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RESUMO 

Estudamos as significações político-pedagógicas das gestões modernizantes e 
populistas no estado de Pernambuco, especificamente no município de Limoeiro – 
Pernambuco, cujos objetivos foram analisar as significações institucionais da prática 
pedagógica da atual Gerência Regional de Educação (GRE) do Vale do Capibaribe 
e dos diretores escolares dessa regional; analisamos, também, as significações 
político-pedagógicas na gestão educacional modernizante da atual Secretaria 
Estadual de Educação de Pernambuco; caracterizamos as relações 
interinstitucionais estabelecidas entre a GRE e diretores de escolas dessa regional; 
historicizamos brevemente a emergência do Projeto Político Pedagógico no Brasil e 
em Pernambuco, acreditando que seus resultados nos revelassem as trilhas do PPP 
em PE. Utilizamos abordagens macrossocial (documentos do PPP, história política 
do município e do PPP) e microssocial (observações das reuniões e ambientes, 
entrevistas e questionários). Percebemos que os governos estaduais têm deixado 
bastante evidentes que os PPPs não são relevantes nas suas políticas de gestão, 
ficando sempre em segundo plano, muito embora estejam presentes nos discursos 
educacionais. Contudo, isso não quer dizer que não desenvolvam uma prática 
pedagógica. Entendemos que o mundo se efetiva por rede simbólica, e a que 
prevalece em nossa sociedade é a patrimonial. A história política deste município 
está assentada no familismo, nos favores e na hierarquização. O PPP emerge das 
lutas sociais e democráticas. Essas duas realidades não se entrecruzam 
satisfatoriamente neste município. O atual governo prioriza o programa Gestor Nota 
10 (GN10) em vez da construção do PPP. O PPP aparece apenas como uma 
pequena “peça” dessa engrenagem. A prática pedagógica adotada nas reuniões da 
GRE são bancárias e persuasivas para a defesa do GN10, não havendo diálogo, 
mas inculcação dos conceitos e discursos do GN10, e, as divergências e os 
conflitos, quando emergem, são normalmente abafados. As relações 
interinstitucionais preponderantes da GRE com os diretores são de passividade e 
aceitação da hierarquia por parte destes, apesar da existência de resistências e 
críticas (sendo alguns membros do sindicato dos professores). A metade dos 
diretores não se associou a entidades políticas - apenas 1/3 está sindicalizada. Ou 
seja, os diretores que são convidados a realizar gestão democrática e participativa 
não têm histórico de associação política. A GRE recorre, também, ao discurso 
religioso e patriarcal (recorrência ao governador) para desenvolver capacitação. 
Podemos deduzir que sua prática pedagógica assenta numa estrutura mesclada de 
patrimonialismo e gestão de resultados com certa concordância passiva por parte de 
diretores, que fazem parte dessa rede simbólica: hierarquizada, de favores, bancária 
com uma ideologia centrada no individualismo, na quantofrenia e na gestão dos 
resultados. 
 
Palavras chave: Projeto Político-Pedagógico, patrimonialismo, gestão de resultados 



 

ABSTRACT 

We studied the political and pedagogical’s meanings of the modernizing and populist 
administrations of the state of Pernambuco, specifically in the city of Limoeiro-
Pernambuco, whose goals were to analyze the institutional meanings of the 
pedagogical practice from the current Regional Management Education (“GRE”) in 
the region of Vale do Capibaribe and their school principals;  we analyzed also the 
political-pedagogical meanings in educational modernizing administration of the 
current State Department of Education in Pernambuco; we characterized the inter-
institutional relations established between the “GRE” and school principals of this 
regional institution; briefly historicized the emergence of the Political Pedagogical 
Project (“PPP”) in Brazil and Pernambuco, believing that their findings will reveal the 
tracks of “PPP” in Pernambuco. We use macro approaches (PPP documents, 
political history of the municipality and the PPP) and micro (observations of meetings 
and environments, interviews and questionnaires). We realize that state governments 
have made quite clear that “PPP’s” are not relevant in their management politics, 
being always in the background, even though they are present in educational 
discourses. However, this does not mean they do not develop a pedagogical 
practice. We understand that the world is effective for symbolic network, and that 
prevails in our society is the patrimonial. The political history of this city is seated in 
the family, favors and the hierarchy. “PPP” emerges from the democratic and social 
struggles. These two realities are not sufficiently intertwined in this city. The current 
government prioritizes the program “Managers Note 10” (GN10) instead of building 
the “PPP”. The “PPP” appears only as a small "piece" of this machine. The 
pedagogical practice adopted at meetings of “GRE” is persuasive to the defense of 
“GN10”, with no dialogue, only pointing the concepts and discourses of “GN10”. The 
differences and conflicts, when they emerge, are usually hidden. Interinstitutional 
relations prevailing in “GRE” with the directors are of passivity and acceptance of 
hierarchy by them, despite the resistance and criticism (being members of the 
teachers union). Half of the directors not associated with political entities - only one 
third are unionized. That is, directors who are invited to create participatory and 
democratic management have no history of political association. The “GRE” uses, 
too, the religious discourse and patriarchal (recurrence to the governor) to develop 
training. We can deduce that their pedagogical practice is based on a mixed structure 
of patrimonialism and results management with some passive agreement by directors 
who are part of this symbolic network: hierarchical, based on favors, bank, with an 
ideology centered on individualism, in “quantofrenia” and management of results. 
 
Keywords: Political-Pedagogical Project, patrimonialism, results management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O caminho profissional percorrido até a construção desta dissertação deu-se 

ao ingressarmos na gestão de uma escola pública e nas reflexões suscitadas no 

embate entre a teoria e a prática. Na época, já despertava o interesse em 

compreendermos a construção e vivência do Projeto Político-Pedagógico da escola 

onde atuamos durante 30 anos, outrora como professora e atualmente como diretora 

eleita pela comunidade por duas vezes. Da mesma forma nos indagávamos a 

respeito do processo de construção e vivência dos Projetos Político-Pedagógicos em 

nosso cotidiano e na realidade das demais escolas públicas da região. Com o auxilio 

da memória, resgatamos alguns encontros pedagógicos realizados na década de 80, 

quando eram implementadas, pela Secretaria de Educação, a reflexão e construção 

dos Planos de Ação das escolas públicas da rede estadual de ensino, onde 

iniciamos nossa vida profissional.  

Dessa forma, transformamos essa experiência como docente e como diretor 

escolar em objeto de pesquisa, focando as políticas educacionais e a 

implementação do PPP nas escolas da rede estadual. Entretanto, percebemos 

nessa caminhada o quanto esse instrumento de fortalecimento da democracia nas 

escolas através do PPP tem se esvaziado. Parece-nos que recentemente o mesmo 

não tem sido valorizado pelas políticas públicas, especialmente em nosso estado, 

desde sua implementação nas escolas. Percebemos que os governos responsáveis 

por políticas educacionais têm deixado bastante evidente que os PPPs não são 

instrumentos relevantes na construção de suas políticas de gestão, ficando sempre 

em segundo plano, muito embora estejam presentes nos discursos educacionais. 

Em nossas investigações da dissertação, que ampliaram e modificaram nossa 

compreensão da realidade educacional, notamos uma grande dificuldade no acesso 

quanto na própria manutenção das documentações que envolviam as orientações 

sobre PPP no estado de Pernambuco durante o período descrito. É interessante 

notar o descaso com que foi tratado o tema pelas gestões que estiveram à frente da 

Secretaria de Educação, justamente por não se preocuparem em preservar 

documentos importantes e fundamentais para pesquisas sobre o tema. Ao 

solicitarmos a documentação necessária à SEE, à GRE (Gerência Regional de 

Educação do Vale do Capibaribe) e às escolas, deparamo-nos ora com omissão, ora 
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com a falta de documentação ou queima de arquivos significativos ao resgate 

histórico das ações e políticas desenvolvidas em Pernambuco, ao ponto de ouvirmos 

de alguns servidores que, nas ocasiões de mudança governamental, muita 

documentação foi incinerada, ou enviada ao lixo. Obras e documentos se perderam 

ao longo do tempo e, portanto, deixam de retratar esse momento peculiar e muito 

importante do processo de formação das escolas públicas para construção do PPP 

pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 

Apesar dessa dificuldade, conseguimos resgatar alguns documentos de 

governo sobre o PPP e identificar o desprezo por essa experiência.  

Atualmente, Pernambuco tem como governador Eduardo Campos, neto do 

ex-governador Miguel Arraes de Alencar (PSB - 1987) que esteve à frente do 

governo por duas gestões. No governo atual, foi implementado o Programa de 

Modernização da Gestão Pública que, segundo seu sítio oficial, é um programa que 

 
[...] está focado na melhoria dos indicadores educacionais do Estado, 
trabalhando a gestão por resultados. Ele tem como objetivo consolidar nas 
unidades de ensino, a cultura da democracia e da participação popular, 
baseada em diagnóstico, planejamento e gestão. Esse trabalho vem sendo 
desenvolvido em parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o 
Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG). 
 

 

Este programa defende uma política de modernização pautada num “novo 

modelo de gestão” em que, a partir de seminários regionais, contando com a 

participação popular, como o sítio descreve, foram diagnosticadas as necessidades 

de cada região, desencadeando assim os objetivos estratégicos que deveriam ser 

cumpridos ao longo da gestão. É interessante notar que no governo de Miguel 

Arraes (1987) aconteceram encontros regionais idênticos, porém nomeados como 

Fóruns Itinerantes; segundo Sampaio, esses fóruns “constituir-se-iam no espaço 

privilegiado para formulação da Política Educacional do Estado para o quadriênio 87 

– 90” (SAMPAIO, 2002, p. 120). O discurso parece o mesmo, porém o caminho 

percorrido curiosamente parece ter sido outro: enquanto o governo Arraes 

implementa o PPP, com o discurso de valorizar a humanização, investir na 

democratização, o governo do seu neto Eduardo Campos, embora inclua um 

discurso democrático, adota métodos de dimensão gerencial que se fortalecem no 

ideário neoliberal. 

 



 15 

Quanto ao PPP, acreditamos que, se o mesmo não tem sido priorizado, não 

significa dizer que o governo não tenha uma concepção pedagógica, pelo contrário, 

os métodos de gestão (transbordados nas reuniões) e as relações interinstitucionais 

e pessoais desenvolvidas informarão o valor pedagógico que está institucionalizado, 

invisível, o que exigirá uma interpretação (LEVY, 2000).  

Adiantemos logo nossa compreensão de prática pedagógica como toda ação 

desenvolvida na área educacional, numa situação relacional, em que acontece a 

construção do processo de ensino-aprendizagem. A prática, ou seja, o exercício de 

ações planejadas e desenvolvidas pelos docentes, ações realizadas não somente na 

sala de aula, está impregnada da dimensão pedagógica sem, no entanto, distanciar-

se da prática social que a influencia e que está enraizada histórica e culturalmente. 

Esta é compreendida, também, como um campo de ambivalências, conflitos, em que 

os sujeitos estão implicados com a comunidade e a instituição que os fazem e os 

cercam. 

Essa invisibilidade educativa se efetiva no que Tadeu Silva (1992) e outros 

chamarão de currículo oculto; aquele chama a atenção de que tanto a codificação do 

conhecimento como a sua transmissão estão estratificadas, o que, por sua vez, 

reproduz as desigualdades inscritas nos diferentes grupos sociais. Portanto, nossa 

preocupação será a de estudar as significações instituídas na prática pedagógica da 

gerência regional de educação e sua tensão e contradição com os diretores de 

escolas. Há uma expressão de conhecimento de valores e intencionalidade nas 

práticas destes que implementam uma política de gestão.  

Essa modificação e subvalorização do PPP se expressam pela política de 

qualidade e de resultado percebida na gerência regional de educação no município 

de Limoeiro e adotada pela gestão modernizante da rede estadual de educação e 

que, coincidentemente, é adotada pelo neto de Arraes. Chamamos a atenção para 

essa interessante contradição, pois parte do mesmo grupo político que elaborou e 

implementou o PPP nas escolas pernambucanas faz parte do atual governo, que, 

aparentemente, desvaloriza ou desconsidera aquilo que foi implementado. 

Assim, objetivamos: 

 

• Analisar as significações institucionais da prática pedagógica da atual 

Gerência Regional de Educação do Vale do Capibaribe e dos diretores 

escolares dessa regional; 
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• Analisar as significações político-pedagógicas na gestão educacional 

modernizante da atual Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco; 

• Caracterizar as relações interinstitucionais estabelecidas entre a Gerência 

Regional de Educação do Vale do Capibaribe e diretores de escolas dessa 

regional;  

• Historicizar brevemente a emergência do projeto político-pedagógico no 

Brasil e em Pernambuco; 

 

Os últimos governos do Estado, Joaquim Francisco (PFL), mandato de 1991 a 

1994; Jarbas Vasconcelos (PMDB), mandato de 1999 a 2006; e Eduardo Campos 

(PSB), mandato de 2007 a 2011, negligenciam a implementação do PPP. Os dois 

primeiros valorizaram mais o papel do diretor no processo de gestão. Deste último, 

trataremos com mais detalhe no transcorrer da pesquisa, por ser o governo que está 

implementando a política modernizante atual (subvalorizando PPP) e que está em 

nosso foco. 

Entendemos que esses governos são representantes dos valores capitalistas, 

mas reconhecemos que o capitalismo tem uma história, faz parte de uma 

configuração social, e, no nosso caso, uma história centrada nos valores 

patrimonialistas, ou seja, prevalecência do privado sobre o público, hierarquização 

social e política de favores. Diversos estudiosos das humanidades vêm destacando 

a força patrimonial em nossa sociedade, a singularidade da instauração da 

República brasileira, a cidadania relacional, tais como Raimundo Faoro (2004), 

Sérgio Buarque de Holanda (1994) José Murilo de Carvalho (1990), Roberto Da 

Matta (1997). Essas significações patrimoniais orientam a prática pedagógica e as 

relações sociais na medida em que elas servem e se reproduzem através dos 

vínculos sociais – em rede simbólica – e sendo são feitas. Nos símbolos que 

circulam nessas redes há uma dimensão consciente (e intencional) e inconsciente  

(CASTORIADIS, 2001). Assim, há uma (re)produção estrutural de hierarquia, se 

aceitarmos o pensamento de Roberto da Matta. 

A partir da década de 1980, percebemos o surgimento das políticas de 

democratização da educação, tendo na Constituição Federal um dos principais 

princípios, “a gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (art. 206, VI), 

assim como na LDB, que estabelece que “os sistemas de ensino definirão as normas 

da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas 
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peculiaridades”, destacando ainda “a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola” (art.3º, VIII). 

Ora, o PPP será expressão histórica da derrota dos governos dos militares e 

da instauração do governo “democrático”. Falar do PPP é reconhecer que ele é 

produto das lutas democráticas da sociedade civil, que esta é originária da 

redemocratização política brasileira. Redemocratização que expressa suas 

ambiguidades e limites, como afirma Martins: 

 

(...) a década de 90 emerge apresentando grandes incoerências: uma 
democracia consolidada nas instituições e nas regras formais do jogo 
político, mas que convive, cotidianamente, com a violência, a violação dos 
direitos humanos, a incivilidade nas relações sociais (...) (MARTINS, 1998 p. 
51). 
 
 

Possivelmente expressando esse contexto político-ideológico, o PPP é 

instituído por governos e expressa as forças políticas emergentes na 

redemocratização, sendo objeto de pesquisa de vários estudiosos brasileiros. As 

diversas pesquisas realizadas em âmbito nacional sobre o PPP focam a 

representação no cotidiano; o Fórum Itinerante do governo Arraes; a relação 

dialética entre sociedade e escola; a participação como categoria central da 

construção do PPP; o PPP como projeto emancipatório; compreensão do PPP 

através de abordagem da psicologia histórico-cultural.  

Assim, Silva (1996) resgata os Fóruns Itinerantes de Educação do estado de 

Pernambuco no Governo Arraes 1987/1990, auxiliando na compreensão desse 

período histórico que trouxe as ideias de um redimensionamento da política 

educacional. 

Almeida (1997) investigou o processo de implementação do PPP nas escolas 

da rede municipal de Natal, especificamente, a respeito do processo de elaboração 

do PPP em uma das escolas do município citado, utilizando como pressuposto 

básico a pesquisa qualitativa em educação. As estratégias utilizadas em sua 

pesquisa foram principalmente a observação participante e a entrevista, que, 

segundo ele, permitiram a descrição da realidade e a apreensão dos sentidos que os 

sujeitos atribuem a esta, procurando compreender como os sujeitos percebem, 

explicam e descrevem seu cotidiano.  
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Marques (2000), por sua vez, utiliza em sua pesquisa a teoria das 

representações sociais realizadas em três escolas da Região Metropolitana do 

Recife, especificamente no Cabo de Santo Agostinho; segundo a autora da 

pesquisa, “à escolha desse município se deveu a composição de forças da gestão 

municipal, que se apresentam no campo progressista popular”. Com isso, a mesma 

buscou observar os Conselhos Escolares e seu entendimento sobre PPP. 

Consoante ela, essas escolas já tinham uma vivência e aprofundamento sobre o 

tema há dois anos, apesar deste não ser sistematizado. É interessante destacar que 

nas três escolas pesquisadas a própria autora afirma que os conselhos escolares 

funcionavam como Unidades Executoras (UEXs), o que demonstra, a nosso ver, 

pouca conscientização a respeito de uma reflexão crítica a respeito do real papel de 

um Conselho Escolar, pois a lógica da UEX é a lógica da política gerencialista. Para 

desenvolver essa pesquisa, a pesquisadora utilizou três técnicas, como associação 

livre, entrevista e, por fim, realização de desenho, na tentativa de perceber as 

representações sociais vigentes.  

Pedroza (2005), em seu estudo, analisou as mudanças ocorridas na gestão 

de uma escola estadual, no interior de Pernambuco, optando por uma metodologia 

que vislumbrasse, como ela mesma descreve, esse objeto no contexto socio-

histórico. As categorias analíticas foram levantadas através de análise documental, 

observações e entrevistas semiestruturadas, assim como de reflexões sobre 

construção do PPP, participação dos conselhos escolares e democratização ante a 

vivência do PPP. 

Podemos destacar, ainda, estudos como o de Santos (2004), com pesquisas 

realizadas no Colégio de Aplicação e no Colégio Universitário, analisando as 

peculiaridades da gestão e o processo de construção do seu PPP na região do 

Maranhão. Como referenciais teórico-metodológicos o autor utilizou diversas fontes 

primárias escritas, entrelaçadas às secundárias de caráter educacional, sociológico, 

filosófico, com ênfase na história cultural. Baseando-se em Gramsci, Sandra Regina 

discute o PPP e sua construção compreendendo que sociedade e escola 

transformam-se simultaneamente no processo social. 

Garcia (2004), com a proposta de realização de uma pesquisa exploratória, 

para obter uma visão geral do PPP na Rede Municipal de Educação de Natal, 

utilizou como estratégia para coleta dos dados a observação participante e as 
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entrevistas “procurando compreender como os sujeitos percebem, explicam e 

descrevem seu cotidiano” (GARCIA, 2004, p. 20).  

Gesser (2002), através de uma pesquisa documental bibliográfica e de 

campo, investiga o processo de elaboração e execução do PPP, no período de 1995 

a 1998, na rede estadual catarinense, defendendo a hipótese de que o PPP, quando 

construído com a participação da comunidade, constitui uma alternativa de mudança 

das relações de poder, garantindo mais democracia na escola e a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Santos (2007) apresenta os limites e possibilidades na implementação do 

PPP no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Porto (2007), analisando 

as relações entre histórias de vida de lideranças do MST e o envolvimento com lutas 

sociais pelo reconhecimento identitário e a construção do PPP emancipador voltado 

para a transformação social, assim como as implicações da política nacional e do 

movimento de educadores, suas práticas e resistências. O autor utilizou o 

cruzamento de vozes colhidas de fontes primárias (escritas e orais) e as fontes 

secundárias (história cultural) e, a partir daí, constatou algumas concepções teórico-

filosóficas que inspiraram as práticas educativas do PPP libertador, baseado na 

concepção freireana.  

Menezes (2006) pesquisou a concepção do PPP a partir de uma leitura 

gramsciniana, no contexto da educação Lassalista, adotando a pesquisa qualitativa 

de natureza bibliográfica e documental como metodologia para análise do conteúdo.  

Asbahr (2005), com o objetivo de compreender o processo de atribuição de 

sentido pessoal à atividade pedagógica e a importância do PPP nas ações 

pedagógicas a partir da psicologia histórico-cultural, desenvolveu seu estudo através 

de observações do cotidiano escolar, análise documental e entrevistas. 

Os estudos analisados têm em comum, a respeito do PPP, a importância do 

mesmo para a gestão pedagógico-administrativa, o envolvimento da comunidade e 

sua implementação nas mais diversas realidades educativas, tendo como categorias 

democratização, participação, autonomia. Outros focalizam a representação social 

no cotidiano.  As escolas são analisadas nas suas próprias esferas, nas formas 

instituídas, não compreendidas como parte de uma rede simbólica que ultrapassa a 

instituição educacional. 

As pesquisas anteriormente mencionadas estudam as políticas de 

implementação do PPP, as experiências em espaços educativos os mais diversos, 
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os partícipes na construção desses projetos, os limites, as possibilidades e a 

democratização como peça fundamental na construção do mesmo. Adotando 

metodologias e análises documentais, entrevistas e questionários, no caso desta 

pesquisa, acreditamos trazer um diferencial no estudo das significações político-

pedagógicas do PPP, por trabalharmos com o simbólico e articulação macro/micro. 

O próprio PPP é desnaturalizado aqui: ele é percebido como uma criação socio-

histórica, produto de lutas sociais de um determinado tempo em que, quando 

instituído em corpo legal, atores diferentes tentam implementar um PPP que tem sua 

gênese histórica datada e que será reinterpretada por outros atores em tempos 

históricos diferentes (governadores e diretores de escolas). 

Por isso, decidimos realizar a nossa pesquisa buscando estudar o 

macro/micro, o político e o cotidiano educacional, o socio-histórico, o simbólico, nas 

reuniões da GRE do Vale de Capibaribe (representante direto da Secretaria), porque 

nos revelariam as práticas pedagógicas inerentes e o imaginário social que permeia 

a instituição educacional – a escola ou a SEE não devem ser analisadas 

fragmentariamente, mas como um sistema simbólico. Os estudos sobre a 

implementação de políticas públicas, reformuladas ou desenvolvidas ao longo da 

história da educação em nosso país, os processos socio-histórico-políticos do 

município investigado, informam significados e contornos que revelam o tipo de 

sociedade que instituímos. 

Segundo Castoriadis (1982, p. 166), compreender, e, mesmo, simplesmente 

captar o simbolismo de uma sociedade, é compreender as significações que esta 

carrega, levando em consideração as condições socio-históricas das instituições 

existentes.  

Por isso focamos, também, nossa investigação nas interações 

interinstitucionais estabelecidas entre diretores escolares e a gerência regional, 

buscando compreender as relações que expressam valores “implícitos”, “ocultos”, 

“invisíveis”, que norteiam a prática, o fazer, o relacional na construção do PPP (ou 

na sua negação), contrastando com os discursos dos programas sobre o PPP e sua 

gestão como a dimensão emergente histórica do PPP como “instrumento”, guia e 

diretriz da gestão pedagógica. 

De tudo o que foi exposto, indagamos: 
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1. Se o discurso do atual governo defende a consolidação da cultura democrática 

e a participação popular, quais tensões e contradições se estabelecerão numa 

ordem social-histórica patrimonialista? 

2. Quais e como vêm sendo desenvolvidas as práticas pedagógicas da GRE do 

Vale do Capibaribe? 

3.  Quais valores e significados estão sendo instituídos nos programas de gestão 

democratizante atuais adotados pela SEE de PE para os diretores escolares? 

4. Quais relações interinstitucionais têm sido estabelecidas entre a SEE e os 

diretores de escolas? 

5. Se há uma história da gestão escolar pública pelo projeto político-pedagógico, 

qual e como ela vem se efetivando historicamente?  

 

Por conseguinte, para atender ao que propõe este trabalho dissertativo, 

organizamo-lo em quatro capítulos.  

O Capítulo 1, denominado Projeto  Político-Pedagógico , se refere ao Projeto 

Político-Pedagógico em seus aspectos históricos e teóricos. Pretendemos, aqui, 

traçar uma trajetória histórica, assim como aprofundamentos teóricos sobre o PPP. 

Isso porque acreditamos que o PPP é “produto” de um tempo socio-histórico, 

datado, que carrega significações permutáveis: as significações sociais do PPP, 

para as classes governantes, não são as mesmas na sua origem. Por outro lado, o 

PPP é produto, também, de formulações teóricas, sob certos aspectos, progressistas 

e, consequentemente, críticas e reflexivas da prática pedagógica num ambiente 

democrático, ficando no polo oposto do discurso de gestão de resultados. 

O Capitulo 2, Projeto Político-Pedagógico em Pernambuco , traz uma 

análise dos documentos utilizados pela Secretaria de Educação no estado de 

Pernambuco no que se refere ao PPP. Este capítulo visa identificar e analisar as 

significações do PPP adotadas pelo estado de Pernambuco. Analisa a concepção 

dos documentos que tratam da gestão pedagógica do Estado na educação – desde 

a gestão do governador Joaquim Francisco (1991-1994) até a atual. Este capítulo 

ajudará a entender a historicidade política do PPP de Pernambuco: sujeitos políticos, 

representações e categorias chave que orientam o discurso de uma época. Identifica 

e caracteriza os discursos dos governos sobre o PPP, contribuindo para clarificá-lo 

na medida em que é possível, por analogia, entender as diferenças e semelhanças 

dos discursos que constroem o PPP concretamente. Este capítulo possibilitará, 
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também, identificar o discurso sobre o PPP do governo atual e compará-lo com 

outros antecedentes – apontando diferenças e mudanças historicamente. 

O Capítulo 3, Município de Limoeiro: aproximações , objetiva articular a 

análise política e histórica das forças políticas que comandam o município e a 

política educacional, buscando compreender os nexos simbólicos que orientam sua 

prática. Da mesma forma que o PPP é produto das lutas sociais, e de intervenção de 

atores diversos, a sua implementação exigirá identificar as forças políticas que o 

estão implementando, na medida em que o PPP não é apenas uma sigla ou uma 

referência teórico-conceitual, mas um valor, repleto de significações socio-históricas 

de sujeito, educação e ideologia. Pretende este capítulo, também, identificar as 

forças políticas que historicamente se propõem implementar políticas 

autoproclamadas como democráticas, participativas e modernizantes, associando-as 

com os discursos de reforma de gestão pedagógica e administrativa. 

No Capítulo 4 Gerência Regional de Educação , estudamos a dimensão 

simbólica no cotidiano e nas reuniões da Gerência Regional de Educação do Vale 

do Capibaribe, assim como a SEE e suas relações com os diretores escolares, com 

o intuito de apreender os valores pedagógicos realizados no fazer relacional e seu 

nexo e contrastando-o com o fazer político local e com o discurso dos programas 

sobre o PPP. Este capítulo apresentará o vivido nas relações interinstitucionais da 

GRE (as reuniões) com os diretores de escolas e o perfil político-educacional dos 

diretores através dos questionários empregados.  

Culminando com a Conclusão , que como o próprio tema já diz, analisa os 

dados, a partir das observações e entrevistas aplicadas na pesquisa, relacionados 

com o PPP e o acompanhamento da vivência dos PPPs nas escolas 

pernambucanas. 
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2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa desenvolvida em torno da investigação sobre o objeto deste 

estudo buscou analisar as significações institucionais atribuídas à prática 

pedagógica da GRE e suas relações com os diretores educacionais das escolas da 

rede pública estadual de ensino de Limoeiro. Estudamos as significações da SEE 

(programas sobre o PPP) e da direção da Gerência Regional de Educação do Vale 

do Capibaribe e suas relações interinstitucionais com os diretores de escolas. O 

estudo realizou-se especificamente na sede da Regional, localizada no município de 

Limoeiro – Pernambuco, no período que compreende os anos de 2008 a 2010, 

época que se refere ao governo de Eduardo Campos.  

Optando por uma abordagem qualitativa, investigativa e analítica da 

realidade, realizamos uma abordagem socio-histórica-institucional visando revelar os 

valores, as significações que norteavam a prática pedagógica daqueles que 

conduziam o cotidiano da GRE. Recorremos, também, às entrevistas, com objetivos 

históricos e de análise dos documentos oficiais sobre o PPP, assim como às 

observações das reuniões da GRE com os diretores das escolas, visando identificar, 

compreender e analisar as significações emergentes das práticas institucionais. 

Em síntese, fizemos uma abordagem estrutural/histórica (documentos oficiais, 

históricos e entrevistas) e microssocial (observação do cotidiano, reunião e 

entrevistas). 

Os documentos da SEE foram conseguidos com muita dificuldade, já que não 

existem disponíveis esses documentos que foram inauguradores do PPP no Estado 

– talvez esse já seja mais um indicador do desprezo do governo para com o PPP. 

Tivemos que recorrer aos diretores escolares que atuam na rede e ao acervo 

pessoal do pesquisador. Tais documentos referem-se às Diretrizes Pedagógicas: 

Subsídio para a Organização da Prática Pedagógica nas escolas, de 1992; Coleção 

Paulo Freire, Série Política de Ensino, Política de Ensino e Escolarização Básica -. 

Secretaria de Educação e Esporte - Recife, de 1998; Projeto da Escola e da Vida: 

Cadernos de Gestão - Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, de 1997; 

Coleção Raízes e Asas -Gestão compromisso de todos – Volume 02, CENPEC – 

Centro de Pesquisas para Educação e Cultura; PROGESTÃO – Conselho Nacional 

de Secretários de Educação, CONSED, de 2001; assim como textos utilizados nas 
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formações continuadas para diretores escolares na atual gestão. Todo esse material 

foi sistematizado num quadro de análise documental que contém três colunas 

detalhando tipo do documento, síntese e categorias. Esse método visa, por 

recomposição de orações e/ou parágrafos, identificar a categoria temática que 

orienta o discurso. Iniciamos, assim, as leituras e coletas de textos que revelassem 

esse sentido, expressos através de diversos documentos, quando nos deparamos 

com as categorias autonomia, projetos pedagógicos, gestão, democracia, qualidade 

educacional e participação 

Para facilitar a compreensão dos documentos utilizados, organizamos uma 

tabela cronológica que apresentará os documentos, o período e governantes em 

cada época. 

Quadro 1 – Documentos dos Governos sobre gestão ped agógica  

Governo Documento Ano 
Joaquim Francisco de 
Freitas Cavalcanti (1991 a 
1994) 

Subsídios para a organização da Prática 
Pedagógica nas escolas. 

1992 

Joaquim Francisco de 
Freitas Cavalcanti (1991 a 
1994) 

Coleção Raízes e Asas 
Gestão compromisso de todos – Volume 02 
CENPEC – Centro de Pesquisas para 
Educação e Cultura 

1993 

Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) 

Diretrizes Pedagógicas: Subsídio para a 
Organização da Prática Pedagógica nas 
escolas, 1992 

1998 

Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) 

Projeto da Escola e da Vida 
Cadernos de Gestão 

1997 

Jarbas Vasconcelos (1999 a 
2002; 2003 a 2006) 

PROGESTÃO: como promover a construção 
coletiva do projeto pedagógico da escola? 
Brasília: CONSED – Conselho Nacional de 
Secretários de educação, 2001 

2001 

Eduardo Campos (2007 a 
2010) 

O projeto político pedagógico: a saída para a 
escola 
SEVERINO Antônio Joaquim 

2007 

Eduardo Campos (2007 a 
2010) 

Uma construção de gestão participativa no 
âmbito escolar. 
GARCIA, Jemima G. Barreira Cavalcante 

2009 

Eduardo Campos (2007 a 
2010) 

Sistemática de acompanhamento: Gestão 
Nota 10/ São Paulo: Global, 2008 e Textos 
utilizados no Programa Gestão Nota 10 do 
Instituto Ayrton Senna 

2009 / 2010 

 

Para os estudos históricos, coletamos dados de entrevistas de componentes 

da Secretaria de Educação do estado de Pernambuco e da Gerência Regional de 

Educação, através de entrevistas com técnicos que ocuparam cargos durante os 
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governos de Miguel Arraes (1995 a 1999), Jarbas Vasconcelos (2000 a 2006) e 

Eduardo Campos (2007 aos dias atuais).  

Isso se deu porque precisávamos realizar o resgate histórico do PPP em 

nosso Estado, possibilitando entender e localizar sua origem, desenvolvimento e 

minimização como política pública estadual. A professora da UFPE, Silke Weber, 

Secretária de Educação que inaugurou o PPP nas escolas públicas, Ieda Nogueira, 

diretora da DERE Grande Recife (1ª Gestão Silke) e Diretora Geral da Coordenação 

e Organização da Secretaria de educação do Estado de Pernambuco (2ª Gestão 

Silke), foram as primeiras entrevistadas. Outras foram: Eugenilda Coimbra, diretora 

de Desenvolvimento da Escola e do Estudante (1999 a 2002) e Gerente de Gestão 

da Rede Escolar da SEE/PE (2003 a 2006) no governo de Jarbas Vasconcelos; a 

professora Zélia Granja Porto, como Diretora de Educação Escolar, no governo de 

Arraes (1995 a 1999), e atual Gerente de Política do Ensino Fundamental da 

Secretaria de Educação de Pernambuco, no governo de Eduardo Campos; assim 

como realizamos entrevista com a diretora da Gerência de Educação Regional em 

Limoeiro. 

Após a entrevista, transcrevemo-la da forma como expressa na fala do 

entrevistado. Feito isso, para análise da fala, reportamo-nos às informações que nos 

apresentassem dados históricos de origem, personagens, ações sobre o PPP e sua 

implementação. Procuramos informações, também, no que dizia respeito às 

informações sobre o PPP no Brasil.  

As entrevistas feitas com aqueles dirigentes da Secretaria foram dirigidas 

para os aspectos narrativos históricos. Isso significa que as passagens selecionadas 

e utilizadas nesta pesquisa levaram em conta a identificação em suas falas de/sobre: 

personagens; acontecimentos; intenções; posicionamentos sobre ações 

desenvolvidas; datações; processos e método de implementação do PPP; 

prioridades político-educacionais. 

Na transcrição das entrevistas, detectamos alguns pontos em comum, assim 

como divergências, e, para termos uma visão geral das mesmas, construímos uma 

tabela que nos permitisse visualizar com maior certeza as categorias nas falas de 

cada entrevistado e sua compreensão sobre o objeto de pesquisa. Esta tabela foi 

construída conforme a descrita anteriormente. Para chegar a essa síntese, foram 
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necessárias várias leituras das transcrições e compreensão dos sentidos de cada 

entrevistado. 

Entrevistamos dois dirigentes escolares, sorteados entre o grupo que 

respondeu ao questionário, perfazendo um total de cinco horas de entrevista. 

Utilizamos um gravador digital e procedemos à entrevista, como orienta May (2004), 

no método semiestruturado: “as perguntas são normalmente especificadas, mas o 

entrevistador está mais livre para ir além das respostas”. Nesse caso, a entrevista foi 

planejada em duas etapas: por perguntas padronizadas sobre dados pessoais e, na 

segunda etapa, elaborando um guia de entrevista para realização da mesma, com o 

intuito de compreender “como os indivíduos decifram o seu mundo social e nele 

agem” (MAY, 2004, p. 169). Procuramos não interferir na fala do entrevistado, 

ouvindo atentamente e estando “aberta a uma maior amplitude e profundidade de 

informação (...) triangulando diferentes impressões e observações” (BAUER; 

GASKELL, 2007, p. 72). 

Optamos pela entrevista semiestruturada em busca de dados qualitativos que 

permitam uma interação que facilite a coleta de informações entre o entrevistado e o 

entrevistador. As informações foram agrupadas em um formato padronizado e 

entregue antes do início da entrevista. Para a entrevista, foi criado um “tópico guia” 

que trouxe segurança e tranquilidade para a realização de forma natural das 

entrevistas, tanto que deixou o pesquisador bastante à vontade na realização da 

mesma.  

Já quanto ao questionário, pretendíamos utilizá-lo com todos os 41 diretores, 

contudo, apenas 24 diretores devolveram o material devidamente respondido. 

O questionário (Anexo 1) visava buscar informações sobre quem eram esses 

diretores e que nos indicassem um perfil político-educacional. Isso ajudaria na 

análise das significações sociais destes com a GRE, já que entendemos que o 

mundo real se estabelece por redes simbólicas - essas informações nos trariam 

dados sobre o “grau”, ou tipo e a concepção de autoridade. Distribuímos o 

questionário em uma reunião realizada com os diretores na Escola Estadual Maria 

Rita, município de Orobó; durante a reunião, a técnica da regional explicou aos 

diretores que seria aplicado o questionário e convidou o pesquisador a falar um 

pouco e distribuir o instrumento. Após, aproximadamente, uma hora, os 

questionários foram recolhidos pelo pesquisador, porém alguns diretores pediram 

para entregá-los em outra ocasião. 
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O questionário foi estruturado em duas partes: a primeira se referia às 

informações pessoais e profissionais e a segunda, de cunho conceitual, tinha o 

objetivo de traçar um perfil daquele grupo pesquisado. Utilizamos esse questionário 

com os diretores escolares para que pudesse ser traçado esse perfil, e, a partir 

desses questionários, sortearam-se dois diretores para a entrevista. Além das 

entrevistas dos diretores, realizamos também entrevistas com técnicos responsáveis 

pela SEE. Da mesma forma que na entrevista aplicada aos diretores, a entrevista 

com os técnicos (Anexo 2) foi dividida em dois tipos: uma de cunho pessoal e outra 

de cunho histórico em que pudemos resgatar as significações práticas e políticas 

desenvolvidas nos três governos pesquisados, através das técnicas que trabalharam 

e ainda trabalham na SEE; outra intenção foi compreender os sentidos atribuídos 

pelos técnicos às políticas educacionais desenvolvidas pela SEE e GRE. 

A análise dos documentos do PPP, já exposta, anteriormente, no quadro, foi 

feita adotando o método e técnica de Flick (2004) que recorre a uma decomposição 

textual linha a linha. Contudo, recorremos ao parágrafo como corte temático e 

síntese categorial construída do próprio texto. Foi criada uma coluna com o texto, 

uma segunda com anotações temáticas extraídas da primeira e uma última coluna, 

que extraímos da coluna anterior, construindo uma síntese categorial.  

Esse método e essa técnica nos permitem analisar os sentidos que o autor do 

texto buscava construir em seu discurso e contexto que emergiam, possibilitando 

expor as significações presentes e compará-las com a prática efetiva no cotidiano 

das atividades da GRE e nas reuniões. 

Na análise da observação, tivemos como foco do olhar as interações 

interinstitucionais nas reuniões entre os diretores escolares e os técnicos da regional 

e da SEE, com a intenção de compreender as significações político-pedagógico-

sociais desenvolvidas pelos mesmos em seu contexto relacional simbólico.  

A postura adotada nas observações, pelo pesquisador, nesses 

procedimentos, era sempre de “neutralidade” e atenção para não fugir da 

“objetividade” do estudo, procurando ouvir, registrar e gravar mais do que interagir, 

tanto nas reuniões quanto nas entrevistas – contudo, sempre observando contextos, 

situações, comportamentos e atitudes. 

Partindo do pressuposto de que na sociedade brasileira predominam 

significações patrimonialistas, buscamos descrever o ambiente espacial da GRE 

(onde se realizam as reuniões com os diretores) – recorrendo ao gravador digital e 
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ao uso de máquina fotográfica - e analisar as reuniões através de categorias, como 

hierarquia, mandonismo, pessoalização, favores como laço social, ordem e 

masculinização. 

Realizamos mais de 30 horas de observação no cotidiano e nas reuniões. 

Procuramos como já manifesto anteriormente, ficar “neutra”, ocupando as cadeiras 

nas localizações laterais, o que nos possibilitou ter uma visão panorâmica da sala de 

reunião, no momento das reuniões, evitando conversas e contatos interpessoais. 

 

3 CAPÍTULO 1 PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
Dividimos este capítulo em duas seções: a primeira se refere aos aspectos 

históricos do PPP no Brasil e a segunda, às pesquisas já realizadas a respeito do 

Projeto Político- Pedagógico, aspectos teóricos. 

 

3.1 Projeto Político-Pedagógico no Brasil: Aspectos  Históricos. 

  

Não tem sido fácil encontrar fontes que tragam o PPP para o bojo da 

discussão dentro da história da educação brasileira. Encontramos indicativos que 

apontam o PPP e compreendem sua ação através de outras formas. Por isso 

garimpamos o tema nos mais diversos referenciais com a intenção de traçar uma 

retrospectiva histórica pontuando os aspectos relacionados à sua introdução, 

implantação e vivência na história da educação brasileira. Percebemos que o tema 

PPP passa a ser inserido num contexto mais amplo quando das tendências 

educacionais democratizantes que ocorreram no Brasil a partir dos anos 1980 e que 

colocam a escola como centro ativo do processo de gestão. 

Contudo, o debate da educação e da concepção pedagógica, na sociedade 

brasileira, em todo o território nacional, vem desde a década de 30. Pois os 

estudiosos vêm destacando que, no período colonial, preocupavam-se apenas com 

a formação de pequenos grupos na cultura artística, intelectual e de profissões de 

base profissional. A educação não era preocupação central. Assim, 

 

Tal escola não visava formar o cidadão, não visava formar o caráter, não 
visava formar o trabalhador, mas formar o intelectual, o profissional das 
grandes profissões sacerdotais e liberais, o magistério superior, e manter, 
enfim, a cultura intelectual, especializada, da comunidade, de certo modo 
distinta e independente da cultura do povo e, sobretudo, distinta e 
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independente de sua cultura econômica e de produção (TEIXEIRA, 1999, p. 
44). 
 

 

Se no período colonial se mantinha essa marca, com a Independência não 

ocorreu ruptura significativa. Conforme Teixeira (1999), o Brasil constituiu um 

“defeito” ao transpor a cultura européia; apesar de não ter a capacidade de atingi-la, 

“numa compensação natural, conseguiu o reconhecimento, por ato oficial, da 

situação existente como idêntica à ambicionada. Aplicávamos o princípio até a 

questões de raça, como o comprovam os decretos de branquidade dos tempos 

coloniais” (1999, p. 47). 

Somente no século XIX o Estado intervém na educação – a educação passa 

a ser um prestígio social. As matrículas estavam condicionadas às condições 

econômicas. De acordo com Teixeira (1999), a escola era inútil nesta concepção que 

vigorava porque sua filosofia afirmava que “quanto mais inúteis fossem os estudos 

escolares, mais formadores seriam eles da chamada elite que às escolas fora 

confiada. Não se sabia o que seus filhos iriam fazer, salvo que deveriam continuar a 

pertencer às classes mais ou menos abastadas a que pertenciam” (1999, p. 53). 

A República brasileira, nos seus quatro primeiros decênios, disponibilizou 

apenas quatro horas diárias para os estudos das crianças; e os docentes tinham que 

ter vários empregos simultâneos para garantir sua sobrevivência. A escola, diz 

Teixeira, “ministra em regra conhecimentos verbais, aprendidos por meio de notas, 

que se decoram, para a reprodução nas provas e exames, revivendo até a apostila 

ou a sebenta!”. Ela não introduz as mínimas noções sobre “as nossas instituições 

políticas e a prática da cidadania” (TEIXEIRA, 1999, p. 62). 

É promulgada, então, a Constituição de 1934, que era considerada liberal-

democrática, a primeira a incluir um capítulo especial sobre a educação, além de 

estabelecer eleições diretas e secretas para presidente, entretanto, nada do que 

estava posto na Constituição foi efetivamente garantido. E em 1937, com o pretexto 

de coibir uma suposta “insurreição comunista”, segundo Cáceres (1993), instaura-se 

no País o Estado Novo, o período da ditadura militar, tendo como pano de fundo a 

censura, as prisões, as torturas e o terror policial. Uma nova Constituição, “redigida 

pelo jurista Francisco Campos Sales e inspirada nas leis do regime fascista 

polonês”, passa a fortalecer o Executivo nacional (SCHMIDT, 2005, p. 564). Na 

realidade, segundo Cáceres, “essa constituição nunca foi verdadeiramente aplicada, 



 30 

pois deveria ser legitimada por um plebiscito, que jamais se realizou” (CÁRCERES, 

1993, p. 280). 

Na metade dessa década, a Escola Nova chega ao Brasil, conforme Ferreira 

(2001), com uma proposta que vai de encontro às concepções tradicionais, em que o 

aluno é considerado o centro, capaz de aprender desde que seja motivado a 

produzir ações; “delimitam-se assim, nessa perspectiva, todas as pedagogias 

progressistas surgidas no século XX”. 

 

Em cada momento histórico, os movimentos sociais e filosóficos são 

responsáveis pelas concepções pedagógicas predominantes que norteiam as 

práticas desenvolvidas no interior das escolas. 

Para Saviani, as concepções pedagógicas podem ser classificadas em duas 

grandes tendências: a primeira concepção pedagógica seria a Pedagogia 

Tradicional, que daria prioridade à teoria sobre a prática, centrando sua atenção nas 

teorias do ensino, enquanto a segunda concepção seria a Pedagogia Nova cuja 

atenção estaria voltada para as teorias da aprendizagem. No caso do Brasil, 

destacamos nesse período o início de uma mudança nas concepções pedagógicas 

existentes, como destaca Saviani, 

 

Conseqüentemente, se o período situado entre 1930 e 1945 pode ser 
considerado como marcado pelo equilíbrio entre as influências das 
concepções humanista tradicional (representada pelos católicos) e 
humanista moderna (representada pelos pioneiros da educação nova), a 
partir de 1945 já se delineia como nitidamente predominante a concepção 
humanista moderna (SAVIANI, p. 14). 

 
 

Essa Nova Pedagogia emerge no final do Estado Novo, quando, em 1945, cai 

a ditadura de Vargas, sendo substituída por um governo eleito. Após a queda do 

Estado Novo, em 1945,  restabelece-se o regime democrático no País e muitos dos 

ideais revolucionários foram retomados e postos em prática por via do “Projeto de 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, enviado ao Congresso Nacional em 

1948, o qual, após difícil trajetória, foi finalmente aprovado em 1961, a Lei nº 4.024. 

Nesse período, o sistema educacional brasileiro passa por mudanças em defesa da 

escola pública, universal e gratuita, com campanhas e movimentos de alfabetização 

de adultos, além da expansão do ensino primário e superior.  
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Foi realmente um período efervescente da nossa história, a redemocratização 

do País. Surgem propostas de mudanças e um maior compromisso com o ensino 

fundamental e o fim do analfabetismo, além da criação do Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, inaugurado na Bahia por Anísio Teixeira, da introdução dos 

estudos científicos de Jean Piaget, do método Psicogenético através do educador 

Lauro de Oliveira Lima, assim como da criação do Ministério da Educação e Cultura 

e de muitas outras ações que despertam na comunidade educacional a esperança 

na democracia. 

 

No Brasil, a militância pela educação popular teve seu momento forte no 
período de 1946 a 1964, quando a sociedade, desfrutando da liberdade 
democrática vigente entre as ditaduras do Estado Novo e do governo militar, 
deparava-se com as chagas do analfabetismo no país...e a conseqüente 
incapacidade de participação política das massas na reconstrução da 
democracia exigiam urgência nas ações..., o que fez com que os 
movimentos de educação e alfabetização popular se antecipassem à 
expansão da escola pública [...] (SANTIAGO apud VEIGA, 2007, p. 40). 
 

 

A campanha de alfabetização de adultos, criada pelo pernambucano Paulo 

Freire em 1961, vem inspirar o Plano Nacional de Educação (PNE) com o Programa 

Nacional de Alfabetização (PNA), desempenhando um importante papel como uma 

concepção de educação libertadora. O PNA tinha como meta implantar em todo o 

País a proposta de alfabetização criada por Paulo Freire. Entretanto, com o Golpe 

Civil e Militar de 64, quando o regime militar foi instalado no país, várias políticas 

educacionais foram extintas, inclusive o programa citado anteriormente, o PNA, que 

foi substituído pela Cruzada ABC (Cruzada de Ação Básica Cristã) e, 

posteriormente, pelo MOBRAL.  

Já em 1969 e 1971, foram aprovadas as leis 5540/68 e 5692/71 que 

introduziram as mudanças na estrutura do ensino superior, assim como do ensino de 

1º e 2º graus.  

Porém Saviani (2005), em termos gerais, afirma que a tendência educacional 

dominante no Brasil desde o final da década de 60 é a concepção produtivista, em 

que, 

 

(...) a educação passou a ser entendida como algo não meramente 
ornamental, um mero bem de consumo, mas como algo decisivo de vista do 
desenvolvimento econômico, um bem de produção (...). 
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Enquanto isso, na década de 80, segundo Martins, 

 
(...) as aspirações de uma sociedade mais justa e igualitária ganharam 
forma na reivindicação de direitos, projetaram-se no cenário político, 
deixaram marcas em conquistas importantes na Constituição de 1988 – 
Constituição Cidadã (...) (MARTINS, 1998, p. 51). 
 
 

Além disso, a nova constituição, inspirada nos Pioneiros e no Manifesto da 

Educação Nova, traz à tona o preceito de que educação é direito de todos.  

 

No entanto, os anos 80, vividos sob o signo da esperança, encerraram-se 
com o espetáculo de uma pobreza jamais vista na história brasileira 
(MARTINS, 1998, p. 51). 
 
 

A Nova LDB-Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 propõe em seu art. 12, 

inciso I, que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica”, o que traz, à luz da legislação, a possibilidade de elaboração dos 

Projetos Político-Pedagógicos nas instituições. 

A concepção produtivista esteve presente em toda a década de 80, segundo 

Duarte (2003), resistindo a todos os embates por parte das tendências críticas, 

recobrando um novo vigor com o neoliberalismo, “quando veio a ser acionada como 

um instrumento de ajuste da educação às demandas do mercado numa economia 

globalizada centrada na tão decantada sociedade do conhecimento”. É quando 

surgem, conforme Facci (2004) termos como “pedagogia da qualidade total”, “teoria 

do professor reflexivo” e “pedagogia das competências” (RAMOS, 2001 e 2003). 

No decorrer dos últimos 20 anos, em nosso País, palavras como participação, 

autonomia, gestão compartilhada vêm à tona como caracterização de um novo 

tempo – contudo, dentre essas categorias, a participação, por exemplo, não foi 

usada apenas na redemocratização, mas no período dos governos dos militares, o 

que nos alerta sobre o caráter manipulatório dessa categoria. O governador de 

Pernambuco, Marco Maciel (que ficou conhecido como o governador biônico por ter 

sido indicado pelos militares), recorreu a ela como slogan de governo: “Governo com 

Participação”.  
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Na década de 90, de acordo com Saviani (2005), o crescimento econômico 

traz com toda força a ideia da educação como poderoso instrumento de crescimento 

econômico, de regeneração pessoal e de justiça social.  

Novas possibilidades e anseios passam a se destacar neste novo modelo de 

desenvolvimento que requer a reinserção e o realinhamento no cenário mundial, 

como destaca Pino (1998) 

 
Novos requerimentos são colocados aos sistemas educativos relativos à 
qualificação e competências disponíveis ao mundo do trabalho e à 
qualidade da educação, em todos os níveis, particularmente na educação 
básica. Esse movimento é acompanhado de forte crítica ao Estado como 
paternalista, ineficiente e corporativo (PINO, 1998, p. 26). 

 

Nesse novo contexto, como explica Saviani (2008), as ideias pedagógicas 

passam a assumir o discurso do fracasso da escola pública,  

 

justificando sua decadência como algo inerente à capacidade do Estado de 
gerir o bem comum. Com isso se advoga, também, no âmbito da educação, 
a primazia da iniciativa privada regida pelas leis de mercado (SAVIANI, 
2008, p. 428). 
 

A educação passa a ser compreendida como um investimento que induz as 

pessoas à competição pelos empregos existentes no mercado. Quanto mais cursos 

e capacitações o sujeito possui, mais condições para a conquista do emprego, e a 

luta está lançada porque não existe emprego para todos. Termos como aprender a 

aprender “ligam-se à necessidade de ampliar a esfera da empregabilidade”. Tais 

orientações são descritas por Saviani, propagadas e assumidas pelo “Relatório 

Jacques Delors” e pelos PCNs. 

 

Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se 
do processo para os resultados que se buscará garantir a eficiência e 
produtividade... O neotecnicismo se faz presente alimentando a busca da 
“qualidade total” na educação e a penetração da “pedagogia corporativa”. 
(SAVIANI, 2008, p. 439). 

 

Podemos deduzir do que foi exposto até aqui, neste brevíssimo relato 

histórico sobre o Pedagógico, que a educação escolar no Brasil, no período 

republicano, expressou as lutas político-ideológicas, “formatando” os discursos e as 

instituições educacionais. Por exemplo, o discurso liberal da Escola Nova coexistia 

com discursos e práticas capitalistas e patrimoniais. Carneiro Leão, pernambucano, 
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diretor da Escola de Filosofia do Rio de Janeiro, defensor intransigente e reformador 

do modelo educacional em Pernambuco e no Brasil, perseguiu estudantes, deste 

último estado, por os mesmos entrarem em greve e não irem fazer a prova 

estabelecida por ele. Deste seu ato decorreu o prolongamento da greve por quase 

dois meses (cf. SANTOS, Evson. Primeira greve estudantil da UFPE – 9 a 19 de 

setembro de 1947. Da tutela patriarcal à construção ambígua de sua autonomia, 

mimeo). Nos discursos pedagógicos, quando implementados em sociedade 

concreta, encontramos vieses contestatórios e contraditórios, demonstrando assim, 

muitas vezes, a não introjeção institucional desses valores que conformam o 

discurso. Da mesma forma, com realidade distinta, o período de (re)democratização 

sofrerá deste “mal” com o PPP. 

3.2 Projeto Político-Pedagógico: aspectos teóricos 

 

Segundo o dicionário Aurélio, a expressão projeto tem origem latina, projectu,. 

“Lançando para adiante. Ideia que se forma de executar ou realizar algo, no futuro: 

plano, intento, desígnio, empreendimento a ser realizado dentro de determinado 

esquema” (AURÉLIO, 2009, p. 1639). 

Conforme Boutinet (2002), o uso do termo projeto é uma invenção 

relativamente recente, e está destinado a permanecer de forma descontínua sempre, 

uma vez que se destrói quando passa a se realizar. Segundo ele, é um jogo 

paradoxal quando 

 

[...] designa primeiramente uma classe de objetos muito atual: aquela dos 
objetos em evolução cultivados pela modernidade. Nesse sentido, o projeto 
pode ser definido como conceito dotado de propriedades lógicas a serem 
explicitadas em suas conexões com a ação a ser conduzida. Mas, ao 
mesmo tempo, o projeto aparece como figura que remete a um paradigma, 
simbolizando uma realidade que parece preexistir e escapar-nos: aquela de 
uma capacidade a ser criada, de uma mudança a ser operada (BOUTINET, 
2002, p. 27). 
 
 

Portanto, projeto é uma busca constante por finalidades, intenções e 

propostas que, no momento em que se realizam, deixam de ser um projeto por ter 

sido alcançado aquilo que se propunha. 

O autor afirma ainda que, em se tratando de escolas, 

 
[...] o projeto de escola procura encarnar a maneira como uma unidade 
escolar toma consciência de sua identidade e afirma-se em sua autonomia, 
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desenvolvendo principalmente vínculos de colaboração entre seus membros 
para deles fazer parceiros (BOUTINET, 2002, p. 194). 
 
 

Já a expressão político-pedagógico, segundo Araújo e Veiga, é descrita como  
 

 
[...] Polit que é um antepositivo do termo grego polis, o qual significa 
“cidade”, posto que envolve uma comunidade de indivíduos; e pedagógico, 
dado que sua etimologia se vincula ao sentido de “condução da criança”, 
desde a cultura grega, mas veio se configurando, a partir da cultura romana, 
como uma área do conhecimento consagrada à estruturação, aos princípios  
e às diretrizes que têm como fim a ação educativa (VEIGA, 2007, p.13 – 
14). 
 
 

Nessa perspectiva, o Projeto Político-Pedagógico teria que planejar ou 

antever políticas educacionais para as comunidades e instituições ou, pelo menos, 

revelar a estrutura em que está baseada a sociedade, que, segundo Santiago, apud 

Veiga, passaria  

 

[...] a ser a “vida da escola” reinventada em novos espaços e relações a 
partir de uma nova racionalidade e de uma convivência ética que leva em 
consideração os princípios de participação solidária, os múltiplos espaços 
onde se produzem conhecimentos e os apelos sociais aos quais estamos 
permanentemente submetidos (VEIGA, 2007, p. 49). 
 
 

Por estarem intrinsecamente ligados, tendo assim uma “significação 

indissociável”, o político está relacionado às intenções sóciopolíticas da comunidade 

e o pedagógico apresenta a intencionalidade da estrutura de educação que se 

almeja (VEIGA, 1995, p. 13). 

Conforme Gadotti, “não se constrói um projeto sem uma direção política, um 

norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político”  

(GADOTTI, 1998, p. 16). Necessário se faz rever o instituído, em busca de instituir 

outras coisas, tornar-se, como ele mesmo diz, “instituinte” sem negar o que já foi 

construído pela escola em sua história (GADOTTI, 1998). Veiga acrescenta ainda 

que “o projeto político-pedagógico dá o norte, o rumo, a direção; ele possibilita que 

as potencialidades sejam equacionadas, delimitando as formas instituídas” (VEIGA, 

2000, p. 192).  

O Projeto Político-Pedagógico tem sido, ao longo dos anos, uma temática de 

pesquisa desenvolvida em praticamente todos os recantos do País, a exemplo de 

Veiga que tem se dedicado em suas pesquisas a investigações a respeito do tema, 
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disseminando pesquisas desenvolvidas no Brasil, nas quais participação coletiva, 

gestão escolar, autonomia, políticas públicas e outras categorias são discutidas 

como temas que norteiam o Projeto Político-Pedagógico. 

Para Veiga, “o projeto político-pedagógico é um instrumento de concretização 

do processo de formação humana e de sua viabilização” (VEIGA, 2007, p. 7), ou 

seja, é um processo contínuo da escola em busca de sua renovação cujos princípios 

norteadores são: igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a 

qualidade garantida a todos; a gestão democrática revelada pela participação dos 

diversos segmentos da escola em suas ações, na reflexão sobre estrutura de poder 

da escola e na construção de seu projeto político-pedagógico; liberdade e autonomia 

“para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber direcionados para uma 

intencionalidade definida coletivamente”; e valorização do magistério perpassada 

pela qualidade do ensino e pelo sucesso na tarefa de formar cidadãos, nas 

condições de trabalho e remuneração (VEIGA, 1995, p. 19 - 20). 

Vasconcelos, ao definir o termo Projeto Político-Pedagógico, expressa que o 

mesmo é a 

 
[...] sistematização nunca definitiva de um processo de Planejamento 
Participativo que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define 
claramente o tipo de ação educativa que quer realizar. É um instrumento 
teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um 
elemento de organização e integração da atividade prática neste processo 
de transformação (VASCONCELOS, 2000, p. 169). 
 
 

Ainda segundo o autor, o planejamento tanto pode ser utilizado como 

instrumento de dominação quanto de emancipação, dependendo da forma, da 

concepção de mundo e do método, como se planeja. Quando, por exemplo, um 

pequeno grupo planeja e decide o destino de um grande conjunto de pessoas, os 

demais apenas executarão as ações, acontecendo um processo de “desumanização 

e alienação”. Para o autor, este tema perpassa a questão política da atividade 

humana e da organização social, em que as “classes sociais se dividem 

antagonicamente não existindo espaço para neutralidade”. Caberia a cada um de 

nós refletir sobre a que tipo de sociedade estamos servindo com nossa prática de 

planejamento (VASCONCELOS, op.cit., p. 18). 

O discurso de participação tem sido cada vez mais incorporado pelos 

segmentos das instituições escolares e já não é mais surpresa nos depararmos com 
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os discursos sobre a relevância do envolvimento de todos nas ações a serem 

desenvolvidas nas escolas, especialmente na construção e vivência de seu projeto 

político-pedagógico. Resta interrogarmo-nos a respeito da efetiva participação na 

construção e vivência desse projeto de escola – o que implica uma ruptura no plano 

afetivo e subjetivo. Além disso, é necessário fazer algumas perguntas acerca da 

“participação”, já que esta é vista como um fim em si mesmo: participar por quê? Do 

quê? Com qual finalidade?  A serviço de que e de quem? 

Na tentativa de compreender esse questionamento, reportamo-nos a 

Resende (1995) que exprime o quanto são ilusórios os discursos expressos nos 

textos, documentos e falas dos educadores e técnicos a respeito do Projeto Político 

Pedagógico. Segundo ela, “na maioria das escolas, a ponte que liga o que se faz e o 

que se deseja fazer se rompe e tudo fica no nível do desejável, entre os discursos 

críticos e inovadores e os elementos norteadores de suas práticas pedagógicas”. As 

mudanças necessárias poderão até acontecer, porém independem das novas 

propostas produzidas por aqueles que “pensam” a escola. 

  

O descompasso entre o implícito e o explicito é um convite a uma reflexão 
mais detalhada sobre o que direciona as relações de poder na vida 
cotidiana da escola. Contudo, não é simples captar a riqueza de aspectos 
que se colocam em torno das manifestações das pessoas, e, para tanto, é 
necessário estar atento ao cotidiano como espaço, inclusive, do simbólico e 
do imaginário (RESENDE, 1995, p. 55). 
 

 

Necessário se faz, portanto, refletir criticamente a respeito dessas práticas 

contraditórias, engrossando as correntes por uma pesquisa que responda ao 

pensamento, à fala e à práxis dos educadores brasileiros sem mascarar o sentido 

real do fazer pedagógico que está instituído em nossas escolas e órgãos 

responsáveis pelas políticas públicas, publicando assim elementos concretos sobre 

o que está sendo pensado e experienciado nas instituições públicas educacionais 

brasileiras, no que se refere ao Projeto Político-Pedagógico, através do descortinar 

da verdadeira face das relações de poder que são instituídas no interior destas. 

Assim como Gadotti, Resende considera o projeto pedagógico também como 

político, estando intrinsecamente dependentes o fazer educativo do fazer político, 

uma vez que “atrás de um projeto político-pedagógico ficam resgatadas a identidade 

da escola, sua intencionalidade e a revelação de seus compromissos” (VEIGA, 1995, 

p. 91). 
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Compreendemos, portanto, que o PPP, além de um documento formal que 

identifica a instituição da qual faz parte, tornando-a peculiar dentro do contexto 

social, histórico e cultural em que está inserida, passa a ser um conjunto de 

propostas e práticas que expressam onde a escola se encontra, aonde ela pretende 

chegar e o que pretende ser. Propostas e práticas que precisam ser refletidas, 

problematizadas e sistematizadas de forma coletiva e crítica, possibilitando assim o 

apoderamento de todos os segmentos na construção de um documento que 

expresse o tipo de escola e de homem que se pretende construir, e de suas relações 

sociais. Deixam de ser uma simples exigência legal para se tornar a própria vida da 

escola que se encontra em um contexto mais amplo, o local onde vivenciam as 

práticas pedagógicas propostas para as instâncias onde se planejam políticas 

públicas para a educação. Práticas estas instituídas no cotidiano relacional entre os 

órgãos que estabelecem as políticas públicas, aqueles que as aplicam e as escolas 

onde efetivamente acontece tal política.  

Contudo, nesse período neoliberal, impregnado de fim da história, do sujeito e 

da política, o PPP será desvalorizado como núcleo organizador das práticas e 

gestões pedagógicas. Este será desprestigiado por políticos que chegaram à 

governança do Estado através da política de favores (Jarbas Vasconcelos e Joaquim 

Francisco), e pelo uso da força, como foram os representantes político-ideológicos 

dos militares (governador Joaquim Francisco) ou foi valorizado, também, por política 

de favores e populista (Miguel Arraes). 

Posto isso, estudaremos, agora, os documentos que tratam da política 

pedagógica no estado de Pernambuco. Este estudo nos apresentará a concepção e 

o discurso oficiais sobre o tema, suas tensões históricas no Estado e seus sujeitos 

políticos que se propõem mudar a face da gestão pedagógica e administrativa da 

educação no Estado. 
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4 CAPÍTULO 2 Projeto Político-Pedagógico em Pernamb uco 

Nesta seção, faremos estudos sobre os documentos que se referem à gestão 

e ao projeto pedagógico. Analisaremos aqui oito documentos: 1) Subsídio para a 

Organização da Prática Pedagógica nas escolas: Diretrizes Pedagógicas 

(1992/1995); 2) Política de Ensino e Escolarização Básica - Coleção Paulo Freire 

(1996-1999); 3) Cadernos de Gestão (1997); 4) Série Política de Ensino, da Coleção 

Paulo Freire (1998); 5) Raízes e Asas (1993); 6) PROGESTÂO (2002); 7) Programa 

Gestão Nota 10 e textos trabalhados pela SE sobre PPP e GN10(2009/2010); 8) 

Programa de Modernização da Gestão Pública (2007). 

Os documentos 1 e 5 são do período do governo Joaquim Francisco; os 

documentos 2, 3 e 4 foram do período do governo de Miguel Arraes de Alencar; o 

documento 5, do governo de Jarbas Vasconcelos; e os documentos 6, 7 e 8, do 

governo de Eduardo Campos. 

Para contextualização política, apresentamos abaixo os seus perfis de 

governo e político para identificar cronológica, ideológica e politicamente esses 

governos e a instauração de seus discursos de programas acerca da gestão do 

pedagógico. 

Joaquim Francisco foi filiado à ARENA (1966), ao PDS (1982), ao PFL (1985), 

ao PTB (2003) e, hoje, se encontra no DEM. Os dois primeiros partidos eram os 

representantes da ditadura militar e, sucessivamente, transformaram-se nos 

seguintes. Desenvolvem políticas de favores e clientelistas. Assumiu a Prefeitura do 

Recife nos anos 1983 a 1985 e 1989 a 1990. Foi governador de Pernambuco no 

período de 1991 a 1994.  Já Miguel Arraes, eleito governador (pelo PST) em 1962, 

foi cassado pelos militares em 1964. Em 1979 retorna com a anistia. É eleito 

governador do Estado em 1986 (PMDB) e 1994 (PSB). Sua política destina-se aos 

desfavorecidos, sem modificar as estruturas da terra e econômica. Seu governo é 

caracterizado como um governo populista (FERREIRA, Rosilda A. e SAMPAIO, 

Maria Cristina H., s/d). Em 2002 apoia o populista Anthony Garotinho, ex-governador 

do Rio de Janeiro, à presidência da República. Jarbas Vasconcelos foi eleito prefeito 

de Recife em 1985 e 1992. Alia-se ao PFL para se contrapor ao PSB de Miguel 

Arraes. É eleito governador de Pernambuco em 1999 e 2002. Em 2007 é eleito 

senador de Pernambuco. Se Joaquim Francisco representava diretamente a 

ditadura, Jarbas não teve escrúpulos em se aliar a esta, como Arraes aliou-se a 
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Anthony Garotinho, candidato controverso e envolvido constantemente em 

denúncias de malversação de dinheiro público. 

Nos documentos analisados, constatamos, que, apesar de governos e 

secretários de educação diferentes, os documentos são similares, observando 

categorias comuns: qualidade, participação, autonomia e ênfase no diretor 

(chamado de gestor). Destarte, atualmente, além das categorias citadas 

anteriormente, encontramos um discurso que enaltece a visão gerencialista da 

gestão se contrapondo à visão humanista colocada em alguns documentos 

pesquisados (época de Miguel Arraes). As estratégias discursivas são descritivas e 

prescritivas (dizendo às escolas e aos diretores como deverão proceder), porém se 

portam de forma diferenciada. Outro detalhe relevante é a percepção dos termos 

eficiência, eficácia e efetividade ao lado dos termos democracia e autonomia, 

existentes nos últimos documentos, o que nos parece uma incongruência, pois são 

lógicas distintas de condução, afinal, a autonomia e a democracia podem recusar o 

discurso de qualidade e eficiência e seguir outros postulados. 

Observamos, também, tensões, contradições e complexidades nas relações 

sociais de poder e de subjetividade quando comparamos e analisamos o 

comportamento das pessoas nas reuniões e no cotidiano do trabalho com esses 

documentos. 

Quanto ao primeiro documento pesquisado, trata-se da Coleção  Professor 

Carlos Maciel , cujo tema era Subsídios para a Organização da Prática Pedagógica 

nas Escolas, volume 19 - Diretrizes Pedagógicas, destacando que a função social e 

política do ensino público passa a ser uma constante em busca do “reconhecimento” 

por uma educação de qualidade. Isso já desde os primórdios de 1990, quando foram 

implementadas as Diretrizes Pedagógicas 92/95: “o objetivo que se impõe à 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Estado (SECE/PE) de Pernambuco é 

oferecer ensino público gratuito e de reconhecida qualidade” (p. 11). As concepções 

que norteiam essas propostas apresentam uma preocupação com a necessidade de 

mudanças e a definição de novos paradigmas em que as vivências participativas 

precisam ser incentivadas, fortalecendo assim a gestão democrática. Entretanto o 

próprio documento ressalta a necessidade de autonomia da gestão escolar tomando 

como medida básica os seus referenciais e estabelecendo, em conjunto com a 

comunidade escolar, metas e objetivos possíveis (p.12), porém propõe, nessa 
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diretriz, a contratação de assessorias pedagógicas que efetivarão, entre tantas 

outras metas, 

(...) o desenvolvimento de uma Política de Capacitação na perspectiva de 
fortalecer a competência e autonomia pedagógica, criando, na escola, um 
espaço para estudo e aprofundamento teórico/prático, através de várias 
alternativas de capacitação que conduzam ao redirecionamento da prática 
escolar; (...) 

(...) o incentivo ao desenvolvimento de projetos pedagógicos pelas Escolas, 
através de orientação e apoio ao desenvolvimento de propostas que se 
voltem especialmente para questões da prática escolar, na perspectiva da 
melhoria da qualidade do ensino. Os Projetos Pedagógicos serão 
desdobramentos do Projeto Político-Pedagógico da Escola, privilegiando 
aspectos prioritários da comunidade escolar (...) (SECE, 1992, p. 17). 

 

Percebemos que o documento (SECE PE, 1992) não define com clareza o 

que entende por democracia, autonomia, participação. Através dos textos, expressa 

que a autonomia da gestão é necessária para o alcance da qualidade educacional. 

O documento tem como objetivo delinear a política pública educacional do Estado 

para o período de 92 a 95 e versa sobre uma proposta de uma “escola pública de 

qualidade pautada numa visão histórico-social dos conteúdos”, apoiando o processo 

pedagógico através de Políticas de Capacitação, com a perspectiva de fortalecer a 

competência e a autonomia pedagógica. Entretanto, no período acima descrito, a 

forma de indicação para a direção escolar ainda eram as indicações políticas 

fortemente marcadas pelo clientelismo e pelo patrimonialismo. 

O documento não discute a organização verticalizada da Secretaria e nem a 

põe em dúvida – como todos os outros governos. Apenas se propõe construir 

“políticas de capacitação”. Sua estrutura organizacional permanece como a dos seus 

sucessores: secretário de educação é indicado pelo governador, que indica os 

diretores ou gerentes (mediados por políticos, dos municipais aos federais). A gestão 

da SECE de Silke Weber, no governo de Miguel Arraes, “problematiza” a relação 

utilitária dos políticos com a educação e regulamenta o acesso ao cargo de diretor. 

Em gesto simbólico, quanto às práticas patrimonialistas, estabelece atendimento ao 

público por horário de chegada, e não por importância política. Há uma reação por 

parte dos políticos, e ela modifica esse “gesto”. 

No quadriênio seguinte, analisamos o documento oficial sobre a política de 

ensino desenvolvida, agora, pela nova gestão do estado de Pernambuco, sob o 
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comando do governador Miguel Arraes de Alencar, que traz como princípio que 

regerá sua política educacional a “educação de qualidade como direito de todos”, 

exposto no Plano Estadual de Educação (1996-1999).  

Para a Secretaria de Educação de Pernambuco da época, segundo Sampaio, 

[...] era fundamental a criação de um espaço permanente para debate das 
questões educacionais do Estado, visando à troca de informações e 
experiências que viabilizassem um ensino de melhor qualidade; à criação 
dos FÒRUNS ITINERANTES, no Recife e nas cidades do interior – sede 
dos Departamentos Regionais de Ensino, com o objetivo de levantar 
propostas para definir as metas e os projetos para o quadriênio 1987 – 1990 
(SAMPAIO, 2002, p. 76). 

 

De acordo com uma entrevista de Silke, cada fórum itinerante teve três 

etapas: uma primeira, “que era para recolher propostas; uma segunda, para legitimá-

las e uma terceira, para avaliá-las”. 

Quanto ao segundo documento analisado, trata-se da Série Política de 

Ensino, da Coleção Paulo Freire,  que tinha como tema Política de Ensino e 

Escolarização Básica, apresentando a organização do ensino e da escolaridade. O 

pensamento desse grupo político foi retratado na coleção descrita a partir de agora e 

que ressalta o Projeto Político-Pedagógico e a Gestão Democrática, voltados para o 

acesso e a permanência do aluno na escola, construídos com o coletivo dos 

educadores das escolas que deverão estar empenhados em aprendizagens 

significativas para seus alunos. Assim como no documento anterior, é proposto(a) às 

escolas uma/um reconstrução (p. 23-98) / redirecionamento (p. 17-92) de seu 

Projeto Político-Pedagógico e de sua prática pedagógica. 

Segundo Silke Weber, secretária de educação do estado de Pernambuco “no 

governo de Miguel Arraes, na primeira gestão, o que se fazia fundamentalmente era 

discutir formas de como as crianças poderiam se alfabetizar e começar a aprender a 

ler e produzir textos. Essa era a grande questão. A prioridade era muito clara, tendo 

em vista as estatísticas de que dispunha; então a prioridade era fazer da escola um 

lugar de ensino e aprendizagem, fazer um lugar em que se pudessem incentivar a 

aprendizagem, o letramento. Já na segunda gestão, o PPP ganhou ênfase sob a 

coordenação de Ieda Nogueira”. 

Para Ieda Nogueira, “a maior dificuldade na implantação do PPP na rede 

estadual foi a própria compreensão de o próprio diretor da DERE, entender a 
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importância de investir no PPP. Outra dificuldade, é que primeiro tem que se 

entender, pois, se não  se entende, é difícil abraçar”, argumenta ela. “No princípio, a 

própria dificuldade foi realizar justamente essa mudança de concepção da própria 

equipe da DERE, que muitas vezes era muito mais fiscalizadora, muito burocrática”. 

Quanto à forma de acesso à direção das escolas estaduais, as indicações 

eram a forma de acesso, apesar de já haver movimentos sindicais e algumas 

escolas que avançaram, elegendo sem uma formalização seus diretores na região 

metropolitana do Recife. 

Analisamos, a seguir, outros documentos utilizados também pelas equipes 

das regionais de ensino, gestores e professores das escolas públicas estaduais 

ainda na gestão do governador Miguel Arraes e da secretária de educação Silke 

Weber, que foram os Cadernos de Gestão  (1997), consequência dos diversos 

encontros e estudos das equipes de ensino e diretores sobre a nova temática 

educacional discutida na época. 

Conforme entrevista realizada com a educadora Ieda Nogueira, os cadernos 

de gestão eram justamente para ajudar a formação, tendo sido publicados e 

entregues em cada escola e nas DEREs para o diretor e equipes técnicas. O 

primeiro caderno tem como tema Projeto da Escola e da Vida, que destacava a 

gestão democrática e o projeto político-pedagógico. O segundo Caderno, com o 

tema; Viver a Escola, trazia o Conselho Escolar como foco de sua atenção; e o 

terceiro Caderno, com o tema A Escola que construímos, apresentava várias 

experiências desenvolvidas nas DEREs sobre essa nova lógica de vivência e 

construção de seus projetos. 

Nestes cadernos percebemos a intenção de destacar a quebra de paradigma 

de administração escolar, através da mudança na nomenclatura da gestão escolar; 

até então, pelo menos nas escolas da Regional do Vale do Capibaribe, tratavam-se 

os profissionais que conduziam a liderança das escolas de “diretores”. Neste 

período, da gestão da secretária Silke Weber, foi introduzido o termo “gestor”, como 

destacamos no caderno de gestão número 1 

A mudança de paradigma de administração para gestão educacional firma-
se como uma exigência social e institucional na busca de desenvolver uma 
visão global dos problemas e de promover a sinergia pedagógica, ação 
conjunta e coordenada do processo participativo no atendimento à missão 
da escola e às demandas da sociedade modernizada, em mutação 
(Cadernos de Gestão SEE/PE Vol 1, 1997, p. 15). 
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Essa concepção “propõe” que se estimule nas escolas e nas comunidades o 

desenvolvimento da até então “desconhecida”, pela categoria, democratização da 

gestão escolar.  

A participação e a “pedagogia compartilhada” são peças fundamentais para a 

construção do projeto político-pedagógico da escola (Cadernos de Gestão. SEE/PE 

Vol 1, 1997, p. 39). Porém percebemos que essa necessidade deverá ocorrer 

apenas nas escolas, não se estendendo à própria secretaria ou à regional, apesar 

de proporem uma ação em rede. Da mesma forma que na gestão de Joaquim 

Francisco, aqui não se propõem mudanças na organização com vistas à 

democratização. No volume 2, deparamo-nos com o texto que explicita a proposta 

da Secretaria de Educação de Pernambuco em vigor na época  

um projeto de escola que transforma crise em oportunidade, que explora e 
aprofunda laços de solidariedade e interdependência inerentes à ação 
educativa, fundamentada na pedagogia compartilhada no exercício dos 
direitos e na responsabilidade pelos deveres e atos pessoais / coletivos 
(Cadernos de Gestão. SEE/PE Vol 2, 1997, p. 10). 

 

Nos três volumes dos Cadernos de Gestão encontramos os termos educação 

de qualidade, gestão democrática, projeto político-pedagógico e construção coletiva 

como foco do seu discurso. A qualidade é decorrente dos valores, da democracia e 

da liberdade; diferenciando-se do discurso atual do governo. Assim, por qualidade, 

no caderno nº1, destacamos: 

 

a qualidade humana de ser capaz, de vincular os valores do 
desenvolvimento, da democracia e da liberdade, na construção e 
instalação de uma nova ética que apoie a ação/reflexão, o saber/poder de 
educadores/educandos (Cadernos de Gestão. SEE/PE, 1997, p. 27). 
 

Propondo uma gestão democrática em que todos assumam sua parcela de 

responsabilidade pelo projeto da escola e sugerindo mudanças de paradigmas da 

administração como sendo uma exigência social e institucional, pretende 

 

desenvolver uma visão global dos problemas e promover a sinergia 
pedagógica, ação conjunta e coordenada do processo participativo no 
atendimento à missão da escola e às demandas da sociedade 
modernizada, em mutação (Cadernos de Gestão. SEE/PE, 1997, p. 15). 
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Essa gestão democrática na escola pública (1995-1998) dependeria da 

qualidade da participação na construção coletiva e no exercício da cidadania do PPP 

e do envolvimento dos que fazem a comunidade escolar e dos que buscam os 

serviços da escola.  

Voltamos nossa atenção agora para outra coleção oferecida e trabalhada 

pelas escolas municipais e estaduais de Pernambuco, intitulada Raízes e Asas 

(1993), uma realização do CENPEC com apoio do UNICEF e Banco Itaú. Desta 

coleção, detivemo-nos em dois volumes: o de número dois, que tem como tema 

Gestão Compromisso de Todos, e o volume três, cujo tema é Trabalho Coletivo na 

Escola. No volume 2, encontramos afirmações: “o funcionamento da escola depende 

de diretrizes políticas ditadas pelo governo”. O texto perpassa um modelo 

centralizador, verticalizado e contraditório, uma vez que, a seguir, propõe uma 

“gestão partilhada” em que a escola fincaria suas “raízes” (p. 04). Não se fala de 

democracia em sua essência nesta obra, mas do comando da gestão, deixando o 

diretor educacional no centro como “grande articulador das ações de todos”, o que 

mantém o “ânimo de todos”, como se ele fosse a tábua de salvação para todas as 

mazelas da escola, e força propulsora da democracia. Ora, se a escola deve 

desenvolver um trabalho coletivo, por que o gestor tem que ser o animador se o 

trabalho deveria ser produzido pelo coletivo? 

Compreendemos que dava início no meio educacional à discussão sobre 

essa nova proposta de gestão. No caso, uma gestão “participativa” e “democrática” 

de viés utilitarista, e que esses diretores seriam exemplos que estimulariam esse 

processo, em que, até então, a maneira de gerir as escolas era pautada nos 

modelos tradicionais de gestão. Mais adiante, destaca rapidamente o papel político 

da escola diante dos poderes públicos na busca da autonomia, reivindicando seus 

direitos diante do poder público e sugerindo a instalação dos Conselhos Escolares 

como sendo uma porta de entrada da comunidade na gestão.  

Já se passaram quase três décadas desde que, segundo o texto, as 

administrações públicas estaduais e municipais progressistas começaram a instalar 

seus conselhos. Se realmente a formação desses conselhos garantisse a 

participação efetiva da comunidade nas ações escolares e a democratização da 

gestão hoje, quase trinta anos depois, teríamos uma grande maioria, se não todas 

as escolas públicas, com avanços significativos em relação à autonomia e 

democratização das escolas (p. 11). E mais uma vez colocam nas mãos do gestor a 
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total responsabilidade, afinal, “é do diretor que se espera a articulação de todas as 

ações da escola” (p. 23).  

O documento seguinte, PROGESTÃO - Programa de Capacitação a Distância 

para Gestores Educacionais, é uma coleção composta por vários volumes e que foi 

distribuída à equipe gestora (diretor, diretor adjunto, educador de apoio, bibliotecário, 

coordenadores de central de tecnologia) das escolas da rede estadual de 

Pernambuco que participaram dessa capacitação no ano de 2002. É interessante 

ressaltar que neste período aconteceu em toda a rede estadual de educação de 

Pernambuco o Programa Escola Democrática, que consistia nas eleições para 

diretores escolares. No caso de Pernambuco, o processo aconteceu de forma 

variada, com seleção e, depois, a eleição na comunidade escolar; depois de eleitas 

e empossadas, as equipes técnicas participavam dessa formação. A capacitação 

acontecia sob orientação de técnicas da DERE, e, durante alguns dias do mês, os 

temas eram discutidos coletivamente e encaminhados para casa alguns trabalhos 

que deveriam ser respondidos pelas equipes das escolas.  

O volume III tem como título “Como promover a construção coletiva do projeto 

pedagógico da escola?” Capítulo dedicado à promoção e construção coletiva do 

Projeto Pedagógico, articulando-o às várias formas de planejamento do trabalho da 

escola. Este documento “dá” conselho, indica a conduta certa, não problematiza, 

mas mostra o melhor caminho a ser seguido na gestão. No capítulo 1 do texto 

introdutório, encontramos um pequeno diálogo: “Você já deve ter percebido como o 

trabalho da escola torna-se muito mais produtivo e agradável quando há diálogo 

entre vários segmentos que dela fazem parte” (MARÇAL / CONSED, 2001, p. 15). 

Este afirma categoricamente, como se o convívio na escola e os momentos de 

diálogo fossem tranquilos e ausentes de conflitos. Mais adiante apresenta o papel do 

gestor: “coordenar o processo de organização das pessoas no interior da escola, 

buscando a convergência dos interesses dos vários segmentos e a superação dos 

conflitos deles decorrentes”; se assemelha ao documento analisado anteriormente 

que coloca o gestor como o centro das atenções e como grande responsável para 

que tudo dê certo. Neste documento é comparado a um “maestro que coordena uma 

orquestra para que tudo saia no tom certo” (MARÇAL / CONSED, 2001, p. 20).  

Além da formação continuada que atendeu toda a equipe gestora das 

escolas, foi ainda oferecida a alguns diretores a possibilidade de participar de outros 

cursos, dessa vez relacionados a gestão e tecnologia. Destaca-se entre eles, o 
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Projeto Piloto Escola de Gestores, em que, do município de Limoeiro participaram 

apenas 3 diretores de escolas estaduais. O curso acontecia no Laboratório de 

Escolas estaduais, em Recife, e era trabalhado por módulos através de programas 

em computadores; cada diretor recebia um kit contendo um pequeno livro de 

instruções, textos sobre o tema e um CD. Após esse projeto piloto, foi disponibilizada 

uma inscrição para os diretores escolares pernambucanos participarem do curso de 

especialização a distância oferecido pela UFPE em parceria com o MEC. Para 

participar, o diretor teria que se submeter a um teste escrito e, após um determinado 

período, sairia a relação daqueles que conseguiram ser aprovados naquela seleção. 

Alguns diretores da regional tiveram a possibilidade de se especializar em Gestão 

Escolar através do agora Curso Escola de Gestores, que aconteceu durante dois 

anos na modalidade a distância. Porém, como apenas um pequeno grupo teve o 

privilégio dessa formação, preferimos não expor esses documentos à nossa análise. 

 

Segundo Eugenilda Coimbra, que ocupou o cargo de Diretora de 

Desenvolvimento da Escola e do Estudante – SEE e cargo de Gerente de Gestão da 

Rede Escolar da SEE no governo Jarbas Vasconcelos, vários programas foram 

implementados para formação dos diretores escolares. Além do Programa Escola 

Democrática, já citado anteriormente; realizou-se o Programa Dinheiro Direto nas 

Escolas - fortalecido com a implantação das Unidades Executoras - UEX; 

Institucionalização, implementação e funcionamento dos órgãos colegiados; 

Programa de Avaliação da Gestão Escolar; Programa de Capacitação para Gestores 

Escolares, assim como monitoramento dos resultados do Plano Estadual de 

Educação. 

Em 2009 é apresentado aos gestores educacionais o Programa de Gestão 

Nota 10 , implementado pelo Instituto Ayrton Senna em parceria com a SEE de 

Pernambuco através de encontros bimestrais com os gestores de cada escola. O 

Programa é dirigido aos gestores de educação e oferece capacitação e ferramentas 

gerenciais a esses profissionais. Para subsidiar este programa, foi distribuído a todos 

os diretores escolares um exemplar desse Programa contendo as orientações e 

fichas para o seu monitoramento. Além desse documento, durante os encontros 

(seis encontros ao longo do ano letivo) foram entregues alguns textos que deveriam 

ser discutidos, geralmente em grupos, e depois socializados; os temas trabalhados 

versavam sobre liderança, autonomia administrativa e gestão financeira, entre 
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outros. Após os encontros, era sempre solicitada a realização de “um para casa” em 

que os gestores deveriam elaborar uma síntese escrita sobre os temas discutidos, 

avaliar os encontros e sua participação no grupo.  

De acordo com Zélia Granja Porto, o foco da atual política educacional em 

Pernambuco é a modernização da gestão; embora ela já tenha superado a questão 

do acesso, permanece a qualidade da educação. 

 

“Então o foco é direitos humanos. Educação integral na perspectiva de 
direito humano; e o foco é modernização da gestão. Que virou uma ênfase 
na política, uma política de resultados, ai está a diferença porque agora 
tem o foco na qualidade social da educação, no acesso e terminalidade 
com sucesso e Na gestão democrática”. 

 

Constatamos como ponto em comum em todos os documentos analisados, 

quando se referem à qualidade da educação, a intenção de todos os documentos de 

atingir essa tão sonhada educação de qualidade, procurando explicitar como deve 

ser feito pelos partícipes das escolas para atingir essa meta. Uma das ações 

comuns em praticamente todos é justamente a busca por uma escola democrática e 

autônoma. Esquecem, porém, que são lógicas distintas de condução, uma vez que a 

democracia e a autonomia podem muito bem recusar o discurso de “qualidade” e 

eficiência tão proclamado pelos documentos oficiais.  

O estado de Pernambuco, assim como outros estados brasileiros, passa a 

adotar técnicas de gestão escolar de gerenciamento, eficiência e produtividade. 

Técnicas estas que, segundo Imbernón (2000), reforçam a imposição de decisões 

desde a cúpula até a base, privilegiando a visão dos que têm o controle e reforçando 

as estruturas de dominação.  

Já a gerência de educação responsável pela política pública estadual nesta 

regional responde pela organização de 16 municípios do Vale do Capibaribe, 

incluindo o município pesquisado – Limoeiro, adotando uma política de gestão 

fundada nas orientações da SEE. Prevalece um discurso gerencial em que a 

obsessão pelos resultados se impõe em todos os segmentos. Como diz Gaulejac 

(2007), por trás da racionalidade fria e objetiva dos números dissimula-se um projeto 

quantofrênico que faz os homens perderem o senso da medida. Nesse caso, 

podemos citar a adoção do Programa Gestão Nota 10, que sugere a excelência da 
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gestão e o enfoque quantofrênico1 através da enorme quantidade de planilhas que 

monitoram a rotina escolar de forma padronizada e individualista (Anexo 3). Apesar 

do discurso contraditório de uma concepção pedagógica libertária que traz para seu 

bojo discussões de textos freireanos, trata-se de uma prática fundada no homus 

econômico, egoísta, utilitarista e instrumental. Elabora um discurso de valorização e 

importância do PPP, desenvolve práticas que o desprestigiam deixando-o em 

segundo plano (na análise das reuniões da GRE com os diretores de escola ficará 

bastante claro isso).  

Voltando o olhar à rede municipal de educação, percebemos que essas 

mudanças estruturais se estendem desde a própria secretaria estadual às 

secretarias municipais de educação, especialmente quando o município não possui 

seu próprio sistema educacional. Em se tratando da pesquisa em foco, vemos 

refletidas essas práticas no município de Limoeiro, pelo menos até o ano 2008, 

quando não tinha estruturado sua rede, sendo guiado pelas determinações da 

Secretaria Estadual de Educação. Vale salientar que, mesmo sendo regido pela rede 

estadual, na época, apenas o que interessava ao município era adotada pela política 

municipal, a exemplo da eleição para gestores escolares que fora adotado pela 

secretaria estadual de educação, desde o ano 2000 e até hoje não faz parte da 

política educacional adotada pela secretaria municipal de educação, sendo a gestão 

municipal ainda por indicações políticas.  

Ao longo dessas análises, pudemos constatar, paralelamente aos contextos 

históricos, a proposta política de cada governo e os significados pedagógicos em 

suas práticas. Percebemos a intencionalidade comum em todos os documentos e 

governos de se reconhecerem como democráticos, e concordamos com Coutinho 

(2002) quando diz que “o fato de que todos hoje se digam democratas não significa 

que acreditem efetivamente na democracia, mas sim que se generalizou o 

reconhecimento de que a democracia é uma virtude”. E como virtude, passa a ser 

reconhecida com relevância por aqueles que de fora analisam as propostas políticas 

incrementadas pelas secretarias de educação, afinal, estávamos vivendo a era da 

redemocratização do País e caminhando, embora a passos lentos, na construção de 

um País que se denomina democrático.  

                                                 
1 A noção do termo foi empregada por Gaulejac, em seu livro Gestão como doença social, em que ele 

afirma que por trás da racionalidade fria e “objetiva” dos números dissimula-se um projeto 
“quantofrênico” (a obsessão do número) que faz os homens perderem o senso da medida (p. 37). 
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Contudo, o que prevalece nas práticas e políticas públicas não é a 

democracia, mas a política de resultados – que, por si só, não combina com 

democracia. 

Partilhamos do que Frigotto (2002) afirma: 

 

Não é casual que o discurso oficial, apoiado pelas grandes redes de 
informação, busque sistematicamente silenciar as concepções pedagógicas 
dos anos 80 sobre formação e qualificação humana emancipatória, 
educação tecnológica ou politécnica e o foco uníssono sejam as noções de 
competências, habilidades, qualidade total, cidadão produtivo e 
empregabilidade[...] 
(...)Trata-se de uma perspectiva pedagógica individualista, dualista e 
fragmentária, coerente com o ideário da desregulamentação, flexibilização e 
privatização e com desmonte dos direitos sociais(...) 
 

E ainda, completando, “cada indivíduo terá, de agora por diante, nessa 

perspectiva, de cuidar de adquirir um banco ou pacote de habilidades (gerais, 

técnicas e de gestão)” (FRIGOTTO, 2002, p.43). 

Concordamos com Gauleajac quando diz que “é totalmente legitimo organizar 

o mundo, racionalizar a produção, preocupar-se com a rentabilidade” (2007, p. 29), 

porém a obsessão pelos resultados, imposta também na área educacional, tem sido 

uma preocupação com a formação humanística. Afinal, quando nos referimos à 

gestão educacional, reportamo-nos à gestão democrática, em que há ação coletiva, 

crítica e reflexiva, o que nos impõe uma organização que possibilite sua realização, 

venha superar a visão burocrática, hierarquizada e dos favores.  

Mas o que vemos hoje, também, na educação pública é uma gestão, segundo 

Gaulejac (2007, p. 64-65), que “favorece uma visão do mundo na qual o humano se 

torna um recurso a serviço da empresa”, com o caráter ideológico sendo 

apresentado através de seus instrumentos, procedimentos e dispositivos de 

comunicação. 

Se no campo discursivo encontramos um PPP “humanista”, “emancipatório” e, 

recentemente, em busca de “resultado”, portanto competitivo, individualista, no fazer 

social-histórico dissipa-se esse discurso, pois, tanto num como no outro, esses 

discursos processam-se nas relações concretas hierarquizadas, dos favores e do 

familismo. As forças políticas que comandam o município de Limoeiro são aliadas e 

porta-vozes dos governadores de que tratamos aqui. Nesse caso, a lógica simbólica 

que comanda (preponderantemente) a ação não é a moderna (individual, reflexiva e 

do sujeito), mas a patrimonial (hierarquizada, pessoalizada e submissa).
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5 CAPÍTULO 3 MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - APROXIMAÇÕES 

 

Antes de tratarmos e aprofundarmos o estudo das práticas pedagógicas 

consideramos, também, importante entender quem são as pessoas que comandam 

a política no município de Limoeiro, uma vez que as concepções e o poder público 

das instituições interferem,  definem e orientam as políticas no município e estão 

imbricadas com o fazer pedagógico.  Além disso, os políticos locais interferem na 

escolha das diretoras ou gerentes da GRE. 

 

5.1 Caracterização do município 

 

5.1.1 O Educacional e o econômico 

 

Situado na Mesorregião do Agreste de Pernambuco, Microrregião do Médio 

Capibaribe, no Agreste, Limoeiro localiza-se na bacia do Capibaribe, distando 77 

quilômetros da capital do Estado. As rodovias PE 90 e BR 408 ligam Limoeiro à 

capital. 

Ocupando uma área de 270 km, foi criado em 16/06/1786, pela Lei Municipal 

n.02, de 19 de junho de 1786, e, pela Lei Municipal nº 2, de 19-12-1892, 

compreende os distritos: Sede e Urucuba, assim como os povoados de Gameleira, 

Mendes e Lagoa Comprida. Sua população residente era 57.243 habitantes em 

2009, segundo o IBGE2. Tem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

0,6883, ficando no 25º lugar ranking estadual e no 3.192º no ranking nacional. 

Seu primeiro administrador foi o Comendador José Pestana, que foi candidato 

único.4 Vários feitos marcaram sua administração: instrução primária com a 

contratação de professores; o calçamento da principal rua da cidade, “obrigando os 

proprietários das casas a fazerem calçadas”; colocação de lampiões a querosene 

nas ruas, entre outros. Atualmente o município é administrado pelo empresário e ex-

deputado estadual Ricardo Teobaldo Cavalcanti, filho de tradicional família 

limoeirense que disputou o pleito para a prefeitura do município mais de uma vez, 

                                                 
2 http;//www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 acesso 04 de julho 2010 16h6min. 
3 O Índice de Desenvolvimento Humano  (IDH) é uma medida comparativa que engloba três 

dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida. É uma maneira padronizada de 
avaliação e medida do bem-estar de uma população. 

4 http://www.limoeiro.pe.gov.br/prefeitos.aspx 
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até ser eleito em outubro de 2008. Segundo este governo, sua administração tem 

sido marcada pela vontade de transformar o município, e afirma estar investindo 

maciçamente, com o apoio federal, estadual e municipal, em projetos de melhoria 

para o município, voltados para a saúde, o saneamento básico, a educação e a 

infraestrutura. 

Em se tratando da área educacional, em 2009 contou com 69 

estabelecimentos de Ensino Fundamental e 11 estabelecimentos de Ensino Médio. 

Na rede municipal, dispõe de 33 escolas de Ensino Fundamental 1, dentre as quais 

7 oferecem o Fundamental 2 e 5 também oferecem Educação de Jovens e Adultos. 

Ainda oferece 2 Creches da rede municipal e 1 creche de uma instituição 

filantrópica, totalizando na rede municipal, em 2009, 5.071 estudantes. A cidade 

possui ainda uma Gerência Regional de Educacional (GRE do Vale do Capibaribe) e 

a Faculdade de Ciências da Administração de Limoeiro (FACAL), além dos pólos de 

Educação a Distância UAB que oferecem diversos cursos superiores, na modalidade 

EAD, pela UFPE e UFPB. 

Das variadas escolas da rede particular de ensino, destacam-se : a Escola 

Cônego Fernando Passos, o 3º Milênio Colégio e Curso, e o Colégio Regina Coeli 

pelos índices de aprovação nos vestibulares e concursos públicos e pelos projetos 

pedagógicos desenvolvidos com sucesso, sendo referência para muitos outros 

municípios. 

Das escolas da rede estadual de Limoeiro, destacam-se a Escola Profª 

Jandira de Andrade Lima (CERU), considerada pelo CONSED uma das melhores 

escolas públicas do Brasil (ganhou o Prêmio Nacional de Referência em Gestão 

Escolar), e a Escola Artur Correia de Oliveira pelos resultados educacionais obtidos. 

Atualmente contamos ainda com a Escola de Referência de Ensino Médio Dr. 

Sebastião de Vaconcelos Galvão, que funciona em horário integral e a Escola de 

Referência Austro Costa, que funciona em horário semi-integral, além da Escola 

Técnica José Humberto Teobaldo Cavalcanti cujas obras de construção tiveram 

inicio no ano de 2008, iniciando suas atividades em fevereiro de 2010, com turmas 

no Curso Técnico de enfermagem e informática. 

A base da economia municipal é o comércio local, bastante diversificado. No 

passado, foi destaque, também, na indústria, por possuir algumas unidades 

beneficiadoras de algodão (malharias e produção de óleo e ração), heranças do 

período (entre as décadas de 1950/1970) em que o município trabalhava 80% do 
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algodão produzido em Pernambuco; hoje essa efervescência industrial foi extinta, 

até as fábricas de malha, que se destacaram na região nos últimos anos, formam 

fechadas recentemente, deixando a economia municipal ainda mais estática. O que 

tem mantido a economia, na atualidade, são o comércio local, a que já nos referimos 

antes, e a pecuária. Nesta, há pelo menos, dois destaques: a criação de cavalos 

quarto-de-milha e manga-larga marchador e a criação de caprinos voltada para o 

melhoramento genético. Grandes latifundiários (pecuaristas, donos de engenhos, 

etc) sempre estiveram no comando econômico e, por que não dizer, político.  

 

5.1.2 Político  

 

No caso desse município, assim como em tantos outros municípios do estado, 

podemos observar durante décadas uma cultura política centralizada, “doméstico-

clientelista”5 e patrimonialista. Destacamos os teóricos brasileiros, como Roberto da 

Matta, Raimundo Faoro e Marilena Chauí, quando se referem à cultura brasileira. 

Marilena Chauí, com o seu estudo sobre o Mito fundador e sociedade autoritária, 

argumenta que as ideologias alimentam-se do imaginário da fundação e as re-

atualiza no devir histórico  

 

Assim, as ideologias, que necessariamente acompanham o movimento 
histórico da formação, alimentam-se das representações produzidas pela 
fundação, atualizando-as para adequá-las à nova quadra histórica. É 
exatamente por isso que, sob novas roupagens, o mito pode repetir-se 
indefinidamente (CHAUÍ, 2000, p. 10). 
 
 

Para ela, por se supor que o “autoritarismo é um fenômeno político” que afeta 

o Estado, “tendemos a não perceber que é a sociedade brasileira que é autoritária,  

que dela provêm as diversas manifestações do autoritarismo político”. Os conflitos e 

as contradições são abarcados com a finalidade de submetê-los ao subterrâneo, 

pois são perigosos para o Estado (que é oligárquico) e para o mercado. Ou seja, “a 

classe dominante brasileira é altamente eficaz para bloquear a esfera pública das 

ações sociais e da opinião como expressão dos interesses e dos direitos de grupos 
                                                 
5 Conforme Santos (2009, p. 38), “hifenizamos o conceito porque o de clientelismo seria específico 

demais para descrições de poder entre parceiros que, de forma reducionista, sugeriria apenas a 
existência de relações de um opressor e de um oprimido. Por isso a importância da hifenização 
desses dois conceitos, já que entendemos que não se resume a uma relação, apenas, entre 
dominados e dominadores – ambos são prisioneiros das constelações de teias do imaginário sócio-
histórico”. 
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e classes sociais diferenciados e/ou antagônicos”. A autora ressalta ainda que, por 

sua gênese senhorial, “nossa sociedade tem fascínio pelos signos de prestígio e de 

poder” (CHAUÍ, 2000, p. 90) – em nosso caso, destacamos as homenagens aos 

parentes e amigos políticos, atribuindo nomes às instituições diversas (educação, 

por exemplo) e ao meio urbanístico (ruas, avenidas, praças, etc), expandindo o 

privado no público. 

Martins (2002) defende que na trajetória político-social brasileira realizou-se 

um “pacto autoritário” e de “morte”, pois à colonização brasileira – quanto à da 

América - foi “imposta a lei do déspota segundo uma lógica de controle e de 

enriquecimento sem compromissos com os ‘brasileiros” (p. 91) – diferindo da 

experiência norte-americana e europeia. Para ele, “a dádiva patrimonial assegura, 

pela circulação vertical e fechada dos bens simbólicos e materiais sob controle do 

poder central, a valorização do particularismo e de uma certa cultura da intolerância 

que contribui para definir as oligarquias como clãs – e não como classes”. Assim, “a 

dádiva patrimonial é uma lógica tradicional de poder que confere a seus detentores 

prestígio e honra” (p. 95). Em defesa do uso do conceito “cultura autoritária”, este 

autor advoga que este tem  

 
justamente o sentido de favorecer uma compreensão de como as relações 
de poder nas instituições em geral, e no sistema político estatal em 
particular, estão condicionadas por certas representações e significações 
montadas num modelo hierarquizado cujo objetivo é selecionar uns e excluir 
outros segundo critérios de cor, patrimônio, nome de família, 
apadrinhamento e prestígio social e político (p. 99). 
 

 

Santos (2009), fundamentado-se em Max Weber e outros, pensando a 

sociedade brasileira, lembra-nos que o patrimonialismo constitui-se de algumas 

categorias essenciais para a referência de práticas cívicas: hierarquização, 

pessoalização, mandonismo, relação afetivo-doméstica, nepotismo, machismo, 

religiosismo cristão no espaço público. Em nossa análise concentrar-nos-emos na 

hierarquização e verticalização do poder; excluindo dela a questão da religião e do 

machismo (e a questão de gênero) – no máximo, registraremos nas reuniões a 

presença da dimensão religiosa comandando os discursos e a formatação das 

reuniões. 

Já Roberto da Matta interpreta a hierarquia como um forte componente da 

característica brasileira, trazendo como foco em seus estudos a célebre frase “sabe 
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com quem está falando?”, como ele mesmo diz, um “ritual autoritário”6. Para ele, o 

autoritarismo da sociedade brasileira se estrutura holisticamente, o que impede a 

emergência de valores individualistas e modernos. Assim, compreende que o debate 

sobre a cidadania não está no lugar: a cidadania é um valor social e, 

consequentemente, existem cidadanias, e não cidadania. Conforme ele, na 

sociedade brasileira não existe o “indivíduo” (“igual”), mas a “pessoa” (categoria 

moral que existe na relação com outro). 

Faoro, por sua vez, destaca as relações domésticas, no sentido de 

generalizar o público com ao privado, ressaltando nossa formação portuguesa como 

patrimonial. Na sua análise determinista do estruturalismo de uma “casta 

estamental” que comanda a sociedade brasileira desde a colonização, o capitalismo 

se efetivou apenas superficialmente, sem a alma capitalista – o golpe militar de 64 é 

expressão dessa casta estamental patrimonial. 

José de Souza Martins, em seu Poder do Atraso, inicia dizendo que esse 

ensaio é um estudo da “persistência do passado”. Conforme ele, o clientelismo 

político no Brasil não é uma relação utilitária entre ricos e pobres, apenas, “mas 

todos os que, de algum modo, dependem do Estado são induzidos a uma relação de 

troca de favores com os políticos” (1999, p. 29). Isso porque, “muito antes de que os 

pobres pudessem votar e, portanto, negociar o preço do voto, já o Estado tinha com 

os ricos, isto é, os senhores de terras e escravos, uma relação de troca” (1999, p. 

29). 

Os políticos de Limoeiro ( e o Estado pernambucano) não fogem a essa regra 

patrimonial apresentada anteriormente. Nepotismo, famílias conduzindo a política 

local, verticalização e hierarquização do poder como parte nuclear das relações 

sociopolíticas predominarão – e terão implicações na instituição educacional. Na 

política local, várias personalidades se destacam ao longo da história na 

administração pública de Limoeiro. Como podemos observar no quadro abaixo, a 

maioria dos prefeitos se revezam no comando dessa administração, deixando o 

município sempre nas mãos de determinadas famílias. No exemplo abaixo, que 

recorta as últimas doze gestões, podemos observar o revezamento entre as famílias 

Duarte, Correia, Heráclio e Cavalcanti, todas descendentes de antigos latifundiários, 

especificamente, de donos de engenhos e coronéis. 

 
                                                 
6 COUTO, CORDEIRO (2000, p. 92). 
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Quadro 2 - Dados do município  de Limoeiro – PE  
Prefeitos / Secretários de Educação  / GRE  

Um recorte de 1963 a 2009 
 

 
*A secretária de educação, nesta ocasião, acumulou o cargo de Vice-Prefeita e secretária. 

 

No quadro acima da política no município de Limoeiro, destacamos os 

períodos de 1963 a 1983, os quais expressam a ditadura militar. Podemos relacionar 

os nomes de Adauto Heráclio Duarte (PSD - Partido Social Democrata), José 

Antonio Correia de Paula (MDB - Movimento Democrático Brasileiro), Artur Correia 

PREFEITOS SECRATARIOS DE 
EDUCAÇÃO 

PERÍODO DIRETORES DA  
GRE 

PERÍODO 

Adauto Heráclio Duarte 
(PSD) Partido Social 
Democrata 

Nelson Ricardo Albuquerque  
(PSD) Indicado pelo Coronel Chico 
Heráclio. 

1963 a Fev. 
de 1969 

Maria José de 
Andrade  

1969 a 1987 
(17 anos) 

José Antonio Correia de 
Paula (MDB) Movimento 
Democrático Brasileiro 

José Menezes dos Santos (Amigo 
do prefeito e gerente da Rádio 
Jornal de Limoeiro). 
Sem partido político.  

Fev. de 
1969 a 1972 

Maria José de 
Andrade 

Idem 

Artur Correia de Oliveira 
(ARENA) Aliança 
Renovadora Nacional. 

Pedro Correia Oliveira  
(Irmão do Prefeito) 
Elisa Freitas de Moura (Marido era 
presidente do partido ARENA). 

1973 a 1976 Maria José de 
Andrade 

Idem 

Adauto Heráclio Duarte 
(ARENA)  Aliança 
Renovadora Nacional. 

Elisa Freitas de Moura (Idem) 
Maria Inez Duarte de Melo 
(Sobrinha do prefeito). 

1977 a 1982 Maria José de 
Andrade 

Idem 

José Artur Teobaldo 
Cavalcanti (PMDB) 
Partido Movimento 
Democrático Brasileiro 

Maria Inez Duarte de Melo (idem) 
Armando Pacheco de Albuquerque 
(Amigo do prefeito). 
PMDB  

1983 a 1988 Maria José de 
Andrade 

1969 a 1987 

José Xavier Quirino 
(PMDB)) Partido 
Movimento Democrático 
Brasileiro 

Armando Pacheco de Albuquerque 
(Idem) 

1989 a 1992 Arlete Peres de 
Souza  

1987 a 1991 
(4 anos) 

José Artur Teobaldo 
Cavalcanti (PMDB) ) 
Partido Movimento 
Democrático Brasileiro 

Armando Pacheco de Albuquerque 
(Idem) 

1993 a 1996 Ivanilda de Souza 
Cabral (91 A 95) 

1991 a 1995 
(4 anos) 

Luís Heráclio do Rego 
Sobrinho (PSDC) Partido 
Social Democrata Cristã 

Virginia Aquino Heráclio do Rego 
(Neta do Coronel e prima do 
prefeito). 

1997 a 2000 Valdecira Maria dos 
Santos (95 a 98)  
 

1995 a 1998 
(3anos e 3 
meses) 

Luís Heráclio do Rego 
Sobrinho (PSDC) Partido 
Social Democrata 
Cristão. 

Virginia Aquino Heráclio do Rego 
(Idem) 

1997 a 2000 Sinésio Monteiro de 
Melo Filho (98 a 99) 

1998 a 1999 
(9 meses) 

Luís Heráclio do Rego 
Sobrinho (PSDC) Partido 
Social Democrata 
Cristão. 

Virginia Aquino Heráclio do Rego* 
(Idem) 

2001 a 2004 Cícero Benedito de 
Arruda (99 a 2007) 

1999 a 2007 
8 anos 

Luís Raimundo Medeiros 
Duarte (PSDC) Partido 
Social Democrata 
Cristão. 

Virginia Aquino Heráclio do Rego*  
(Idem) 
Nelma Bezerra de Lima (Amiga da 
secretária de educação e indicada 
pela mesma). 

2005 a 2008 Cícero Benedito de 
Arruda (genro do 
irmão do deputado 
estadual 99 a 2007) 

1999 a 2007 
(idem) 

Ricardo Teobaldo 
Cavalcanti (PSDB) 
Partido Socialista 
Democrático Brasileiro 

Maria José de Andrade Barbosa 
(Sobrinha da primeira gestora da 
GRE, Maria José de Andrade, e 
indicada por um vereador com laço 
de parentesco).   

2009 aos 
dias atuais. 

Edjane Ribeiro dos 
Santos (2007 aos 
dias atuais) 

2007 aos 
dias atuais. 
(3 anos) 
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de Oliveira (ARENA - Aliança Renovadora Nacional) e José Artur Teobaldo (PMDB – 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro), e mais uma vez a família Adauto 

Heráclio Duarte (ARENA - Aliança Renovadora Nacional) governa o município. 

Agora, observemos o período restante até os dias atuais. Percebemos que as 

famílias Heráclio e Duarte voltam a aparecer, formando praticamente os mesmos 

blocos políticos existentes no período anterior, o que significa dizer que o poder se 

perpetua de forma hierarquizada e patrimonialista. A primeira diretora da GRE, cujo 

mandato durou 17 anos, serviu aos governos do PSD, ARENA e PMDB. 

A família Heráclio é um exemplo concreto dessas relações de poder no 

município, da época anterior à ditadura aos dias atuais, estando presente através de 

seus familiares que até hoje ocupam cargos de destaque na política local. 

O sistema político descrito como coronelismo, segundo Leal, surgiu em nosso 

País no início da República Velha, descrito por ele como aquele 

 
[...] que comanda discricionariamente um lote considerável de votos de 
cabresto. A força eleitoral empresta-lhe prestigio político, natural 
coroamento de sua privilegiada situação econômica e social de dono de 
terra (LEAL, 1976, p. 23). 
 
 

Para Campos (2008), a criação do coronelismo teve início com a criação da 

Guarda Nacional pela Coroa e a ela 

 
[...] caberia proteger a Constituição e auxiliar na manutenção da ordem e 
prevenção contra as revoltas, policiando as localidades. Quanto mais 
prestigiosos fossem os chefes locais, mais altos postos ocupavam na 
Guarda Nacional. Refletia-se, nos vários escalonamentos da Guarda 
Nacional, a estrutura socioeconômica das diversas localidades (CAMPOS 
2008, p. 29). 
 
 

Em uma outra visão sobre o coronelismo, e especificamente no caso do 

Coronel Chico Heráclio, os autores Marcos Vilaça e Roberto Cavalcanti de 

Albuquerque (1963), em sua obra Coronel coronéis: apogeu e declínio do 

coronelismo no Nordeste, definem o coronel: “chefe de um sistema social assim 

caracterizado, deve ser um homem macho. Seu machismo e valentia quase sempre 

fazem fama”. Valentia esta divulgada em todos os recantos, criando assim a fama de 

homem temido pela comunidade. 
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Limoeiro é conhecida nacionalmente ainda hoje como a terra do Coronel 

Francisco Heráclio do Rego; considerado “o último dos coronéis”7 e inspiração para 

o personagem “Coronel Limoeiro” do humorista Chico Anísio, dominou a política da 

região por cerca de trinta anos. 

Mais de trinta anos após sua morte (ele faleceu em 1974, aos 89 anos), sua 

influência parece ainda interferir na política limoeirense com homenagens prestadas 

(Anexo 4) através da atribuição de seu nome ou de sua família a exemplo à Rodovia 

Estadual PE 90, que corta o município, assim como a 14 avenidas e a 1 rua8, bem 

como ao Palácio Municipal.  

Como chama a atenção Santos (2009), o nome próprio e o institucional não 

são arbitrários e/ou despretensiosos: eles representam uma época, uma sociedade, 

uma coletividade; ou seja, são socio-históricos (Castoriadis). Na sua análise dos 

nomes das escolas estaduais da cidade de Recife, ele adverte: 

 
O símbolo ultrapassa a aparência das coisas e o mundo só se faz mundo 
através dele. O símbolo só emerge por essa dimensão imaginária e por 
estar encrostado na História. Ele é manifestação e estrutura de um tempo e 
da imaginação social (SANTOS, 2009, p. 57). 
 
 

Uma das formas de reprodução da sociedade se dá através da produção de 

símbolos pelo poder de nomear o mundo: pela fundação da instituição, nomeando-o. 

Assim, as famílias (e/ou qualquer grupo político) que comandam o poder perpetuam-

se e não morrem. 

Se as famílias e os grupos políticos vêm permanecendo vivos pela nomeação 

de estradas e ruas, com nomes de parentes e amigos, o mesmo se faz no meio 

educacional, tanto na rede municipal: Escola Municipal João Heráclio Duarte; Escola 

Municipal José Teobaldo de Azevedo; Escola Municipal Otaviano Basílio Heráclio do 

Rego; Escola Municipal Professor Antônio de Souza Vilaça; Escola Municipal 

Desembargador José Alexandre de Vasconcelos Aquino; Escola Municipal João 

Marques da Silva; Escola Municipal Abdon de Arruda Correia; Escola Municipal João 

Teobaldo de Azevedo, como na rede estadual: Escola Profª Jandira de A. Lima (Irmã 

                                                 
7 http://tempodepolitica.com.br/limoeiro/politica-do-ultimo-dos-coroneis-brasileiros-ainda-influencia-

pleito-em-limoeiro/ 
8 AV. Virginia Heráclio, AV. Jeronimo Heráclio, AV. Francisco Heráclio do Rego, AV. João Heráclio do 

Rego Neto, AV. Octaviano B. Heráclio do Rego, AV. Tereza de Farias Heraclio, AV. Alm. Dr. 
Antonio Heráclio do Rego, AV. Isaura Heráclio Figueira, AV. Francisco M. Heráclio (AV. NORTE), 
AV. José de M. Heráclio (AV. SUL), RUA Ginaldo Heráclio Sena-Otacio Lemos , AV. Jeronimo 
Heráclio, AV. Josefina Heraclio do Rego, AV. Vereador Francisco H. da Silva. 
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da 1ª diretora da GRE); Escola Ginásio Artur Correia de Oliveira(ex prefeito do 

município); Escola Técnica José Humberto de Moura Cavalcanti (pai do atual 

prefeito de Limoeiro). 

Em 2008, a disputa pela Prefeitura de Limoeiro ocorreu entre duas 

tradicionais famílias que têm ligações com os membros da família Heráclio e que 

surgiram na fase final de mando do Coronel Chico. 

Como observa Andrade, 

 
Com o fim do regime autoritário, a oligarquia regional nordestina moldou-se 
à nova situação. Segundo Andrade, a morte de Tancredo e a ascensão de 
Sarney à Presidência da República deixaram-na efetivamente acomodada 
no novo governo. Para ela, a situação não se modificará enquanto a 
estrutura econômica for mantida: “[...] a preservação do mandonismo local é 
um reflexo das relações socioeconômicas da região; enquanto estas 
relações forem mantidas, as oligarquias e os ‘coronéis’, mesmo tendo 
perdido sua posição hegemônica, continuarão sendo um dos componentes 
do bloco de poder, em que se inserem de forma subordinada (1985, p. 12). 
 
 

Souza ainda reforça isso, numa abordagem socioeconômica, afirmando que  

 
Muitos municípios interioranos do Nordeste continuam sendo controlados 
pelos chefes, que dividem o poder político local com parentes e amigos, e 
excluem as “coletividades locais” de participar desse poder. A política 
adotada pelos chefes (para controlarem esses municípios) tem sido a 
política assistencialista-paternalista e clientelista. A marca dessa política é 
centrada na visão de favor, proteção e gratidão. Portanto, o coronelismo 
persiste hoje, adaptando-se às transformações ocorridas no País de 1930 
para cá, no âmbito político-institucional, econômico e social (SOUZA, 1995. 
p.20-21). 
 
 

Em se tratando do município de Limoeiro, que durante décadas viveu sob o 

jugo do famoso Coronel Chico Heráclio, constatamos ainda sua força e influência na 

política limoeirense em que encontramos parentes seus, como é o caso da atual 

vice-prefeita, sua bisneta, que também foi vice-prefeita em 2004 quando o prefeito 

era outro membro da família Heráclio, dessa feita o sobrinho do Coronel Chico. A 

mesma esteve à frente da secretaria municipal de educação e de suas políticas 

educacionais durante aproximadamente 10 anos, e ainda hoje tem um poder de 

influência muito grande na secretaria de educação, por ser professora da rede 

estadual e atuar como docente na autarquia de ensino superior do município. 

A política educacional desse município sempre esteve atrelada às políticas 

educacionais do estado de Pernambuco, uma vez que a secretaria municipal não 

tinha seu sistema educacional próprio até o ano de 2008. Portanto, no que se refere 
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à implementação e a vivência dos PPPs nas escolas municipais podemos afirmar 

que tiveram os mesmos direcionamentos adotados na Secretaria Estadual de 

Educação, porém de forma mais lenta. As escolas municipais possuem seus PPPs, 

porém construídos nas relações analisadas aqui. 

Enfim, estando o município de Limoeiro durante todos esses anos (até bem 

pouco tempo atrás 2008) sem seu sistema próprio de educação e tendo sido 

orientado pela SEE, localmente pela Gerência Regional de Educação, consideramos 

que houvesse uma unidade nas políticas públicas dessas duas redes: a rede 

municipal e estadual de educação e os caminhos que as levaram à implementação 

de suas políticas. 

Foram e são esses políticos, de prestigiosas famílias locais, que 

implementaram/implementam o PPP e a política de resultados. Eles, também, 

propagaram/propagam e implementaram/implementam os discursos de 

democratização. Analisemos, agora, a GRE do Vale do Capibaribe: quem foram e 

são seus gerentes e um pouco de sua história. Se as forças políticas tradicionais 

comandam a política local, até que ponto os diretores de escolas serão seus porta-

vozes e expressões dessas significações políticas? Até que ponto a rede simbólica 

que expressa essas significações na GRE consegue impô-las e “transmiti-las” a 

contento? Há rupturas nas relações interinstitucionais quanto ao imaginário 

patrimonial e à práticas pedagógicas? É o que veremos agora. 
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6 CAPÍTULO 4 Gerência Regional de Educação do Vale do Capibaribe 

 

6.1 Gerência Regional de Educação: significações no  poder e poder das 

significações 

 

A Secretaria Estadual de Educação, no estado de Pernambuco, funciona com 

sua sede em Recife e, distribuídas em 17 municípios, encontram-se as Gerências 

Regionais de Educação responsáveis pela implementação das políticas 

educacionais nos municípios. Cada gerência atende aproximadamente 12 

municípios, cabendo à Gerência do Vale do Capibaribe o acompanhamento e o 

monitoramento de 16 municípios e 47 escolas da rede estadual. Destas 47 escolas, 

17 estão localizadas no município de Limoeiro, as demais em municípios 

circunvizinhos. A GRE do Vale do Capibaribe situa-se no município de Limoeiro. As 

reuniões são realizadas neste município quando convocadas por esta gerência. É 

nesta sede que cotidianamente os diretores circulam para resolver os problemas 

administrativos, pedagógicos e de conflitos. Portanto, este espaço está repleto de 

significações diversas – de contexto, sujeitos e problemas singulares. Veremos um 

pouco desse aspecto mais adiante. 

 

Quadro 3 - Gerências Regionais de Educação do Estad o de Pernambuco 
 

Gerências Regionais Sede Municípios  
GRE do Recife Norte Recife  Recife 
GRE do Recife Sul Recife  Recife 
GRE Metropolitana Norte Recife Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão 

dos Guararapes, Moreno e São Lourenço da Mata. 
GRE Mata Norte  Nazaré da 

Mata 
Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Condado, 
Ferreiros, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Carro, 
Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, São Vicente 
Ferrer, Timbaúba, Tracunhaém, Vicência. 

GRE Mata Centro Vitória de 
Santo Antão 

Barra de Guabiraba, Bezerros, Bonito, Camocim de São 
Félix, Chã de Alegria, Chã Grande, Escada, Glória do Goitá, 
Gravatá, Pombos, Sairé, São Joaquim do Monte,Vitória de 
Santo Antão. 

GRE Mata Sul Palmares Água Preta, Amaraji, Belém de Maria, Catende, Cortês, 
Jaqueira, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, 
Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, São 
Benedito do Sul, Xexéu. 

GRE Litoral Sul Barreiros Barreiros, Gameleira, Rio Formoso, São José da Coroa 
Grande, Sirinhaém, Tamandaré 

GRE Vale do 
Capibaribe 

Limoeiro Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei 
Miguelinho, João Alfredo, Lagoa de 
Itaenga,Limoeiro, Machados, Orobó, Passira, 
Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, Surubim, 
Vertente do Lério, Vertentes. 

GRE do Agreste Centro Caruaru Agrestina, Altinho, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, 
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Norte Cachoeirinha, Caruaru, Cupira, Ibirajuba, Jataúba, Panelas, 
Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, 
Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama. 

GRE Agreste Meridional Garanhuns Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, 
Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, 
Iati, Itaiba, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, 
Palmeirina, Paranatama, Saloá, São Bento do Una, São 
João, Terezinha. 

GRE do Sertão do Moxotó Acoverde Alagoinha, Arcoverde, Betânia, Buíque, Custódia, Ibimirim, 
Inajá, Manari, Pedra, Pesqueira, Poção, Sanharó, Sertânia, 
Tupanatinga, Venturosa. 

GRE Sertão do Pajeú Afogados da 
Ingazeira 

Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Flores, 
Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Cruz da Baixa 
Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, 
Solidão, Tabira, Triunfo, Tuparetama. 

GRE do Sertão do 
Submédio São Francisco  

Floresta Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, 
Itacuruba, Jatobá, Petrolândia, Tacaratu. 

GRE Sertão do Médio São 
Francisco 

Petrolina Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, 
Orocó,Petrolina, Santa Maria da Boa Vista. 

GRE Sertão Central  Salgueiro Cedro, Mirandiba, Moreilândia, Parnamirim, Salgueiro, São 
José do Belmonte, Serrita, Terra Nova, Verdejante. 

GRE Sertão do Araripe Araripina Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Ouricuri, Santa Cruz 
de Malta, Santa Filomena, Trindade. 

No município de Limoeiro, destacamos a atuação da GRE por introduzir e 

acompanhar as políticas públicas em relação à educação do estado de Pernambuco 

por mais de quatro décadas, aproximadamente, construindo e reproduzindo os 

modelos de educação pública planejada por seus governantes. Daí a importância de 

compreender as reais significações existentes nessas relações interinstitucionais 

entre escolas e SEE. 

A Gerência Regional de Educação do Vale do Capibaribe foi fundada no 

município de Limoeiro no ano de 1969, na época da ditadura, com o objetivo de 

coordenar a rede de ensino da região, composta atualmente por 16 municípios, 

entre eles: Limoeiro, Feira Nova, Machados, Passira, Cumaru, Bom Jardim, 

Casinhas, Frei Miguelinho, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Orobó, Salgadinho, 

Santa Maria do Cambucá, Vertentes e Vertente do Lério, com 34.000 estudantes 

sob sua responsabilidade. Já a liderança da Regional do Vale do Capibaribe, órgão 

responsável pelas escolas dessa região do agreste setentrional do estado de 

Pernambuco, sempre foi exercida por pessoas indicadas politicamente, tendo havido 

uma indicação com outros moldes no ano de 2009 quando o governo atual propôs 

um novo formato de candidatura ao cargo, sugerindo critérios técnicos com seleção 

e formação aos prováveis candidatos aos cargos das gerências das GREs.  

No caso da GRE do Vale do Capibaribe, destacamos a primeira diretora que 

ocupou o cargo por dezessete longos anos, sempre reconduzida ao cargo, pelos 

políticos locais, para desempenhar essa liderança. Atualmente, sua sobrinha 

responde pela pasta da Secretaria de Educação Municipal de Limoeiro, tendo sido 
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indicada por um vereador que com ela possui certo laço de parentesco. No caso da 

GRE, temos como gestora uma educadora indicada para os primeiros dois anos da 

gestão do governo Eduardo Campos, tendo sido indicada para essa função pelo 

secretário de educação, que é seu conterrâneo do município de Surubim, e por a 

mesma ter desempenhado um relevante trabalho na gestão de uma escola estadual 

que foi destaque nacional no Prêmio de Referência em Gestão Escolar (2005) 

concedido pelo CONSED. Nos anos subseqüentes, a mesma participou de uma 

seleção interna proposta pela SEE em que os candidatos foram submetidos a três 

processos, com seleção de currículo, prova escrita e outra etapa de formação 

continuada, para exercer tal cargo, o que acarretou sua aprovação. 

 
Quadro 4 - Dados da GRE do Vale do Capibaribe - Lim oeiro – PE  

em relação aos Governadores / Secretários de Educaç ão 
 e diretores da GRE  

 
Governador Secretário de 

Educação 
Diretor da GRE Período 

Nilo Coelho (1967 a 1971) Roberto Magalhães Melo 

Eraldo Gueiros Leite  (1971 
a 1975) 

Manoel Costa Cavalcanti 
 

José Francisco de M. 
Cavalcanti (1975 a 1979) 

José Jorge de Lima 
 

Marcos Antonio de Oliveira 
Maciel (1979 a 1982) 

Joel de Holanda Cordeiro 
 

José Muniz Ramos (1982 a 
1983) 
 
Roberto Magalhães Melo 
(1983 a 1986) 
 

Creusa Maria G. de Araújo 
Everardo de Almeida Maciel 

Gustavo Krause (1986 a 
1987) 
 

Edgar A. de Mattos Oliveira 
Alexandre Krause G. Arruda 
 

Maria José de Andrade 
ARENA 
 

1969 a 1987 – 17 anos 
 

Miguel Arraes de Alencar 
(1987 a 1990) 

Silke Weber Arlete Peres de Souza 
PMDB 

1987 a 1991 – 4 anos  

Carlos Wilson Rocha de Q. 
Campos (1990 a 1991) 
 

Fernando Antonio G. da 
Silva 

Ivanilda de Souza Cabral  
PFL 
SURUBIM 

1991 a 1995 – 4 anos  

Joaquim Francisco de 
Freitas Cavalcanti (1991 a 
1995) 

José Jorge de Lima Valdecira Maria dos Santos 
PFL 

1995 a 1998 – 3 anos e 3 
meses 

Miguel Arraes de Alencar 
(1995 a 1998) 

Roberto José Marques 
Pereira 
Silke Weber 

Sinésio Monteiro de Melo 
Filho 
PSB 

1998 a 1999 – 9 meses 

Jarbas de Andrade 
Vasconcelos (1999 a 2006) 
 
José Mendonça Bezerra 
Filho (2006) 

Efrem de Aguiar Maranhão 
Raul Henry 
 
Francisco de Assis 
Mozart Neves Ramos 

Cícero Benedito de Arruda 
PMDB 
Genro do irmão do deputado 
estadual na época. 

1999 a 2007 - 8 anos 

Eduardo Campos (2007 aos 
dias atuais).  

Danilo Jorge de Barros 
Cabral 
Nilton da Mota Silveira Filho 

Edjane Ribeiro dos Santos  
PSB 
Indicada pelo conterrâneo e 
secretário de educação. 

2007 aos dias atuais 
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O quadro acima exposto traz como contribuição um levantamento macro da 

liderança política no estado de Pernambuco nos períodos idênticos àqueles vistos 

no quadro anterior, que enfocava o município de Limoeiro. Dessa feita, deparamo-

nos com uma situação semelhante àquela analisada em que havia e continua 

havendo uma manutenção das famílias que detêm o poder nesta região. 

Observemos que a diretora da DERE, como era anteriormente chamada a GRE, 

ficou à frente daquela instituição por longos 17 anos, mesmo com as mudanças de 

sete governadores e seus vice-governadores em exercício. Registre-se, ainda, que a 

atual secretária municipal de educação é sobrinha da gestora da DERE que atuou 

por longos 17 anos. 

Percebemos também a predominância de mulheres na função de direção da 

GRE, pois dois diretores dos oito indicados para o cargo, eram do sexo masculino, o 

restante, 75%, pertencendo ao universo feminino.  

Como se viu e veremos ainda adiante, tanto na gestão municipal quanto na 

gestão estadual, nos órgãos que orientam e organizam as políticas públicas, 

permanecem as indicações políticas, assim como as suas lideranças.  

Essa hierarquização social e de poder político tem materialidade na forma: a 

organização político-administrativa da instituição educacional. Este estudo é 

importante porque acreditamos que o discurso democrático, de participação, de 

reflexividade tem que acompanhar a forma. Há uma relação, mesmo que não direta, 

de conteúdo e exterioridade, de forma e essência. Assim, expomos o organograma 

da GRE: 
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Este organograma nos mostra uma estrutura verticalizada, fragmentada, 

personalizada, na medida em que ela é “presidencialista” (como o próprio modelo 
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político do Estado brasileiro): a “coordenação” começa e termina na gestora principal 

da GRE. É uma estrutura operacional (implementar os programas e projetos). As 

escolas não existem nesse modelo organizacional: as escolas são concebidas como 

“órgãos” externos à GRE (elas apenas recebem as informações e o tratamento desta 

gerência). A infantilização se materializa na própria organização (conferir as reuniões 

da GRE com os diretores e a estrutura ambiental desta). Ora, esse modelo 

organizacional não favorece uma política e nem a prática pedagógica dialógica, 

crítica e reflexiva. O imaginário da ordem verticalizada prevalece, como afirmou 

Martins (2002). A proposta de Fórum para integrar o sistema educacional torna-se 

vazia porque ela se transforma em estrutura formal apenas – as decisões já estão ou 

serão tomada pelos mesmos que o comandam.  

O estudo de toda esta seção mostrou-nos a forma e a força política das 

famílias, do nepotismo, da política da dádiva instrumental. O controle do tempo 

através dos cargos de confiança da estrutura piramidal da Secretaria e da GRE. É 

importante registrar que, na passagem da ditadura para a “democracia”, a ocupação 

dos cargos públicos não se modificou, o que houve foi apenas uma mudança de 

cadeira entre os mesmos. E foram/são esses mesmos, como já chamamos a 

atenção anteriormente, que implementaram e implementam a política de resultados. 

Apesar de o PPP ter surgido das lutas sociais, as instituições educacionais, em seu 

vínculo político-estatal (materializado nos cargos, rituais e símbolos), denotam um 

vínculo que contradiz essa emergência democrática nas práticas e nas estruturas 

políticas e organizacionais. Agora, procuraremos conhecer um pouco os diretores 

que implementam essas políticas. Isso nos ajudará a entender quem são esses que 

põem em prática essas políticas e como eles interagem com a GRE. 

 

6.2 Perfil dos Diretores da GRE de Limoeiro 

  

Para conhecer melhor os diretores desta regional, aplicamos um questionário 

a 41 deles que estavam em uma reunião no município de Orobó, organizada pela 

regional. A esse grupo foi aplicado um questionário, para obtermos dados mais 

precisos sobre os mesmos, porém, dos 41 presentes à reunião no dia em que foi 

aplicado o questionário, apenas 20 concluíram todas as questões e o devolveram ao 

aplicador e 4 questionários foram entregues em outras oportunidades; quanto aos 
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demais, por mais que insistíssemos, não conseguimos o retorno dos mesmos, sendo 

difícil recuperá-los em sua totalidade.  

Apresentamos aqui o resultado dessa análise: dos 24 gestores investigados, 

46% estão na faixa entre 30 e 40 anos, tratando-se de um grupo de gestores jovens, 

com um índice relativamente alto; 9 deles estão na gestão entre 01 a 04 anos e 62% 

com mais de 5 anos no comando das escolas estaduais. Isso nos faz refletir sobre o 

processo democrático. Como enfatiza Santos (2009), um dos princípios que 

instituem escolas democráticas e autônomas é a rotatividade dos seus gestores, o 

que não tem acontecido nessas unidades escolares. Esse dado chama-nos a 

atenção, também, porque a metade não vivenciou o período militar. Podemos 

especular três questões: 1) essa não vivência neste período implica que esses 

diretores não sofreram as formas autoritárias e diatatoriais desse regime; 2) são 

prováveis diretores mais democráticos por viverem num ambiente assim; 3) são 

“produtos” de uma era globalizada que decretou o “fim” da história, da política e da 

ideologia e, consequentemente, desprivilegia esses itens. 

Outro dado importante, detectado por nós em outra oportunidade, é que 66% 

dos diretores foram escolhidos pela comunidade através de votação direta e 62% 

deles estão na gestão há mais de 5 anos. 38% dos gestores pesquisados estão há 

mais de 9 anos na gestão, o que significa mais de duas gestões de 4 anos cada. 

Quanto ao acesso de novos gestores, 38% deles foram indicados, sem a 

participação do processo democrático, ou seja, não participaram do processo da 

eleição, sendo indicados pelo atual governo. Em se tratando da questão de gênero, 

67% deles são do gênero feminino e mais que o dobro de diretores, do gênero 

masculino. Todos graduados nas mais diversas licenciaturas apresentadas pela 

tabela 3, sendo 38% graduados em Letras, seguidos por 21% de licenciados em 

Geografia. É relevante destacar que apenas 8% deles fizeram o curso de 

Pedagogia, ou seja, apenas alguns possuem a formação na área para o exercício da 

função, os demais possuem graduação nas mais diversas licenciaturas, o que lhes 

permite também assumir essa função. 

 

 

 



 68 

Tabela 1 - Dados dos Diretores Educacionais - Limoe iro – PE  
Graduação / 2009 

 
Graduação Diretores % 
Pedagogia 02 8 

Letras 09 38 
Biologia 01 4 

Matemática 02 8 
História 03 13 

Geografia 05 21 
Não Responderam 02 08 

Total 24 100% 

Quanto à especialização, todos os gestores pesquisados já possuem o título 

de especialistas nas mais diversas áreas, porém apenas 21% são especialistas em 

Gestão Escolar, como se pode observar na tabela 2.  

Tabela 2 - Dados dos Diretores Educacionais - Limoe iro – PE  
Especialização dos Gestores / 2009 

 
Especializações Diretores % 
L. Portuguesa 05 21 

Gestão Escolar 05 21 
Psicopedagogia 03 13 

Geografia 03 13 
Ed. Ambiental 02 8 

História 02 8 
Matemática 02 8 
Linguística 01 4 

Outras 01 4 
Total 24 100% 

 

Quando perguntados sobre se são filiados a algum partido político, 75% 

disseram não pertencer a nenhum partido político, e aqueles que são filiados estão 

nos seguintes partidos: PSDB, PSB (2 deles), PT, PV e PPS. É interessante 

observar que, apesar da formação dos diretores - 100% deles possuem curso 

superior e são especialistas -, apenas 6, ou seja, 25% dos 24 entrevistados são 

filiados a partidos políticos. Percebemos que o vínculo partidário (formalmente 

instituído por preenchimento de ficha de filiação) não é uma exigência para 

assumirem a função. Apenas metade dos gestores participa de entidades políticas, 

como veremos mais adiante. Se nessa metade já estão incluídos os filiados 

partidários, uma dimensão importante do fazer administrativo, a política é bastante 

negligenciada na seleção e vivência. Será que é possível realizar projeto 

democrático com pessoas que nunca assumiram vivências (laços) coletivas 

participativas na medida em que “administrar” é fazer política, também? Essa 
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experiência democrática exige tolerância, habilidade em conflitos, visão ampla e 

experiência de “projeto” (de ter projeto político-social). Por outro lado, talvez isso 

sinalize uma gestão da política em geral que não institua a política emancipatória 

como central na organização social – até porque não interessa essa realização.  

 

Tabela 3 - Diretores filiados a partidos políticos  
GRE do Vale do Capibaribe / 2009 

 
Filiados Diretores % 

Sim 06 25 
Não 18 75 
Total 24 100 

Partidos: PSDB / PSB(2) / PT / PV / PPS 
 

Ainda sobre participação política, agora retrataremos sua participação nas 

entidades coletivas e quais são essas entidades, percebendo que, dos 24 

entrevistados, apenas 8 fazem parte de sindicatos, o restante faz parte dos próprios 

conselhos escolares e apenas 1 é filiado a partido político. 

 

Tabela 4 - Diretores que participam de entidades co letivas 
GRE do Vale do Capibaribe / 2009 

 
Participam de 

Entidades Coletivas 
Diretores % 

Sim 12 50 
Não 09 38 

Não responderam 03 12 
Total 24 100 

Entidades:  Sindicatos           (08) 
                   Conselhos           (04) 
                   Partidos Políticos (01) 

Função: Presidente de conselhos, Secretários de Conselhos, 
Membros, Tesoureiros e Filiados. 

 

Os dados políticos nos informam, minimamente, que o alto grau de ausência 

de associação política numa instituição educacional expressa um baixo vínculo 

social, o que, para a construção de políticas públicas “democráticas”, é um desastre. 

Não perguntamos que grau e tipo de participação são esses, portanto pode ser que 

a situação se agrave ao sabermos que apenas são sindicalizados ou simples 

eleitores, não assumindo responsabilidades no seu cotidiano. 
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Considerando a vivência dos diretores dessa GRE como docentes, 

observamos que a grande maioria dos gestores educacionais tem entre 11 e 30 

anos de experiência em docência. 

 
Tabela 5 - Tempo de experiência em Docência  

GRE do Vale do Capibaribe 
 

Tempo em docência Diretores % 
09 a 10 anos 03 12 
11 a 20 anos 09 38 
21 a 30 anos 09 38 
31 em diante 01 4 

Não respondeu 02 8 
Total 24 100 

No Ensino Fundamental, Médio, Infantil e EJA 
 

 

Ao levarmos em conta, chegamos à conclusão de que 38% dos diretores 

estão há entre 1 e 4 anos na gestão da escola, enquanto 62% na escola 

desempenhando a função há 5 anos ou mais. Destes, 18% estão na direção há mais 

de 11 anos. Do grupo pesquisado, 50% deles possuem outro vínculo empregatício; a 

grande maioria exerce cargo de docente ou técnico nas redes municipais. 

Permanecer 11 anos na função de diretor nos impõe algumas reflexões, sem 

necessariamente uma excluir a outra: 1) esse tempo sinaliza existir um “dono” 

(domínio do privado sobre o público); 2) a função de diretor possibilita aumentar sua 

renda familiar – metade dos diretores possuem outros vínculos empregatícios; 3) a 

saída da função para permitir a rotatividade dos diretores pode estar dificultada por o 

mesmo não ter garantia de sua permanência na escola que administra. 

 

Tabela 6 - Tempo de experiência em Gestão 
GRE Vale do Capibaribe / 2009 

 
Tempo Diretores % 

01 a 02 anos 04 17 
03 a 04 anos 05 21 
05 a 06 anos 02 8 
07 a 08 anos 04 17 
09 a 10 anos 05 21 
11 a 12 anos 02 8 
13 a 14 anos 02 8 

Total 24 100 
 

Se observarmos com mais atenção o quadro acima, chegamos à conclusão 

de que 54% dos diretores pesquisados têm mais de 7 anos de experiência na gestão 

escolar.  As formas de acesso desse grupo de gestores estão abaixo representadas. 
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Ressaltamos que alguns gestores assinalaram duas formas de atuação, pois 

realizaram a seleção escrita e se submeteram às eleições diretas para diretor da 

escola. 

Tabela 7 - Formas de Acesso ao cargo  
  

Acesso  Diretores  % 
Indicação  09 37,5 
Eleição  15 62,5 
Total  24 100% 

 

Ao serem questionados sobre a autonomia na gestão escolar, podemos 

destacar que 71% dos diretores entrevistados consideram regular a autonomia 

exercida na sua função como diretores escolares, 4% consideraram haver pouca 

autonomia e 17% consideraram ter bastante autonomia. 88% deles consideram 

existir autonomia com regular ou bastante intensidade. 

 

Tabela 8 - Autonomia na função 
 

Autonomia Diretores % 
Bastante autonomia 04 17 
Regular autonomia 17 71 
Pouca autonomia 01 04 
Não responderam 02 08 

Total 24 100% 
 

A formação continuada dos diretores sobre o PPP acontece regularmente; 

75% dos diretores responderam ter recebido formação continuada sobre o tema de 1 

a 3 vezes este ano e 20% afirmam que receberam entre 4 e 6 formações, figurando 

nesse grupo os diretores de Escolas de Referência. Porém constatamos não existir 

um acompanhamento sistemático por parte da GRE quanto ao PPP; inclusive, nas 

entrevistas realizadas, pudemos perceber que a preocupação e atenção acontecem 

em relação aos Planos de Ação Ambiental e Pedagógico, que fazem parte do INDG 

e são acompanhados periodicamente. Dos diretores entrevistados, 38% afirmaram 

que não foram acompanhados nenhuma vez pela Regional quanto ao PPP, 21% que 

haviam recebido apenas uma vez a visita para o acompanhamento do PPP e 8% 

receberam acompanhamento da GRE. Quanto ao PPP, é curioso observar que 33% 

deles não responderam a esta pergunta. Acreditamos que a recusa a esta pergunta 

deu-se pelo receio de se exporem à GRE e, para não ficarem numa situação 

comprometedora, preferiram se omitir. 

 



 72 

Tabela 9 - Formações Continuada sobre o Projeto Pol ítico-Pedagógico 
 

Formação 
Continuada 

Diretores % 

1 a 3 formações 18 75% 
4 a 6 formações 05 20% 
Não respondeu 01 05% 

Total 24 100% 
 

 
 

Tabela 10 – Quantitativo de acompanhamento do PPP  pela Regional 
 

Acompanhamento  Diretores % 
Nenhuma vez 09 38 

01 05 21 
02 02 8 

Não respondeu 08 33 
Total 24 100 

 

Os diretores pesquisados apresentam uma boa formação intelectual, sendo 

todos graduados e com especialização, porém com pouca prática na atividade 

política partidária e em entidades políticas coletivas, o que demonstra pouco ou 

nenhum envolvimento como cidadãos preocupados com a participação e uma 

autonomia que deveria existir, como se espera dos gestores educacionais engajados 

em sua comunidade, pois 

 

É apenas no seio de uma tal unidade que a participação política do 
indivíduo torna-se total, a condição de que o individuo sinta e saiba que sua 
participação terá um resultado, ou seja, que a vida concreta da comunidade 
seja, em larga medida, determinada pela própria comunidade e não por 
instâncias desconhecidas ou inatingíveis que decidem por ela 
(CASTORIADIS, 1983, p. 85). 
 

 

Como já afirmamos, deparamo-nos com um grupo de diretores com pouca ou 

nenhuma experiência sobre política educacional. A autonomia tão forte e descrita 

por 88% dos gestores entrevistados parece se esvaziar quando analisamos seu 

poder como cidadãos comprometidos com as mudanças sociais através de sua 

atuação política, se levarmos em conta a forte tradição política familista do 

município. Se somarmos “pouca autonomia” e “não responderam”, a percentagem 

eleva-se para 12 % de incrédulos quanto à autonomia. Talvez esteja aí uma crítica 

às relações de forças estabelecidas. 
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Destacamos as formas de acesso ao cargo de diretor na rede estadual em 

que mais da metade foram escolhidos por eleição direta. Podemos entender que, 

mesmo num município em que há um predomínio do fazer política “coronelista”, não 

há contradição com o processo eletivo de escolha de diretor. Mas não podemos 

deduzir que a “democracia” reine nessas escolas, pois precisaríamos acompanhar 

de forma sistemática o processo desde a construção da eleição às vivências no 

cotidiano das mesmas. Entendemos que, sob o aspecto histórico-social, não há 

contradição entre “instrumentos” (eleição) democráticos e práticas patrimonialistas. 

Já na rede municipal, todos os diretores são indicados politicamente até os dias 

atuais. 

Há um paradoxo entre essas relações: de um lado, a euforia e a crença na 

liberdade e na autonomia e, do outro, se apresentam como omissos e dependentes 

daqueles que estão no poder criando e produzindo políticas públicas que devem ser 

cumpridas por eles no interior de suas escolas.  

Então, de posse dessas informações, podemos traçar o perfil desses diretores 

como um grupo composto na sua maioria por pessoas do gênero feminino, 

graduados nas mais diversas áreas da educação, especialistas, com uma maioria na 

faixa etária entre 30 e 40 anos, com pouca atuação na política partidária - e quando 

participam de entidades, apenas o fazem em sindicatos ou conselhos escolares por 

força da função que ocupam -, e há elementos, em menor proporção, de autonomia 

política.  

Esses elementos de autonomia são subsumidos e, certamente, bloqueados/ 

obstruídos pela hegemonia do fazer político: domínio da força das famílias na 

política municipal que produz formas simbólicas e efetivas de submissão à ordem 

instaurada. 

No capítulo seguinte, poderemos perceber com mais clareza as significações 

político-pedagógicas no cotidiano das relações dos diretores acima descritos com a 

Secretaria de Educação e a Gerência Regional de Educação localizada no município 

de Limoeiro. Visualizaremos essas relações através da participação dos diretores 

nas reuniões realizadas pela SEE e GRE durante os anos de 2009 e 2010. Ficará 

clara a ordem verticalizada do poder, os diretores como peças a implementar 

políticas e método de inculcação ideológica de nova forma de gerir e planejar. 

Apesar de a roupagem ser diferente (busca de resultados e excelência), as práticas 

político-pedagógicas são as mesmas: bancária, negação de instauração de sujeitos, 
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memorização e inculcação dos novos conceitos e procedimentos. A relação da GRE 

com os diretores é de infantilização: são tratados como crianças que precisam ser 

instruídas por um adulto (maduro e superior) para que possam desenvolver as ações 

postas pela GRE (representante do governo do Estado). 

Mas, antes de apresentarmos narrativa e analiticamente, o desenrolar das 

reuniões, apresentaremos o ambiente em que elas ocorrerão. Não somente essas 

reuniões, mas o local onde os diretores e os gestores da GRE passam boa parte de 

seu tempo e realizam suas ações e atividades: a sede da GRE. Nesse ambiente, 

circulam por gabinetes, corredores e antessalas, bebem cafezinho e água, 

conversam sobre amenidades, problemas de trabalho e pessoais. É nesse ambiente 

que se localiza a ordem da SEE. 

 

6.3 Significações do Ambiente da GRE 

 

A GRE do Vale do Capibaribe está entre as 17 regionais educacionais do 

estado de Pernambuco e existe nesta região há aproximadamente quarenta e um 

anos. Neste local se realizaram as reuniões com os diretores de escolas. Atualmente 

funciona de forma improvisada no Grande Hotel Limoeiro, localizado no centro da 

cidade, ao lado da Praça da Bandeira, já que o prédio onde funcionava foi demolido 

no ano de 2007, na gestão de Jarbas Vasconcelos. 
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Figura 1 - Fachada de Prédio onde funciona a GRE do  Vale do Capibaribe / Fonte: Site Oficial 

da Prefeitura de Limoeiro - PE 
 

Não é intenção nossa, aqui, aprofundar uma análise do espaço, do ambiente e da 

arquitetura (como alguns pesquisadores já vêm chamando a atenção para essa 

importância), mas situar e contextualizar o lugar em que se realizam as reuniões e 

em que os diretores vivenciam parte de suas vidas, realizando e desfazendo 

vínculos sociais e de dádivas.  Esta seção completará, apenas, com algumas 

informações adicionais, a nossa interpretação das significações pedagógicas, pois, 

como diz Frago e Escolano (1998), a arquitetura e o ambiente são currículos e 

programas. 

Diariamente os diretores de escolas e da GRE frequentam esse ambiente, que, 

como veremos, está repleto de valores, através de mensagens escritas nos quadros 

e paredes, imagens fotográficas e desenhos, espaços e móveis (que não apenas 

“decoram” ou expressam funcionalidade, mas separam as pessoas ee seus 

funcionários, autorizando ou desautorizando a circulação nos espaços). Os diretores 

da GRE diariamente frequentam esse ambiente; os diretores de escolas, também, 

para encaminharem as questões administrativas e pedagógicas. 

Ao adentrarmos no ambiente, percebemos imediatamente a presença diária 

de seguranças privados, assim como de guardas patrimoniais que ficam em um 
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pequeno birô que dá acesso ao corredor onde funcionam os principais gabinetes da 

regional. 

Foi determinado por essa gerência que, em alguns dias da semana, o 

funcionamento e acesso a esse ambiente fica restrito exclusivamente aos 

funcionários da regional, sendo expressamente proibido o acesso de estranhos. 

Algumas vezes, quando estivemos no local, presenciamos conflitos entre os 

visitantes e os seguranças por alguns insistirem em entrar estes seguranças 

impedirem tal acesso dizendo que estão cumprindo ordens. Já no recinto onde 

funcionam os gabinetes de cada gerência da regional, observamos um longo 

corredor: inclusive a regional é conhecida como “GRE Corredor”. Este corredor 

possui vários jarros pendurados, banners e duas galerias. 

A primeira galeria contém pequenas telas com a pintura das fachadas das 

escolas dessa regional. Cada escola recebeu uma pequena tela padrão onde 

deveria pintar sua fachada e enviá-las para a GRE a fim de ser exposta nessa 

galeria. A maioria das telas retrata exatamente como é a entrada da escola e na 

maioria delas não existe a presença de pessoas. Apenas o aspecto físico foi 

retratado nas pinturas. 

A segunda galeria é composta por registros fotográficos dos diretores dessa 

regional e esta galeria fica bem próxima à porta do gabinete da gestora da GRE, que 

está sempre fechada; próximo à porta, há algumas cadeiras que também ficam no 

corredor. Para ter acesso ao gabinete da diretora, faz-se necessário se apresentar à 

secretária em uma antessala, que dará acesso ou não ao gabinete. A antessala 

possui dois pequenos birôs, um para a secretária outro para uma estagiária que 

trabalha com um computador portátil, além de um arquivo e de algumas cadeiras.  

Além das galerias, encontramos também fixados no corredor alguns banners 

contendo o Plano de Ação da Regional, outros com as ações da Gerência e de 

Gestão e do Programa Se Liga. Em cada departamento existem pequenos 

ambientes, mas bem organizados, com mesas, estantes, quadros de aviso com 

várias mensagens, quadros de aniversário, jarros e imagens de santos, e, em 

algumas salas, crucifixos, expressando o imaginário cristão e a dimensão religiosa. 

Existem várias salas nesse grande corredor para cada departamento e, no 

final, a última sala, dobrando-se à direita é a cozinha. Além desse corredor, virando 

à esquerda, após subir os degraus ficam duas salas onde funcionam a Célula de 

Desenvolvimento de Pessoas (CDP) e o auditório; entrando-se na sala da CDP há 
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um grande balcão, onde ficam as pessoas que chegam para resolver suas questões 

e, após esse balcão, muitos birôs para os funcionários que se levantam quando lhes 

solicitamos que nos atendam. Em cima do balcão há o livro de ponto da regional e 

todos os funcionários, antes de se dirigirem às salas, passam para assinar seu 

ponto. Do lado direito da sala foi construído com divisórias, recentemente, um 

minúsculo gabinete para o gerente desse departamento. Na parede externa desse 

gabinete e na porta existem vários avisos e mensagens, dentre os quais destacamos 

uma lei que protege o servidor público de qualquer desacato que possa vir a sofrer 

no recinto. Transcrevemos a seguir, na integra alguns textos expostos na porta de 

acesso a esta sala: 1. Desacato ao servidor público: Art. 331 (Código Penal) – 

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – 

detenção de 06 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa; 2. Com uma frase: “Os 

homens que tentam fazer algo e falham, são infinitamente melhores que aqueles 

que tentam fazer e nada conseguem”, Martyn Lloyd Jones; 3.E o terceiro contém um 

aviso: “Terças e quintas-feiras, expediente interno, favor não insistir. Evite 

constrangimentos”. Os cartazes observados procuram garantir um ambiente de 

ordem e funcionamento, deixando de lado, a partir desses exemplos, as relações 

afetivas. 

Eis o que nos reporta Weber quando analisa as estruturas e o funcionamento 

da dominação, especificamente sobre a posição pessoal do funcionário, em que as 

relações de poder e a posição social são expressas muitas vezes pelo alto custo de 

instrução ou por convenções estamentais: 

 
Também o funcionário moderno, seja público ou privado, aspira sempre à 
estima social “estamental”, especificamente alta, por parte dos dominados, 
e quase sempre desfruta desta. Sua posição social está garantida por 
prescrições referentes à ordem hierárquica e, no caso dos funcionários 
políticos, por disposições penais especiais relativas a “ofensas a 
funcionários”, “desprestígio” de autoridades estatais e eclesiásticas, etc 
(WEBER, p. 201). 
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Figura 2 - Registro fotográfico de cartazes afixado s na sala da GDP 

 

 
Figura 3 - Registro fotográfico de cartazes afixado s na sala da GDP 

 

Na parte da frente da CDP vê-se uma grande porta de madeira e vidro que dá 

acesso ao auditório da regional, um dos maiores espaços encontrados. Na frente há 

tablado de madeira contendo uma mesa e algumas cadeiras que ficam no piso 

superior; ao lado, uma mesa menor para colocar os equipamentos tecnológicos. À 

frente, enfileiradas, estão as cadeiras plásticas organizadas em forma de um 

auditório; no lado direito de quem entra, existem outras portas de vidro com 

persianas.  

Esse é o ambiente em que ocorrem as reuniões. As pessoas, para realizar 

seus projetos profissionais e de vida, realizam-nos em algum lugar, e esse lugar, 

sinteticamente, é o que descrevemos e identificamos anteriormente: 1) estrutura 
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racionalizadora (gabinetes com especialistas, funções específicas e normas; livro de 

ponto; horários para recebimento do público); 2) ambiente hierarquizado (há 

distinção entre a sala da gestora principal da GRE e outros gabinetes: seguranças 

cuidam do acesso e birôs separam os outros espaços; 3) presença do mundo 

religioso com mensagens cristãs; 4) personalização do poder (fotografias de 

diretores/gestores da GRE); 5) formalismo (representações da escola pela fachada 

da escola; eliminação da representação de pessoas e relações sociais); 6) 

expressões de “conflitos de classe”, distinção de papéis e heteronomia (cartaz em 

“defesa” do servidor). 

Todas essas “representações” ambientais (e de seus artefatos), nós já as 

presenciamos neste capítulo, nos capítulos antecedentes e as veremos, também, na 

próxima seção: hierarquização; personalização; o mundo religioso como parte 

integrante da ordem instituída, sem negar o utilitarismo e o racionalismo do mundo 

moderno, pois, como já assinalamos, teoricamente, o patrimonialismo não nega os 

discursos e o imaginário social do capitalismo nesses aspectos (MARTINS, 2002). 

 

6.4 Reunião com a SEE e GRE: da pedagogia bancária e da liderança à 

pedagogia patriarcal e vice-versa 

 

As reuniões observadas ao longo dos anos de 2009 e 2010 aconteceram em 

vários locais, organizadas pela SEE e GRE. Quando organizadas pela SE, 

geralmente aconteciam em hotéis afastados dos grandes centros como em Gravatá, 

Pesqueira ou Gaibu, e, quando organizadas pela Regional, aconteciam no auditório 

da própria GRE. As mesmas foram observadas e registradas através de gravações, 

transcritas literalmente e sistematizadas, onde alguns fragmentos são destacados no 

texto abaixo e para fazerem parte desta pesquisa. A organização física desses 

espaços mantém o mesmo padrão de auditórios convencionais, hierarquizados e 

centrados em um expositor, com as cadeiras enfileiradas e a equipe de 

sistematização e desenvolvimento na frente, em uma mesa sobre um palco; no caso 

da GRE, a mesa ficava sobre um pequeno tablado de madeira. Antes de adentrar no 

recinto, os participantes recebiam geralmente uma pasta contendo os textos a serem 

discutidos no encontro, assim como as pautas das reuniões que já estavam 

previamente determinadas  
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Em todas elas observamos como característica comum a prática de se iniciar 

o encontro com a leitura de um texto de cunho religioso, ou outra mensagem, 

utilizando slides. O público, nesses encontros, era formado por diretores, vice-

diretores, técnicos e educadores de apoio.  

Consideramos um ponto de análise bastante significativo o uso de textos 

religiosos, cartazes, slides e outros apelos à religiosidade nas reuniões observadas, 

denotando um caráter de humanização e confiança naqueles que estão na 

liderança. As pessoas que iriam participar do encontro estavam chegando ao espaço 

onde aconteceria a mesma aos poucos, uma vez que muitos deles deveriam se 

apresentar na portaria do hotel, fazer sua inscrição e localizar os apartamentos onde 

se hospedariam durante aqueles dias. 

Com a intenção possibilitar uma visão globalizada das reuniões observadas 

construímos um quadro que descreve os dados considerados relevantes: 

Quadro 5 –Reuniões Observadas  

Reunião Data Horário Local Organizadores  Convidados  Recursos Pauta 

Lançamento do 
Programa GN10 

27/04/ 2009 
(3 dias de 
encontro) 

8h às 18h Gaibu SEE 
Instituto 
responsável pelo 
programa 

Técnicos da 
SEE 
Coordenadora 
do Instituto  
Diretores  
Técnicos da 
GRE 

Data show 
Slides 
Textos 
 

Acolhida 
Slide Professores 
Apaixonados 
Filme do Instituto 
Apresentação do 
Programa GN10 
Trabalhos em grupo 
por regional 

Estudo do Foco I 28/05/2009 8h às 17h GRE Responsável pelo 
Programa 
 
Técnicos da GRE 

Diretores  Texto 
Liderança 
Slide O Monge 
e o executivo 
Para casa 

Acolhida 
Leitura da Pauta 
Objetivos do Estudo 
Análise dos dados 
Devolutiva 
Estudo em grupo 

Estudo do Foco II 16/06/2009 8h às 17h GRE Responsável pelo 
Programa 
 
Técnicos da GRE 

Diretores Texto 
Autonomia na 
escola 
Data show 
Slides 

(Não recebemos 
pauta) 

Estudo do Foco III 29/07/2009 8h às 17h GRE Responsável pelo 
Programa 
 
Técnicos da GRE 

Diretores 
Chefe da UGR 

Texto Tempo 
A ratoeira 
Desejo 
Data show 
Slides 

Acolhida 
Informes UGR 
Recolher para casa 
Grupo estudo 

Estudo do Foco 
IV 

26/08/2009 8h às 17h GRE Responsável pelo 
Programa 
 
Técnicos da GRE 

Diretores 
Pessoa da 
Comunidade 
para oração 
Diretora da 
GRE 
Chefe da UGR 

Oração Parar 
Texto 
Autonomia 
Administrativa 

Acolhida 
Momento de 
Espiritualidade 
Informes GRE e da 
UDE 
Elaboração do 
Contrato 
Para casa 
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Reunião 
Planejamento 
Início do Ano 
Letivo 

18/01/2010 8h às 17h GRE Responsável pelo 
Programa 
 
Técnicos da GRE 

Diretores 
Educadores de 
Apoio 
Técnicos da 
Escola e GRE 

Textos para 
reflexão 
 

Acolhida 
Texto de Reflexão 
Informes da GRE 
Informes da UDG 
Atribuições dos 
técnicos 
Relatório do PMGP 
Alfabetizar com 
Sucesso 
Atribuições do 
Educador de Apoio 
Pesquisa na Escola 
Projeto Político-
Pedagógico 
 

*Em anexo pauta e texto utilizados nas reuniões (Anexo 5). 

 

No caso da reunião descrita nessa ocasião, realizou-se em um hotel em 

Gaibu para os 47 diretores educacionais da GRE de Limoeiro, além dos diretores da 

GRE de Nazaré da Mata, onde seria lançado o Programa Gestão Nota 10, 

direcionado a todos os diretores escolares. Estavam presentes técnicas da 

Secretaria de Educação, Técnicas das GREs, Técnicas do Programa Gestão Nota 

10 e diretores escolares de algumas regionais, porém os trabalhos foram 

desenvolvidos em salas separadas, ficando todos da regional de Limoeiro em uma 

única sala. O encontro teve início com a apresentação do slide “Professores 

apaixonados”, um texto de autoria do professor Gabriel Perissé que foi introduzido 

pela técnica da SEE com o discurso de que “Cada vez que lê esta mensagem, se 

emociona“. A mensagem traz a imagem de um professor ideal, porém um professor 

acomodado, que aceita tudo o que é imposto a ele, que chega a esquecer até a hora 

do almoço e do jantar, “que acorda cedo e dorme tarde, movido pela ideia fixa de 

que pode mover o mundo”; já “o professor desapaixonado conta os dias e as horas 

da aposentadoria, cata os feriados que aparecem no calendário...”. 

No momento em que essa mensagem estava sendo projetada e lida pela 

técnica da SEE, percebemos certa aprovação por parte do grupo, através dos 

olhares, da confirmação com a cabeça por parte de outros, e até de risos na hora em 

que destaca aqueles desapaixonados que contam os dias da aposentadoria. 

Percebemos que existe uma concordância por parte do grande grupo que assiste à 

reunião, como se aqueles que planejaram o encontro e quem o está recebendo 

fossem um só. O método exprime uma ideologia de firmar um vínculo com a 

instituição educacional, no caso, a organização social, a SEE, e faz 

sistematicamente muitos apelos emocionais, recorrendo principalmente ao de cunho 

religioso – negando a dimensão laica da sua própria instituição. 
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Na política de gestão dos resultados, conforme Gaulejac (2007), os indivíduos 

que são submetidos à gestão devem adaptar-se ao tempo de trabalho e às 

necessidades da empresa, e não a empresa ao indivíduo. Essa ideologia exige 

completa doação, cobrança sistemática e, imperativamente, a entrega do 

trabalhador à organização que o acolhe, impondo uma lógica instrumental e 

produtivista. 

Voltando à reunião acima descrita, a técnica da SEE dá continuidade à sua 

fala, apresentando a visão da Secretaria de Educação, fazendo “apelo” para que 

eles, os diretores “que estão na ponta” da instituição, implementem a política que 

eles irão conhecer. Assim ela expressou-se: 

 

“Em nome da SEE, venho agradecer esta vontade de fazer e acontecer de 
vocês gestores e técnicos em gestão que se empenharam muito com a 
coleta do Sistema Integrado Instituto Airton Sena (SIASI). A gente já pode 
fazer interferências, a gente, não, vocês, nas escolas. A visão da SEE é 
tornar-se referência nacional de educação de qualidade até 2011, e a 
missão é assegurar, por meio de uma política de Estado, a educação 
pública de qualidade focada em resultados, visando garantir o acesso, e a 
permanência e a formação plena do aluno, e isso a gente só vai garantir se 
você que está na ponta nos ajudar. Aí, não temos dúvidas, para fortalecer 
esta liderança. Sabemos que vocês irão sair hoje conhecendo esta política, 
e queremos contar com vocês”.  

 

Analisando seu discurso, observamos que tanto a visão quanto a missão 

entram em choque com a intenção de “formação plena” na medida em que a política 

de resultados (elimina a existência do Sujeito no processo) entra em contradição 

com “essa” formação. 

O modelo de eficiência acima proposto, em busca da referência nacional, 

demonstra uma política contaminada, como diz Gaulejac, pelo “realismo gestionário”, 

distanciando-se da sociedade harmoniosa e preocupada com o bem comum. Pelo 

contrário, esse tipo de concepção gerencialista tem um efeito perverso sobre a 

sociedade e doentio sobre os sujeitos, além de impossibilitar a participação dos 

sujeitos na elaboração do planejamento, uma vez que visão e missão já estão 

definidas previamente, e o seu conteúdo se refere à educação reducionisticamente 

como uma coisa mercantilizável e quantificável. 

 

Na sequência, a gerente de Gestão justifica a ausência do secretário de 

Educação naquela ocasião e envia a todos seu abraço, mas explica ainda que está 

prevista a presença dele em algum momento do encontro. Encerra sua fala dizendo: 
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“Sem vocês não vamos conseguir transformar a educação em Pernambuco”, passa 

a palavra e convida, então, a gerente do Instituto Ayrton Senna a iniciar o trabalho 

do Programa Gestão Nota 10 com os diretores escolares. Durante sua fala, 

destacamos que esta técnica responsável pelo programa utilizou mais de uma hora 

de explanação para os diretores educacionais, que só ouviam as informações. 

Enquanto ela expunha, o silêncio era total, especialmente na ocasião da projeção de 

um filme. 

A gerente iniciou sua apresentação com um filme do Instituto Airton Sena que 

tratava da constante busca da perfeição e da garra para alcançar a vitória. 

Apresenta a figura do esportista Ayrton Senna e seu amor pelo Brasil e comemora 

os 15 anos do Instituto contando um pouco da história da parceria com o estado de 

Pernambuco na vivência de vários programas. Desde o ano 2000 o Instituto tem 

investido no Programa GN10. Para reforçar, a gerente apresenta um mapa com as 

demais parcerias de Estados brasileiros onde foi implantado esse programa: 

Roraima, Maranhão, Tocantins, Paraíba, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, Distrito 

Federal e agora Pernambuco, assim como vários municípios espalhados em todo o 

Brasil. 

Segundo ela, “são mais de 290 mil educadores trabalhando com a bandeira 

do Instituto, que é a bandeira da educação. Com um alinhamento espiritual, uma 

crença nos move. É a crença no ser humano, na educação pública, no profissional 

de educação”. E apresenta outros alinhamentos que o programa propõe: 

alinhamento conceitual, quando deveremos falar a mesma língua, a estratégia que 

fará termos a mesma prática; e o alinhamento operacional, que “garantirá 

exercermos bem nosso papel, cada um fazendo a sua parte de forma integrada”. 

A gerente exemplifica esses alinhamentos destacando uma entrevista 

realizada pela TV Cultura e a pergunta que a repórter fez: “Como é que vocês 

conseguem que pessoas tão diferentes de todo local do Brasil tenham o mesmo 

propósito?” E ela responde: “nosso programa tem um norte, uma mesma direção”. E 

complementa dizendo que o governo de Pernambuco procurou o Instituto e juntos 

conversaram sobre como caminhar juntos; e reforça:  

 

“é um programa de Estado, mas não deixa de ter um caráter pessoal e 
político, tem uma dimensão gerencial, e este modelo é uma referência para 
discussão, pois não queremos dados pelos dados, só tem sentido coletar os 
dados se tem sentido uma análise e tomadas de decisões e, por último, com 
uma visão pedagógica, porque é na relação de ensinar e aprender que 
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vamos trabalhar. Em qualquer posição, como diretor, professor ou técnico, 
não podemos perder de vista a vontade de querer ajudar o outro a crescer, 
a alcançar o sucesso, ensinar, compartilhar, colaborar. Eu vejo que o diretor 
que não perde a dimensão do ser professor, tem esta dimensão 
pedagógica, encaminha as pessoas, os princípios do gestor nota 10”.  

 

As “regras deste jogo” estão traçadas entre o governo e o Instituto e, através 

deles, percebemos o exercício do poder na tomada de decisões, na determinação 

das orientações, dos objetivos e dos conceitos utilizados (que orientam a prática e a 

intenção). Como a técnica diz, os diretores têm que seguir os “princípios” do Gestor 

Nota Dez. Na verdade, não são apenas os “princípios”, mas os conceitos, os 

instrumentos e sua ideologia “quantofrênica”, como afirma Gaulejac. Consoante nos 

alerta este autor, “o poder é, de fato, detido por aquele que estabelece a regra do 

jogo, porque ele coloca de uma só vez o conjunto de condições às quais são 

submetidos os participantes, da mesma forma que suas relações mútuas”, e porque 

“as ordens e as proibições” são substituídas por “princípios interiorizados e 

conformes à lógica da organização” (GAULEJAC, 2007, p. 99) 

Outro destaque, segundo a gerente, é  

 
o sucesso escolar de todos os alunos que estarão sob a supervisão de 
diretores competentes, com competência técnica, independente da forma 
como o diretor foi escolhido, se indicado, selecionado ou eleito, pois o mais 
importante seria a competência técnica,  e quanto mais competente ele é, 
mais consegue partilhar a autonomia com seus liderados. 
 
 

Em um dos slides expostos a seguir pela técnica, destacamos um que 

apresenta a SEE como o sustentáculo dessa relação.  

Esse discurso da gerente nos leva a destacar um dos conceitos importantes 

dessa ideologia: liderança. Ela é fundamental na composição desse discurso porque 

põe a ideologia do PPP em seu lugar: no limbo. O discurso de líder/liderado 

hierarquiza as relações pessoais e institucionais e estabelece relações instrumentais 

e utilitárias. Ora, a busca pela competência técnica e o alcance do sucesso são 

características da visão gerencialista, em que “o imaginário do sucesso leva cada 

um a querer ser o melhor” (GAULEJAC, 2007, p. 84). Esse imaginário recorre aos 

especialistas, “supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais”. 

 

Segundo ela, o papel da SEE é basicamente este: definir diretrizes e oferecer 

condições para que as coisas aconteçam. O Gestor Nota 10 trabalhará em 4 
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núcleos: Gestão Aprendizagem, Gestão do Ensino, Gestão da Rotina e Gestão da 

Política Educacional. Nesse momento, ela destaca que o programa tem vários 

instrumentos próprios, matrizes de habilidades, plano de metas e, por último, a 

avaliação, pois, como servidores públicos, temos obrigação de prestar contas à 

comunidade com transparência. Ela diz ainda que  

 

“Hoje isso é um valor muito importante para nós. Bem, aqui estamos 
mostrando que o aluno é o nosso foco. As pessoas que trabalham precisam 
ter uma relação de exclusividade, mas isso ainda é algo em que precisamos 
avançar. A comunidade precisa ser parceira da escola.”. 

 

Durante esse depoimento, muitos diretores confirmavam com a cabeça como 

que concordando com aquelas palavras e outros chegavam visivelmente a se 

emocionar, a ponto de encherem os olhos de lágrimas. Aparentemente, esse 

discurso é integrador e responsável, contudo ele assume a fragmentação e a 

heteronomia sociopolítica: a comunidade deverá ser “parceira”. Ora, a comunidade é 

a “dona” da instituição na medida em que essa escola é uma instituição pública. O 

discurso de “parceira” se dá  entre desconhecidos e estranhos numa instituição em 

que cada um seja autônomo. Toda essa ideologia recorre a discursos de “parceria” 

com outras categorias opostas: “neutros/neutralidade”, 

“instrumentos/imparcialidades”, “números”, “integração em busca dos resultados”, 

por parecerem confiáveis, transparentes, onde reina o arbítrio, objetividade, 

segurança em um mundo instável e ameaçador (GAULEJAC, 2007, p.101). 

Outro detalhe que ela ressalta diz respeito à agilidade de ter os dados e à 

preocupação com as respostas e as dificuldades detectadas. A seguir, em tom 

ameaçador, já que sempre os objetivos e a missão da organização precisam ser 

atingidos, ela diz: “Todos nós somos substituíveis se não exercemos bem nossas 

funções; substituir um profissional faz parte de nossa função”. O silêncio foi absoluto 

na plateia. E ela continua dizendo quais os indicadores que seriam acompanhados 

no Programa: dias letivos previstos e dados por disciplina, pois nem sempre são 

cumpridos... Reforça dizendo que o acompanhamento será semanal, mensal e final. 

E completa:  

 

“isso vai entrando tanto na circulação da escola, que o que pode parecer 
uma camisa de força ganha como movimento natural da dinâmica de quem 
gerencia um trabalho”.  
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Mais uma vez o público se posiciona de forma a aceitar aquelas palavras 

como verdade única e absoluta. E, aparentemente, como se estivessem acuados, 

silenciam, acatando tudo o que ia sendo exposto. 

Percebemos, nesse momento, a postura gerencialista adotada pela técnica do 

programa que, de forma “natural”, condiciona os diretores a “entrar no jogo” sem ao 

menos discutir a natureza do programa e tudo o que lhe diz respeito. É como se 

cada indivíduo tivesse que se adaptar de maneira natural àquela realidade, e 

aqueles que não se adequassem, seriam substituídos. “Aceitando entrar no jogo”, 

afirma Gaulejac, “os empregados são pegos, a contragosto, em uma construção 

processual que os submete a um poder normalizador, ao qual devem aderir” 

(GAULEJAC, 2007, p. 99-100). 

Concluindo sua fala, a técnica destaca a importância dos resultados das 

escolas no IDEB e, apesar de reconhecer que o “Programa não é milagroso”, ela 

ressalta que ele é uma “concepção”, “uma diretriz” (o que sugere um caminho; mas é 

mais que um caminho, é uma estrada saneada e estruturada de conceitos, técnicas 

e “instrumentos”), uma “ferramenta” (o que sugere neutralidade, mas está carregado 

de valores), uma “proposta” (isso pressupõe a possibilidade de rejeitá-la, o que não 

pode acontecer) e,  acertadamente, é uma “política” (mas não identifica qual política 

– apesar de esse discurso “incluir” o compromisso com o aluno, com a cidadania e 

com a escola):  

 
a gente percebe que todos os indicadores de metas do programa 
convergem para um trabalho que deve culminar numa melhoria de índices 
do desenvolvimento de educação do Estado no IDEB. Mas, atenção, é 
importante dizer isso, o programa não é milagroso. Ele é uma concepção, é 
uma diretriz, é uma ferramenta, é uma proposta, é uma política. 
 
  

E finaliza dizendo que “todo mundo, todos têm potencial para ser um 

vencedor”. Novamente a ideia de jogo retorna no discurso. O problema desse 

discurso é o de que, quando há um vencedor, encontramos um perdedor. Na 

ideologia da competição e dos resultados (“ser referência nacional”), o perdedor é 

necessário – quem quer ser o perdedor? 

Nesse momento, a técnica da SEE toma a palavra e aproveita a oportunidade 

para fazer uma justificativa aos gestores de que serão dadas condições para eles 

realizarem seu trabalho, pois, segundo ela, “a SEE tem o entendimento de que, sem 

dar essas condições, é impossível que realmente essa política aconteça”. E, a 
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seguir, justifica que em cada sala em que os diretores ficarem, haverá a presença 

dos técnicos das GREs que ficarão responsáveis de receber por escrito as 

necessidades de cada realidade para que possam ser atendidas. O grupo 

respondeu discretamente com risos e cochichos como se não acreditassem naquilo 

que estava sendo prometido. Imediatamente a técnica foi interrompida por outra 

pessoa da SE que mudou o tema ao dar instruções sobre a divisão dos grupos e os 

locais dos próximos encontros. Todos se dispersaram procurando as salas onde 

seria dada continuidade à reunião, dessa feita por Gerências Regionais e pelos 

técnicos do Instituto responsável por cada regional. 

Como vimos, a primeira parte da reunião foi expositiva, com a intenção de 

propagar a virtuosidade do Programa. A técnica despendeu em falas 

aproximadamente duas horas, enquanto os diretores ouviam e, dependendo da 

mensagem, reagiam favoravelmente ou não com risos, maneios de cabeça e pela 

face. 

Outra observação a ser feita é que de vez em quando, como veremos 

adiante, na reunião da tarde e em outros momentos, não somente se apela ao poder 

deste Programa, como vimos anteriormente, mas à figura do governador, que 

aparece na fala das técnicas representando a autoridade, a superioridade, a 

hierarquia. São recorrentes esses dois imaginários: um da quantofrenia (no que diz 

respeito ao mundo ordenado e controlado) e a ordem visível do poder da cultura 

política local: o Patriarca. As alianças desses dois imaginários se fazem presentes 

nos processos de inculcação ideológica. Contudo, por parte dos diretores, 

perceberemos presente um imaginário de autonomia com o surgimento de críticas 

feitas abertamente ao programa e à situação deles nas condições de trabalho. 

A segunda etapa dessa reunião aconteceu em uma sala onde se reuniram os 

diretores educacionais do Vale do Capibaribe, duas técnicas da Regional e a 

responsável pelo Programa GN10 na GRE, onde seria dada continuidade à 

apresentação do Programa. Nesse momento, a responsável pelo programa pediu 

que, em duplas, os diretores fizessem uma rápida apresentação e, a seguir, cada 

dupla apresentasse para o grande grupo seu colega; essa atividade levou muito 

tempo, pois cada dupla terminava se alongando nas apresentações. Logo após 

foram distribuídos pequenos cartões em que os diretores deveriam escrever suas 

expectativas sobre esse encontro, e, em seguida, foi-lhes solicitada uma leitura em 

voz alta de suas expectativas. As respostas expressas pelos diretores eram lidas e 
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depois coladas em um cartaz. Referimos algumas dessas respostas: “Espero 

receber orientações claras e objetivas sobre o Gestão Nota 10, a fim de que 

possamos atendê-las, até porque a gente é que vai pagar o pato se dermos as 

informações incorretas”; outro diretor lê sua expectativa: “Menos cobrança e mais 

apoio”.  

A responsável pelo programa, como já expusemos anteriormente, fez 

referências à ordem patriarcal, o “governador”: “Esse programa já está inserido na 

política pública e, quando há algum problema, vai direto para o governador. Então 

vamos fazer um trabalho bem feito, e nós estaremos aqui para apoiar!” Esse 

comentário indica que os diretores teriam que realizar um trabalho bem feito; caso 

isso não ocorresse, iria parar nas mãos do governador. Esse apelo denota a 

importância da autoridade no imaginário social local, pois, evidentemente, o 

governador não terá acesso aos ”problemas” de planejamento de escolas de um 

município, mas, pela sua importância, ou para quem o pronuncia, a imagem da 

autoridade é importante como recurso para a busca de resultados. Como bem diz Da 

Matta (1997, p. 1010), “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta, a quem se 

poderá recorrer” – se o apelo ao governador não der certo, recorra-se ao Senhor. 

Além da “afetividade” e do “protecionismo do pai”, percebemos a personalização, a 

hierarquização na relação das técnicas com os diretores escolares. 

Dando continuidade, foi apresentada a agenda da capacitação descrevendo 

as horas e cada atividade a ser desenvolvida e solicitando organização “dos 

combinados”, que seriam as normas de convivência durante o desenvolvimento do 

encontro. A agenda já estava pré-estabelecida e ninguém contestou nem propôs 

alteração. Quanto aos combinados, deveriam ser construídos pelo grupo de 

diretores. Surgiram várias propostas, como: pontualidade, objetividade, foco, evitar 

saídas e conversas paralelas, queixas e solicitações individuais, entregá-las às 

técnicas por escrito, uso do celular no silencioso, entre outras. Após quase uma hora 

entre a apresentação do programa e os combinados, começaram as apresentações 

das fichas de controle e monitoramento do Programa GN10. As fichas deverão ser 

preenchidas ao longo do ano; ao mesmo tempo foram apresentados, também, 

gráficos com resultados do monitoramento do ano anterior para que o grupo 

realizasse uma análise desses gráficos com o fluxo de matricula. Com a grande 

quantidade de planilhas expostas as conversas paralelas começaram a acontecer de 

forma bastante acentuada. Os temas das conversas eram os mais variados, desde 
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assuntos pessoais, como casos acontecidos nas escolas, até outras situações, mas 

tudo em pequenos grupos ou duplas. 

A cada gráfico ou planilha apresentada, a técnica pergunta: “o que nos dizem 

esses dados?”. E explica que os resultados das escolas referentes ao ano anterior 

serão entregues pelas técnicas nas escolas. Os gestores perguntam pelos 

resultados do SAEPE, e ela diz que só depois eles serão divulgados. Alguns 

gestores brincam sobre o tema, pois esses resultados irão garantir o bônus do 14º 

salário àquelas escolas que elevarem seus índices. Dando continuidade às 

apresentações dos gráficos, acompanhados de suas análises através de vários 

exemplos, num determinado momento a responsável pelo programa pede silêncio e 

se queixa das conversas paralelas. Mas continua apresentando os resultados dos 

dados recolhidos no ano anterior, discutindo com os gestores as situações 

apresentadas, sempre perguntando à equipe: o que posso ler nesse gráfico? E 

reforça: “Queria que vocês percebessem que todos os dados que vocês informam 

falam sobre nossa escola, sobre nossa rede.” 

Vale ressaltar que em cada sala de gestores estavam presentes dois técnicos 

da Regional que, segundo a documentação do Programa Gestor Nota 10, entregue 

naquele curso, serão designados superintendentes e terão como função segundo a 

Sistemática de Acompanhamento do Programa GN10, acompanhar, responsabilizar-

se, apoiar, gerenciar e avaliar a implementação e o monitoramento dessa política 

implementada pelo Estado. Os mesmos anotavam todos os aspectos observados e 

recolhiam as solicitações dos diretores quanto às necessidades de cada escola. 

Esses encontros aconteceram durante três dias, porém apenas o primeiro dia foi 

gravado e sistematizado, passando-se a registrar os encontros acontecidos na 

própria regional sobre o Programa Gestão Nota 10, como se pode observar abaixo. 

Como pôde ser observada nessa reunião, a significação político-pedagógica 

existente entre a SEE e os diretores escolares acontece de forma ambígua: de um 

lado, a modernidade (ou pós) e, do outro, a tradição (recurso à “autoridade”) 

expressa pelos discursos de seus técnicos. Práticas pautadas numa visão 

gerencialista, focada nos resultados e nas técnicas de monitoramento que os 

diretores deverão incorporar, a ponto de, como mesmo expressa a técnica do 

Programa, “o que pode parecer uma camisa de força,... ganha como movimento 

natural da dinâmica de quem gerencia”. Nessa reunião da manhã, a “harmonia” com 

a autoridade permaneceu. Não detectamos conflitos explícitos, apenas indiretos, 
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com cochichos, conversas paralelas e risinhos. Na reunião seguinte, esse foi o 

diferencial: os conflitos emergem quando dos assuntos trabalhistas e condições de 

trabalho, forçando a técnica a retomar a defesa do Programa ou fingindo não ouvir 

os comentários e opiniões sobre esses assuntos. Contudo, essas ações dos 

diretores foram apenas de uns poucos, por sinal, sindicalistas. A grande maioria 

assumia seu papel de espectador. Esse dado é importante: outras instituições 

sociais (as sindicais) “interferem” na dinâmica da instituição educacional. Essa 

“interferência”, como outras não identificadas aqui (grupos musicais, de juventude, 

mídia pirata e virtuais – Orkut, e-mail, etc) dificulta a instauração do imaginário 

patrimonial e modernizante – eles estão constantemente em luta contra outras 

significações que fogem ao seu controle. Outros símbolos e linguagens circulam 

nessa rede social. Sob esse aspecto, a instituição educacional muda para dar 

resposta a essas tensões na “rede” – mas não é nosso objeto de estudo aqui. 

Partimos agora para as reuniões do Programa Gestão Nota 10, realizadas na 

GRE do Vale do Capibaribe, as quais aconteceram no auditório da própria regional 

que atualmente funciona no centro da cidade, de forma improvisada, num Shopping 

Center. Uma parte desse shopping / hotel foi alugada para que a GRE pudesse 

funcionar, uma vez que seu prédio foi demolido alguns anos atrás. Então tudo 

funciona com certo improviso, de forma adaptada. O auditório, por exemplo, é um 

espaço pequeno que foi adaptado para receber um número maior de pessoas, com 

cadeiras plásticas colocadas enfileiradas. Na frente há uma plataforma de madeira 

onde ficam uma mesa e algumas cadeiras; ao lado, uma pequena mesa com 

computador e data show para projeção em uma tela ou na própria parede. Na 

grande maioria das reuniões observadas, os encontros começaram com um certo 

atraso da equipe organizadora, assim como dos diretores, que chegavam aos 

poucos ao local. Os mesmos procuram se agrupar por amizade; os diretores 

homens, que são minoria, quase sempre se agrupam e escolhem os últimos lugares 

no final da sala. Estavam presentes nessa ocasião, os diretores escolares, os 

técnicos da GRE e a responsável pelo Programa Gestão Nota 10 na regional. A 

pauta para o encontro fora entregue em uma pasta, na antessala do auditório, onde 

todos deveriam assinar a frequência que daria direito a receber a diária para aquele 

dia de trabalho de acordo com o deslocamento de cada participante: os diretores da 

sede (Limoeiro) recebiam o valor de R$7, 00 e os demais, de acordo com a distância 

de seu município. 
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No caso desse primeiro encontro do Programa Gestão Nota 10 na GRE do 

Vale do Capibaribe, a técnica da regional inicia saudando o grupo e ressaltando que 

é importante chegar no horário e que, mesmo estando com desfalque no grupo, 

iniciaria o encontro com a intenção de que o dia fosse muito proveitoso. Recorrendo 

novamente à inculcação ideológica, retorna com a “política de motivação” e não de 

reflexão, como centro da política pedagógica, e propõe: “que possamos sair daqui 

com o brilho no olhar e fogo nas ventas e, mais do que isso, trabalhar para manter o 

entusiasmo, força de vontade” A seguir justifica a ausência da gestora da GRE que 

não pôde vir porque foi convocada, assim como todos os gestores das GREs, a uma 

reunião para divulgação do resultado do SAEPE, mas que nem por isso ela deixa de 

dar o apoio para que o Programa Gestor Nota 10 possa atingir seus objetivos. Em 

sua fala ainda ressalta que espera que os diretores, a partir desses encontros, 

possam compreender seu papel nas escolas, que é fazer com que o aluno consiga 

aprender, e que os mesmos trazem novidades e apoio para o trabalho do gestor.  

Em seguida são solicitadas dos diretores as devolutivas9 do ano anterior para 

que possam analisar cada realidade; alguns gestores argumentam não terem 

recebido tal documento, o que gera certo tumulto e conversas paralelas; as técnicas 

da regional dizem que as entregaram às técnicas das escolas e que elas deveriam 

tê-las repassado aos gestores. A responsável pelo Programa Gestão Nota 10 na 

regional assume a reunião e inicia sua participação com uma mensagem que daria 

início ao encontro. Enquanto organizam o equipamento para projeção da 

mensagem, os diretores brincam e conversam sobre lanche e o cafezinho até que a 

mensagem começa a ser projetada. A mensagem escolhida para iniciar o momento 

é sobre liderança, e ela pede que todos a leiam ao mesmo tempo e em voz alta. As 

palavras-chave dessa mensagem são: líder/liderado; perseverança; acreditar em si; 

conquistar valores; ter fé; estabelecer metas; ser vitorioso. Assim manifestavam 

algumas orações: 1) Lideres ou gerentes exercem autoridade ou poder? Líder é o 

homem que conhece o caminho e sabe manter-se se à frente; 2) Apenas acredite 

em seu potencial e siga em frente; 3) Respeite, conquiste valores, supere seus 

medos, acredite em você; 4) Tenha fé, perseverança! Quebre paradigmas!  

                                                 
9 Devolutiva segundo a Sistemática de Acompanhamento: Gestão Nota 10 é uma primeira análise 

elaborada pela Agencia Técnica, contratada para acompanhar os projetos, e analisada junto a 
Equipe responsável da SEE, sobre a escola em foco. 
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Após a leitura coletiva, a técnica pede que os diretores falem sobre o que 

acharam do texto...O silêncio foi absoluto, ela se queixa e estranha que o grupo que 

foi tão barulhento no encontro em Gaibu agora esteja tão silencioso. Um diretor 

brinca que está sentindo falta do cafezinho, e todos riem. A seguir um diretor se 

coloca dizendo que aconselha a todo diretor ler o livro “O monge e o executivo” de 

que foi retirado o texto; outro diz que, “quando você não ama aquilo que faz, faz 

mais ou menos”. A técnica insiste em pedir que mais alguém fale; um diretor diz que 

não está de acordo com a maneira como o texto aborda o tema, “porque o líder 

também tem que ser um gerente, tem que motivar: quando se diz que o foco é o 

aluno, é importante também estar atento para motivar o professor”. E continua 

dizendo: 

 
 “Eu sempre bato numa tecla de que a gente precisa se valorizar. Então 
precisamos ser gerentes também, administrar, mas agora precisamos ter 
este mais que é estar bulindo com as pessoas e mexer com a motivação, 
dar um abraço, um sorriso, uma palavra. Ser professor é muito complicado... 
se você é educador que tem uma coisa a mais, é um pouco reconhecido, 
mas se você não tem, ai sim, que é desvalorizado, isso está no nosso dia. 
Além de todas as tarefas, é estar bulindo com o professor para ele se sentir 
valorizado”.  
 

A partir dessa dinâmica realizada, durante o transcorrer da reunião, como o 

leitor observará, surgirão “críticas” e “resistências”, posturas “autônomas’ dos 

diretores presentes que emitem opiniões divergentes daquelas dos organizadores da 

reunião. 

A técnica pergunta na condição de gestor: precisamos ser mais líderes ou 

mais gestores? Ou as duas coisas? E complementa: “se a gente não gerenciar as 

duas coisas, fica complicado”. Outro gestor diz que todo professor deveria passar 

pela função do diretor para sentir o que é ser diretor, e continua: “no passado, ser 

gestor tinha até status, ser professor também, mas hoje realmente é aquele que é 

cobrado, especialmente numa escola grande”. A técnica esclarece de que serão seis 

encontros durante o ano para o Programa Gestão Nota 10, que este é o primeiro em 

que serão estudados vários focos e que no final, o Instituto irá certificar quem tiver 

frequentado todos os encontros e entregar o “para casa”, que é uma tarefa que deve 

ser feita pelo diretor após cada encontro e devolvida à regional. 

 

Outro gestor pede a palavra e diz em tom de brincadeira que o Instituto está 

passando por cima da lei, pois se diz que é preciso ter 75% de frequência para 
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receber um certificado enquanto o Instituto está cobrando 100%! Com isso, os 

demais diretores riem e conversam paralelamente concordando com o argumento do 

diretor. E agora? pergunta a responsável pelo programa, e responde 

complementando:“Tem que ir à ouvidoria”! diz em tom de brincadeira e todos 

sorriem, inclusive ela. O gestor continua: “Mas o que quero dizer é que, como 

diretores, há momentos em que não podemos sair da escola e, por isso, perderemos 

o direito ao certificado?”. Então a técnica sugere que, caso aconteça algo que 

impeça sua presença, enviem alguém que os substitua.  

Em seguida, indiferente aos comentários, ela apresenta os objetivos do 

Instituto para este encontro com os gestores do Gestão Nota 10 da GRE:  

• Garantir o conhecimento da tecnologia Gestão Nota 10;  

• Fortalecer a ação gestora; 

• Analisar os dados gerenciais da escola a partir dos registros do SIASI e dos 

relatórios A, B, C, D, e E;  

• Levantar as possíveis causas do sucesso ou fracasso da unidade escolar em 

relação aos alunos, professores, funcionários e à própria administração; 

• Comparar os resultados do bimestre com o plano de metas para verificar 

quanto a escola se aproxima das metas pré-definidas; 

• Elaborar propostas de intervenção a partir das necessidades detectadas, 

aprofundar o conhecimento dos indicadores do sucesso do programa.  

Ao analisarmos a Sistemática de Acompanhamento do Programa Gestão 

Nota 10, constatamos 12 fichas que deverão ser preenchidas pelas escolas 

informando os dados solicitados pelo programa; entre elas, podemos citar dois tipos 

de Informações: as quantitativas, contendo os formulários anuais (escolas, perfil de 

atendimento, indicadores de sucesso (um plano de ação a ser elaborado pelo 

gestor), Perfil da Turma I, Perfil da Turma II), formulário mensal (Acompanhamento 

Mensal), formulário Bimestral (Acompanhamento Bimestral I e II, Resultado Final I e 

II, Idade de Conclusão I e II); e as informações qualitativas contendo os relatórios de 

Acompanhamento Bimestral A, B, C e D cuja responsabilidade é do Coordenador 

Pedagógico da Unidade Escolar, do diretor da Unidade Escolar, do Superintendente 

escolar e do Coordenador do Gestão Nota 10 na GRE e na SEE, todos 

acompanhados de instruções para o preenchimento. Ainda da Sistemática, trazemos 

um parágrafo que em nossa compreensão exprime sua função: 
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O Gestão Nota 10 capacita as equipes das unidades escolares e SE para 
serem gerentes do sucesso de cada aluno, a partir de informações 
quantitativas e qualitativas que funcionam como termômetros do processo 
educacional, e cujas análises revelam os caminhos que ampliam as 
oportunidades, desenvolvem as competências e oferecem uma segunda 
oportunidade para quem dela precisa. Isso requer compromisso político, 
comportamento ético e competência técnica, imbricados com processos 
gerenciais eficazes e eficientes que promovam resultados de sucesso” 
(MISKALO, 2008, p. 5). 
 

 
Ora, se o que comanda o Programa são a eficácia e a eficiência (buscas de 

resultados e processos de coletas de informações pautados na matematização), 

obviamente são secundarizados (ou apenas palavras de retórica) o “compromisso 

político” e o “comportamento ético”. O próprio nome do Programa: Gestão Nota 10 

expressa essa ideologia, o culto quantofrênico. Conforme Gaulejac (2007, p. 97), 

essa “doença da medida não é nova”, pois o “cálculo dá uma ilusão de domínio 

sobre o mundo. Os “calculócratas” preferem a ilusão de garantia em vez de “uma 

realidade cheia de incertezas, que dá medo”, repousando na crença da objetividade, 

traduzindo a realidade em termos matemáticos. 

Ser nota 10 significa ser o melhor, estar acima de todos, significa estar no 

topo do ranking. O termo nota significa que a medida está acima de qualquer 

dimensão, significa classificação, significa deter o poder mesmo que seja através da 

linguagem, pois o “poder exercido em campos como a linguagem é mais eficiente e 

sutil do que o uso da força propriamente dita” (SARDENBERG, 2005). 

No final do documento Sistemática de Acompanhamento Gestão Nota 10, 

encontram-se as responsáveis pelo processo: governador, secretário de educação, 

coordenador do programa, diretor e superintendente escolar. Cria-se, ou pretende-se 

criar, a ilusão de que todos estão no mesmo barco, quando a cobrança somente 

vem de cima, vem do convés. 

Contudo, no próprio discurso e na relação discursiva, um dos diretores lembra 

à técnica que o ranqueamento, considerando os desistentes como reprovados, 

levará a escola “para baixo” – o governador precisa saber disso, em tom de crítica. 

As críticas e resistências nas reuniões serão mais constantes, manifestando-se 

como se segue. 

 

A técnica do programa explica ainda que durante os encontros pretendem 

melhorar os resultados das escolas, analisando cada situação, e parte para o 
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exemplo hipotético de uma escola. De repente, sem mais nem menos, é 

interrompida pela intervenção de um gestor que questiona sobre considerar o aluno 

que desiste como reprovado: e como é que o Instituto toma isso como referencial? 

Por que a escola passa a ser penalizada? Complementa afirmando que são 

orientados a fazer a pré-matrícula, pois ela é automática, e, quando o estudante não, 

comparece as escolas são penalizadas. Esse comentário gera muitas conversas 

paralelas que dificultam a sistematização e gravação das conversas. A técnica pede 

explicações sobre a pré-matrícula, aparentando não ter conhecimento do processo. 

Um dos diretores pede para a mesma levar essa informação ao governador, dizendo 

que isso irá puxar os resultados de Pernambuco para baixo. A escola precisa de 

uma ação para saber sobre o motivo daquela ausência do aluno na escola e pode 

até recorrer aos órgãos responsáveis. Uma diretora coloca que, sim, isso é feito com 

os alunos menores de idade. A técnica da Regional interrompe dizendo que, quando 

é maior de idade, deve-se procurar o Ministério Público. Alguns gestores não 

concordam com a orientação da técnica dizendo que, com alunos maiores de idade, 

os adultos, isso não é necessário acontecer. 

Como já ressaltamos anteriormente, as “resistências” se farão através de 

palavras: 1) com interrupções; 2) quanto ao conteúdo das interrupções. Quanto ao 

segundo, a reação dos diretores deixa clara a preocupação com os resultados 

numéricos, deixando de lado a preocupação em saber o porquê de aquele aluno não 

ter vindo à escola. Mais uma vez a quantidade falando mais alto e subestimando a 

real dimensão da escola: política e pedagógica. Por outro lado, usando a mesma 

imagem simbólica pra se contrapor ao discurso vigente: “o governador precisa 

saber”. 

A técnica termina por assumir uma postura defensiva: explicar novamente a 

virtude do programa (que ela já tinha tratado na reunião da manhã). Ela argumenta 

que “o SIASI é uma ferramenta que vem para ajudar a identificar nossos problemas 

e necessidades, onde a gente precisa atuar; ele faz parte de uma meta do governo, 

mas não vem para prejudicar a ninguém. O SIASI está para tentar identificar os 

problemas e melhorar no CENSO, que é nosso dado oficial”. De imediato um diretor 

pede a palavra e diz: “Amiga, (referindo-se à responsável pelo Programa), mas 

quando sai o resultado no ranking, sai a relação das escolas que estão abaixo. A 

técnica argumenta:  
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“Eu queria que vocês entendessem que o SIASI é o nosso suporte que 
serve como uma avaliação interna. O resultado em nível nacional é o 
CENSO. Com o SIASI, a gente vai saber, bimestre a bimestre, nossas 
metas e tentar intervir mudando os resultados. Estes dados irão servir para 
a gente agir em tempo certo. Por isso temos o SIASI. Ficou claro?”. 
 
 

O SIASI, segundo ela, é só uma ferramenta para ajudar. A técnica da GRE 

reforça:  

“As ferramentas que estão sendo enviadas para as escolas vêm 
principalmente para melhorar os resultados dos, alunos como o SIASI, o 
IFC, com os Planos de Ação. Estas ferramentas todas vêm para se tornar 
uma rotina dentro da escola, para não ser uma cobrança dentro da escola, 
inclusive (técnica da GRE) eu estou eliminando esta palavra cobrança do 
meu vocabulário!”. 
 

 
Um dos gestores fala sobre a diferença que deveria existir em relação à 

cobrança nos turnos dando como exemplo o tempo didático do noturno que é menor 

que o diurno. A técnica do programa diz que, quando observam os resultados, eles 

também olham esses detalhes, e volta à análise do exemplo hipotético que estava 

exposto no slide pedindo para os gestores fazerem uma análise da situação: “Será 

que acontece isso nas escolas de vocês?” E foi realizando a análise sobre cada 

dado apresentado no gráfico especialmente sobre a situação de evasão e 

reprovação. Constantemente a técnica pergunta se todos concordam, se acontece 

isso nas escolas... Onde existe maior índice de reprovação nas 5ªs séries do 

fundamental? E o que leva a isso? pergunta a técnica. Alguém brinca dizendo: “é 

que eles saíram das “tias para os tios” (risos), ou seja, de uma proposta de trabalho 

em que as crianças são tratadas de forma diferente e com no máximo um professor 

para outra proposta em que vários professores trabalham suas disciplinas.  

Ela pergunta novamente: “concordam com isso?” Um diretor toma a palavra e 

diz que, de 5ª à 8ª série, em Pernambuco, os resultados do IDEB são um desastre, e 

a questão da aprovação e da evasão, assim como a questão salarial também, pois o 

salário do professor em Pernambuco é o pior do Brasil. A técnica pergunta: “o quê?” 

Ele repete e ela diz: “mas não melhorou?” Ele diz: “não, o melhor é o salário de 

Brasília” a Técnica cala e, indiferente, dá continuidade às análises. Um colega do 

diretor que falou dos salários brinca, dizendo: “Cala a boca que vão cortar teu 

salário!”. Todos os que estão ao redor ouvem, e caem na risada. E as análises 

continuam.  
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A técnica pergunta: “Com esses índices, vocês conseguem enxergar a escola 

de vocês? Assim, as turmas com situação-problema? Não digo os índices, mas as 

situações com turmas onde a reprovação é maior?” E insiste: “Alguém tem uma 

situação diferente dessa?” Imediatamente ela mesma pergunta: “Ninguém?” E 

completa: “Isso retrata a realidade das escolas de uma forma geral”. E continua 

analisando, agora, os alunos não alfabetizados afirmando que, no ano passado, não 

foram detectados alunos não alfabetizados no ensino médio.  

Um diretor diz que acha uma incoerência ter o aluno no ensino médio e dizer 

que não é alfabetizado. Outra diretora pergunta: “Mas o que é um aluno 

alfabetizado?” As conversas paralelas se intensificam, a técnica questiona o que 

conversam os gestores lá trás e solicita que, se for sobre o mesmo tema, socializem 

com os demais. Os debates se tornam mais intensos, causando conversas paralelas 

e ficando impossível registrar e captar o que foi dito. Todo o tempo dedicado ao 

encontro ficou focado na análise desses dados estatísticos e nas interpretações 

feitas de cada um deles. A seguir ela chama a atenção para os números de faltas de 

professores e estudantes do ensino médio. Destaca a disciplina geografia como 

tendo um dos índices mais altos nesse slide, por ser uma disciplina que tem menos 

aulas na grade curricular.  

Nesse momento, entra uma técnica da GRE trazendo um aviso sobre uma 

oficina que será oferecida aos diretores e secretários. Aproveita a oportunidade para 

dizer que todos devem ir e que os ofícios serão encaminhados por e-mail e também 

enviados às escolas. Outros avisos e orientações foram dados aos diretores naquela 

ocasião. 

A reunião seguinte do Programa Gestão Nota 10 teve como foco Liderança, 

tema a ser estudado com os diretores. Mais uma vez o encontro aconteceu no 

auditório da GRE, e os convites foram feitos via e-mail e ofícios para as escolas. A 

técnica da GRE estava vestida com uma calça jeans, blusa e sapatos vermelhos e 

iniciou os trabalhos apresentando a pauta para o encontro em que constariam os 

seguintes temas: O que é a devolutiva, Análise do SIASI (Sistema de Informação do 

Instituto Ayrton Senna) e o papel do diretor de escola no sucesso da aprendizagem. 

Da mesma forma no encontro anterior, os presentes eram os técnicos da GRE, a 

responsável pelo programa e os diretores escolares da regional.  

Dando início ao encontro, a técnica da GRE passa um filme que mostra a 

imagem de uma criança indiana que aparentemente está indo à escola quando se 
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depara com uma enorme pedra interrompendo o caminho da escola. Toda a 

comunidade para e ninguém toma a iniciativa de superar o obstáculo. A criança, por 

sua vez, começa tentando afastar a pedra com as próprias mãos. E, com essa 

atitude, vai conseguindo novos adeptos nessa empreitada, até que todos se 

mobilizam na superação do obstáculo. A técnica pergunta que palavra lhes vem à 

mente ao verem essa imagem, e os diretores começam a dizer algumas palavras, 

como: “solidariedade”, “fraternidade”, “cooperação”, “exemplo”.  

A técnica indaga: quais comentários vêm às suas cabeças a partir daquelas 

imagens e palavras? Alguns diretores, de forma emocionada, falam das 

oportunidades, do quanto é forte aquele filme. A técnica destaca a alegria que as 

crianças expressam, na tentativa de superar aquele obstáculo, e continua: “Como as 

crianças enfrentam com brincadeiras os obstáculos, os adultos, quando viram aquilo, 

começaram a se mobilizar. Sem esperar que alguém tomasse a iniciativa. Com esse 

sentimento e pertencimento mesmo de ser o agente, ser o sujeito responsável pela 

solução do problema, ter iniciativa, e compara com a função do professor e os 

diretores nas, escolas os quais muitas vezes se omitem, caso venha a acontecer 

algo na escola”. Por algum tempo ainda fica discutindo o filme, porém falando mais 

do que ouvindo as opiniões do grupo. Nesse momento da reunião, registramos que 

o tempo utilizado pela técnica da regional foi de 1h e 30 minutos, intercalado por 4 

intervenções de diretores que equivaleram a 13 minutos. 

Continuando, apresenta a técnica da SEE, responsável pelo Programa 

Gestão Nota 10 na Regional de Limoeiro, a qual irá ajudar a desenvolver o trabalho, 

e as técnicas da GRE que serão responsáveis por grupos de escolas da regional. 

Uma das técnicas da GRE fala do INDG, cujo contrato foi renovado, e que 

acontecerá a segunda fase do projeto de modernização. Será feito o plano de ação 

da GRE, e um dos pontos a ser discutido na ocasião foi a frequência dos 

professores e dos estudantes, mas consideramos que essa variável é fundamental 

para avançar nos resultados e nos desempenhos das avaliações externas e 

internas. E completa com a seguinte frase: “Para que o conhecimento secularmente 

acumulado pela humanidade seja desenvolvido, é preciso o professor estar dando 

aula, trabalhando com ele e desenvolvendo competências (o professor e o aluno, 

também). Quando a gente diz professor e aluno em sala de aula, significa 

desenvolvendo e acontecendo o conhecimento”. Destaca ainda que o programa tem 

uma pessoa responsável por coletar as informações, mas que é o diretor o grande 
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responsável para que isso aconteça. Porque, segundo ela, o que se está pedindo 

não é nada de mais.  

Um dos gestores fala da importância de trabalhar não só o controle das 

frequências, mas também a importância do professor no processo da aprendizagem. 

Segundo ele, “se o controle existir só para penalizar o professor, passa a ser 

burocracia e não tem valor nenhum”. A técnica da regional diz:  

 

“Veja bem, com relação à ausência do professor, se a gente pensar direito, 
nós somos educadores, mas somos trabalhadores, somos contratados para 
dar uma carga horária esse comentário é pessoal, sem nenhuma orientação 
expressa e receber por aquilo. A questão da valorização do salário é uma 
discussão interessante. Agora, se eu fui contratado e se eu acho que não 
haveria necessidade de controle de freqüência, se não houvesse falta de 
frequência... ta entendendo o que quero dizer? Se eu sou contratada para 
trabalhar um determinado tempo em qualquer lugar, eu preciso prestar 
contas daquelas horas de serviço. Em qualquer lugar preciso prestar contas 
das horas de serviço para que fui contratado. O que vemos é que nas 
escolas é diferente de todos os outros ambientes de trabalho: a maior 
queixa do diretor é a ausência dos professores. Uma das maiores 
dificuldades das escolas é a frequência dos professores, o que vai gerar o 
aluno ficar com aulas vagas, se o aluno vai ficar passeando, atrapalhando 
as outras aulas ou vai para biblioteca ou vai subir aulas, se o problema é a 
falta de professor, será que é burocracia buscar dar conta das minhas horas 
de trabalho? O que é legalmente meu dever? É esse o pensamento nosso. 
Como a gente estimula, motiva a escola? Dentro do plano de ação tem esta 
variável na escola? Como é que dentro das escolas vamos discutir que os 
professores faltem menos... as escolas tem seus planos de ações. Porque 
esta falta de freqüência é muito acima daquilo que é esperado”.  
 

Após uma longa intervenção do técnico, um diretor “toma” a palavra e faz uma 

crítica sobre apadrinhamento e tratamento diferenciado para a mesma situação. Ou 

seja, crítica aos valores patrimonialistas. O diretor mais uma vez pede a palavra e 

diz que existe uma “cultura arraigada de botar falta só em alguns: quando a gente 

diz que vai  botar faltas, o que nos dizem diretamente a gente? Os apadrinhados... É 

preciso discutir sobre isso. Quando dizemos que vamos cobrar horário..., o que é 

que se diz? Na Secretaria e na GRE não se trabalha na sexta-feira?”  

A técnica, um tanto quanto irritada, dizem alto e bom som: “TRABALHA”. E o 

diretor retruca: “mas ligue na sexta-feira para ver se encontra alguém? Será que se 

trabalha como nas escolas? Isso está arraigado em nossas escolas. Qual o horário 

de trabalho na GRE?” Em tom de ironia, ele ainda completa: “Telefone às 7h e 30 

para ver se encontra alguém aqui... É preciso que tenhamos também essa 

compreensão: botar falta só também não resolve, porque o que se diz é que só se 

bota falta no “pilunguinho”, no “pilungão”, não; nos grandes, não se coloca. É assim 
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ou não minha gente?” Timidamente alguns gestores confirmam: “é assim mesmo!”. E 

o diretor reforça: “Vamos discutir, pessoal! Vamos discutir isso também! Precisamos 

buscar alternativas, vamos colocar na escola essa discussão e não colocar de cima 

pra baixo, porque vamos criar um mal-estar (de forma ríspida e em tom alto ele 

continua): 

 
“Porque a pessoa pode dizer eu vou, mas chegar à escola e ler um jornal ou 
fazer outra coisa. A categoria tem sido desvalorizada ao longo da vida. A 
gente precisa discutir na escola o que é Estado e o que é Governo... 
Quando os índices não estão sendo alcançados, precisamos discutir o que 
somos dentro desse processo para conquistar. Quem está assumindo para 
si este compromisso? Vamos discutir qual o papel da gente”.  
 

 

Percebemos nesse diálogo, em tom de ironia e com críticas abertas, relações 

com a cultura patrimonialista em que “as elites privilegiam a força do vínculo, que 

torna os processos de regulação política frouxos e arbitrários” (MARTINS apud 

SANTOS, 1999, p. 238). Ou seja, o reconhecimento de que há tratamentos 

diferenciados, inclusive de punições. Para os diretores e professores das escolas, os 

horários estabelecidos deveriam ser rigorosamente cobrados, monitorados e 

acompanhados, o que não estaria acontecendo. Segundo um dos diretores, na 

gerência regional, os profissionais chegam tarde e saem cedo e as autoridades 

locais eliminam os conflitos institucionais fechando os olhos para esses detalhes. 

Essa “crítica” encerra uma outra face: não se questiona a responsabilidade social da 

GRE e das escolas, mas recorre-se ao mesmo raciocínio pra se defender. 

A técnica da GRE diz que concorda com o que ele expôs, mas concorda 

também que precisamos assumir nosso papel e que, quando se insere no sistema, é 

um levantamento estatístico que procura provocar na escola uma discussão acerca 

disso e uma decisão que possa resolver o que está atrapalhando. O que se está 

discutindo não é o que é próprio do professor, do diretor, de cada um? Não é 

assumir a tarefa de cada um? E compara o que está sendo feito hoje com o 

monitoramento através das antigas orelhas dos diários que existiam anos atrás. Ela 

pergunta: “ O que estamos fazendo? Regredindo? Não, simplesmente estamos 

retomando o que ficou faltando. Aquilo que ficou meio solto.  

Outro diretor faz uma pergunta sobre como agir quando um professor falta, e 

ela responde: “Olhe, o professor que falta tem 30 dias para compensar aquela aula. 

Há um acordo que geralmente acontece nas escolas: é acordado mandar uma 



 101 

pessoa para substituir e aquela falta já é considerada compensada”. A seguir a 

técnica traz alguns gráficos apresentando a quantidade de faltas que aconteceram, 

por disciplina, dos professores e dos estudantes. Pelo método da persuasão, 

continua a capacitação: inculcar os valores do Programa às resistências ditadas 

pelos diretores de que estão constantemente sendo controlados. A técnica recorrerá 

às palavras-chave: governador; necessidade registro das faltas para a escola; 

alimentar o sistema; acompanhamento. Sabedora desse controle, afirma 

categoricamente tirar a expressão “cobrança” de seu dicionário: “O objetivo não é 

pressionar diretor, professor ou técnico, não é ser muito malvado. Não é assim muita 

cobrança, inclusive, eu estou procurando tirar a palavra cobrança do meu 

vocabulário.” E reforça a importância dos dados:  

 

“É claro que estes números frios podem parecer sem sentido. Mas os 
números que são apresentados pela própria escola sobre si mesma são um 
instrumento que vai alimentar e fomentar a discussão nas escolas. Este é o 
propósito do Programa Gestão Nota 10. Quando o diretor apresenta os 
dados sem sentido, é claro que vai desencadear uma revolta. Pensamos 
assim: se o professor está em aula e o aluno também, tudo leva a crer que a 
função da escola está acontecendo, que as coisas aconteçam atingindo os 
objetivos. Pra isso, é muito importante que na escola a gente consiga 
trabalhar dentro do tempo, cumprindo os prazos. Pensem assim ao terminar 
o primeiro bimestre: se temos os resultados, faltas, notas, nós temos mais 
elementos tanto para avaliar o que passou como para rever o que vamos 
vivenciar no próximo semestre. É este o sentido do cumprimento dos 
prazos: para replanejarmos em prazo real e a partir de dados reais, 
concretos Por isso a necessidade do cumprimento dos prazos, afinal, 
precisamos alimentar o sistema. Para a Secretaria ter uma visão, um retrato 
das escolas estaduais, e em cada dois bimestres possa apresentar ao 
governador. Não é só isso, porque isso acontece bimestralmente, mas estes 
dados precisam ser considerados pela escola para seu planejamento e 
melhorar seu caminho e seus resultados. O objetivo não é pressionar 
diretor, professor ou técnico, não é ser muito malvado. Não é assim muita 
cobrança, inclusive a palavra cobrança, eu estou procurando tirar do meu 
vocabulário. Porque se a gente vê o andamento desse programa como 
apenas uma forma de cobrar da escola este monitoramento, como 
cobrança, a gente deixa de enxergar dentro da escola o real sentido deste 
acompanhamento”.  

 

Um diretor sugere que mandem um estagiário para verificar o que está 

acontecendo na escola e o que o professor diz sobre esse monitoramento. E a 

técnica acrescenta que os diretores deverão ser como lideres nessa desconstrução. 

E complementa dizendo: “Só para encerrar minha participação, além do 

levantamento das faltas, surge a necessidade de contar com vocês, como lideranças 

que são, para provocar e alimentar essa discussão, porque, para alcançar os 

objetivos da gente, não é só cumprir o horário... porque meu trabalho tem uma 
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repercussão muito importante na vida de muita gente, e o educador tem muito disso; 

lidamos com a formação de pessoas”. Justifica que a SEE está tentando retomar 

alguns instrumentos que já existiam na rede para que o processo educativo 

aconteça, como o preenchimento de cadernetas de coleta de dados e planilhas, 

porém que essas ações não sejam simplesmente um ato burocrático, uma vez que 

precisamos destes dados para provocar a discussão. Em seguida deu alguns 

informes sobre matrícula, especialmente a matricula das escolas de referência.  

Um dos diretores destaca que não pode forçar os alunos a se matricularem 

nas escolas de referência, e a técnica diz: “Claro que não, diretor. Ninguém está 

dizendo forçar, agora é importante fazer com que a família conheça; precisamos 

estimular, motivar essas famílias. Porque às vezes os alunos não vão porque só 

sabem o que é negativo”. Já outro diretor pergunta pelo levantamento exigido pela 

GRE da relação de professores que estão em greve, pois tal levantamento deve ser 

encaminhado ao meio-dia; segundo ele, a regional liga com frequência perguntando 

pela relação. O diretor justifica que deveria ser pedido o levantamento na manhã do 

dia seguinte.  

A técnica da regional passa o direcionamento da reunião para as demais 

técnicas que são responsáveis pelas escolas que cobram os “Para casa” da última 

reunião e a avaliação do encontro. Em seguida distribui um texto sobre Liderança, e 

formam grupos para lê-lo, e discutí-lo e escolhem uma pessoa da equipe para fazer 

a socialização. O texto não tinha autor; e quando pergunta-se sobre a referência do 

mesmo, a técnica explicou tratar-se de uma síntese feita pelo Instituto. Pedimos que 

no encontro seguinte fosse enviada essa referência e, até o momento, os diretores 

não a receberam. Cada grupo foi apresentando parte do texto lido e dando exemplos 

de seu cotidiano.  

O primeiro grupo destacou que liderança é a capacidade de influenciar 

pessoas para trabalharem entusiasticamente em busca de um objetivo. Eles dizem 

que em alguns momentos é importante que o líder seja mais autoritário, que se 

imponha para chamar o grupo para a ação. E concluem dizendo: “O diretor 

bonzinho, às vezes, é mal interpretado, e a pessoa quer fazer de conta que não tem 

mais autoridade. De vez em quando é bom lembrar que a gente tem papel de 

exercer essa chefia e exigir em alguns momentos, não esquecendo que a gente tem 

que fazer também, pois as regras valem para todos”. Outro exemplo dado pelo grupo 

foi sobre a gestão compartilhada: certa vez, uma merendeira disse que, na escola 
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onde trabalhava, quem mandava eram os professores e não a diretora. Para 

encerrar, o grupo leu um poema sobre o tema.  

O grupo seguinte teve como tema o planejamento e o exercício da autonomia 

pedagógica, destacando que o planejamento é peculiar à instituição e acontece cada 

dia na escola e que a liderança do gestor é muito importante para os resultados. 

Todos da escola devem estar com o mesmo alinhamento e assumir compromisso 

com a escola para que aconteçam os resultados. O terceiro grupo apresentou o 

tema Autonomia e Heteronomia, através do desenho de uma balança, e expôs que 

durante o cotidiano somos mais legalistas, acatamos mais do que buscamos 

construir caminhos. Autonomia não é apenas uma questão financeira, temos vários 

aspectos da autonomia em que podemos avançar na busca constante de um projeto 

de escola pautado pelo coletivo. O quarto grupo apresentou os tipos de líderes que 

existem, a exemplo do líder laisser faire, aquele que delega a outros as suas 

atribuições, e. brincando, comparou-o ao diretor lúcifer (demônio). Todos riram... e 

continuou a brincadeira contando como seria esse diretor. E assim por diante, foram 

acontecendo as apresentações que eram aplaudidas ao término de cada uma. A 

conclusão do texto foi lida coletivamente por todos os que estavam na reunião.  

A técnica perguntou se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre 

o texto apresentado. Como todos ficaram em silêncio, ela pediu para pegar outro 

texto que falava sobre a liderança no Programa Gestão Nota 10. Foi solicitado que 

um dos diretores começasse a ler o texto que retratava a política do programa. Em 

um determinado momento da leitura, o texto expõe a sugestão apresentada pelo 

programa de que o critério para desempenhar a função de diretor escolar seria 

técnico. Mas, de imediato, a técnica coloca que esta não seria a forma de acesso à 

direção, mas apenas uma sugestão do programa, o que não significa que será 

adotada pelo Estado.  

Segundo ela, não se sabe como será. O processo de escolha dos diretores 

por critério de competência técnica é fundamental na liderança da comunidade 

escolar, na política de educação pública, na gestão democrática voltada para a 

qualidade da aprendizagem. E tudo isso está contido na legislação, como na 

Constituição e na LDB, que apresentma alguns critérios para o desempenho dessa 

função. A formação para essa função seria feita através de cursos de graduação em 

Pedagogia ou em nível de pós-graduação. Conforme os princípios do Programa 
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Gestão Nota 10, são condições imprescindíveis para o exercício da liderança do 

diretor escolar: 

• Estabelecimento de relações ética, com toda a comunidade escolar; 

• Acessibilidade do diretor pelo público em geral, especialmente pelas famílias; 

• Estabelecimento de diálogo com todos os segmentos da escola; 

• A tomada de decisão a partir do gerenciamento de dados e princípios definidos 

pela proposta pedagógica da escola; 

• Coordenação de equipes com foco em resultados; 

• Responsabilização do diretor pela sua formação continuada; 

• Atuação em favor do desenvolvimento pessoal e profissional de todas as 

equipes da escola; 

• Atendimento aos prazos estabelecidos; 

• Assinatura de um termo de compromisso pelo alcançamento das metas e 

resultados definidos pela própria equipe. (Porém, a partir de 2009, as metas foram 

estabelecidas pela própria SEE). 

E a leitura individual continuou até o final do texto que tratava dos 

documentos e entidades existentes na escola e que servem de apoio ao gestor - 

Regimento escolar, Colegiado escolar -, explicando cada item. No final da leitura, a 

técnica pediu que todos preenchessem a atividade em que cada um deveria avaliar 

sua liderança como diretor escolar. No final foi-lhes solicitado trazerem no próximo 

encontro o “Para casa” (ANEXO 6) devidamente preenchido. Os diretores, a estas 

alturas, já estavam dispersos e desatentos, alguns até já se arrumavam para deixar 

o recinto. 

A reunião da tarde nos remete à percepção de que a concepção pedagógica 

adotada nessas reuniões, até agora, toma os diretores como receptáculos vazios 

que precisam ser preenchidos (convencidos) por um Programa salvador que 

resgatará a escola pública. A participação e o compromisso social e ético só são 

aceitos para implementar os “princípios” do Gestor Nota 10. Os conflitos emergentes 

abertos, outros recorrendo ao silêncio, mesmo num município conhecido como de 

coronéis, mostram-nos a emergência de autonomia por parte de alguns diretores. 

Contudo, algumas críticas recorrem à simbologia patriarcal, o “governador”, mesmo 

com ironia, para se contrapor aos argumentos da técnica. 
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A reunião agora descrita retrata o momento inicial de preparativos para o 

início do ano letivo (janeiro 2010) junto aos diretores escolares, técnicos das 

escolas, educadores de apoio e equipe da regional. Os convites foram feitos através 

de ofícios e e-mails e a reunião aconteceu no auditório da GRE, com a proposta de 

orientar o planejamento das escolas para o ano em curso; para isso, foi entregue 

aos participantes da reunião uma pasta plástica contendo a pauta do encontro, os 

textos para reflexão e um CD contendo as apresentações. O início estava previsto 

para as 8 horas, mas só aconteceu de fato às 9 horas. O ambiente estava 

organizado da mesma forma que nas reuniões anteriores, com as cadeiras 

enfileiradas, tipo auditório, e um tablado na frente para que a mesa e as cadeiras 

ficassem num plano superior. Ao lado, uma pequena mesa em que seriam colocados 

os equipamentos para projeção e uma tela na frente. Tendo como momento inicial 

uma oração (Pai Nosso) dirigida pelas técnicas da GRE (eram três nessa ocasião), a 

seguir foi lido o texto “Como seria a escola ideal” pelo grupo, sob a indicação e 

orientação da técnica que citava quem deveria ler: os homens, as mulheres, quem 

estava de blusa branca, os educadores de apoio....e o grupo ia realizando a leitura 

dirigida. Durante toda a reunião as conversas paralelas eram uma constante: 

pequenos grupos de gestores que, pela proximidade das cadeiras, passavam a 

conversar sobre os mais variados temas, porém não dava para compreender o teor 

dessas conversas. 

 Dando continuidade, a gestora da GRE saúda a todos com um bom dia, diz 

que não poderia deixar de vir naquela ocasião para desejar um feliz ano novo, 

coloca que veio hoje só para falar um pouquinho e dá inicio à sua fala trazendo as 

palavras do secretário de educação:  

 

Estivemos em um encontro em Pesqueira, com as escolas de referência, e 
nosso secretário estava lá e falou que, para desenvolvermos nosso 
trabalho, temos que ter muito amor. Sem o amor não conseguimos fazer 
um trabalho bem feito. Então isso é muito importante para a profissão que 
a gente escolheu. Na função em que nós estamos hoje, certo que DEUS 
nos ajude em 2010, que tenhamos um ano de sucesso. O sucesso a que 
nos referimos é o dos nossos alunos. Que eles tenham realmente um ano 
de sucesso, com aprendizagem e uma educação de qualidade, certo? Que 
Deus, nos ilumine a cada dia”  

 

A seguir deu a boa noticia de que este ano a Regional do Vale do Capibaribe 

iria iniciar o ano letivo com as cadernetas, que esta regional é a única que está 

começando com as cadernetas e que deveremos deixá-las atualizadas. Durante um 



 106 

período, a fala da gestora se estendeu sobre a importância das cadernetas e a 

responsabilidade de deixá-las atualizadas, demonstrando a preocupação constante 

com o cumprimento das normas e dos horários. Então foi determinado que o horário 

da formação deverá ser integral porque, caso contrário, não haverá tempo para 

realizar todos os estudos.  

Outra cobrança dizia respeito à entrega dos calendários. Foi perguntado se já 

haviam sido encaminhados à GRE, pois será preciso vivenciar os 200 dias letivos, e 

que os mesmos deveriam ter sido entregues até o dia 15. A gestora perguntou se 

todos os haviam entregado e que ela também tinha sido cobrada, inclusive que no 

dia seguinte iria a uma reunião e que ela também deveria levar todos os calendários 

da regional, e complementou: “eu vou dizer que todo mundo entregou...” No final de 

sua fala, solicita que aproveitem bem esses momentos de formação continuada que 

serão em 4 momentos o ano e que tudo deve ser muito bem feito.  

Falou ainda sobre o ano que se inicia, ano de eleição, ano muito corrido e que 

os professores efetivos, técnicos e administrativos estão sendo chamados. A seguir 

apresentou a situação da pintura das escolas e a organização para o inicio do ano 

letivo, pois queria mostrar ao secretário que os recursos são bem aproveitados, daí 

porque queria ver tudo pintado, limpo, bancas envernizadas. Enfatiza ainda que diz 

ao secretário que, quando os diretores se responsabilizam pela pintura das escolas, 

o recurso é muito bem aproveitado, melhor com as firmas contratadas. As conversas 

paralelas continuam... constantemente, agora, sobre quanto seria o valor para 

pintura: alguns queixam de que o recurso não é suficiente, outros que não 

conseguimos captá-lo. 

Recomenda-se que tenham cuidado ao solicitar os diários de classe, não os 

pedindo a mais, uma vez que podem outras escolas. Depois a gestora diz que irá 

passar nas escolas nos dias 01 e 02 para fazer uma visita, mas destaca: “não 

estaremos indo para fiscalizar não; nem infernizar a vida de vocês; não, estamos 

indo para ajudar”. Lembrou que as faixas de boas vindas, preparadas pela SEE, 

serão entregues para serem afixadas nas escolas. Encerrou sua fala indagando se 

os participantes “teriam algo mais a perguntar”. Alguém pergunta sobre as aulas-

atividades, e ela responde que essas aulas deverão ser dadas, que foi enviado um 

oficio com uma sugestão para os dias dessas aulas e que deverão ser controladas. 
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Ao ser passada a fala à técnica chefe da UGR, ainda havia muita conversa e 

interrupções com telefones, entradas e saídas de gestores e técnicos. A responsável 

pela Unidade de Gestão da Rede (UGR). Iniciou falando sobre o PMGP (Projeto 

Modernização da Gestão Pública). A seguir voltou a falar no Calendário Escolar e na 

seriedade no cumprimento dos 200 dias letivos e da carga horária: depois de 

aprovado, não pode ser alterado - até 15 de janeiro deveria ter sido entregue; é bom 

ressaltar que, se o calendário fosse enviado nessa data, os professores não teriam 

possibilidade de discutir o mesmo e fazer alterações de acordo com a realidade da 

escola. Reforça que os gestores são os responsáveis pelo cumprimento do 

calendário.  

Na sequência, foi feita uma avaliação dos dados do SIASI, que são medidas 

para o cumprimento das metas; o SIASI é um dos instrumentos que verifica alguns 

parâmetros, como frequência de professores, de alunos. Então, para a realização do 

SIASI, perceberam-se algumas dificuldades, entre elas: a incoerência nas 

informações sobre frequência de professor; pois o levantamento do SIASI diz uma 

coisa e o livro de ponto diz outra; escolas fechadas, com diretor viajando, sem enviar 

os dados; técnicos ausentes, por seus horários serem incompatíveis o da escola. 

Quanto a este item, ela ressalta que “nós, funcionários, precisamos servir à escola e 

não a escola atender à necessidade do funcionário”. Mais uma vez as cadernetas 

voltam à tona, dessa vez por não estarem preenchidas: diretores sem compromisso, 

pouco tempo para a coleta de dados, falta de apoio do diretor aos técnicos e 

educadores de apoio.  

É interessante destacar que, durante essa avaliação, em nenhum momento 

foram destacados os PPPs das escolas e o acompanhamento dos mesmos, pelo 

menos não constavam na avaliação apresentada. A técnica tocou no assunto dos 

planos de Ação Ambiental e Pedagógico afirmando: “precisamos ser fiéis nas 

informações, pois os faróis em que aparecem verde vermelho ou amarelo sinalizam 

ser preciso ajudar a escola a superar as dificuldades, e existem algumas pessoas 

que só querem apresentar as coisas boas da escola, não aceitam as falhas...”.  

Após essa fala, novamente emerge crítica dos diretores. Um dos participantes 

da reunião diz com ironia: “é engraçado, no item gravidez na adolescência, em 

nosso caso, teve uma adolescente grávida, a técnica da GRE diz que neste item 

devemos melhorar, e o que vamos fazer?” E responde em tom de brincadeira: 

“Colocar um cinto de castidade nas alunas...” Todos riem. A técnica que está 
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dirigindo a reunião sugere que se faça um projeto sobre essa temática na escola. E 

passa a apresentar o relatório consolidado de 36 escolas que entregaram os Planos 

de Ação Pedagógica e Ambiental em 2009, e quando aconteceram as rodadas de 

acompanhamento dos mesmos. Tudo foi apresentado em slides, observando 

minuciosamente cada ação, porém em nenhum momento o PPP foi mencionado, 

centrando toda a discussão nos Planos de Ação Pedagógica e Ambiental. Mais uma 

vez percebemos que o PPP deixa de ser destacado nas ações desenvolvidas em 

2009 pela regional. As conversas paralelas se intensificam e a técnica diz: “tô já 

terminando, viu, minha gente? só terminando...”, e continua falando e o grupo 

conversando sem parar. Na sequência, apresenta um slide com as atribuições dos 

educadores de apoio e técnicos em gestão, assim como as atribuições dos técnicos. 

Ao terminar sua fala, faz uma pausa para um cafezinho: “-Vamos lá”, chama a 

técnica responsável por essa etapa do encontro. Como a mesma não usa o 

microfone, dificulta a audição, ficando o início prejudicado pelo barulho do final do 

intervalo.  

Ela inicia falando sobre a formação continuada que acontecerá com os 

educadores de apoio e diz que seria interessante que todos estivessem na reunião. 

E dá inicio ao encontro dizendo: “Nessa formação temos um tema estabelecido pela 

SEE; como acontece todos os anos, o eixo temático deste ano são A escola e a 

pesquisa para a construção do conhecimento”. Logo a seguir, ressalta que todos 

deverão produzir um relatório após a formação que acontecerá na escola, o qual 

deverá ser devolvido no dia 08 de fevereiro aos educadores de apoio; neste relatório 

deverá constar o que foi modificado no PPP da escola, já que o mesmo será enviado 

à SEE.  

Um diretor pergunta sobre as férias do educador de apoio, uma vez que 

recebeu um oficio dizendo que não pode sair em janeiro nem no meio do ano, 

apesar de em baixo aparecer que fica a critério do gestor. A técnica diz que todos 

sabem o trabalho que deve ser realizado. Um educador de apoio defende que as 

férias desse setor deverão ser iguais as dos professores, em janeiro, inclusive com 

direito ao recesso. Visto que isso foi resultado de um movimento, é uma conquista.   

Emergem, novamente, conflitos com a técnica, quando esta trata sobre 

direitos trabalhistas. Ela apela à dádiva permanente dos docentes, a doação e ao 

compromisso com a instituição educacional – motivo para surgirem novos protestos.  

A técnica da GRE explica: “Mas em tudo o que é conquista tem-se que ver o lado da 
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necessidade da escola e que você pode ser chamado a qualquer hora, caso a 

escola necessite”. A discussão continua, até que a técnica diz: “todos são 

professores, mas estão em outra função e, quando a escola precisa, quem ocupe 

cargo comissionado pode ser chamado a qualquer hora...” Outro educador de apoio 

grita lá trás que educador de apoio não é cargo de confiança não, a técnica faz de 

conta que não ouve e conclui que tudo é uma questão de consciência. E passa para 

outro tema: “Outra questão, gente, é um oficio que tenho aqui com um levantamento 

sobre se a escola tem interesse de fazer o ensino médio EJA, pois há algumas 

escolas solicitando”. Antes de ouvir a opinião do grupo, ela continua: “No meu ponto 

de vista, o Travessia tem muito mais fundamento. Ela defende o Travessia e 

desconsidera o ensino EJA do ensino médio e pede que respondam ao oficio:  só 

quero que vocês respondam: “tem interesse?: Não! Responde a técnica 

influenciando, assim, a resposta dos diretores. Outros avisos são dados, e as 

conversas paralelas se tornam mais fortes; e começou a distribuir os ofícios aos 

diretores, e pedindo que assinassem o protocolo, o que deixou o início da reunião da 

nova técnica meio tumultuado.  

Outra técnica assume a condução do encontro para dar os informes do 

Alfabetizar com Sucesso e inicia dando um bom dia: “A minha fala hoje é de 

agradecimento aos gestores, aos educadores de apoio.” Logo após falou sobre um 

folder contendo as informações do Alfabetizar com Sucesso. Destaca as formações 

de apoio às escolas estaduais e municipais. Ressalta a postura do professor que 

trabalha no Alfabetizar com Sucesso e lembra a resistência dos professores ao 

terem tantas fichas a serem preenchidas, embora hoje eles já reconhecem, 

compreendam a função daquele instrumento de monitoramento que está a favor do 

trabalho do professor. Justifica que toda mudança causa um pouco de desconforto, 

mas que é normal. Avaliou a formação continuada que aconteceu em Gravatá com 

os educadores e a possibilidade do encontro com outros colegas que partilham os 

problemas, conversam com colegas  isso foi depoimento dos próprios professores. 

Depois diz que é importante quando o diretor compreende a função do educador de 

apoio, quando entende as necessidades deles, quando ele vai para a sala de aula e 

observa as dificuldades que os professores têm.  

Um diretor fala que os educadores de apoio detectam as falhas percebidas, e 

pergunta: “Mas ele também vê o trabalho pedagógico do professor?” A técnica, por 

sua vez, diz: “Ah, claro, desculpas por não ter falado do trabalho pedagógico, é que 
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vamos logo à ferida, mas alguns professores também têm possibilidade de 

apresentar seus trabalhos e socializar suas atividades”. O educador de apoio fala 

que surgem perguntas sobre as atribuições dos educadores de apoio: quando um 

fica responsável pelo Alfabetizar com Sucesso, tem toda uma formação. Já o outro 

não tem essa formação. Realmente, segundo ela, está faltando essa 

contextualização. E complementa: é por isso que, quando se aplicam às fichas do 

Alfabetizar no ensino fundamental e médio, há diferença, porque o educador de 

apoio tem toda uma formação, e quem está preenchendo essas fichas nem sabe 

para que está fazendo isso, no caso, os técnicos que preenchem as fichas. Não 

adianta preencher um papel com informações e pronto, isso é pura burocracia; é 

necessário puxar para uma ação pedagógica: eu preencho para que e por quê? 

Tendo o monitoramento a seu favor..” A técnica da GRE explica que nas séries 

iniciais, no início, também foi difícil, e foi sendo construída toda essa aprendizagem 

ao longo do processo. Encerrando, mais uma vez agradece aos diretores e 

educadores de apoio com a frase: “e este ano começaremos tudo de novo, com a 

graça de Deus!”. 

As conversas paralelas não pararam de acontecer durante toda a manhã. Deu 

mais algumas informações sobre o ensino fundamental de 9 anos e encerrou sua 

fala mais uma vez agradecendo. A maioria das reuniões observadas tinha como 

prática pedagógica as relações estabelecidas pela hierarquia, com um pequeno 

grupo tomando a palavra e descarregando um grande volume de informações que 

mal são assimiladas pelos participantes. Como estratégia para impor sua intenção, a 

GRE utiliza discursos conformistas, amorosos e religiosos. O encontro da tarde teve 

início no horário marcado anteriormente, porém com pouquíssimas pessoas, 

aproximadamente 13 pessoas presentes. A técnica apresentou um e-mail coletivo 

para que todos tenham acesso às informações e ao material das reuniões 

disponibilizado pela equipe.  

Para o início dos trabalhos, no turno da tarde, a técnica trouxe uma música, 

VIDA, com Padre Fábio de Melo, cuja letra poderá ser encontrada nos anexos 

(Anexo 7); toca-a duas vezes, uma com o padre e outra só com os gestores, 

técnicos e educadores de apoio. Os diretores ficaram de pé e cantavam a música 

com movimentos ritmados. E dá continuidade apresentando as atribuições dos 

educadores de apoio das escolas de referência, que são atribuições diferentes 
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daquelas das demais escolas. Ela diz que essas informações foram trazidas pelo 

edital do educador de apoio das escolas de referência. 

Em seguida fala sobre a orientação do educador de apoio às aulas atividades 

dos professores, a conquista das aulas atividades, que foram uma luta nossa para 

nossa formação, o calendário de aulas atividades, se estão sendo vividas ou não. É 

importante que o professor tenha esse momento de formação. Participação do 

educador de apoio na revisitação dos PPPs das escolas - sempre, sempre ela trazia 

a legislação para embasar sua fala. Despediu-se e colocou-se à disposição para 

apoiar a todos. Aplausos... Agora vamos trabalhar os textos sugeridos pela SEE, 

mas vocês têm a liberdade de trabalhar outros textos, desde que tenham o mesmo 

foco. 

Logo em seguida, apresenta a outra técnica que deveria dar continuidade aos 

trabalhos iniciados naquela tarde. A mesma começa afirmando: “O que se propõe 

hoje na rede pública, tudo só vai acontecer se a gente se engajar a partir do 

conhecimento que se propõe”. E apresenta o tema a ser discutido: “Para falarmos 

desse tema é necessário reconhecermos que precisamos estudar muito, pois há 

uma grande dificuldade em nossa formação sobre este tema”. Continua: 

“Começaremos com o texto Pesquisa na escola: que espaço é esse? O do conteúdo 

ou o do pensamento crítico?”, de Maria Otilia Guimarães Ninin. E complementa que  

 

é uma responsabilidade muito grande nossa fazer este repasse que a SE 
pede, porque muito que foi dito aqui vocês irão levar para a escola e servirá 
de norte, então, tem que ser bem dito, mas isso Deus há de permitir. O 
primeiro compromisso. para ela, é que precisamos estudar; o segundo, que 
é necessário se esforçar; o terceiro, o quarto, etc, acontecerão nas 
escolas”. 

 

Expõe ao grupo que “o texto está sendo repassado tal qual a SEE mandou, 

não tiramos nem acrescentamos nada”. Porém faz a ressalva de que os diretores 

têm autonomia para fazerem como desejarem, ficando bem à vontade para 

utilizarem todo o material ou outro. Antes de iniciar a explicação dos slides, repassou 

a um outro técnico um fluxograma inicial para que o mesmo pudesse explicá-lo! O 

fluxograma era sobre o conhecimento; ele só lê o fluxograma e encerra, sem se 

apresentar nem cumprimentar o grupo, voltando a direção do encontro à técnica, 

que passa a fazer as leituras e os questionamentos dos slides enviados pela SEE.  
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Um educador de apoio faz intervenções sobre o texto, e a técnica o ouve, 

asseverando tudo o que tem sido dito. Segundo a educadora de apoio, as posturas 

pedagógicas têm a ver com posturas políticas, projetos de sociedade, e as 

sociedades postas não têm interesse em formar homens reflexivos, seres 

transformadores, mas, com a educação, é possível transformar. A técnica diz que 

admira o otimismo dessa educadora de apoio, porque ela, não acredita em uma 

educação redentora. A educadora de apoio reafirma que acredita sim, e a técnica 

insiste: “eu diria assim que as ações desenvolvidas pela educação podem contribuir, 

mas transformações significativas, não”. A educadora de apoio volta a afirmar o 

poder de transformação da educação: “É um processo amplo, mas transformador. 

Infelizmente muitos educadores não têm essa consciência do poder de 

transformação.” A técnica se cala, dando continuidade ao texto. Um gestor fala da 

diferença da formação passada em comparação com a atual. E a educadora de 

apoio volta a falar sobre a pesquisa: “A pesquisa na escola foi completamente 

deturpada, o conceito de pesquisa não é feito como deveria”.E ia se 

estendendo,mas a técnica pede para outros falarem; parecia até que queria se livrar 

da fala daquela pessoa que insistia nas intervenções quando disse: “vamos andando 

que tem muita discussão pela frente, se Deus quiser!”  

Um educador de apoio, que estava sentado lá atrás e não havia falado nada 

ainda, pega o microfone e fala com intensidade:  

 

“Veja só esta questão, esta discussão que a gente está acompanhando, 
desde de manhã; a gente discute por baixo e não olha por cima. Afinal, qual 
é o PPP implantado pelo governo do Estado? É este que nós estamos 
discutindo aqui? Logicamente que é, não existe um projeto de Estado, mas 
um projeto de Governo. E você vê aqui até na participação sindica,l o 
sindicato tá participando das propostas do governo, está impondo Mas o 
sindicato não esta implantando o que o governador quer, esta tentando 
interferir naquilo que está fazendo; o papel é para dar apoio na escola, mas 
o que tá acontecendo é que o educador de apoio é uma espécie de tripé do 
projeto de governo, ou seja, é olhar se este projeto realmente está sendo 
cumprido pra ver se o PPP está cumprindo este objetivo, mas preparando-
se para combatê-lo porque ele não está. Não devemos cair nessa 
armadilha,esclarecer aos professores: vamos cumprir este objetivo, mas 
preparando para combater porque ele está aqui para nós combatermos. 
Essa avaliação escolar , o monitoramento  acontece só para receber a 
verba do banco mundial, então se diz: os alunos foram aprovados 100%, 
não estão sendo reprovados, e os professores do Estado de PE recebendo 
o pior salário do Brasil e do mundo. Eu não condeno ninguém aqui porque 
está despenhando seu papel, mas é preciso que exerça com consciência, 
sabendo o que está fazendo. Porque o governo é bom, de boa qualidade, 
está dando transporte, farda e tudo mais. Quando o professor se levanta 
para fazer uma greve por melhores salários, quem fica por ruim é o 
professor.” 
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Durante a fala do educador de apoio, todos se calaram e, no final, alguns 

bateram tímidas palmas. A técnica inquire: “vamos continuar?”. E, indiferente ao 

discurso proferido pelo educador de apoio, volta ao texto sem fazer nenhuma 

observação. E as conversas paralelas também voltaram a acontecer. Em uma outra 

oportunidade do texto, ela, a técnica, tentou dar uma resposta à fala do educador de 

apoio quando falava sobre as inovações pedagógicas gerando melhores estratégias, 

dizendo: “O que podemos fazer para que nossos alunos aprendam mais? Os 

resultados são assustadores; afinal, a gente quer acertar porque, na verdade, 

qualquer projeto de governo de estado ou de escola quer o melhor para os alunos, 

não é verdade?” 

A partir daí ela passa a dar “uma corridinha”, como ela mesma diz, porque o 

tempo não é suficiente. E foi lendo os slides e explicando rapidamente os conceitos 

de pesquisa e definições.  

O grupo já estava inquieto, as conversas se intensificaram e a técnica 

interfere pedindo que tenham paciência, vamos ter um intervalo para um cafezinho; 

pede que todos se levantem, olhem para o colega que está ao lado e se 

cumprimentem. Nesse momento, convidou todos a retomar o tema, mas as 

conversas persistiram ainda com mais intensidade. Quando ela pede para voltarem 

a sentar mais uma vez, e diz que nós brasileiros temos uma forma muito peculiar de 

nos cumprimentarmos sem ela pedir todos se abraçaram. Passou a ler um slide que 

fala sobre o abraço. Um texto bastante longo que propõe novamente um abraço no 

final, o que deixa o grupo de novo alvoroçado. Uma das técnicas pede que não 

saiam da sala, porque já começa a perceber a saída dos diretores. A técnica volta 

agora com o segundo texto sobre a pesquisa nas escolas, dessa vez se referindo ao 

texto “A pesquisa escolar na construção do conhecimento”, de Rubia Schitt e Paulo 

Ramos, diz que “vai dar uma carreira”, porque ainda tem o PPP, e começa a ler 

rapidamente o texto que estava projetado no slide. Fazia a leitura, perguntava se 

tinham alguma dúvida e inquiria posso ir a diante? Num determinado momento, o 

texto propõe, que para que a pesquisa seja entendida na escola, é preciso que 

professores e alunos conheçam o porquê da pesquisa e como fazê-la. Dá o exemplo 

do menino que precisa andar de bicicleta e que, antes dele andar, precisa saber o 

que é uma bicicleta, como ela funciona, a posição de ficar, como se equilibrar, etc, 

conhecer infinitas habilidades para, depois, então, andar de bicicleta. Passa a ser 
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uma competência, dependendo da competência que se quer construir. O que vem 

antes são habilidades necessárias para que se faça algo maior. Está claro? 

Um educador de apoio faz a intervenção sobre uma frase do texto “Pedagogia 

do resultado” enfocando que essas propostas do governo têm como propósito 

atender ao mercado de trabalho, educar para o mercado. E continua:  

 
“Vou lhe falar uma coisa que está me inquietando: a gente tem colegas que 
também têm a concepção de educação que a gente tem, eu me identifico 
com estas falas, eu sou militante, aliás, militante, militante, não, posso dizer 
que sou simpatizante, mas é muito importante ter a cabeça voltada para as 
luzes, mas é importante também reconhecer que o discurso é muito pouco, 
a gente reconhece que a educação sempre vai ser enviada de lá para cá, 
porque o comando é deles, mas a diferença quem vai fazer é a gente; no 
interior da escola quem faz sou eu. Se eu tiver a consciência daquilo que 
vem, eu posso fazer a diferença. Vou lhe dizer uma coisa: eu não rejeito de 
cara nenhum projeto que venha, sabe o que faço? Procuro conhecer, então 
vamos conhecer, vamos trabalhar em cima daquilo que a gente tem como 
verdade e transformar; eu acho que este deve ser o norte de qualquer 
professor. O que vem lá de cima, Não sei se o senhor está me entendendo”. 
 

O educador de apoio responde: “Tô entendendo, mas não aceito, é achar que 

nesse método pedagógico o aluno consiga sua independência, não é aquilo que nós 

queremos....” 

Outro diretor de escola fez uma inferência, dizendo:  

 
“Qualquer corrente de pensamento, cabe a nós que estamos na ponta 
buscar argumentos e clareza para trabalhar, buscando construir caminhos 
para os filhos dos trabalhadores.  
Eu espero que o projeto de governo seja o projeto do Estado, porque 
política de governo não é política de estado, isso em nosso país é meio 
difícil, mas espero que no futuro possamos ver isso acontecer”.  
 

A técnica agradeceu a fala do professor e pediu para o aplaudirem... Leu o 

restante do texto e, durante a leitura e explicações, outras intervenções aconteceram 

sobre a pesquisa na escola. As conversas paralelas continuam sem cessar... 

Quando restava meia hora para se encerrar o encontro, a técnica disse: 

“Agora só falta o PPP, minha gente”. Nesse momento, muitos gestores já haviam se 

retirado. Alguns por residirem fora do município e outros por outras razões; dessa 

forma, apenas 28 gestores se faziam presentes de um total de 41 e, ao longo da 

fala, outros foram saindo. Continua a técnica: “Sintam-se convidados a dar uma 

rebuscada no PPP”. Pediu silêncio e perguntou: “o que é PPP?” começando a ler o 

primeiro slide, o segundo e lendo cada vez mais rápido. (Essa técnica tem uma 

característica de falar sempre no diminutivo: direitinho/ pezinhos/ projetozinho). Ela 
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fala em um dos slides que o “PPP é que dá o norte da escola”. Slide este enviado 

pela SEE, para ser trabalhado com os diretores sobre o PPP. 

Esse desprezo pelo PPP e a política sistemática de monitoramento 

ocasionaram novos conflitos na reunião. Uma delas afirma que o PPP está se 

tornando um “objeto burocrático”. Uma educadora de apoio discorda da técnica e 

diz:  

 

“apesar de, agora, estar perdendo esta função, mas o monitoramento está 
esmagando o PPP da escola. Quando o PPP era feito com a autonomia da escola, 
poderia até ser. Principalmente quando se fala nos conteúdo subtende-se que 
todos os alunos têm que ter vivenciado aquele conteúdo, desconsiderando a 
própria diversidade do aluno Está havendo uma dicotomia entre conceito de PPP 
e o que a SEE está implantando em termos de modelo de educação dentro das 
escolas. O PPP está se tornando um objeto burocrático. A gente o constrói a partir 
dos partícipes da escola, mas tem uma via de regra maior vindo da SEE a partir da 
gestão, não pode viver como planejou. Por exemplo, na construção do PPP, você 
acha necessário ter uma semana cultural, já houve uma orientação de que isso 
não é considerado dia de aula”. 

 

A técnica afirma: “Ela (a SEE) manda as coisas e a gente vai fazendo na 

medida da possibilidade, e justifica a importância do PPP para a comunidade. 

Quando você diz a concepção de aluno que você quer então você a coloca ali no 

PPP, não tem espaço?” A educadora de apoio, ainda não satisfeita, coloca: “Mas ou 

a escola constrói seu PPP, ou a SEE constrói um só projeto para as escolas 

vivenciarem”. A técnica continua a leitura e explicação dos textos. Apresenta 

também a legislação que garante a construção do PPP e as incumbências dos 

professores para participarem da elaboração da proposta pedagógica da escola, 

trazendo a importância da escola, tendo os documentos bem feitos e completos, 

pois, segundo ela, “O regimento e o PPP consolidam as decisões da escola: quem 

não os tem bem organizados, e bem amarrados, fica fragilizado”. 

E, seguindo, explica: “Eu acho que não vou ler isso não, eu vou ler só por ler, 

mas tenho certeza de que vocês já sabem disso”. O slide tratava da importância do 

PPP, e foi lendo sem parar. Com algumas pequenas ressalvas por parte do grupo; e 

as conversas paralelas continuavam como sempre. A educadora de apoio, mais uma 

vez, faz um comentário:  

“A gente sempre fez as coisas às cegas. A escola onde trabalha sempre 
teve um filtro ideológico; e o foco sempre foi o aluno, o aluno filho do 
trabalhador que a gente quer que saia competente, porque, se a gente 
fosse cegamente seguir o que mandam os governos, a gente teria aleijado 
todos os alunos, nem sei como seria, porque cada um que chega bota sua 
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cor, arranca o azulejo e bota sua farda, e a gente tem que estar lá 
segurando as pontas”.  

 

A técnica da GRE, após ouvir a educadora de apoio, completa dizendo uma 

frase que já ouviu: “A Todos que estão aí atravancando o meu caminho, eles 

passarão e eu passarinho”. 

Continuam-se as leituras dos slides até o último. Ao encerrá-las, diz: “pronto, 

agora acabou”. Ainda reforça que tudo o que foi feito aqui e informado precisa ser 

passado para as escolas, para depois não dizerem que não sabiam. 

A técnica informa que ainda não terminou; a parte mais chata, sim, acabou (a 

que ela se refere? Consideramos ter sido o PPP), agora vamos dividir a sala para 

fazer uma pequena avaliação e terminar com um texto para vocês levarem para 

casa mais uma reflexão. Dividiu-se a sala em 2 grupos que receberam uma folha 

onde deveriam escrever: 

 

• O que você achou importante no encontro de hoje? 

• Que desafios eu levo para o dia a dia da escola? 

 

Cada pessoa, individualmente, deveria responder à pergunta. Durante essa 

atividade, a técnica contou alguns casos engraçados que aconteceram com ela e os 

colegas da regional. As pessoas riam, respondiam à avaliação e ouviam, além do 

fundo musical que alguém colocou, a música Vida que foi cantada durante a reunião. 

Depois de um tempo, ela pede para eles trocarem as folhas, pois cada um deveria 

complementar a resposta do colega, respondendo assim às duas perguntas.  

Recolheram-se as folhas de avaliação e foi distribuído o texto de reflexão 

intitulado “As 20 regras de ouro”, que se encontra em anexo (ANEXO 8), dizendo: “a 

gente vai ler bem bonito para fechar com chave de ouro o encontro de hoje”. As 

conversas paralelas se tornam mais intensas... Ela chama a atenção e inicia a leitura 

assim mesmo, usando a mesma técnica, orientando quem deveria ler: as que estão 

de vestido, os homens, todo mundo, só quem está de óculos...e assim até terminar a 

leitura do texto, após muitas dificuldades, porque muito riam, conversavam e outros 

não liam quando deveriam fazê-lo. Encerrou-se a atividade com aplausos e uma 

despedida calorosa.  
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As observações desenvolvidas nessas reuniões denotam que não há muita 

preocupação com a construção de uma gestão democrática com os diretores 

escolares, a eles cabia apenas executar o que tinha sido planejado e proposto pela 

SEE e GRE. O que tem acontecido nos encontros são as implementações de 

políticas, e nunca um debate, uma proposta; em sua totalidade, em todos os 

encontros as pautas já estavam previamente estabelecidas. Em todos os encontros, 

tanto a SEE quanto a GRE dominam o uso da palavra, comandando e dirigindo a 

seu modo o encontro assim como controlando o tempo de cada fala expressando 

quem detém o poder. 

Os discursos geralmente são baseados em uma “teoria”, mas a prática é 

bastante contraditória. Os diretores por sua vez, acatam as decisões e poucos se 

atrevem a contestar ou criticar alguma determinação; e quando o fazem, não 

conseguem angariar adeptos em defesa de suas teses; quando muito, alguns 

tímidos aplausos ou burburinhos que demonstraram inquietação ou insatisfação. 

Contudo, em alguns momentos acontecem críticas contundentes – que são 

negligenciadas pela técnica para que possa expor todos os assuntos. 

Vimos que as reuniões retratam uma realidade de tentativas de submissão, e 

de pouquíssimas práticas democráticas, assim como baixa preocupação com um 

projeto político-pedagógico que efetivamente acontece nas escolas; um bom 

exemplo foi o tempo dedicado à discussão do projeto e à ordem em que foi 

planejado este trabalho. O tema que durante todo o discurso era foco de atenção 

ficou para o último momento da reunião e com o menor tempo para o debate. Muitos 

dos diretores não puderam participar dessa proposta de discussão por precisarem 

sair para pegar o transporte de volta a seus municípios. Contudo, não podemos 

deixar de registrar que a técnica, apesar de todo o esforço de inculcar o discurso do 

Gestor Nota 10 foi mais realista que os diretores, ao não concordar com argumentos 

de que haveria mudanças significativas na escola, de que a educação é redentora – 

apenas poderia melhorar um pouco. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação seguiu um percurso metodológico e teórico de que o mundo 

somente existe em teias e/ou redes simbólicas e por suas instituições. As categorias 

sociais que circulam socialmente são mediadoras (criadoras) dessa realidade, são 

valores. O PPP foi compreendido nessa perspectiva também. Por isso escolhemos 

um percurso de articular instituições, temporalidades e sujeitos como parte de uma 

totalidade que faz circular e instituir valores e defender interesses – consciente e/ou 

inconscientemente. 

Correu-se um risco conscientemente: o não aprofundamento de certos 

aspectos da dissertação. A articulação daqueles aspectos era a mais importante a 

ser feita. Perdeu-se, por outro lado, mas ganhou-se por outro. Quanto ao PPP 

(implementado pelas redes municipais, ou estaduais, ou pela escola), como 

mostramos no levantamento bibliográfico, os seus estudos, reduziram o seu foco à/a 

escola/ou outro ambiente, aos/ao instrumentos de entrevistas/questionário e 

documentos oficiais. Insatisfeita com essas perspectivas, procuramos ampliar nossa 

visão sobre o objeto e, ainda mais, desnaturalizar a discussão: o PPP também é um 

valor, e sua compreensão e importância na instituição educacional estão inseridas 

no social-histórico. 

A discussão do PPP ultrapassa a questão simplesmente técnica de sua 

implementação. A sua existência remete às lutas democráticas na sociedade 

brasileira. O seu escopo teórico aponta para a crença nos projetos educacionais e 

utópicos, acreditando no papel dos seus sujeitos transformando a realidade 

instituída. 

Se parcialmente ela foi produto da redemocratização, e de capacidade de 

reflexão e teoria, ele também carrega as contradições da sociedade autoritária, 

patrimonial. Nesse sentido, ele foi derrotado ideológica e politicamente na medida 

em que não foi capaz de instituir-se como valor significativo.  

As forças políticas patrimonialistas continuaram a circular seus bens 

simbólicos hierarquizados e verticalizados. A ruptura da rede simbólica não ocorreu. 

Isto é possível de detectar em Limoeiro, município aqui estudado. Demonstramos 

que as práticas político-pedagógicas na gestão modernizante da GRE 
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(representantes da SEE) continuam fundadas na relação de poder pessoal e 

patrimonialista através das ações e discursos proferidos por aqueles que estão no 

comando das instituições públicas – apesar, também, de recorrerem a um discurso 

moderno. Como exemplo disso podemos citar o poder local concentrado nas mãos 

de algumas famílias que lideram o município, perpetuando-se a forma hierarquizada 

e patrimonialista. Permanece na rede municipal o provimento por indicação dos 

diretores escolares; na rede estadual, as equipes das regionais ainda são 

compostas por parentes, amigos (favoritos) ou pessoas que são ligadas por um 

vínculo de fidelidade ao diretor regional.  

São esses políticos – no Congresso Nacional e em Limoeiro – que aprovam e 

defendem as reformas educacionais e de gestão. Defendem e implementam um 

discurso moderno e liberal-democrático, como o PPP, ao mesmo tempo que 

arregaçam as mangas para implementar um projeto oposto ao PPP - Programa 

Gestor Nota 10. O primeiro trabalha e valoriza a articulação participativa e valores 

democráticos como forma de gestão. O segundo valoriza os instrumentos e o 

planejamento em busca de resultados, fazendo e transformando a participação em 

um “instrumento” utilitário, uma técnica. 

   O mais interessante é que a força política que implementou o PPP na 

década de 80/90 como expressão da gestão pedagógico-democrática é a mesma 

força que está implementando a política de gestão de resultados. 

Em ambas as situações, a democracia e a participação são evocadas como 

políticas de governo que orientam suas práticas. Nosso estudo não reforça esse 

discurso, pelo contrário, desvelam e apresenta outras significações convivendo e 

construindo um mundo de contradições, preponderando uma prática de favores, de 

hierarquização e recorrendo a uma simbologia religiosa como prática de governo. 

Abramos um parêntese aqui: ainda hão de ocorrer os estudos do mundo 

religioso na escola pública brasileira. A presença de discursos, imagens, rituais e 

símbolos religiosos é uma constante. Essa significação, sem dúvida, tem 

implicações positivas e/ou negativas na prática pedagógica. Santos (2004) já 

chamou a atenção sobre isso na sua tese. Aqui, registramos sua presença. 

Como já destacamos ao longo da pesquisa, o projeto político-pedagógico foi 

secundarizado pelo atual governo através da adoção de programas gerenciais que 

priorizam as técnicas de monitoramento e planos, que, paralelamente ao PPP, 
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encaminham ações que distanciam a intencionalidade de uma efetiva participação e 

autonomia. 

O Programa Gestão Nota 10, por exemplo, desenvolvido com os diretores 

escolares, se contrapõe aos ideais democráticos de um Projeto Político- Pedagógico 

emancipador, uma vez que suas práticas baseiam-se em critérios técnicos, 

desvalorizando os avanços desencadeadores de uma gestão democrática.  

As práticas desenvolvidas nesse contexto, em sua maioria, são pouco 

participativas por parte da maioria dos diretores escolares, que não contestam 

efetivamente os instrumentos de gestão adotados. A relação hierárquica prevalece, 

pois, como já nos alertou Weber, no patrimonialismo a sua dominação é efetivada 

pela submissão pessoal ao patriarca. 

Talvez essa passividade seja expressão, também, dessas significações 

patrimoniais, quando analisamos o questionário dos diretores de escolas e a metade 

deles não tem um histórico de vínculos sociais políticos (de cunho religioso, 

artístico, como moradores, etc), e, ainda, apenas um quarto possui vínculos 

partidários. Mesmo que aceitemos a boa vontade dos governos de envolver a 

gestão num trabalho coletivo e participativo, com um legado histórico desse (talvez 

não seja somente um problema de Limoeiro) é possível continuar um discurso de 

construir uma escola cidadã? 

Acrescente-se a isso o modelo organizacional verticalizado (da SEE às 

escolas) , materializado nos ambientes e espaços educacionais, que não propicia a 

integração efetiva de participação – pois esta estrutura induz e educa para a 

passividade e valorização de uma ordem verticalizada. 

No caso dos programas adotados pela educação contemporânea, a 

quantofrenia passa a ser, mais que uma obsessão, uma determinação do Pai. Por 

isso, da quantofrenia ao pai, do pai à quantofrenia, como um círculo se alastra 

fragilizando projetos de práticas comprometidas com a emancipação.  

Desta forma, consideramos que os limites para a implementação e vivência 

de Projetos Político-Pedagógicos emancipatórios estejam não só nos governantes 

(apesar de eles serem expressões máximas, opostas à emancipação), mas nas 

escolas, nos técnicos, na comunidade, que precisam incorporar práticas 

democráticas e autogestoras. Contudo, numa relação social de força desigual, os 

governantes e as classes sociais que lhes dão estabilidade e representação são os 
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principais responsáveis pela ausência de um projeto político – e pedagógico – 

emancipatório.  

A construção de um PPP emancipatório implica rupturas como imaginário 

social de diversas instituições que instituem representações de autoridade fundada 

em um patriarca (uma ordem superior), e não em sujeitos livres e autônomos. Não 

há receita para se criar um projeto pedagógico emancipatório, amplamente 

participativo, crítico e reflexivo. Esperamos que esta nossa dissertação ajude a 

iniciar uma discussão e reflexão – e em nossa própria prática. Apenas isso. 
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ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
 

Identificação: 

Nome________________________________________________________________________ 

Idade: (   ) 20 a 30 anos  (   )30 a 40 anos   (   )40 a 50 anos (   ) 50 a 60 anos 

Gênero: (   )Masculino (   )Feminino 

Situação Civil: (   ) Casado (   ) Solteiro   (   ) Divorciado   (   ) outro 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

Telefone:_________________E-mail:_______________________________________________ 

Participa, participou ou é filiado a algum partido? (   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, qual?___________________________________________________________________ 

Participa ou é filiado a alguma entidade coletiva? (   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, qual?   (   ) Sindicato   (   ) Entidade Cientifica   (   ) Partido Político   (   ) Conselhos    (   ) Outros 

Qual sua funcão?________________________________________________________________ 

Escolaridade: 

(   ) Ensino Médio    _____________________________ 

(   ) Graduação        _____________________________ 

(   ) Especialização  _____________________________ 

(   ) Mestrado          _____________________________ 

(   ) Doutorado         _____________________________ 

Exercício Profissional: 

Gerencia Regional de Educação:___________________________________________________ 

Tempo na docência:______________Modalidade de Ensino:____________________________ 

Tempo na Direção:_____________________________________________________________ 

Escola em que trabalha:_________________________________________________________ 

Forma de Acesso: (   ) Indicação   (   ) Eleição   (   ) Outro 

Possui outro vinculo empregatício? (   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, onde?_________________________________________________________________ 

Desempenho na função: 

Assinale um X na alternativa que, na sua opinião,  melhor caracteriza sua atuação como diretor de 

escola pública em relação a autonomia: 

a) (   ) Realizo meu trabalho com bastante autonomia 

b) (   ) Realizo meu trabalho com regular autonomia 

c) (   ) Realizo meu trabalho com pouca autonomia 

d) (   ) Realizo meu trabalho com nenhuma autonomia 

Em ordem crescente cite três planos da escola de maior relevância em sua opinião: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Quantas vezes estes planos foram solicitados e entregues na regional este ano? 

____________________________ 

____________________________ 
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______________________________ 

 

Quantas vezes participou de formações continuadas sobre construção e vivência do Projeto Político-

Pedagógico? 

(   ) 1 a 3 vezes   (   ) 4 a 6 vezes    (   ) 6 a 9 vezes 

Quando aconteceu a última formação?_____________________________________________ 

Quantas vezes recebeu visita de acompanhamento do PPP?___________________________ 

Em que período foi solicitado a entrega do PPP?____________________________________ 

A elaboração do PPP em sua escola aconteceu: 

(   ) No inicio do ano 

(   ) No primeiro semestre 

(   ) No inicio do segundo semestre 

(   ) Outro 

Participaram da elaboração do PPP na escola onde trabalha: 

(   ) Docentes 

(   ) Discentes 

(   ) Equipe Gestora 

(   ) Equipe Técnica 

(   ) Outros, quais?__________________________________ 
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