamente útil, estabelece critérios para ser o bom 

gestor, criam-se verdades, escolhem-se os mais capacitados, idealizam-se modelos, criam-se 

necessidades, produzem-se desejos. O programa também é uma excelente oportunidade para 

novos discursos, outras lições, novos autores, vocabulários, estratégias, enfim, opera como um 

dispositivo de segurança, no sentido de que ―a lei proíbe, a disciplina prescreve e a segurança 
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 Segundo informação da Coordenadoria Regional da Educação de Blumenau, as turmas não saíram por falta de 

recursos financeiros. 
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sem proibir nem prescrever, mas dando-se evidentemente alguns instrumentos de proibição e 

de prescrição, a segurança tem essencialmente por função responder a uma realidade de 

maneira que essa resposta anule essa realidade a que ela responde – anule, ou limite, ou freie, 

ou regule‖ (FOUCAULT, 2008a : 61). Programas, como o Progestão anulam, limitam, freiam 

e regulam uma realidade. 

Os programas colocam em circulação uma verdade; o Progestão, situa a crise da 

educação como uma verdade e prepara o gestor preocupado com o aspecto financeiro: uma 

necessidade. Nesse sentido, o módulo VI tem como título - Como gerenciar os recursos 

financeiros - e está dividido nas seguintes unidades: gestão financeira: competência da escola 

pública; identificando e planejando os recursos financeiros da escola; execução financeira: o 

momento de ―gastar dinheiro‘; prestando contas do que foi gasto; como e onde captar outros 

recursos para a escola. Na apresentação, lê-se: ―a gestão de recursos financeiros na escola é 

assunto que vem recebendo cada vez mais atenção por parte dos gestores da educação, em 

função do movimento de descentralização administrativa e pedagógica e desconcentração da 

aplicação de recursos por que passa o sistema público‖ (MOREIRA, 2001 : 7). Nesse módulo, 

os conteúdos passam pelo posicionamento da escola no sistema de ensino; os princípios da 

administração pública, dentre eles, a responsabilidade; as fontes de financiamento da educação 

básica; as etapas da gestão financeira; outras possibilidades de arrecadar recursos financeiros, 

por meio de parcerias; desenvolver competências para elaborar planos de aplicação, quadros 

demonstrativos de despesas, planilhas e prestação de contas. 

A partir dessas práticas discursivas, ecoam nos diretores entrevistados: ―o que mais 

gostei e contribui na atuação como gestor foi a parte de relacionamento e financeiro‖; 

―auxiliou para mostrar o caminho da escola. Para mim, o foco foi na questão financeira‖;―o 

que mais aprendi foi a questão da avaliação institucional, administração financeira e 

construção do coletivo‖; ―aprendi a sistematizar o trabalho. Deixá-lo mais ordenado. O que 
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mais me identifiquei foi com o administrativo‖; ―o Progestão é um curso essencial para 

exercício da gestão. O aspecto mais destacado foi o financeiro‖. 

Os programas produzem. Produzem produtores. Produzem a afirmação dele, o 

Progestão foi uma formação que, segundo os diretores: ―contribuiu para ver outras realidades, 

fazer leituras, repensar as práticas. O mais importante é que os professores em geral fizeram o 

curso e viram um pouco do que é ser diretor‖; ―ajudou porque foi possível dividir os 

problemas. Aprendi a não centralizar e que gestão democrática vai além de eleição‖; 

―considero que o curso é uma alfabetização para quem chega na gestão, uma verdadeira 

cartilha‖; ―o curso trabalha muito o lado da parceria, como trabalhar o coletivo‖. Produzem o 

sentimento de defasagem, ―tinha que ser mais trabalhado, os assuntos tinham que ser vistos 

mais a fundo‖. Produzem a necessidade de mais, mais e sempre mais ―um curso sempre ajuda. 

Ajudou a conhecer coisas do dia a dia da escola, questões financeiras, avaliação institucional. 

Mas, precisa de mais sobre legislação, foi pouco‖; ―o curso foi num tempo muito curto‖. 

Produzem o exercício da avaliação, ―fiz dois cursos de especialização em gestão, mas gostei 

mais do Progestão, ele foi mais específico. Nele o que mais gostei foi a aprendizagem da 

legislação e dos programas. Também gostei da parte do Projeto Político Pedagógico (PPP)‖.  

Produzem a permanência no fluxo da escolarização. Produzem as cumplicidades, ―o curso foi 

muito bom em especial no aspecto legal, porque não tínhamos preparo. Tínhamos um grupo de 

estudo e levamos muito a sério‖; ―na modalidade a distância podemos aproveitar mais, porque 

não precisamos ir até a faculdade e aproveitamos todo tempo que temos para estudar‖. 

Produzem a defesa dele, nesse caso, da modalidade, a distância. Com o Progestão, as críticas 

sobre cursos à distância foram minimizadas, se antes, na escola, podia-se escutar falar mal, 

fazer críticas, e até mesmo desconfiar desse tipo de formação, à medida que as turmas foram 

formadas, os diretores passaram a incentivar seus professores a fazerem essa modalidade de 

curso. Conforme diretores entrevistados: ―esse curso é muito bom para quem é sério e 
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responsável‖, ―o curso à distância facilita a vida da gente, não precisamos sair da escola e 

podemos estudar em qualquer lugar‖. 

Ao final, qualificados como gestores democráticos, estavam prontos para incluir, para 

defender a igualdade e aceitar as formações de professores em cursos à distância. Proliferam 

formações à distância para dar conta de ―formar‖ professores ―qualificados‖, entenda-se aqui, 

certificados, para trabalhar nas escolas. A qualificação é característica da sociedade disciplinar, 

nela era preciso qualificar-se para exercer algum cargo ou função, o que se obtém através da 

formação vertical, característica que permanece na sociedade de controle, ampliando as 

exigências de mais qualificação. A certificação é característica da sociedade de controle, está 

diluída: cada um, além de qualificado, precisa ser certificado de múltiplas formas, ora pela 

comunidade, ora pelos pares, ora pelo político, ora pelos estudantes. No mundo dos negócios, é 

necessário uma densa rede de contatos sociais para prosperar, segundo Sennett, ―um indivíduo 

constantemente adquirindo novas capacitações, alterando sua ‗base de conhecimento‘ ‖ (2006 : 

47). 

Afinal, qualificar era uma das metas no Plano Decenal de Educação elaborado em 

1993, reforçado pela LDB 9394/96 como a década da educação. No entanto, mesmo com a 

expansão do ensino superior nas diversas instituições: universidades, centros universitários, 

instituições de ensino superior e faculdades; como também em diferentes modalidades 

(presencias, semi-presencial, a distância), o país terminou a década da educação sem cumprir a 

meta de ter todos os professores formados. Assim mantém-se a meta para a próxima década e 

amplia-se o ensino a distância. 

Além disso, o que o curso deixa? Para alguns, a repetição dos cadernos: para outros, 

talvez os encontros. E os cadernos? Neles circulam as práticas discursivas sobre gestão 

democrática, as quais se apresentam como soluções para os problemas da escola e dos 

escolares. Destaco nesta pesquisa, alguns cadernos. Neles pequenos recortes afinados com o 
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que foi produzido sobre educação nos documentos dos organismos internacionais e nacionais; 

recortes afinados com os autores destacados no capítulo III desta tese; recortes afinados com o 

que os diretores disseram nas entrevistas. Nos cadernos, as estratégias para convencer sobre 

gestão democrática como forma de manter a utopia de salvar ―todos‖ com a educação escolar; 

estratégias para aprender a tolerar, confiar; estratégias para aprender a incluir através da 

participação e da parceria; estratégias para aprender a controlar e ser controlado; estratégias 

sustentadas na necessidade e na exigência de PPP e avaliação. 

Interessa nos cadernos aquilo que pretendem produzir, os modos de ser gestor 

democrático. Interessa a forma de formar. Interessa a formação. Uma formação na modalidade 

a distância com utilização de material didático, cadernos de estudo e cadernos de atividades
77

. 

Uma formação continuada. Interessam alguns fragmentos dos e nos cadernos. Neles, destaco 

as temáticas as quais constato serem as que pretendem sustentar as práticas discursivas sobre 

gestão democrática na escola pública, no Brasil, dentre elas: função da escola e especificidades 

da comunidade, a ação das pessoas no processo de gestão escolar, princípios de convivência 

democrática, construção coletiva do projeto pedagógico e avaliação institucional. Eis um 

conjunto de saberes que precisa circular para formar gestores democráticos e governar. 
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 Cada caderno corresponde a um módulo, são nove módulos.  Os cadernos são escritos por dois autores e são 

divididos em unidades. Cada unidade é composta de introdução, objetivos específicos, resumo, leituras 

recomendadas, atividades, comentários, resumo final, glossário e bibliografia. Acompanha cada módulo um 

caderno específico de atividades. As atividades são acompanhadas da definição de um tempo para resolvê-las e 

de comentários que trazem a resposta mais adequada àquela atividade.  
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o governo dos diretores: os cadernos do Progestão 

 

O caderno do módulo I tem como título Como articular a função social da escola 

com as especificidades da comunidade?
78

.  Nele, encontram-se as seguintes unidades: Por que 

é importante conhecer o papel da escola no mundo contemporâneo?, Como fica a escola na 

sociedade do conhecimento?, O que a escola tem a ver com a democracia?, Como a escola e a 

comunidade se articulam?, Escola e cultura: que tipo de relação é esta? 

Sobre o papel da escola, é preciso, segundo as autoras, que o gestor saiba que: ―para 

cumprir seu papel, de contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa, prepará-la para a 

cidadania e qualificá-la para o trabalho, como definem a Constituição e a LDB, é necessário 

que suas incumbências sejam exercidas plenamente. Assim, é preciso ousar construir uma 

escola onde todos sejam acolhidos e tenham sucesso‖ (PENIN; VIEIRA, 2001 : 17). 

As práticas discursivas, no caderno I, pretendem ensinar aos gestores, se é que eles 

ainda não sabem, que todos devem estar na escola, que, como gestor democrático, precisam 

acolher e incluir. Não há possibilidades de negar o acesso e a permanência na escola, ao 

contrário, é preciso denunciar quem não está na escola, é preciso incluir, e, assim, cada um 

estará cumprindo com seu papel de contribuinte para o seu pleno desenvolvimento, e 

exercendo sua função de monitor ou monitora. Ser gestor democrático implica aprender que a 

escola é o lugar por excelência para o pleno desenvolvimento. É preciso aprender a incluir, 

denunciar, tolerar. 

A responsabilidade individual é uma das marcas das práticas discursivas sobre gestão, 

e essa responsabilidade está imbuída de envolvimento. Envolvimento para o qual todos são 

chamados, estejam na figura de diretor, de professor, de aluno, de pai, de empresário. Importa 

é observar, pensar que se está diante de um deslocamento que se mostrou bastante útil e, até 
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 As autoras desse módulo são: Sonia Teresinha de Souza Penin e Sofia Lerche Vieira. 
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mesmo, operacional, em termos pedagógicos. O deslocamento no sentido psicologizante e 

atitudinal fica ainda mais acentuado pelo tom normativo e prescritivo da maioria dos textos 

pedagógicos, nos quais o caráter redentor da educação escolarizada é incansavelmente 

sublinhado, e, para isso, cada um precisa ―cumprir seu papel‖, cada um precisa ―ser 

responsável‖ por todos e sempre. Passetti (2007a) caracteriza esta sociedade de controle como 

uma época de conservadorismo moderado, era da moderação e dos moderados, tempo de 

prática da ética e da responsabilidade como compaixão cívica, uma sociedade em que deseja-

se a certeza de contribuir com moderação para o inacabado e em que isso depende de cada um, 

até o desdobramento infinito. Sennett (1997), descreve que a compaixão cívica provém do 

estímulo produzido por nossa carência e não pela total boa vontade ou retidão política. Essa é a 

responsabilidade que passa a circular; algo que ultrapassa a política institucional, que a 

redimensiona, permite a prática de governar-se alheio ao Estado, ampliando os programas de 

inclusão e as atividades de gestores para toda a sociedade, algo que propicia o fortalecimento 

das práticas de gestão. 

Nos cadernos, as autoras afirmam que a escola está mudando, e se o gestor leva a 

sério a sua tarefa de gestão, ele assume a responsabilidade de promover a igualdade. 

 

no passado, nem sempre a sociedade brasileira foi bem sucedida em promover 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Hoje, porém, as 

coisas começam a mudar, e a responsabilidade passa a ser assumida de forma muito 

mais intensa por aqueles que levam adiante a tarefa da gestão escolar. Recursos são 

transferidos para as escolas, parcerias são estabelecidas. Novas possibilidades são 

construídas (PENIN; VIEIRA, 2001 : 37). 

 

Levar a sério sua tarefa, para as autoras, indica um jeito de promover a igualdade, de 

incluir, justificam, que no Brasil, a tradição histórica é de uma escola para poucos, uma escola 

excludente. Para superar as desigualdades, precisa-se garantir as condições de acesso, 

permanência, inclusão e qualidade do ensino. Levar a sério também passa por promover o 
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pleno desenvolvimento do educando, ―a missão de cada escola, de cada gestor, de cada 

professor é promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para a cidadania e 

qualificando-o para o trabalho. [...] Pleno desenvolvimento significa cuidar não apenas da 

tarefa de ensinar, mas de dar conta de muitas outras dimensões que fazem de cada pessoa um 

ser humano perfeito, completo e feliz‖ (PENIN; VIEIRA, 2001 : 34). Acrescentam ―Guarde 

essa idéia com você, mantendo-a em seu pensamento e em seu coração. Experimente pensar 

um pouco sobre as mudanças que poderiam acontecer em sua escola se todos levassem essa 

idéia às últimas conseqüências...‖(Idem, 2001 : 35). 

Todos! Incluir! Responsabilizar! Segundo Passetti e Augusto (2008), a escola para 

todos, é uma maneira de prender crianças e jovens, para inibir suas paixões, contestações, 

insurreições e prepará-los para uma obediência integrada. Incluídos, crianças, jovens e adultos 

estão submetidos ao governo, submetidos às múltiplas práticas de governo do espaço escolar. 

Aprendendo a governar e tolerando ser governado, ―a sociedade de controle promoveu nova 

normalização criando condições para o auto-governo dos assujeitados‖ (PASSETTI, 2007a : 

39), criando condições para que se deseje governar e ser governado, consagrando o dever. 

Dever de cuidar, de ser responsável, de delatar, de monitorar. 

Encontra-se também no caderno que, no Brasil de hoje, assim como em muitos países 

democráticos, a função da escola básica de transmitir o saber sistematizado não é um fim em si 

mesmo, mas meio para desenvolver o educando de maneira plena e prepará-lo para o exercício 

da cidadania, de acordo com o expresso na LDB 9394/96 ―Art.2º. A educação, dever da 

família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖. 

Liberdade, solidariedade, cidadania, qualificação e pleno desenvolvimento de todos, 

integram o conjunto de práticas discursivas que precisam circular. Tarefa do gestor 
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democrático, fazer circular, estar preocupado com ―todos‖, o tempo ―todo‖, manter-se 

ocupado, usar ―todo‖ seu tempo para pensar em como cuidar do pleno desenvolvimento de 

―todos‖. Interessa pensar como ensinar cada um para ser um ser humano perfeito, completo e 

feliz. Um ideal a ser alcançado, a permanência da utopia nas escolas. A maquinaria 

funcionando e ampliando o negócio e suas ―negociações‖. Qual exercício de cidadania? Será o 

cidadão-polícia, que cuida de si e dos outros? 

Ainda no caderno I, na unidade 2, o título é Como fica a escola na sociedade do 

conhecimento
79

. Lá, as autoras tratam da necessidade da escola repensar a sua organização, sua 

gestão e sua maneira de definir os tempos, espaços, os meios e as formas de ensinar, nas 

palavras das autoras, ―seu jeito de fazer escola‖. Usam como referência de concepção da 

escola para o século XXI, o relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o 

Século XXI, da UNESCO
80

. Dele, salientam os pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver, aprender a ser, e, explicam o que significa cada pilar. Explicam que 

aprender a conhecer significa o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, supõe 

aprender a aprender. Aprender a fazer para além de uma qualificação profissional, aprender 

competências que tornem a pessoa apta a enfrentar variadas situações e trabalhar em equipe. 

Aprender a conviver tanto é a descoberta do outro, como a participação em projetos comuns. 

Aprender a ser significa contribuir para o desenvolvimento total da pessoa: ―espírito e corpo, 

inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, capacidade para se 
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 As autoras não indicam de onde retiram ―sociedade do conhecimento‖. Nas referências, os documentos mais 

próximos são: o relatório da UNESCO e os documentos do MEC, dentre eles os PCNs. Porém, na área da 

administração, a expressão ―sociedade do conhecimento‖ foi utilizada por Peter Drucker, especialmente no livro 

Sociedade Pós-Capitalista, publicado no início dos anos 90. Tratando da passagem para essa sociedade do 

conhecimento, no capítulo 11, com o título de A escola responsável, escreve que a escola na sociedade do 

conhecimento passa a ser também a instituição dos adultos, a escola passa a ser responsável pelo desempenho e 

resultados. Na sociedade do conhecimento as pessoas precisam aprender como aprender. Acrescenta que as 

escolas serão parceiras e que precisarão ser responsáveis (DRUCKER, 1994). Escritos que parecem muito 

afinados com o que o caderno aborda nessa unidade. 
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 Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, editado no Brasil em 1998, com o 

título Educação: um tesouro a descobrir. Coordenado por Jacques Delors. 
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comunicar, espiritualidade. Significa também a pessoa aprender a elaborar pensamentos 

autônomos e críticos‖ (PENIN; VIEIRA, 2001 : 55). A esses pilares definidos no relatório da 

UNESCO, as autoras acrescentam os pilares para ação dos gestores escolares, os quais são: 

 

1. Aprender a conhecer o mundo contemporâneo e relacioná-lo às demandas de cada 

escola (sua clientela, seus sonhos, suas necessidades, seus direitos, seus profissionais, 

sua vizinhança, suas condições etc.) 

2. Aprender a planejar e fazer (construir, realizar) a escola que se quer (o seu projeto 

pedagógico). 

3. Aprender a conviver com tantas e diferentes pessoas, definindo e partilhando com 

elas um projeto de escola. 

4. Aprender a utilizar, sem medo, as próprias potencialidades de crescimento e de 

formação contínua (PENIN; VIEIRA,2001 : 56). 

 

Aprender a aprender. A forma de aprender é definida pelos superiores, nesse caso, os 

autores tanto do relatório como dos cadernos do Progestão. Uma das características da conduta 

própria da sociedade de controle é a produção de um discurso que se apresenta como inovador, 

fundado na defesa de direitos e garantias inerente a uma vida democrática. O discurso parece 

inovador, aprender a conhecer, a ser, a saber, a conviver, mas apresenta-se como exercício de 

incluir, centralizar e controlar todas as práticas cotidianas. Práticas discursivas as quais 

encaminham para pensar que se chega à escola sem saber nada e tudo se aprende na escola, 

mantém-se a lógica ensinar tudo a todos. Como tudo se aprende na escola, é preciso muita 

escola e justifica-se sua permanência, manutenção, ampliação. A maquinaria produzindo e 

ampliando o negócio. Negociações buscando o controle sobre a vida. Tudo se aprende na 

escola. Todos precisam aprender. Todos na escola o maior tempo possível. 

A unidade três do caderno I trata da escola e da democracia a partir da pergunta: O 

que a escola tem a ver com a democracia?. As autoras escrevem que a inclusão desse título no 

módulo I se deu pela estreita ligação que apresenta em relação ao cumprimento da função 

social da escola, constituindo-se no tema central de reflexão da unidade. Afirmam que 

―democracia e educação são dois temas que guardam entre si uma estreita articulação. [...] 
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Estaremos tratando da democracia como um valor (algo que é importante e em que se 

acredita) e como um processo (algo que se vive e é produto daquilo que fazemos), procurando 

estabelecer ligações entre uma e outra‖ (PENIN; VIEIRA, 2001 : 69). Acrescentam que ―a 

democracia é um valor consensual entre os brasileiros‖ (Idem, 2001 : 70), e que ―a democracia 

pressupõe a possibilidade de uma vida melhor para todos, independentemente da condição 

social, econômica, raça, religião e sexo‖(Idem, 2001 : 71). A partir dessas duas afirmações, 

escrevem que é por isso que democracia e educação são duas coisas que caminham juntas, que 

são inseparáveis, ―voltando-se para a busca individual e social daquilo que queremos ser
81

‖ 

(Idem, 2001 : 71). 

A democracia como valor, para as autoras, diz respeito àquilo que tem importância 

para as pessoas, e, ao afirmar a democracia como valor, uma sociedade busca caminhos para 

assegurá-la. A democracia não é algo dado, mas em permanente processo de construção e, é 

por meio da eleição, que a democracia se configura como processo, é construída no cotidiano 

das nossas relações, fruto do trabalho coletivo que se realiza na escola, por meio dos espaços 

de participação: ―O aprender a conviver com o (s) outro (s) e respeitar o (s) seu (s) direito (s) é 

um princípio básico da convivência democrática. Isso significa que todos podem ouvir e ser 

ouvidos‖ (PENIN; VIEIRA, 2001 : 73). 

Democracia: um valor consensual. Democracia pressupõe a possibilidade de uma vida 

melhor. Segundo Deleuze (2006), no capitalismo só uma coisa é universal, o mercado; para ele 

não há Estado democrático que não esteja comprometido com a fabricação dessa miséria. Para 

Tótora (2006), a democracia justaposta a um mercado universal produtor de riqueza e miséria 

torna-se, no mínimo, uma mistura espúria. Para Passetti e Augusto (2008), no capitalismo em 

nome da liberdade democrática, uma escola pluralista se sedimentou, uma escola 

emancipadora depois da revolução pode-se constituir como um dispositivo de captura. 
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Análises que levam a pensar que a democracia pode funcionar para identificar e incluir. 

Possibilidades para capturar! Estratégias para controlar! Dispositivo de segurança, porque 

―tendem perpetuamente a ampliar, são centrífugos. Novos elementos são o tempo todo 

integrados, integra-se a produção, a psicologia, os comportamentos, as maneiras de fazer dos 

produtores, dos compradores, dos consumidores, dos importadores, dos exportadores, integra-

se o mercado mundial‖ (FOUCAULT, 2008 : 59). É preciso integrar tudo que escapa. 

Como tudo se aprende na escola, os cadernos acentuam o papel da escola na formação 

do cidadão democrático quando afirmam que ―a escola, na verdade, por suas características, 

pode ser um lugar privilegiado de exercício da democracia como valor e como processo‖ 

(PENIN; VIEIRA, 2001 : 73), e acrescentam que são aspectos fundamentais para uma gestão 

comprometida com o sucesso escolar de todas as crianças e jovens. 

Para justificar porque a escola tem que ser uma escola democrática, Penin e Vieira 

(2001) amparam-se na legislação e afirmam que é um importante instrumento para 

conhecermos os valores de uma sociedade. Escrevem que a democracia aparece como um 

princípio fundamental da Constituição Federal, como também é um princípio a gestão 

democrática do ensino público, princípios esses que são retomados na LDB 9394/96. A 

existência de mecanismos que permitem tomar decisões coletivas e o fato de que a escola tem 

uma margem bastante significativa de liberdade para decidir coisas que dizem respeito ao seu 

cotidiano, são, para as autoras, exemplos de que a sociedade está vivendo a democracia como 

processo. Afirmam que existem, nas escolas, muitos espaços de discussão e que a construção 

do projeto pedagógico é um desses momentos privilegiados, como também os momentos de 

reuniões e de avaliação (conselho de série, classe e outros). Concluem dizendo que ―assumir a 

escola e sua clientela, partilhar a história da construção de um projeto e tomar posse dessa 

história e de seus feitos – eis a cultura escolar em ação; eis a gestão escolar mostrando 

democrática e transformadora rumo a um ensino de qualidade‖ (PENIN; VIEIRA, 2001 : 113). 
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Num período de mais ou menos vinte anos desde as produções dos teóricos da 

administração escolar sobre gestão democrática, reconhecidos como sujeitos fundadores de um 

discurso, operou-se a elaboração do Progestão, que, didaticamente, explica aos diretores 

aquilo que os teóricos queriam dizer do que foi negociado nos congressos, seminários, fóruns, 

reuniões nacionais e internacionais. Práticas discursivas que vão controlando o que pode 

circular, fazendo com que os discursos pareçam uniformes, todos em prol de um único 

objetivo: ser um gestor democrático, construir uma escola democrática, e nela construir um 

cidadão democrático. 

A partir do relatório do seminário da UNESCO publicado por Garcia (1991) e citado 

no capítulo III desta tese, foi anunciada a crise financeira na educação, uma crise que advinha 

da ampliação da escola e do número de escolares. As justificativas são muitas, destaca-se aqui 

a de que com todos na escola, não era possível o Estado dar conta da manutenção dessas 

mesmas escolas e manter a qualidade do ensino. Uma das respostas à crise financeira da 

educação, foi a necessidade de uma escola democrática e de um gestor democrático, entenda-

se aqui, dentre outras coisas, uma escola e um gestor que dividam as despesas, pratiquem a 

descentralização e busquem parceiros para ter autonomia financeira. Ações que compõem a 

chamada nova agenda da educação para o século XXI. Nesse sentido, trata-se de formar um 

gestor participativo, que governe a si e aos outros, que consiga fazer todo mundo pagar em 

dobro, achando que é normal. O Progestão operacionalizou essas noções, buscou lidar com as 

noções de gestão democrática, sugerindo que os gestores busquem parcerias como também 

apresentou algumas formas de buscá-las e concretizá-las nas escolas. Os diretores 

entrevistados reproduzem tal compreensão do conceito de gestão democrática. Visibilidades de 

como, nesta sociedade de controle, faz-se "política". 
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democracia visibilidades no que os diretores dizem  

 

Prescrições, preceitos, regras. Ensinar. Internalizar os signos dentro. Os signos 

parecem colocados nas falas dos diretores entrevistados, que dizem: ―somos gestores 

democráticos‖, e afirmam: ―a escola é democrática‖. Em meio ao que pulsa na escola, a 

conversa flui e falamos sobre gestão democrática. 

Defendem a escola democrática e a gestão democrática na escola, mas colocam 

algumas condições: ―precisa de pessoas conscientes. Na verdade muitas coisas têm que 

cumprir e pronto. A participação é mínima, muita acomodação‖; ―professores buscam alguém 

mais autoritário. Eu acredito na democracia‖; ―Acho que é possível é um trabalho longo, 

comunidade não participa tudo é problema da escola‖; ―tem pessoas que não sabem o que é 

democracia. Não usufruem da liberdade com responsabilidade. Democracia faz bem para 

alguns‖; ―democracia, não é fácil, é complicado, é preciso muita paciência para lidar com 

ambas as partes, muito jogo de cintura, às vezes não sei como fazer‖; ―democracia é necessária 

para nós, desde que trabalho com o grupo coeso e responsável, daí é possível conversar com 

eles‖; ―a mesma questão da autonomia , excesso de democracia, o que dá é muita polêmica e 

não chega a lugar nenhum. Às vezes, dou abertura, mas as pessoas têm pouca vontade de 

participar‖. Alguns diretores compreendem democracia na escola como eleição e dizem: 

―como fazer eleição se os pais não participam‖; ―professores pegam no pé, professorado quer 

um professor eleito pela comunidade. Mesmo no cargo não tem liberdade para poder decidir. 

Temos poder de decisão? Não. Estou com as mãos amarradas‖. 

Outros diretores apontam as dificuldades: ―na gestão democrática as dificuldades são 

com aqueles que têm visão de ditadura dentro da escola. Acham que não são mas, são‖; ―acho 

que é isso que eu tento fazer, deixo o professor e abro para alguma coisa para a comunidade 

afinal sem a comunidade a escola não existe. Mas, não estamos preparados para a democracia 
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dentro da escola, temos profissionais que confundem democracia com liberdade. Temos 

também muitas dificuldades com alunos, muita falta de respeito, isso dificulta o trabalho. 

Estamos engatinhando para essa escola democrática.‖ Dizem de que forma praticam uma 

gestão democrática: ―procuro agir nessa questão de democracia, solicitando a opinião da 

diretoria dos pais, dos professores, tentando ser o mais democrático possível. Mas, acaba 

ficando a decisão para o diretor. O diretor tem que decidir, resolver, fazer. Tem autonomia, 

desde que não necessite do financeiro, tem que buscar, aí, tem autonomia financeira‖. 

Diretores são professores, são escolarizados, fizeram a formação, Progestão. Ecoa em 

suas falas ―as verdades‖ anunciadas pelos autores, nos livros e nos cadernos de estudo. 

Diretores são funcionários do Estado e do partido, foram escolhidos e precisam ser vistos 

como alguém que deu todas as provas de que é um bom aluno. Repetem o que aprenderam na 

formação de gestores. Repetem, dentre outros motivos, porque aprenderam na escola que não 

repetir pode ser perigoso, porque ao não repetir o que está em circulação, provavelmente, será 

classificado como autoritário, tradicional, ultrapassado, retrógrado, desatualizado, velho. Com 

o destaque para algumas falas, não se pretende fazer um tribunal, mas mostrar a coerência 

discursiva entre organismos internacionais e nacionais, autores, programas de formação, 

formados. Não se trata de criticá-los, mas partir de suas falas para descrever como se faz o 

governo da verdade, quais modos de subjetivação são produzidos; para mostrar que por medo, 

obediência, e por estarem escolarizados, os autores e cursistas respondem aos chamados. 

Acreditam que precisam participar e estão dispostos a colaborar, em especial, por acreditarem 

que fazem a sua parte para que algo mude, são divíduos em meio a um universo de consumo. 

Importa, a partir dessas falas, traçar as modulações e como uma prática discursiva se desdobra. 

Mantém-se o interesse, o que os programas produzem. Produzem a gestão 

democrática, que opera como uma tecnologia de governo que propicia a aglutinação por 

direitos, os quais são redutores de violência e são exercício de práticas de tolerância. Diretores 
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aprendem a tolerar os espaços insuportáveis, os mandos e desmandos das secretarias de 

educação, aprendem a tolerar e conviver com: a falta de espaço, a falta de condições adequadas 

de limpeza, com os locais fétidos, com as gritarias, com as inúmeras atividades que 

desenvolvem num dia de escola, com a pobreza das e nas escolas, com a ocupação de todo seu 

tempo, com as múltiplas atribuições que lhe são conferidas a cada momento. Aprendem a 

tolerar a medicalização de crianças, jovens e a sua própria medicalização. Aprendem a tolerar 

ser violentados e violentar o outro. 

Tolerar, suportar, aguentar, sofrer, resistir até desculpar certas falhas ou erros, ser 

paciente, condescendente. Segundo Lins (2005), a tolerância se apoia numa referência, numa 

verdade, numa certeza que procura impor-se, e a verdade é sempre da ordem da dominação: 

―Um gesto de desprezo, uma pitada de caridade, um punhado de hipocrisia, uma suspeita de 

cinismo, uma nuvem de presunção, uma camada de consentimento: eis a composição da 

química da tolerância‖ (Idem, 2005 : 20). Pode-se ler na Declaração dos Princípios sobre 

Tolerância
82

, proclamada pela Unesco, no artigo 4º. : 

 

4.1 A educação é o meio mais eficaz de prevenir a intolerância. A primeira etapa da 

educação para a tolerância consiste em ensinar os indivíduos quais são os seus 

direitos e suas liberdades a fim de assegurar seu respeito e de incentivar a vontade de 

proteger os direitos e liberdades dos outros. 

4.2  A educação para a tolerância deve ser considerada como imperativo prioritário; 

por isso, é necessário promover métodos sistemáticos e racionais de ensino da 

tolerância centrados nas fontes culturais, sociais, econômicas, políticas e religiosas 

da intolerância que expressam as causas profundas da violência e da exclusão. As 

políticas e programas de educação devem contribuir para o desenvolvimento da 

compreensão, da solidariedade e da tolerância entre indivíduos, entre os grupos 

étnicos, sociais, culturais, religiosos, lingüísticos e as nações. 

4.3 A educação para a tolerância deve visar a contrariar as influências que levam ao 

medo e à exclusão do outro e deve ajudar os jovens a desenvolver sua capacidade de 

exercer um juízo autônomo, de realizar uma reflexão crítica e de raciocinar em 

termos éticos. 

4.4 Comprometemo-nos a apoiar e a executar programas de pesquisa em ciências 

sociais e de educação para a tolerância, para os direitos humanos e para a não 

violência. Por conseguinte, torna-se necessário dar atenção especial à melhora de 
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 Proclamada na 28ª. Reunião da Conferência Geral da ONU, em 16 de novembro de 1995, em Paris. 

Encontrado em www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/tolerencia.htm ou em 

www.comitepaz.org.br/tolerancia.htm  

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/tolerencia.htm
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formação dos docentes, dos programas de ensino, do conteúdo dos manuais e dos 

cursos e de outros tipos de material pedagógico, inclusive as novas tecnologias 

educacionais, a fim de formar cidadãos solidários e responsáveis, abertos a outras 

culturas, capazes de apreciar o valor da liberdade, respeitadores da dignidade dos 

seres humanos e de suas diferenças e capazes de prevenir os conflitos ou de resolvê-

los por meios não violentos. 

 

           A partir dessas e outras orientações, aprende-se na escola que é preciso tolerar, 

recomenda-se tolerância a cada dia, recomenda-se formação dos professores, atenção especial 

aos programas de ensino, aos conteúdos, promover métodos de ensino da tolerância, 

recomenda-se prevenir os conflitos, por meios não violentos. Tolerar é uma prática vinculada 

à política democrática, a qual visa a proteger o corpo social, reconhecendo lugar para os 

diferentes na uniformidade. ―Espera-se que um indivíduo útil, dócil e disposto a ser 

convocado a participar, colabore para aperfeiçoar os dispositivos de tolerância‖ (PASSETTI, 

2005 : 14). Espera-se que, nos cursos de formação, os gestores aprendam a tolerar, aprendam 

a se comportar, de forma que, mesmo discordando, reprovando, desprezando o outro, é 

preciso suportar e conviver com sua existência. Uma prática da tolerância que acaba situando 

numa esfera passiva, e por vezes, conformista. 

 

 

tolerância, confiança, segurança : os cadernos do Progestão 

 

―Como‖ é uma palavra que norteia as questões do módulo II, Como promover, 

articular e envolver a ação das pessoas no processo de gestão escolar?
83

. Como, não no 

sentido de uma pergunta, de uma dúvida, mas seu quase avesso, os caminhos, as respostas, as 

possibilidades. As unidades que compõem esse módulo são: por que promover a gestão 

democrática nas escolas públicas? Como promover espaços de participação de pessoas e 
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setores da comunidade nas escolas? Como construir autonomia na escola? Como estimular as 

ações inovadoras capazes de modificar o ambiente de formação e trabalho nas escolas? 

Os autores afirmam que a questão central desse módulo é incentivar a ação das 

pessoas nos processos de gestão escolar, ―o modo democrático de gestão abrange o exercício 

do poder, incluindo os processos de planejamento, a tomada de decisões e a avaliação dos 

resultados alcançados‖ (DOURADO; DUARTE, 2001 : 15). Acrescentam que se trata de 

fortalecer os procedimentos de participação da comunidade no governo da escola, 

descentralizando os processos de decisão e dividindo responsabilidades. Justificam ser por isso 

que os processos de gestão da escola vão além da gestão administrativa e que a proposta do 

módulo é enfatizar procedimentos que assegurem a conquista da participação democrática nos 

processos escolares, a igualdade de condições para acesso dos alunos e sua permanência, o 

pluralismo de ideias e o alto padrão de qualidade das escolas. 

Acrescentam que ―a democracia supõe a convivência e o diálogo entre as pessoas que 

pensam de modo diferente e querem coisas distintas. O aprendizado democrático implica a 

capacidade de discutir, elaborar e aceitar regras coletivamente, assim como a superação de 

obstáculos e divergências, por meio do diálogo, para a construção de propósitos comuns‖ 

(DOURADO; DUARTE, 2001 : 18). A resposta à pergunta: por que gestão democrática no 

ensino público? é que uma gestão participativa do ensino público, busca o diálogo e a 

mobilização das pessoas, a criação de um projeto pedagógico com base em formas colegiadas 

de princípios de convivência democrática. Essa posição é justificada com o Art. 206 da 

Constituição Federal, o qual determina que: 

 

Art. 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições de acesso e permanência na escola; 

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

saber; 

III – pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

pública e privadas de ensino; 
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IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais de ensino, garantindo, na forma da lei, planos de 

carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso, 

exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, assegurando o regime 

jurídico único para todas as instituições mantidas pela União; 

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII – garantia de padrão de qualidade. 

  

Nos cadernos, quando há necessidade dos autores justificarem uma posição, darem 

uma explicação em geral, a legislação é a primeira justificativa. Contudo, lembrando Foucault, 

―a lei e a justiça não hesitam em proclamar sua necessária dissimetria de classe‖ (1995 : 243); 

o direito, por se pretender universal, direciona-se a todos, por se declarar universal, ele é seu 

avesso: seletivo. Encontramos no item VI do artigo da constituição acima destacado: ―VI- 

gestão democrática do ensino público, na forma de lei‖, destaco: gestão democrática do ensino 

público, e o privado? Trata-se de uma seleção. Escola democrática é exigência, é lei para 

alguns, para outros não. Aprender a tolerar: reforça-se o sentido de aprender a ser tolerante, 

porque a tolerância é uma prática que se funda na admissão da diferença entre indivíduos e 

cidadãos, cidadãos responsáveis pela coisa pública, cidadãos responsáveis em lutar pela paz, 

preservar a harmonia, tolerar as diferenças, o que significa aprender a obedecer, aprender a 

sujeitar-se. 

Para os autores do caderno, articulados à gestão democrática estão os princípios de: 

igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização dos profissionais do ensino e garantia 

de padrão de qualidade, os quais constituem uma das garantias do direito à participação. 

Afirmam que ―a participação é um processo educativo tanto para a equipe gestora quanto para 

os demais membros da comunidade escolar e local. Ela permite confrontar ideias, argumentar 

com base em diferentes pontos de vista, expor novas percepções e alternativas‖ (DOURADO; 

DUARTE , 2001 : 23). 

Conforme o documento, a participação está no acompanhamento e fiscalização dos 

recursos aplicados em educação, porque como cidadãos responsáveis, os gestores precisam 
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estar informados sobre quando e como esses recursos estão disponíveis, participar das decisões 

sobre como, quando e em que podem ser gastos, e zelar pela sua boa aplicação; participação 

em reuniões pedagógicas na escola, discussão e organização do calendário das atividades da 

escola. A participação, nesses casos, é de representantes dos diversos segmentos da 

comunidade no conselho ou colegiado escolar; na conservação do patrimônio; na organização 

de reuniões periódicas, nos fóruns; no desenvolvimento de estratégias para motivar as pessoas 

a se envolver e participar na vida da escola. 

Em suma, participação nos processos de administração dos recursos: financeiros, 

pessoais e patrimoniais e na construção dos projetos educacionais. Participação em: reuniões, 

assembléias, colegiados ou conselhos escolares, grêmio estudantil, associação de pais e 

mestres: ―Compete ao gestor, como liderança na escola, coordenar as ações, integrá-las, 

promover a participação das comunidades local e escolar na consolidação de uma escola 

focada no sucesso e bem-estar do aluno e na realização dos sonhos, objetivos e metas 

coletivos‖ (Idem, 2001 : 92). 

Acrescentam que maior participação e envolvimento produzem: ―respeito à 

diversidade cultural, à coexistência de ideias e a concepções pedagógicas. Reconhecimento e 

aceitação de nossas diferenças mediante um diálogo aberto, franco, esclarecedor e respeitoso. 

Participação e convivência de diferentes sujeitos sociais em um espaço comum de decisões 

educacionais‖ (Idem, 2001 : 24). Afirmam que ―um gestor eficaz é aquele que consegue 

exercer a liderança democrática na escola sem abrir mão de sua autoridade e 

responsabilidades, compartilhando processos de decisão e estimulando à participação dos 

diversos segmentos na escola‖ (Idem, 2001 : 94). 

Outro desafio que destacam para as equipes gestoras é a participação em órgãos 

colegiados consultivos, deliberativos ou associacionistas. Importa que a equipe gestora 

participe e assegure a socialização das informações, estabelecendo procedimentos que 
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permitam o acesso de todos. Conselhos como: de Educação (Nacional, Estadual e Municipal), 

de Alimentação Escolar, Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundef, dentre outros. Associações como: 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação (ANPAE); União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (UNDIME), Conselho Nacional de Secretários da Educação (CONSED). 

Além disso, os autores incluem como mecanismos de participação das comunidades 

local e escolar os processos de escolha dos dirigentes escolares. Apresentam as modalidades de 

escolha, tais como: livre indicação, concurso público, eleição, formas mistas (duas ou mais 

modalidades). Participação para escolher entre isso ou aquilo, ou muitas vezes, escolher apenas 

isso, o que é possível, o que tem, o que ficou. 

No caminho do ―como‖ fazer uma gestão democrática, os autores sublinham que a 

gestão democrática é viabilizada mediante procedimentos de gestão, procedimentos entendidos 

como meio, formas de gestão capazes de: 

 

propiciar o comprometimento dos envolvidos. Decidir e implementar, de forma 

participativa, as idéias acordadas. Estabelecer procedimentos institucionais 

adequados à igualdade de participação de todos os segmentos das comunidades 

escolar e local. Articular interesses coletivos, de forma a melhorar o projeto 

pedagógico, a qualidade do ensino e o clima organizacional. Estabelecer 

mecanismos de controle público das ações efetuadas. Desenvolver um processo de 

comunicação claro e aberto entre as comunidades escolar e local (Idem, 2001 : 24). 

 

Definem que ―gestão democrática implica compartilhar o poder, descentralizando-o‖ 

(Idem, 2001 : 24). Como fazer isso? Os autores respondem: ―incentivando a participação e 

respeitando as pessoas e suas opiniões; desenvolvendo um clima de confiança entre os vários 

segmentos das comunidades escolar e local; ajudando a desenvolver competências básicas 

necessárias à participação (como por exemplo, saber ouvir, saber comunicar suas ideias)‖ 

(Idem, 2001 : 24). 
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Acrescentam que ―a participação proporciona mudanças significativas na vida das 

pessoas, na medida em que elas passam a se interessar e a se sentir responsáveis por tudo que 

representa interesse comum‖ (Idem, 2001 : 24). Afirmam ainda que ―a gestão democrática 

participativa constitui o modo próprio de organização e funcionamento das escolas públicas‖ 

(Idem, 2001 : 37), e que ―mais participação significa mais democracia quando as pessoas 

envolvidas dispõem de capacidades e autonomia para decidir e pôr em prática as decisões‖ 

(Idem, 2001 : 43). Reforçam que participar é algo inerente à gestão democrática e que 

―introduzir no cotidiano escolar atividades que atendam aos interesses dos alunos, pais e 

professores requer uma equipe capaz de coordenar múltiplos agentes. Desse modo, 

multiplicamos as pessoas envolvidas com a gestão do projeto pedagógico. Este se realiza com 

a participação de todos‖ (Idem, 2001 : 103). 

Para os autores, uma gestão democrática precisa reconhecer a necessidade de 

trabalhar em equipe, pois é por esse processo que inovações são geradas, acrescentam que a 

equipe gestora funciona como um bom time de futebol: sem posições fixas, mas respeitando as 

especialidades de cada um. Em uma gestão participativa, a equipe procura novos parceiros 

para chegar à meta pretendida. Para funcionar a contento é necessário motivação e definição de 

responsabilidades. 

Sobre a formação das equipes, cabe lembrar que essa equipe é formada por 

professores efetivos e substitutos, funcionários de serviços gerais, alunos e pais. No âmbito das 

escolas da rede de ensino pública estadual em Santa Catarina, os professores efetivos 

garantiram sua efetividade via concurso público de provas e títulos; os professores substitutos, 

em geral, conseguiram a vaga através de concurso de títulos; os funcionários de serviços gerais 

são contratados através de empresa prestadora de serviços; os alunos da comunidade onde a 

escola está construída por força de lei são obrigados a frenquentar a escola; os pais, para 

ganharem o bolsa família são obrigados a frequentar as reuniões na escola. Como formar a 
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equipe? Ela vem formada, a novidade na formação da equipe está na busca de novos parceiros. 

Ainda nesse caderno, unidade três, a questão é como construir a autonomia na 

escola?. Relacionam a conquista da autonomia a um mecanismo de participação e escrevem 

que ―a autonomia da escola se amplia com ações de incentivo à participação e, também, com a 

criação de mecanismos de construção coletiva do projeto pedagógico‖ (Idem, 2001 : 67). Para 

definir o que entendem por autonomia e o que deve ser autonomia, explicam que quando 

discutimos a construção da autonomia em nossas escolas, temos a idéia de independência, de 

liberdade, na possibilidade de fazermos aquilo que queremos e o que entendemos ser melhor 

para a escola. Os autores diferenciam autonomia de soberania e definem como a primeira deve 

ser entendida: ―autonomia é vista como a possibilidade e a capacidade institucional de as 

escolas implementarem projetos pedagógico próprios, vinculados ao anseio dos segmentos que 

a compõem e articulados ao sistema de ensino e às diretrizes nacionais para educação básica‖ 

(Idem, 2001 : 68). 

Apresentam o Projeto Pedagógico como um dos grandes trunfos que a equipe gestora 

tem para mobilizar as pessoas para consolidação da gestão democrática e a construção da 

autonomia escolar de forma participativa e colegiada. Promover o revezamento e incentivar a 

participação contribui para difundir a proposta da escola e desenvolver a formação cidadã. 

Para isso é preciso conversar com as pessoas motivadas para que elas estimulem a participação 

de outros até estendê-la a todos: ―Uma boa gestão se dá quando a relação entre meios e fins 

permite o crescimento de novas relações interpessoais e sociais assentadas em valores de 

solidariedade, cidadania e justiça‖ (Idem, 2001 : 113). E ainda acrescentam que ―cada 

resultado obtido é um estímulo para o estabelecimento de novas metas e novas caminhadas, 

num processo de contínua superação de desafios e de formação de novos líderes. A liderança 

democrática enfrenta situações em que não existem respostas prontas ou saídas consensuais. 

Ao invés de comandar a liderança democrática cria condições para que os objetivos sejam 
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alcançados e para que novas lideranças sejam formadas‖ (Idem, 2001 : 113). No resumo final 

desse módulo, os autores afirmam que ―no final voltamos a frisar a importância de suas ações 

pessoais na abertura de novos caminhos‖ (2001 : 117) e que ―democracia se faz com 

observância da lei e com participação‖ (2001 : 117). 

Pensando nesse módulo e suas prescrições, dentre o que incomoda, salta uma questão, 

a participação, 

 

a escola democrática é a possibilidade da modulação adequada, dentro e fora do 

controle estatal. Ela passa a ser a referência da educação escolarizada continuada na 

formação intelectual (do berçário à universidade) e corporal [...], configurando a 

moral atual da eficiência, da competência, da regularidade institucionalizadora das 

regras democráticas balizadas pela convocação de cada um a participar (PASSETTI; 

AUGUSTO, 2008 : 91). 

 

Entre os autores, o curso e os diretores, a aprendizagem de líder, de ser líder, de 

liderar é outra coerência. É na condição de líderes que cabe aos gestores educar as pessoas para 

participarem, motivar para participar, para permanecer e defender o mesmo mundo. Aprender 

a ser líder, aprender uma estratégia para ser polícia e ensinar os outros a ser polícia também. 

Aprender a ser líder passa por confiar, tolerar, monitorar, controlar e manter a segurança. 

Segundo os diretores, ser gestor é: ―gerenciar conflitos, ser líder, respeitar as 

diferenças, oportunizar crescimento das pessoas, saber ouvir e estar presente‖; ―é preciso ter 

conhecimento da educação, construir boa relação com os professores, motivar o grupo, saber 

ouvir, fomentar/delegar, não é bom centralizar as pessoas precisam pensar por si‖; ―ouvir 

muito, falar pouco. Tomada de decisão na hora certa. Humildade para reconhecer que errou. 

Procurar solução. Conviver com a solidão do poder. Ter princípios e valores‖; ―ter liderança. 

Conhecimento da questão financeira. Autonomia. Ter iniciativa e agir com bom senso. Ter 

controle emocional. Agir pela razão e não pelo coração. Ter autoridade perante o grupo‖; ―ser 

honesto, ter objetivo para a escola. Ter braço firme. Dar direção. Ser político e tratar todos de 
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forma igual‖; ―agregar, tomar decisão, bom senso, ser negociador com gente‖: ―saber lidar 

com conflitos;- não pode ser radical – não pode querer agradar a todos;- ter conhecimento 

técnico específico de gestão;- liderança‖; ―é preciso ter liderança entre os professores e ter 

espírito de equipe‖; ―bom líder, amigo dos professores, alunos, comunidade. Ser bem visto‖. 

Suas falas são produtos da formação. Produto do que circula na escola, nos eventos, 

nas formações, nos livros, nos manuais e nos cadernos do Progestão. Diretores falam que 

precisam ser líderes, políticos, responsáveis; que precisam motivar o grupo, trabalhar em 

equipe, participar, buscar parcerias, comprometer todos com a escola. Falas que apontam 

caminhos para resolver os problemas da escola. Aprendizagem para: repetir, tolerar, confiar e 

controlar. 

 

 

líderes, parceiros, equipe : os cadernos do Progestão 

 

O módulo V tem como título: Como construir e desenvolver os princípios de 

convivência democrática na escola?
84

. Compõem esse módulo as seguintes unidades: 

Construção e desenvolvimento da convivência democrática: fundamento da escola de hoje; 

Barreiras ao convívio democrático de pessoas e setores da comunidade nas escolas?; Caminhos 

que levam à convivência democrática: as parcerias. 

A ênfase do módulo, segundo as autoras, está nos caminhos que levam à convivência 

democrática, dentre eles, destacam: reconhecer e agir de acordo com a pluralidade cultural de 

nossa sociedade e afirmam que ―um dos grandes desafios da escola que está empenhada em 

construir e desenvolver o convívio democrático é neutralizar os preconceitos e as 
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discriminações, reconhecer e valorizar a nossa identidade nacional cheia de riqueza pela sua 

pluralidade‖ (CARVALHO; SILVA, 2001 : 7). 

Acrescentam que a escola deve ser o local onde se aprende que é possível a 

coexistência, em igualdade, dos diferentes e que esse trabalho é baseado na tolerância, no 

respeito aos direitos humanos e na noção de cidadania. Na Declaração Universal dos Direitos, 

de 1948, a educação configura-se como um direito, o Art. XXVI estabelece que ―1. Todo ser 

humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 

acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito‖
85

. O artigo também 

determina a forma como deve ser orientada, ―2. A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância 

e a amizade entre todas as nações grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 

Nações Unidas em prol da manutenção da paz‖
86

. Obrigatoriedade e tolerância é a agenda para 

a educação, princípios que seguem as diretrizes estabelecidas nos Planos Nacionais de Direitos 

Humanos (PNDH)
87

, segundo o documento 

 

o eixo prioritário e estratégico da Educação e Cultura em Direitos Humanos se traduz 

em uma experiência individual e coletiva que atua na formação de uma consciência 

centrada no respeito aos outro, na tolerância, na solidariedade e no compromisso 

contra todas as formas de discriminação, opressão e violência. É esse o caminho para 
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formar pessoas capazes de construir novos valores, fundados no respeito integral à 

dignidade humana, bem como no reconhecimento das diferenças como elemento de 

construção da justiça. O desenvolvimento de processos educativos permanente visa a 

consolidar uma nova cultura dos Direitos Humanos e da paz (PNDH III, 2008 : 18). 

 

A educação aparece no eixo orientador III, Universalizar Direitos em um contexto de 

desigualdades; na Diretriz 7, Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e 

interdependente, assegurando a cidadania plena: e, no Objetivo Estratégico V, Acesso à 

educação de qualidade e garantia de permanência na escola. Também aparece no Eixo 

Orientador, Educação e Cultura em Direitos Humanos; na Diretriz 18, Efetivação das diretrizes 

e dos princípios da política nacional de educação em Direitos Humanos para fortalecer a 

cultura de direitos, nelas, dois Objetivos Estratégicos: implementação do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos e ampliação de mecanismos de produção de materiais 

pedagógicos e didáticos para educação em Direitos Humanos. Encontra-se no PNDH, ―A 

educação e a cultura em Direitos Humanos visam à formação de nova mentalidade coletiva 

para o exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância. Como processo 

sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, seu objetivo é 

combater o preconceito, a discriminação e a violência, promovendo a adoção de novos valores 

de liberdade, justiça e igualdade‖ (PNDH, 2008 : 150). A noção de vítima ampliou os direitos 

das minorias e dilatou ainda mais o controle sobre a população considerada mais vulnerável. 

Os cadernos do Progestão, embora construídos antes do PNDH III, estão em 

consonância com o PNDH I e II, estão repletos de direitos, expandiram os movimentos em 

defesa dos direitos e formam os gestores para pensar na escola como espaço para aprender a 

tolerar, buscar o consenso, chamar para participar, incluir para pacificar, ―é preciso tolerar o 

outro, princípio elástico da convivência democrática reconhecendo lugar para os diferentes na 

uniformidade‖ (PASSETTI, 2003 : 278). Em nome dos direitos, crianças na educação infantil, 

quando fazem algo que não podem fazer, não ficam mais ajoelhadas sobre pedras ou no 
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cantinho do pensamento, nas palavras dos professores: ―Quando estão erradas perdem o 

direito‖. 

Em nome dos direitos, da pacificação e da uniformização, as autoras do caderno V, ao 

apresentarem o item, Estabelecer relações adequadas entre escola e comunidade, iniciam a 

unidade com uma pergunta, ―você conhece espaço melhor do que a escola para promover a 

integração pacífica das nossas comunidades?‖ (2001 : 7). Eis o papel da escola: promover a 

integração pacífica. 

Para o convívio democrático, as autoras citam como elementos básicos de uma escola: 

o Projeto Pedagógico definido e compartilhado por todos; conselhos e colegiados compostos 

pela equipe escolar, com pais, alunos e comunidade externa; as parcerias com entidades 

públicas e particulares que funcionem adequadamente; equipe de profissionais bem preparados 

para o exercício de suas funções: ―a convivência democrática na escola envolve o projeto 

pedagógico como se fosse uma rede cuja função é manter todas as partes firmemente unidas‖ 

(2001 : 20). Para esse encaminhamento, as autoras escrevem: ―está faltando um elemento 

fundamental nesse conjunto. Estamos falando de você. Sua sensibilidade, sua disponibilidade, 

seu amor ao trabalho são fundamentais mas insuficientes, pois um gestor é um líder. Você é 

um líder!
88

 Como tal precisa de preparo adequado e específico‖ (2001 : 23). 

Compondo as prescrições de como construir um líder preparado adequadamente, as 

autoras propõem uma atividade para cada um reconhecer se tem as qualidades de líder. As 

qualidades listadas são: seriedade e responsabilidade na execução do trabalho; disposição para 

mudança; dedicação; espírito de equipe; pontualidade; reconhecimento; cooperação; 

flexibilidade; consideração e preservação dos usos e costumes da organização; preparo para 

lidar com situações problemáticas; clareza dos motivos que o levaram a assumir o cargo e as 

expectativas dos colaboradores; busca de envolvimento e participação das pessoas ligadas ao 
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processo decisório.  Orientam para a formação criteriosa da equipe e escrevem: ―procure obter 

de seus colaboradores e subordinados os ingredientes essenciais para o sucesso de sua gestão: 

cooperação, contribuição, aceitação de responsabilidade e atenção concentrada na recuperação 

dos pontos frágeis. Para tanto, escolha bem seus parceiros, dê-lhes todo o apoio, faça com que 

assumam a responsabilidade por suas ações. Eles produzirão muito mais do que você jamais 

conseguiria se agisse sozinho‖ (2001 : 29). Destacam que líderes bem preparados devem 

conhecer a si mesmos e os procedimentos adequados para trabalhar em equipe. 

Responsabilidade, boa vontade, dedicação, pontualidade, cooperação, flexibilidade, 

práticas discursivas que circulam nas formações e nas falas de alguns diretores entrevistados: 

―ser bom professor, gostar do que faz, ser pontual, assíduo, ter boa vontade, desprendimento de 

horário e da família. Prioridade atender: aluno/professor/público‖; ―boa vontade, não ter medo, 

coragem de enfrentar, realizar de fato e não fazer de conta, cumprir com as obrigações, ser 

persistente e gostar de desafios‖; ―disponibilidade de tempo, é uma atividade que tem que se 

dedicar, não tem rotina, nem horário. Ser dinâmico – conseguir enxergar vários pontos ao 

mesmo tempo. Entender de legislação. Também é claro ter uma visão de gestão de educação. 

Ter fundamentação teórica‖; ―que vista a camisa. Comprometida com a função. Tem que ter 

compromisso com o que assumiu. Alguns assumem só por status. Precisa de muita garra, não 

tem horário, eles chamam tem que vir‖; ―visão aberta, abnegação, disponibilidade, sentido de 

se doar, honestidade, transparência, ficar depois do horário e trabalhar muito‖. 

As autoras, no caderno, focalizam as parcerias como caminho que conduz ao convívio 

democrático na escola. Tratam das referências essenciais e normas reguladoras da convivência 

democrática nesse espaço. Consideram o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Regimento 

Escolar como temas de maior importância para a construção da convivência democrática. 

Afirmam que a construção e o desenvolvimento do convívio democrático na escola é um 

processo que se realiza a cada dia, um processo que exige planejamento seguro de todas as 
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ações, associando-as incondicionalmente ao projeto pedagógico. Concluem o caderno com a 

seguinte afirmação: ―Constatamos que os gestores são líderes competentes para dar combate, 

sem tréguas, às diversas formas e dimensões da violência e do antagonismo e a gerir conflitos‖ 

(2001 : 133). 

Os cadernos estão sempre retomando a questão da responsabilidade e esse apelo à 

responsabilidade, responsabilizar-se por si e monitorar os outros para que todos sejam 

responsáveis, a noção de polícia de que nos falam Deleuze e Guattari, não mais o campo 

disciplinar, mas o de controle, não mais indivíduos, mas divíduos, habitantes de uma infinidade 

de programas e bancos de dados. O que se quer é ocupar. Extrair a máxima produtividade. As 

produtividades a serem extraídas das inteligências ampliam-se e multiplicam-se velozmente. 

O que se dá a perceber é um redimensionamento do Estado como responsável pela 

economia e pela correção das desigualdades sociais, um redimensionamento que afeta as 

escolas. Essas passam a ser geridas por negociações, as quais agregam: Estado, sociedade civil 

e iniciativa privada. Mais do que uma transferência, um acoplamento em função do controle 

das condutas. Escola passa a ser interesse de muitos. 

Programas como o Progestão cumprem sua função de pastor-polícia, da qual nos fala 

Foucault (2008), na condução das condutas. Uma arte de conduzir, de dirigir, levar, guiar, 

controlar, manipular os homens, uma arte de segui-lo e empurrá-lo passo a passo, uma arte que 

tem como função encarregar-se dos homens coletiva e individualmente ao longo de toda a vida 

e a cada passo da sua existência. Uma arte de governar fundada na salvação, na lei e na 

verdade. Salvação para conduzir os indivíduos, permitir que avancem e progridam no caminho 

da salvação. Lei para alcançar a salvação, o pastor deve zelar porque todos se submetam 

efetivamente ao que é ordem, mandamento. Verdade, porque só se pode alcançar a salvação e 

submeter-se à lei com a condição de aceitar, de crer, de professar certa verdade. ―O pastor guia 

para a salvação, prescreve a Lei, ensina a verdade‖ (2008 : 221). Mas Foucault (2008) 
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acrescenta que não é só isso, o pastor e suas ovelhas estão ligados entre si por relações de 

responsabilidade de extrema tenuidade e complexidade, e parece que o pastorado esboça, 

constitui o prelúdio do que chamei de governamentalidade. Preludia de duas maneiras, pelos 

procedimentos próprios do pastorado visando à salvação, à lei e à verdade e também ―pela 

constituição tão específica de um sujeito, cujos os méritos são identificados de maneira 

analítica, de um sujeito que é sujeitado em redes contínuas de obediência, de um sujeito que é 

subjetivado pela extração de verdade que lhes é imposta‖ (2008 : 243). 

  Esse é o movimento que os programas, aqui especificamente, o Progestão, fazem. 

Eles inflam as pessoas de discursos, de verdades, de leis, de atividades, exemplos, estratégias, 

parcerias, projetos, funções, tarefas, responsabilidades em busca da construção de uma gestão 

democrática; convocam à participação, em todos os momentos e em todos os lugares; fazem 

acreditar e manter a utopia de salvar a escola, anunciando mudanças ou melhoras para suas 

vidas; produzem o endividamento, chamando cada um para ser responsável. Assim, estão 

prontos para o que der e vier, estão prontos para monitorar a si e aos outros. Prontos para 

responder as chamadas, solicitações em nome da saúde do poder político central, segundo as 

conveniências dos grandes aglomerados do capitalismo global. Eis a positividade de um 

programa como esse, ele produz líderes, parceiros, equipes, negociações. Produz e reproduz, 

atualiza e reatualiza a teoria do capital humano, convocando todos à participação, a assumir as 

responsabilidades com relação ao seu capital, a ―sua comunidade‖, ―seu país‖, ―seu ao 

planeta‖. Responsáveis , ocupados e mapeados, prontos para o que der e vier, orientados para o 

conformismo e o aperfeiçoamento das instituições democráticas. 
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ppp -  uma estratégia que sustenta a gestão democrática 

 

Para que uma gestão democrática se efetive, segundo o Progestão, é preciso acreditar 

na possibilidade de construir um documento coletivo, um documento que seja a expressão dos 

envolvidos com a escola, a esse documento, dá-se o nome de Projeto Político Pedagógico 

(PPP). Para que professores aprendam a defender, acreditar e construir o PPP, um dos módulos 

do Progestão é: Como promover a construção coletiva do projeto pedagógico da escola?
89

 Ele 

é composto das seguintes unidades: Por que construir coletivamente o projeto pedagógico?, 

Que dimensões e princípios orientam o projeto pedagógico?, Como construir coletivamente o 

projeto pedagógico?, Como articular o projeto pedagógico e prática pedagógica? 

Um deslocamento nos cadernos do Progestão é que os autores não trabalham com a 

denominação Projeto Político Pedagógico (PPP), muito presente na literatura pedagógica nas 

duas últimas décadas do século XX, sendo, aos poucos, e, por alguns autores, alterada, no 

século XXI, para projeto pedagógico, denominação encontrada na LDB 9394/96. Interessante 

que, em tempos de gestão democrática, o documento por excelência do exercício dessa gestão, 

na escola democrática, segundo os documentos norteadores e a legislação vigente, não precise 

mais ser político; nos documentos norteadores e na legislação vigente, a palavra político é 

retirada. Basta que ele contenha estratégias de como conduzir dentro do que já está decidido. E 

como toda pedagogia, a preocupação central é encontrar formas, estratégias, metodologias para 

conduzir. 

Na apresentação os autores situam o projeto pedagógico como a identidade da escola 

e como elemento norteador da organização do trabalho da escola. ―A escola precisa preocupar-

se em atender às demandas da comunidade na qual está inserida, planejando seu trabalho a 

médio e a longo prazo, com a finalidade de construir uma identidade própria. Essa identidade 
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tem um nome: projeto pedagógico‖ (2003 : 7). Ressaltam que o gestor democrático precisa ter 

em mente que ―a construção do projeto pedagógico não é apenas uma obrigação legal a que a 

escola deve atender, mas uma conquista que revela o seu poder de organização, procurando 

cada vez mais ter autonomia em suas decisões‖ (2003 : 8). 

Apesar de o Projeto Pedagógico ser uma exigência legal, mesmo que, os programas 

de formação deem ênfase a sua construção, para que as escolas escrevam seu projeto é preciso 

atrelá-lo aos mecanismos e processos de avaliação. O PP transforma-se numa exigência para 

ganhar recursos, nos momentos de avaliação, para participar de eventos, concursos, eleições. 

Como os demais módulos, esse também reforça a legislação, reafirma os princípios 

estabelecidos pela LDB 9394/96 e destaca os três grandes eixos da Lei na construção do 

projeto pedagógico: o eixo da flexibilidade, o qual se vincula à autonomia, possibilitando à 

escola organizar seu próprio trabalho pedagógico; o eixo da avaliação; o eixo da liberdade, o 

qual se expressa no âmbito do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e da proposta 

de gestão democrática do ensino público a ser definida em cada sistema. 

Os autores, no caderno, afirmam que a escola exerce a autonomia pedagógica quando 

é capaz de construir, implementar e avaliar o seu projeto pedagógico.  Autonomia na escola 

ocorre, na medida em que existe a capacidade da instituição assumir responsabilidades, 

tornando-se mais competente no seu fazer pedagógico. Escrevem, fundamentados em Lück, 

que a escola é mais autônoma quando se mostra capaz de responder por suas ações, prestar 

contas de seus atos, realizar seus compromissos e estar comprometida. E afirmam que ―a 

autonomia significa a capacidade de a escola decidir o seu próprio destino, porém 

permanecendo integrada ao sistema educacional mais amplo do qual faz parte. Nesse sentido, 

ela não tem a soberania para se tornar independente de todas as outras esferas nem para fazer 

ou alterar a própria lei que define as diretrizes e bases da educação como um todo‖ (2003 : 22). 

Para os autores o projeto pedagógico é o instrumento teórico-metodológico que a 
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escola elabora, de forma participativa, com a finalidade de apontar a direção e o caminho que 

vai percorrer para realizar, da melhor maneira possível, sua função educativa: ―O projeto 

pedagógico é o instrumento que possibilita à escola inovar sua prática pedagógica, na medida 

em que apresenta novos caminhos para as situações que precisam ser modificadas‖ (2003 : 31-

2). Acrescentam que a finalidade última do projeto pedagógico é que a escola reconheça ser 

preciso que todos os seus atores tornem-se responsáveis pelos serviços educacionais, 

procurando sempre a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Nesta pesquisa, o PP é considerado uma estratégia que sustenta a gestão democrática. 

É um documento que para sua construção tem como exigência a participação da comunidade 

escolar, também é caracterizado por ser flexível, dinâmico e estar em constante avaliação. 

Portanto, é um documento afinado com esse tempo, tempo não dos moldes, mas das 

modulações, ele está sempre sendo construído, avaliado, reavaliado. O PP funciona como 

instrumento impulsionador da gestão democrática porque é, ao mesmo tempo, uma maneira de 

dizer que nele está o que queremos para a escola, que ele pode conter o que cada um quer para 

a escola, embora se saiba que não é o que queremos, e sim o que é para estar ali, aquilo que 

está dentro da ordem, do que é permitido, do que é para ser dito, daquilo que é politicamente 

correto dizer. Talvez aqui resida um dos motivos de muitas escolas não escreverem o PP e de 

outras estarem sempre em construção e outras ainda copiarem o PP da escola vizinha. O PP é o 

que une a lei e sua dureza, ao indivíduo. Aparece como expressão da vontade de cada um, uma 

expressão obediente à lei, de acordo com uma verdade, e em busca de uma salvação. De 

acordo com o PP, as escolas serão avaliadas, os professores e alunos serão controlados, as 

avaliações serão definidas e os recursos distribuídos. Tudo e todos em círculo. Tudo e todos 

encarcerados. Vai-se da exigência da escola, de todos na escola, da responsabilidade de cada 

um pela escola, até as práticas nas escolas, as quais estão de acordo com a legislação, com os 

parâmetros, respondendo as avaliações. 
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O tipo de escola: escola democrática; o tipo de aluno: cidadão crítico, autônomo, 

democrático; o que deve ser trabalhado e como: PCNs e livros didáticos, através dos quais as 

escolas serão avaliadas; onde aprender a trabalhar: nas formações de professores coordenadas 

pelas secretarias; com quem trabalhar: com todos os alunos, que por força de lei são obrigados 

a estarem na escola com os professores que foram selecionados pelas secretarias de educação, 

com seus sistemas de seleção, dentre os quais o mais comum é a análise de títulos, entendidos 

como todos os ―certificados‘ que cada um consegue adquirir; quando trabalhar: conforme 

calendário definido pelos sistemas; quanto trabalhar: de acordo com a legislação, no mínimo 

200 dias de aula e 800horas.  O que mesmo é possível decidir no PP? Conforme um diretor 

entrevistado: ―bom, o que decidimos: normas da escola, recursos, avaliação, calendário com 

base no proposto pelo Estado‖; e outro: ―o que podemos decidir: calendário, datas de 

reuniões‖; e outro: ―autonomia a escola não tem, só no papel, o PPP é reflexo de falta de 

autonomia‖; e outro: ―mesmo no cargo não tem liberdade para poder decidir. Temos poder de 

decisão? Não. Estou com as mãos amarradas‖. 

Tudo e todos em círculo, das pesquisas para as políticas dos organismos 

internacionais, para as produções acadêmicas, para os programas; deles para os cursos; dos 

cursos para os professores; dos professores para as crianças e jovens, sobre eles mais 

pesquisas, e reformas, continuamente. Segundo Deleuze (2006), na sociedade de controle 

nunca se termina nada, modulações, uma moldagem autodeformante que muda continuamente, 

o homem do controle é antes ondulatório, funcionando em órbita, num feixe contínuo. 

O PP é uma estratégia de gestão democrática porque possibilita, ao gestor, tendo em 

mãos um documento que aparece como a expressão do coletivo, resultado de um processo 

democrático, fazer com seja cumprido, pois isso foi decido, aprovado e consta em ata. Ao 

mesmo tempo, o documento inibi outras possibilidades de organização que dele não 

constarem. Cumpra-se! Avalie-se! Aperfeiçoe-se! Ocupe-se! Reuniões para construir o PP, 
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reuniões para avaliá-lo, reuniões para reformá-lo, reatualizá-lo, ocupações sempre, dívida 

constante. 

Não se pretende questionar a validade dos PPs e outros documentos participativos, ou 

o suposto avanço que eles trazem ou poderiam trazer para as práticas nas escolas, ou fazer a 

crítica ao documento e apresentar outro nome. Talvez alguns possam dizer que antes era pior, 

que no período da ditadura vinha tudo pronto, não podiam participar e etc. Talvez em algum 

lugar, em alguma escola, coisas interessantes estejam acontecendo. Talvez. O interesse nesta 

pesquisa reside em apontar que são estratégias de gestão e que tornam possível e coerente falar 

sobre gestão escolar democrática, dizer que a escola nesse tempo é democrática. Dizer que as 

pessoas participam. Uma coerência discursiva amparada numa gritaria sobre Democracia, 

Participação, Liberdade e Autonomia. 

 

 

avaliação - outra estratégia que sustenta a gestão democrática 

 

Tal qual o PP, a avaliação é pensada como outra estratégia que sustenta a 

possibilidade de dizer que a escola é democrática, porque todos podem participar e decidir os 

rumos da escola, do país, do planeta. Sustenta o gestor democrático e busca produzir, em cada 

um, um gestor. Cria condições de possibilidades de controlar e ser controlado sempre. Cria as 

condições para ser um corpo tolerante, um corpo disposto a fornecer dados, fazendo, com isso 

que a democracia funcione. 

Como a avaliação já é uma prática inerente à escola, não foi e não é preciso convencer 

os diretores sobre a avaliação da aprendizagem, não foi e não é preciso convencer da 

importância de avaliar o outro, mas, por outro lado, foi e é preciso convencer diretores e 

professores a aceitarem serem avaliados. Foi e é preciso convencer que com a avaliação as 
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instituições terão condições de melhorarem a cada dia. Foi e é preciso convencer de que 

avaliar é importante. Nesse sentido, o último módulo dos cadernos do Progestão tem o título 

Como desenvolver a avaliação institucional da escola?
90

, e é composto das seguintes 

unidades: Quais os princípios, as finalidades e objetivos da avaliação institucional?, Quais os 

processos metodológicos e as etapas de operacionalização da avaliação?, Como implementar o 

processo de avaliação institucional integrado ao projeto pedagógico da escola?, Como 

elaborar, aplicar, organizar e interpretar os instrumentos de coleta de informação sobre a 

escola?, Como usar os resultados da avaliação institucional?. 

As autoras iniciam o caderno estabelecendo a finalidade da avaliação institucional: ―a 

avaliação institucional visa ao aperfeiçoamento da qualidade da educação – isto é, do ensino, 

da aprendizagem e da gestão institucional – com a finalidade de transformar a escola atual em 

uma instituição comprometida com a aprendizagem de todos e com a transformação da 

sociedade‖ (FERNANDES; BELONI, 2001 : 7). Concebem a educação como um espaço de 

mediação em que de um lado estão os que aprendem, e de outro a sociedade e o 

desenvolvimento científico. Partem do princípio de que todos podem aprender conceitos e 

habilidades relevantes quando ensinados com base em processos de experiência adequados e 

acrescentam: ―a educação é um instrumento social, político-econômico; não para produzir, de 

forma isolada, a mudança social, mas para que sujeitos sociais sejam inseridos no processo de 

mudança‖ (2001 : 8). 

As autoras justificam que a avaliação é, nessa perspectiva, mais do que um debate 

técnico, implica um debate ético e político sobre os meios e os fins da educação, ―É um 

instrumento poderoso no processo de reconstrução da educação brasileira, em especial da 

educação pública, a qual responsabiliza-se pela formação da maioria da população e pelo 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia em nosso país‖ (2001 : 8). Destacam que existem 

                                                 
90

 Escrito por Isaura Belloni e Maria Estrela Araújo Fernandes (2001). 
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resistências quanto à avaliação institucional, em que alguns a temem, outros acham difícil e 

isso dificulta a construção de um processo de avaliação confiável, voltado para a qualidade do 

ensino, para a recuperação da dignidade profissional e para a autonomia da escola. Afirmam 

que ―avaliar é preciso‖ e acrescentam que ―cada vez mais se descobre a importância da 

avaliação institucional como balizadora do projeto pedagógico da escola‖ (2001 : 9). Fazem 

aos leitores o seguinte convite ―estamos convidando você a entrar na discussão da avaliação de 

forma bem esperançosa e prazerosa. Vamos olhar para a avaliação com paixão! E assim 

descobriremos que ela é um instrumento essencial de percepção, investigação e construção‖ 

(2001 : 9). 

Concebem a avaliação institucional como ferramenta de melhoria e democratização 

da educação, com impacto positivo no processo de transformação social. Avaliação para 

transformação e aperfeiçoamento. Apresentam como princípios básicos que orientam a 

avaliação: processo global, contínuo, sistemático, participativo, tecnicamente competente e 

politicamente legítimo, ―é preciso que as pessoas assumam a avaliação institucional e de seus 

resultados como parte de seu cotidiano; [...] é necessário criar uma cultura institucional na qual 

o processo de avaliação institucional faça parte do cotidiano regular de todos na instituição; 

[...] precisa estar incorporada, internalizada, nos sujeitos do processo pedagógico e da gestão 

educacional‖ (2001 : 24). 

Para as autoras, a finalidade da avaliação é o aperfeiçoamento e, porque busca 

aperfeiçoamento, a ação central é a reconstrução, acrescentam que ―a maior finalidade da 

avaliação institucional é constituir-se em instrumento de aperfeiçoamento do projeto 

pedagógico da escola‖ (2001 : 37). A avaliação institucional baseia-se em três critérios: a visão 

de totalidade, a participação coletiva, o planejamento e acompanhamento. Trazem o PP e a 

avaliação juntos e escrevem que ―o projeto pedagógico foi tratado como indicador de 
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caminhos e a avaliação, como instrumento de acompanhamento e redirecionamento da 

caminhada‖ (2001 : 68). 

A avaliação, nesta pesquisa, é tratada como outra estratégia que sustenta a gestão 

democrática porque é o que segura tudo, é o que dá coerência a tudo, o que controla tudo e 

todos continuamente. Em nome da busca da qualidade, emerge a possibilidade de aplicar 

instrumentos e ferramentas para controlar, monitorar e acomodar. Em nome da participação, o 

envolvimento e aprendizagem do corpo disponível para, em todos os momentos, oferecer 

dados. É uma mecânica perfeita, onde a meta é tornar o corpo disponível para a avaliação, o 

que interessa nele é a inteligência e, na prática de avaliação, o que interessa é o exercício, um 

exercício que vai encaminhando cada um para ser gestor, dentro da norma, ou, nas palavras de 

Foucault (2008a), cada um para ser ―empresa de si‖. Tomo a avaliação como uma estratégia de 

gestão democrática, porque à medida em que as práticas de avaliação se efetivam, os 

indivíduos se tornam disponíveis, viram-se dados, amostras, transformam-se em corpos 

tolerantes. Um corpo que está pronto para participar de avaliação permanente, contínua, 

continuada, formativa, avaliação sempre, avaliando e sendo avaliado. Escreve Deleuze (2006) 

que o controle contínuo substitui o exame e pode-se prever que a educação será cada vez 

menos um meio fechado, desaparecendo em favor da formação permanente, porque no regime 

do controle não se termina nada. Daí uma imensidão de práticas avaliativas, desde as 

relacionadas às práticas cotidianas, até as relacionadas aos processos de escolarização. 

Avaliações como: Saeb, Enem, Enade, Prova Brasil, Pisa, Provinha Brasil, Ideb. 

Avaliações que julgam, classificam, que acima de tudo pretendem monitorar, 

avaliações que mostram a que distância cada um está do desejado, produzem a necessidade de 

adequar-se ao normal, adequar-se ao currículo proposto, às diretrizes sugeridas, aos padrões 

estabelecidos. Produzem a normalização e a normatização. Servem de instrumentos para 

mensurar, contabilizar, avaliar e monitorar. As escolas buscam adequar-se porque, quanto mais 
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longe da normalidade, mais longe das possibilidades de adquirir recursos, de terem acesso aos 

certificados, de obterem bons conceitos e serem procuradas pelos pais e alunos. Avaliações 

que se transformam em medidas padronizadas de controle de qualidade. Estratégias para 

sustentar a retórica de que o sistema educacional está um caos, de que as escolas estão um 

caos, mas que absolvem os sistemas existentes de qualquer responsabilidade pelo estado atual 

e supostamente deplorável em que as escolas se encontram, remetendo a responsabilidade a 

cada um. 

Os dados obtidos pelas avaliações sustentam que as famílias não investem em 

educação, que os professores estão cada vez mais despreparados e que os alunos se interessam 

cada vez menos por estudar e por aprender. Resultados lidos por especialistas em economia, 

gerência, avaliação e administração, que encaminham para formações em técnicas e 

procedimentos gerenciais dirigidos para busca da eficiência e produtividade na escola de 

acordo com as modulações exigidas, apoiadas no discurso da gerência, que vê o mundo como 

preso a um caos, necessitando ser organizado. Avaliações que monitoram e regulam fazendo 

cada um, cada escola, cada sistema se autorregular. Avaliações que pretendem produzir 

gestores. Práticas que produzem, segundo Deleuze (2006), não mais o homem confinado, mas 

o homem endividado. 

Preparados para manterem-se em constante estado de avaliação, os indivíduos, 

transformados em divíduos, constituem-se num duplo com as máquinas codificadoras e 

decodificadoras de dados, produzindo saberes. A avaliação funciona como um dispositivo de 

segurança, porque nela está em jogo o que cada um expõe de si, um exercício de confissão. 

Importa confessar, porque o ato de confessar pressupõe uma tomada de consciência, um 

assumir o que foi feito, como foi feito e as possibilidades que cada um tem de fazer melhor. A 

avaliação é uma estratégia da sociedade de controle, porque através dela controla-se a 

inteligência, e é isso que interessa neste tempo. A inteligência é monitorada, regulada e 
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controlada pela participação, pelo conformismo e em busca da responsabilização de cada um 

pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas. Através dela exercita-se a conduta de 

polícia de si e dos outros, prepara-se para ser ―empresa de si‖. Avalio como está minha 

cotação, invisto, compro, vendo, faço negociações, busco qualificar-me, adquiro certificados, 

aumento meu valor no mercado, consumo. Governo a mim e aos outros continuamente. 

 

 

um corpo preparado para tolerância: como se chega na gestão? 

 

Envoltos nas práticas discursivas, vai-se de um deslocamento para outro, ampliam-

se as exigências, multiplicam-se as obediências e os obedientes. Deslocamentos nas práticas 

discursivas não implicam alterações nas práticas cotidianas nas escolas. Estes são tempos de 

administração com seus planejamentos, controle, eficiência, eficácia, qualidade total, 

flexibilidade, competências, teorias. São tempos de avaliação, de liberdade, autonomia, 

participação. Tempos em que, para ser gestor, é preciso ter competência técnica, pedagógica, 

cultural e política. Em tempos de gestão democrática, como se chega a ser diretor? Como os 

diretores entrevistados chegaram à direção? O que dizem? 

Todos os diretores entrevistados estavam na direção da escola por indicação 

político-partidária. O Estado de Santa Catarina, um dos primeiros Estados a ter eleição direta 

para diretores, suspendeu as eleições justificando que eram ―inconstitucionais‖ e retornou à 

indicação político-partidária e suas respectivas coligações. As escolas em que os diretores 

entrevistados trabalham, foram, de acordo com expressão usada por eles, ―loteadas‖, em cada 

região da cidade, um partido da coligação indica o diretor da escola. Como uma diretora 

entrevistada falou: ―o partido indicou, mas olhou se o professor era bem visto na 

comunidade‖. Chegaram à direção por negociações, negociações entre os pares, negociações 
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com as Associações de Pais e Professores (APP), negociações com os políticos da 

comunidade, vereadores e deputados. 

Segundo as falas dos diretores, estes chegaram à direção: ―acredito que seja pelo 

trabalho realizado. Pelo fato que sou uma pessoa que gosta de enfrentar desafio. Também por 

ser do partido, que é o maior peso para escolha de cargos‖; ―porque meu nome foi indicado 

pelo ex-diretor da escola‖; ―foi um convite da Gerência de Educação, porque meu nome foi 

indicação política e também pela influência do meu irmão‖; ―cheguei ao cargo de diretor por 

indicação política e porque queria fazer algo diferente‖; ―por indicação do partido, faço parte 

do partido e meu nome foi indicado‖; ―foi indicação política, por questões pessoais e foi 

acontecendo‖. 

Outros chegam à direção pelo trabalho desenvolvido: ―aceitei o desafio, queria fazer 

mudanças e tinha muita curiosidade. A indicação, acredito que foi por valorização do 

trabalho‖; ―resultado do meu trabalho como docente‖; ―reconhecimento do trabalho na 

escola municipal. Tinha sido eleito diretor de uma escola municipal e fiz um bom trabalho na 

escola então acharam que poderia fazer um bom trabalho aqui também‖; ―foi um convite da 

Gerência de Educação e aceitei‖; ―pelo conhecimento burocrático e já tinha envolvimento 

com a escola. Não tinha ninguém para assumir, a escola é pequena e não é local muito 

disputado‖; ―por convites, porque faltam lideranças. Não foi intencional, não tinha intenção 

de ser diretor‖; ―recebi um convite e aceitei‖. 

Ou ainda: ―foram vários motivos dentre eles: indicação do partido, também fizemos 

uma espécie de eleição e eu ganhei, pelo trabalho que desenvolvo na escola e pela influência 

partidária. Além disso sou muito disciplinada e uma pessoa de confiança‖; ―cheguei na 

direção pela experiência na secretaria da escola, pela formação do Progestão, e os 

professores da escola incentivaram para assumir. Teve indicação partidária e dos 
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professores‖; ―indicação político partidária. Tinha experiência como secretária de escola. 

Tinha curso superior, tinha feito o Progestão e ninguém queria‖. 

São tempos de participação, autonomia, competência, cooperação, gestão 

democrática, cidadania. Tempos nos quais se necessita de conhecimentos na área da 

administração, em que é preciso ter competência: técnica, pedagógica, administrativa. 

Tempos de qualificação econômica, qualificação pedagógica, qualificação política e 

qualificação cultural. Em tempos de acumular ―certificados‖, como se chega a ser diretor? 

Chega-se na direção por indicação de alguém. Alguém amigo de alguém. Alguém do partido. 

Algum cúmplice. Ou porque era ou isso ou aquilo. Um novo clientelismo, um jogo de 

relações, nelas interessa a cumplicidade e as negociações do momento. 

Enquanto gestores democráticos, transformam-se em cidadãos democráticos e 

precisam acreditar que estão unidos num projeto comum: escola democrática. Questiona-se a 

escola democrática e a gestão democrática a partir da ampliação das práticas discursivas 

sobre liberdade, autonomia, participação, tolerância, igualdade, ao mesmo tempo em que se 

percebe, nas escolas, a ampliação dos racismos e dos assujeitamentos. Escolas preocupadas 

em responder aos chamados e cuidar dos que não respondem ou não cumprem as normas. 

Estudantes preocupados em responder a chamada, para não reprovarem por freqüência, 

preocupados ao final da aula em perguntar ao professor se ele fez a chamada. Estudantes 

querendo saber se o trabalho, a leitura ou a atividade solicitada valem nota. Estudantes 

permitindo a existência do outro desde que distanciados, desde que estabelecendo e 

mantendo o limite. Dois exemplos: numa universidade, nos cursos de licenciatura, existe um 

conjunto de disciplinas comuns às licenciaturas e as quais os estudantes fazem juntos. 

Embora na mesma sala, horário e professor, os grupos de dividem por área: os alunos da 

Matemática, distanciados das alunas da Pedagogia, que por sua vez distanciam-se dos alunos 

de Letras e que se distanciam de outros. Ficam separados fisicamente e resistem a fazer 



  
  

 

215 

qualquer atividade que não seja no seu grupo. Em cada sala, pequenos grupos que não 

querem e às vezes não admitem qualquer aproximação. Outro exemplo, numa formatura de 

uma universidade, alunos de um curso fizeram a colação de grau com outro. Esses, como 

ocupavam espaço na cerimônia do outro, não poderiam falar. Na hora e dia da formatura 

uma aluna resolveu falar, no dia seguinte, recebeu várias mensagens eletrônicas destratando-

a, desqualificando-a. Mensagens eletrônicas que foram enviadas à reitoria da universidade, e 

encaminhadas ao centro dos cursos para devidas providências. Professores do centro 

decidiram que as estudantes (que tinham mandando mensagens eletrônicas) deveriam 

escrever e apresentar um trabalho sobre negritude para ter o direito ao certificado. Esses são 

dois exemplos, mas eles se multiplicam nas escolas. Tempos que se aprende a tolerar a 

inclusão. 

Deslocamentos para uma pedagogia centrada cada vez mais nos aspectos da 

cognição e da interação, deslocamentos reconfigurando a escola como espaço normalizador, 

pretendendo normalizar o normal. Frente à escola da observação, registro, classificação, 

esquadrinhamento e treinamento, enfim a escola da disciplina, coloca-se a escola da 

inclusão, da participação, da democracia, da tolerância, da captura, a escola da sociedade de 

controle. Para as modulações da sociedade de controle, requer-se um gestor, alguém que 

esteja disposto a se descartar das experiências já vivenciadas, um consumidor sempre ávido 

de novidades. Alguém disposto a ―negociações‖. 

O movimento de pensar um programa de formação, composto de leis, acordos 

internacionais e nacionais, parcerias empresas-escolas, autores (os que circulam mais, e 

parecem autoridades no assunto), cursos de formação (aqui especificamente o Progestão) e, 

ao mesmo tempo, ouvir os diretores, provocou em mim alguns estranhamentos, incômodos, 

dentre eles: o eco nas práticas discursivas; a não percepção da recusa, da negação, o desejo 
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de escapar, o anseio de fugir; a disponibilidade de tornar-se agente de seu próprio controle e 

do controle dos outros, tornando-se empresa de si. 

Deleuze (2006) escreve, no final do livro Conversações que jovens pedem para 

serem motivados e solicitam estágios e formação permanente, cabe a eles descobrirem a que 

estão sendo levados a servir. Com as falas dos diretores, lembro-me de que pedem programas 

de formação, pedem participação, buscam parcerias, avaliam e pedem que as escolas sejam 

avaliadas, dispõem-se a avaliar e serem avaliados, caberá a eles descobrirem a que estão 

sendo levados a servir. Os diretores ouvidos contribuem com os fluxos de escolarização, sua 

ampliação, seus negócios, monitoram a si, aos outros e às outras escolas em busca de 

normalizar, encontrando um meio consensual de viver e de produzir segurança, prática que 

possibilita governar sempre e cada vez mais. 

Apesar de críticos, autônomos, democráticos, progressistas são raros os diretores 

dispostos a abrir mão dos mecanismos de vigilância, punição, monitoramento e controle que 

caracterizam a organização e funcionamento da escola, para trabalhar com mecanismos que 

ponham em ação tendências não competitivas, não autoritárias, não hierárquicas. 

 

 

no fluxo ... 

 

O Progestão, segue formando em alguns lugares do país; em outros, é lançado ou se 

está aguardando para formar novas turmas; em outros ainda, não há mais interesse em abri-

las, como é o caso de Santa Catarina. Há sempre mais e mais programas de formação de 

gestores, programas novos ou que são ampliados. Programas seguem produzindo, seguem 

desertificando as pessoas e produzindo corpos ocupados, corpos exaustos. Inteligências 

monitoradas através da participação e dos processos de avaliação. Responsáveis por si e 
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pelos outros, controlando e monitorando, exercendo o papel de polícia de si e dos outros. 

Fica uma dúvida: quanto controle podem as pessoas suportar? 

 Os programas se multiplicam, ampliam-se para conter cada um. Desde que a 

experiência de aprender foi aprisionada institucionalmente, lucros e violências intermináveis 

se sucederam, se aperfeiçoaram e se atualizam em função da ampliação da escola. A 

sociedade de controle corresponde à sociedade de segurança, para essa sociedade a 

aprendizagem é da conduta policial, a conduta de ser responsável por manter a ordem, 

monitorando, delatando e aprisionando. E o ato de aprender, tendo sido historicamente 

aprisionado, corresponde à vigilância policial, com todos os seus desdobramentos em 

administração, gestão, execução, acompanhamento e avaliação. 

Augusto (2008) escreve que há e haverá sempre uma criança que, sem domínio do 

funcionamento, produz um vírus e contamina e implode o programa. E nesse momento, 

contra essa criança, refazem-se os controles para conter sua insuportável liberdade. Seguindo 

essa análise, acredito que há e haverá sempre um professor que implodirá o programa e 

pensará outras possibilidades de educar e de organizar os coletivos na escola. Um professor 

que pretende liberar-se da função de policial. E nesse momento, contra ele, refazem-se e 

aperfeiçoam-se os controles. Com a liberdade aprisionada, restam as liberações, uma 

revolução permanente, resistências em fluxos. 
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... os fluxos seguem ... 

 

Será que será que será que será que  

essa minha estúpida retórica terá que soar,  

terá que se ouvir 

por mais mil anos? 

 

Caetano Veloso 

 

Esta pesquisa buscou mover o pensamento para problematizar as práticas discursivas 

sobre gestão democrática. Não buscou dar respostas, apresentar caminhos, apontar saídas. O 

interesse que moveu esta tese foi um grande incômodo. Um incômodo que incomoda os 

inquietos. Não tive e não tenho a intenção de chegar à resposta: ―o gestor é ... ou gestão 

democrática é ...‖, nem a pretensão de fazer a crítica ao gestor e/ou as práticas discursivas 

sobre gestão democrática e propor uma reforma. Aquilo a que me atenho e que me ative é 

como nos tornamos o que somos a partir da escola e nesta pesquisa, como nos reconhecemos 

como gestores democráticos. O projeto era de uma história da gestão enquanto experiência, 

entendendo experiência como a correlação, numa cultura, entre campos de saber, tipos de 

normatividade e formas de subjetividade (Foucault, 2001). Passei em revista às práticas 

discursivas sobre gestão democrática, pela vontade que as conduz e pelas estratégias que as 

sustentam. Tomei a gestão democrática como eixo problematizador e como um dispositivo na 

sociedade de controle. Problematizar no sentido de pensar através de quais jogos de verdade o 

homem se reconhece como gestor democrático. 

Quanto ao motivo que me impulsionou foi muito simples, o incômodo. Pensar foi um 

interesse que movimentou esta pesquisa. Não no sentido de negar a escola ou a gestão 

democrática na escola, mas, para pensar como passamos anos nas escolas sem aprendermos 

algumas coisas que, em termos de práticas discursivas, deveríamos aprender, como por 

exemplo, escrever, ler; e, por outro lado, como nesses mesmos anos de escolarização muitas 
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aprendizagens foram tão efetivas, dentre elas: repetir, obedecer, avaliar, ser avaliado, 

hierarquizar, rotular, participar, denunciar, vigiar, punir, monitorar, controlar, dizer-se 

democrático, normalizar. Aprendizagens difíceis de desaprender! 

No primeiro capítulo, ao problematizar a escola, uma instituição que desde a sua 

criação é ampliada, aperfeiçoada e reformada continuamente, a intenção foi a de mostrar que 

ela funciona como uma maquinaria produzindo. Modulações da sociedade disciplinar para a 

sociedade de controle, da maquinaria para o grande negócio. Modulações preparando cada um 

para negociações em que interessam a inteligência, a permanência nos fluxos, a flexibilidade, 

a participação responsável, a ocupação. Nesse contexto, interessa a formação de um gestor 

democrático em cada um, interessa a aprendizagem de ser ―empresa de si‖, interessa a 

escolarização enquanto investimento em capital humano, interessa normalizar o normal, 

incluir todos, capturar as resistências.  

No segundo capítulo, a partir da discussão dos fluxos que seguem da escola na 

sociedade disciplinar para a escola na sociedade de controle no Brasil, a intenção foi a de 

mostrar alguns deslocamentos, dentre eles do governo da escola centralizado principalmente 

pelo Estado, pelas corporações, por cada um. Fluxos que permitiram pensar na ampliação, na 

manutenção e na atualização da escola e das práticas discursivas que nela circulam. Fluxos 

dos deslocamentos para a aprendizagem do governo de si na escola. Nesse segundo capítulo 

interessou mostrar como a escola no Brasil vira um grande negócio, cresce, amplia-se, 

aumenta, aperfeiçoa, reforma, atualiza, inclui, conforma. Como em tempos de sociedade de 

controle a escola é interesse de ―todos‖, interessa que todos estejam nos fluxos de 

escolarização. 

No terceiro capítulo, problematizei a coerência das práticas discursivas sobre gestão 

democrática para pensar o funcionamento de um programa de formação. Essa problematização 

foi movida por uma seleção de textos que circulam em eventos internacionais e nacionais, 
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produzidos por autores da área da administração escolar e pelos autores dos cadernos de uma 

formação para gestores democráticos, o Progestão. Neles circulam práticas discursivas que 

ecoam nas falas dos diretores entrevistados nesta pesquisa. Os autores e diretores foram 

apresentados apenas mostrando aproximações, mostrando a coerência discursiva entre eles, 

mostrando o funcionamento de uma prática discursiva que vai aparecendo como verdade. O 

eco "efetivo" da palavra dos "mestres" no discurso dos ―alunos‖. No âmbito da corporação dos 

autores, a encenação do conflito de ideias para parecer que se está tratando de ideias e não de 

estratégias de ocupação de território em plena guerra. Uma guerra por outros meios. 

Deslocamentos da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, do diretor para o gestor 

democrático. Deslocamentos dos indivíduos para os divíduos, indivíduos desdobráveis, 

gestores. 

No século XX, a administração escolar foi um dos alvos para melhorar a escola, 

investiu-se nela e na formação de administradores escolares; sentindo seu esgotamento, as 

práticas discursivas voltaram-se para atacar a administração, em virtude de ser muito técnica, 

voltada à empresa. Justificativas que foram tomadas para animar a campanha contra a 

administração escolar e construir o novo: a ―gestão democrática‖. Gestão democrática aparece 

como uma prática discursiva que inspira direita, esquerda, público, privado, empresa, 

empregado, empregador, corporação, colaborador, professor, aluno, diretor, pai, ong. A gestão 

democrática aparece como uma forma de pensar e agir que é capaz de integrar especialidades, 

capaz de ampliar a visão limitada da administração, capaz de romper a visão alienante que a 

administração escolar produzia, capaz de superar todas as fragilidades, capaz de incluir e unir 

―todos‖, em prol de um bem ―maior‖, a escola democrática. 

No quarto capítulo, visibilidades de como produzir o gestor democrático e de como 

cada um vai se produzindo gestor democrático. Ser gestor democrático implica a 

aprendizagem da conduta de polícia em cada um. Uma conduta que pretende levar todos a se 
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reconhecerem responsáveis pelo planeta, pela escola, pelos destinos da sociedade. Vigiar, 

punir, monitorar e controlar continuamente a si e aos outros. As entrevistas remetem a pensar 

a gestão democrática como dispositivo que funciona como apaziguamento do homem. Um 

dispositivo para o governo dos vivos. Nela, requer-se a participação de cada um, como 

maneira para superar as desigualdades, os autoritarismos, as hierarquias, os privilégios, para 

resolver os problemas das escolas e a ―crise‖ da educação. Uma participação que imobiliza ao 

conter as resistências pela ocupação constante. Mas, onde há poder, há resistências e elas se 

desdobram velozmente. 

O que se encontra produzido sobre gestão democrática é a busca por abranger a vida. 

Os programas, neste caso, o Progestão, vão direto ao assunto, são práticos e não têm dúvidas. 

São prescritivos, dirigem-se diretamente a cada um, sabem quem você deve ser, como deve 

ser, o que deve ser, o que precisa saber.  Neles todas as coisas podem ser obtidas por uma série 

interminável de métodos, por incansáveis reformas e inúmeras qualificações. Suas linguagens 

se combinam, trata-se de ditar as condições e buscar arruinar as possibilidades de liberdade, 

tornando cada um alvo de um arsenal de técnicas, estratégias, táticas, dispositivos, métodos os 

quais são manejados por um exército de especialistas. Subjetivar, formar a conduta e governar 

minuciosamente, monitorar, controlar e dirigir, com o consentimento e a participação ativa e 

responsável de cada um. Práticas discursivas constituíram-se lugares de visibilidades que 

permitiram pensar nas condições de possibilidades de produzir gestores democráticos. Gestor 

democrático: cidadão, consumista, responsável, endividado, culpado e ocupado. Modulações 

que produzem em cada um a conduta de polícia, participando, sendo responsável, avaliando, 

monitorando, controlando a si e aos outros. Estratégias de subjetivação que preparam para 

denunciar, delatar, vigiar, monitorar, punir e controlar a si e aos outros, ser responsável por si e 

por todos. 

Conceitos universais constituem o projeto da boa gestão e do bom gestor, tais como: 
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autonomia, liberdade, democracia, participação. Universais que investem na crença de que a 

escola irá ‗curar‘ desde a mais discreta indisciplina infantil até os problemas mais graves de 

política educacional, transformando a escola no melhor lugar para ―todos‖. As práticas 

discursivas afinadas com a sociedade de controle se multiplicam, buscam conformismo 

moderado e acomodação através da busca pelo consenso, convocando à participação e 

responsabilizando cada um por si, pelo outro, pelo planeta. As práticas discursivas apresentam-

se de forma prescritiva e pacificadora, na ampliação dos controles. Envoltos na busca de tornar 

a escola um lugar para todos e na possibilidade de que quase todos estejam na escola e 

respondam às exigências do momento, fica-se ocupado e ocupa-se o outro. 

Práticas discursivas sobre gestão democrática caracterizam-se como movimentos que 

buscam produzir uma vontade própria que deve ser comum a todos: ser gestor democrático. 

Gestor, fluxo, composição, agenciamento. Pode-se falar que um administrador é, o mesmo não 

pode ser dito de um gestor.  O diretor era o cara da torre, era com quem se podia brigar, ir 

contra, fazer a crítica, a quem se podia resistir para que ele mudasse ou fosse substituído. 

Gestor, fluxo, formado por redes. Nele soma-se a vigilância com outras tarefas. Gestão, gestor, 

renúncia a si, obediência, resignação inteira de si para ser governado por um superior, seja ele 

Deus, o Estado, a Lei, o PPP, a avaliação, o colega, ele mesmo. Ser governado, governar e 

sentir-se governado todo o tempo. Não mais o vigia na torre, mas em cada um, um vigia. 

O interesse nesta tese foi apontar a intensidade dessa expressão ―gestão democrática‖. 

A expressão circula nas escolas e nas formações, na legislação, nos autores; ela propõe, 

prescreve, forma, reforma, conforma, inclui. Gestão democrática, modulações que se afirmam 

como critério que possibilita a escolha do melhor mundo, porque pretendem incluir ―todos‖ e 

―tudo‖, oferecem os meios necessários para que se faça esta passagem em direção a uma vida 

harmoniosa, bela, virtuosa, limpa, pura, feliz, em busca do consenso, construindo a paz. A 

gestão democrática reunirá os homens em prol de uma tarefa comum: a qualidade da educação 
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e da vida. A gestão democrática não cessará de clamar pela salvação, pois, apresenta-se como 

um meio eficaz para garantir a adaptação às normas, a disciplina e ao controle.  É uma questão 

de segurança, porque permite que, na busca do consenso, as pessoas se conformem. Nela, os 

mais aptos se fundem aos mais competentes, mais adequados, mais úteis, mais eficientes, mais 

eficazes, mais negociantes, mais policiais, mais gestores. Trata-se sempre de ―gestar‖ a vida, a 

fim de contê-la, de julgá-la, monitorá-la, vigiá-la, controlá-la, na busca incansável pelo 

governo de si e do outro, dentro da norma. A noção de gestão democrática como um universal 

emerge como um modo de subjetivação da política que faz coincidir cada um com todos. 

A vontade que conduz a intenção de produzir gestores é a captura dos desejos. Gestão 

democrática é um dispositivo da sociedade de controle, um dispositivo não é bom nem ruim, 

ele funciona. Gestão democrática funciona como uma utopia, que nos termos de Foucault 

(2001a), refere-se a posicionamentos que não possuem um lugar real e que mantêm uma 

relação, fundada em uma projeção, com a sociedade, posicionando-se em um espaço irreal 

para aperfeiçoar ou suprimir a sociedade existente. Assim, em busca de uma gestão 

democrática, ocupa-se todo o tempo escrevendo o PP, estudando, aprendendo, cursando, 

cumprindo e obedecendo à legislação, preenchendo dados para as infinitas avaliações, 

múltiplas negociações, estratégias que fazem pensar que se está construindo o convívio 

democrático na escola. Gestão democrática opera na intenção de transformar cada um, é cada 

um tornar-se empresa de si, é a teoria do capital humano funcionando em tempos de 

democracia. Gestão democrática fundiu, a vigilância ao controle. O diretor como já escrevi 

anteriormente, era o cara da torre, com quem era possível brigar, de quem era possível 

esconder-se, a quem se podia fazer a crítica, resistir, para que ele mudasse ou para mudá-lo, 

mas, gestor, quem é ele? Onde encontrá-lo? Gestão democrática funciona como um dispositivo 

que pretende transformar cada um de nós num vazio, mas não em um vazio para inventar, para 

a potência, para o cuidado de si, para uma estética da existência, mas um vazio, como escreve 



  
  

 

224 

Corrêa (2006), ―para o que der e vier‖, como escreve Passetti (2007), ―para o conformismo 

moderado‖. 

No tempo presente, cada amostra deve aparecer como cidadão, e não como o que 

realmente é: uma expressão da divisibilidade da sociedade de controle anunciada em números, 

amostras, dados, para governar e ser governado. Na escola aprende-se a ser gestor, governar-se 

segundo o estabelecido, dentro do normal, conforme o desejado e mantendo a máquina 

funcionando e ampliando o negócio, mantendo a segurança e a continuidade do Estado e da 

corporação democraticamente, cuidando para não causar prejuízos a ambos. Em nome da 

autonomia, liberdade, participação, democracia vai-se escolarizando todos para sermos bons, 

dóceis, úteis e participativos, passivos, gestores. A promessa de gestão democrática, cujas 

condições não existem, é a salvação da escola. Gestão democrática é para capturar, para 

controlar aquilo que a administração escolar não deu conta de disciplinar. 

Para esta tese a escola funciona como uma maquinaria e torna-se a cada dia um 

grande negócio, um negócio que não para de crescer, ampliar-se, reforma-se, porque mudam a 

exigências que determinam a sua existência/utilidade, porque as políticas de gestão apontam 

para cada época o homem utilizável de cada tempo. O tempo desta tese é o tempo que pretende 

produzir o gestor democrático, um bom administrador, um gestor competente, o que implica 

participar de tudo e o tempo todo, ser responsável, democrático, solidário, tolerante, confiar e 

manter a segurança. Gestão democrática é um dispositivo da sociedade de controle para 

reeducar a cada um de nós; e, a Política de Gestão Escolar na sociedade de controle é a 

ampliação do governo da escola pelo Estado para o governo de cada um na escola. Para ser 

gestor nas modulações deste tempo é preciso participar, ser democrático, ter cúmplices, ser 

flexível, ser dinâmico, ter qualificações e certificações, ser empresa de si, investir em seu 

capital. Programas de formação em gestão democrática são para trabalhar a palavra e produzir 

o pensamento. A política de gestão escolar, pode ser vista como uma guerra por outros meios; 
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nela, há cúmplices, faz-se negociações, busca-se consenso, participação, inclui-se, mantém-se 

no fluxo da escolarização para manter a segurança. 

Os fluxos da sociedade de controle são compostos de diversas camadas, numerosos 

protocolos, infinitos programas, inúmeras negociações. Não há descrição que esgote seus 

múltiplos governos e suas variadas potências. Com esta tese, meu propósito não foi esgotar ou 

apenas reconstruir uma história das condutas e das práticas na gestão escolar, nem de analisar 

as ideias através das quais foram se formando as práticas discursivas sobre gestão escolar 

democrática. O propósito foi deter-me na noção tão cotidiana e tão recente de gestão escolar 

democrática. O termo gestão democrática assinala um movimento diferente do simples 

remanejamento de palavras. Não mais administração, mas gestão democrática. Não mais 

diretor, mas gestor. O uso da expressão ―gestão democrática‖ foi estabelecido em relação a 

outros movimentos: o desenvolvimento de campos de conhecimento diversos; a instauração de 

um conjunto de regras e de normas, parcialmente tradicionais e parcialmente novas; como 

também as mudanças no modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido e valor à sua 

conduta, seus deveres, prazeres, sentimentos, sensações e sonhos. Em suma, tratava-se de ver, 

na sociedade de controle, como um dispositivo opera de tal maneira, que os indivíduos sejam 

levados a se reconhecerem como gestores democráticos. Tratava-se de analisar as práticas 

discursivas através das quais os indivíduos foram levados a prestar atenção a eles próprios, a se 

decifrar, a se reconhecer, a se confessar, a se controlar e controlar os outros. 

A escola põe em contato disciplina e controle, cuja atualidade está na gestão 

democrática. Gestão democrática confinamento em estratégias de participação e ocupação, 

imobilização, desertificação. Os dispositivos se armam contra a vida e suas potências contra as 

intensidades possíveis. É por exemplo, para dar sentido ao consumo que se individualiza e 

totaliza. A tese é uma problematização do presente não para insuflar a luta contra a escola, a 

escolarização, a produção de gestores democráticos porque isso levaria aos limites da crítica da 
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oposição, da reação, o que impulsionaria a reforma e a ampliação do governo de um sobre 

outros. Em vez disso a problematização da gestão democrática como dispositivo torna possível 

perceber um como, perceber o funcionamento dessa maquinaria, o que pode apontar para 

processos outros, levar a pensar em possibilidades infinitas de heterotopias, o que para 

Foucault (2001a), são espaços reais, que se realizam no agora, contraposicionamentos que se 

efetivam à margem do conjunto de posicionamentos, uma vez que uma vida não pode ser 

apreendida por um dispositivo. 

Então há saída? Não sei, mas lembro-me de Passetti, ―é preciso desdobrar-se 

velozmente‖. Dentre as perguntas que ficam: como criar condições de abalar as estratégias de 

subjetivação que são empregadas sobre nós? Como estar aí sem me tornar isso? Como estar 

aqui sem ter a conduta de polícia? Quais estratégias estão sendo produzidas neste momento 

para o governo das condutas? Por quais atualizações os programas de controle estão passando 

neste momento? Como na sociedade de controle nada se conclui, os fluxos seguem... a 

pergunta fica: como nos liberarmos? 

Não há a resposta, o modelo, a reforma, a forma, ou a qualificação, o que há é a 

manutenção no fluxo, e, nele, há saídas. Saídas para quem procurar. Saídas que remetem a 

estar atento para aquilo através do que querem nos atualizar, estar atento para as maneiras 

como as possíveis invenções de liberdade podem ser capturadas pela escola democrática. 

Saídas para quem está atento para a produção de polícia como conduta, para pensar o tempo 

presente e o que estamos fazendo com ele ao invés de preparar para o futuro. Estar atento para 

o que a escola está produzindo neste momento. Escola e escolares continuam... A escola 

continua... Ela forma, formata, reforma, propicia formatura, qualifica e certifica... É uma 

maquinaria e constitui-se num grande negócio. Ensina a responder comandos, ensina a ser 

polícia de si e dos outros. Ser gestor, ser empresa de si, já somos, controlamo-nos e 

controlamos os outros, fazemos negociações. O que pode permanecer é o convite de Foucault 
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ao reposicionamento, à questão do governo de si, à estética da existência. O que pode 

permanecer é a procura de saídas... 

Há saídas? Sim há saídas. Essa tese foi uma saída para eu pensar as práticas de gestão. 

Foi uma saída para lidar com os incômodos, para, ao lidar com eles, pensar em linhas de fuga, 

em possibilidades, que não sejam de tentar reformar e colocar algo no lugar. Uma das saídas 

que encontrei ao escrever foi buscar o não pertencimento ao que está posto. O que escrevi faz 

sentido para mim porque está conectado com o que aprendo, busco, movimento a cada dia. No 

exercício da função de gestora busquei construção de coletivos, criar espaços de diálogos, 

fazer amigos, quebrar protocolos, inventar algumas coisas com pessoas que também tinham 

esse desejo, viver com pensadores nocivos a ordem e que abalam doutrinas. No que escrevo 

busco conexões com as formas de agir. Nelas algumas perguntas: quem em mim quer o que eu 

estou dizendo que quero? Como estar aqui sem me apaixonar pelo poder? Ou ainda: o que está 

em jogo? Qual a guerra? 

A tese significou uma saída, um esforço analítico para meu esclarecimento e talvez 

para outras pessoas que lerem. Suscitou o desaparecimento progressivo da angústia, de alguns 

incômodos; significou pensar em pequenas práticas subversivas enquanto professora e gestora 

que somadas ao longo dos anos criaram espaços de liberações para mim e para outros; 

significou um rompimento com decisões padrões esperadas, como permanecer em alguns 

lugares, cargos ou funções para procurar lugares possíveis de buscar uma estética de vida mais 

liberta, abolindo aos poucos o castigo em mim e impedindo meu encarceramento e de outros. 

Em função da recusa de não ser responsável pelo mundo institucionalizado, de não desejar 

monitorar, vigiar, punir e controlar. Significou um esforço de análise a qual acredito que foi 

potencializador de outros e novos incômodos. 

A saída é a vida, estar vivo, permanecer vivo, lutar pela vida. A saída é a potência de 

vida. E a vida está onde há resistências, invenções, experimentações, a vida está no próprio 
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indivíduo. A saída é o indivíduo, nele as possibilidades de inventar, de arruinar, de criar 

espaços coletivos, para além dos protocolos e das cumplicidades, a busca de pares, a 

possibilidade de construir coletivos, a buscar de sociabilidades. Buscar construir associações 

de únicos, ―as associações entre únicos são em feixes‖ (PASSETTI, 2003 : 278), e ―mais do 

que resistências as associações de únicos são geradoras de afirmações‖ (Idem. 2003 : 279).  

Segundo Deleuze ―afirmar não é carregar, atrelar-se, assumir o que é, mas, ao contrário, 

desatrelar, livrar, descarregar o que vive. Não carregar a vida com o peso dos valores 

superiores, mesmo heróicos, porém criar valores novos que façam a vida leve ou afirmativa‖ 

(2006 : 115). Abrir possibilidades de existências singulares, de mais e sempre mais vida e, vida 

leve.  

Então, há saída e ela está no próprio indivíduo e nas suas relações, nos espaços que 

cria, nos que desmorona, naqueles que quebra para poder passar, na possibilidade de arruinar 

as comunicações e as convocações constantes. Possibilidades de desmontar as relações 

hierárquicas e de subordinação, desmontar a autoridade central. Possibilidades de viver sem 

pensar em agradar, em buscar consenso. Encontro saídas no fim das punições, dos 

encarceramentos, monitoramentos, controles criando condições para dizer como Bartleby: 

―Preferiria não‖
91

, conseguindo como escreveu Foucault: ―não se apaixonar pelo poder‖. 

Em vez de ser um modelo de gestor democrático e ocupar-se o tempo todo, monitorar 

a si e aos outros, ter e gostar da postura de polícia, pensar na possibilidade de ser um artífice, 

aquele que aprende fazendo, que está cercado de aprendizes e de ferramentas e com eles pode 

inventar possibilidades de viver. Deixar de agir como consumidor criando condições de 

possibilidades para pensar como artesão, o bom artesão é mais do que um técnico mecanizado, 

do que um gestor qualificado e certificado, é alguém capaz de pensar por meio do fazer. 

Atentos para as máquinas de capturar, seja a competição, a comunidade, a escola, o excesso de 

                                                 
91

 Bartleby, o Escrivão um livro de Heman Melville. 
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informação, a convocação a participação, a democracia, a responsabilização por mim, pelo 

outro, pelo planeta. Insurreições! Insurreição contra todos os confortos! 

Anarquismo como estilo de vida! Práticas que se expandem no dia-a-dia das 

associações. Práticas que buscam acabar com prisões, castigos, práticas de revolução 

permanente que compõem um estilo de vida. Práticas que buscam combater as condutas 

pretensamente hegemônicas na atualidade. Práticas capazes de questionar as renovadas 

normalizações na sociedade de controle. Insurreições, revoluções permanentes resistências em 

fluxo na sociedade de controle. 

 

 

Os fluxos seguem ... as afirmações também. 

 

 

"No real da, vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam.  

Melhor assim. Pelejar por exato, dá erro contra agente. Não se queira" 

João Guimarães Rosa 
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Apêndice 1 – roteiro de entrevistas; 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Esse roteiro serviu para nortear uma conversa com os diretores em exercício na rede pública 

de ensino de Blumenau sobre escola, gestão democrática e formação de gestores. 

 

 

1. Dados pessoais 

 

2. Formação Acadêmica  

 

3. Progressão Profissional 

 

 Trajetória  

 

 Como chegou na gestão?  

 

 Quanto tempo tem de experiência em gestão?  

 

4. Características que considera essenciais para o exercício da gestão.  

 

5. Fez algum tipo de formação específica para o exercício da gestão? Qual, quando, 

duração, instituição?  

 

6. Em caso afirmativo, quais contribuições da formação para o exercício da gestão?  

 

7. O que é gestão democrática? 

 

8. Como vivencia na escola as aprendizagens do Progestão.  

 

9. O que é ser um gestor democrático? 

 

 

 

 


