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A crise da Escola 
 

A crise escolar que hoje se difunde liga-se precisamente ao fato de que este processo de 
diferenciação e particularização ocorre de modo caótico, sem princípios claros e precisos, sem 
um plano bem estudado e conscientemente estabelecido: a crise do programa e da organização 
escolar, isto é, da orientação geral de uma política de formação dos modernos quadros 
intelectuais, é em grande parte um aspecto e uma complexificação da crise orgânica mais 
ampla e geral.   

 

(Antonio Gramsci) 
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RESUMO 
  

Esta tese buscou analisar a política do PDE na Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco, 

no período de 1999 a 2007. Partiu-se do pressuposto de que o PDE é um marco na política 

educacional originado no contexto de políticas públicas impulsionadas pelo BM, a partir da 

década de 1990, e que, como processo de política passa por um modo dinâmico de regulação 

em todas as suas dimensões. O caminho teórico metodológico apoiou-se na abordagem 

cognitiva de política pública defendida por Muller & Surel (2002), combinado com a teoria de 

discurso e de análise de discurso em Norman Fairclough (2001). Considerou-se nesse sentido 

o discurso em uma perspectiva tridimensional, como interdiscursividade, intertextualidade e 

como prática social. Observou-se que em Pernambuco o PDE encontrou um discurso de 

resistência a sua concepção de política educacional. O sentido dos termos descentralização, 

autonomia, qualidade da educação e participação foram objeto de disputa, envolvendo o 

Fundescola/BM, setores organizados da sociedade civil, organizações acadêmicas, Secretaria 

Estadual de Educação, Sindicato de professores e membros da escola. Na Região investigada, 

o crescimento do PDE esteve vinculado ao financiamento do PDDE. A participação proposta 

restringiu-se a funções burocráticas e contribuiu para negar o seu valor pedagógico e político, 

uma vez que diminuiu a capacidade de autonomia das escolas e ampliou os mecanismos de 

regulação, de controle e de avaliação externa. Observou-se ainda que o PDE ocupou um 

espaço deixado pela ausência de uma cultura de planejamento no âmbito da escola e que, em 

alguns casos, sobrepôs o processo de construção do PPP.  

 

  

PALAVRAS-CHAVES: PDE, Política Educacional, Descentralização, Qualidade da 

educação e Participação. 
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ABSTRACT 
 

The aiming of this thesis was to analyse the political process of the 

Development Plan of the Mata Norte School in the State of Pernambuco, 

between 1999 and 2007.  Our premise supported the idea that such a 

plan is a landmark to school organisation which had its roots in the 

context of public policies fuelled by the WB, at the early 1990s and 

that, as a political process, consists of a dynamic way of regulation 

in all of its dimensions.  The theory and methodological path 

suggested to this study indicates the employment of a political 

concept known as cognitive approach of the public policies, as treated 

by Muller and Surel (2002), combined with the speech analysis as 

conceived by Norman Fairclough (2001).  Speech was taken into 

consideration under a three-dimensional, as interspeech, 

intertextuality and as a social practice.  It was observed that, in 

Pernambuco, the plan met a resistance discourse, under an educational 

policy. The meaning of the terms decentralisation, autonomy, school 

quality and participation, involving Fundescola/WB, organised branches 

of society, academic institutions, State Secretary of Education, the 

professor’s labour union and school members.  In the analysed region, 

the growth of PDE was linked to the support of PDDE.  The proposed 

participation was constrained to administrative functions and made 

possible the negation of its pedagogic and political value, because it 

decreased the autonomy capacity of schools and increased the 

mechanisms of regulation, of control and of external evaluation. 

Moreover, it was observed that the PDE filled a blank left by the 

inexistence of a planning culture in the scope and that, in some 

situations, surpassed the process of construction of the PPP. 

 

WORD-KEY: Plan of Development of the School, Education Politics, Autonomy, Planning 

and School Administration. 
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RESUMEN  
 
 
 
Esta tesis trató de analizar la política de la PDE en la Zona de la Mata Norte de Pernambuco, 

desde 1999 hasta 2007. Partió de la suposición de que la PDE es un hito en la política 

educativa se originando en el contexto de la política pública impulsada por el BM de la 

década 1990 y que, en el proceso político implica una forma dinámica de regular todos sus 

aspectos. La metodología teórica se basa en el enfoque cognitivo de la política pública 

defendido por Muller & Surel (2002), mezclada con la teoría del discurso y el análisis del 

discurso de Norman Fairclough (2001). Se consideró que el discurso en una  perspectiva 

tridimensional, como interdiscursividad, la intertextualidad y la práctica social. Se observó 

que la PDE en Pernambuco ha encontrado un discurso de resistencia a su concepción de la 

política educativa. El significado de los términos de la descentralización, la autonomía, la 

calidad de la educación y la participación en los litigios principales, con la  participación de 

Fundescola/BM, los sectores organizados de la sociedad civil, organizaciones académicas, el 

Departamento de Estado de Educación, los sindicatos de maestros y miembros de la escuela. 

En la región estudiada, el crecimiento de la PDE estaba vinculada al financiamiento de la 

PDDE. La propuesta de participación se limitaba a los clérigos y ayudó a negar el valor 

pedagógico y político, ya que redujo la capacidad de la autonomía escolar y el aumento de los 

mecanismos reguladores de control y revisión externa. También se observó que el PDE ocupó 

un espacio dejado por la ausencia de una cultura de planificación en la escuela y, en algunos 

casos, se superponen el proceso de construcción del PPP. 

 

 

PALABRAS CLAVE: PDE, Política Educativa, descentralización, calidad de la educación y 

la participación. 
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INTRODUÇÃO     
 

 

 O movimento da globalização  
 

A partir da segunda metade da década de 1970, iniciou-se no cenário mundial, um 

conjunto de mudanças no campo político e econômico que afetaram diretamente a 

organização dos países e de suas políticas. O debate em torno dessas mudanças sugere um 

movimento com características fortemente impulsionadas por razões de natureza econômica, 

nomeado por alguns autores como globalização e por outros, como mundialização.  

  

Globalização e mundialização são conceitos ainda pouco precisos. O primeiro, 

possivelmente o mais difundido em nosso continente, tem sido utilizado para resumir esse 

processo de mudanças e, ao mesmo tempo, justificar a política econômica norte americana, 

adotada nas últimas três décadas, que visava expandir, em outros países, um movimento de 

capital especulativo, como reconhece Fiori: “No campo acadêmico, virou uma palavra-síntese 

que se propõe designar e explicar ao mesmo tempo todas as transformações mundiais dos 

últimos vinte e cinco anos do século XX” (2007, p. 75). 

 

Este movimento intensificou-se a partir da década de 1980, refletindo-se, ao mesmo 

tempo, no campo econômico e no processo de formulação de políticas públicas. Seus efeitos 

mais concretos vão se delineando mediante mudanças provocadas nas relações de produção, 

na formatação do mercado mundial de bens, serviços e capitais, além de colocar em questão, 

o papel dos Estados nacionais. 

 

Não se pode, no entanto, esquecer que, associado à questão econômica e política, o 

movimento da globalização carrega um forte componente ideológico, de modo particular, 

elementos que fundamentam o discurso neoliberal, como observa Fiori: 

 

Na verdade, o que a história nos conta é que a globalização financeira foi a contra 
fase econômica de uma estratégia política conservadora, de resposta à crise dos anos 
1970 e de reafirmação mundial, na década seguinte, da hegemonia norte-americana. 
Uma estratégia global e imperial organizada e hierarquizada a partir do eixo anglo-
saxão e que se impôs ao restante do mundo pela força simultânea e combinada do 
poder e do dinheiro (2007, p. 77).  
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Em outra perspectiva teórica, este movimento é concebido como mundialização,    

termo originado as análise de François Chesnais sobre a nova etapa de desenvolvimento 

capitalista e a crise do sistema do capital no limiar do século XXI. Chenais denominou  essa 

etapa do capitalismo mundial, como regime de acumulação predominantemente financeira", 

que caracteriza a "mundialização do capital1.  

 

Chenais caracteriza esse novo regime de acumulação capitalista como rentista e 

parasitário que, em outras palavras, significa a centralização do capital (dinheiro) a qualquer 

custo, nas mãos de instituições financeiras internacionais, tais como FMI e Banco Mundial, e 

dos Estados mais poderosos do planeta a qualquer que seja o custo. 

 

Seguindo esta concepção, Carnoy (2002) analisa que mundialização  é sobretudo um 

processo de mudança no campo cultural, que não significa, essencialmente, apenas uma 

transformação das economias nacionais, mas os efeitos provocados por ela conduzem a “uma 

nova concepção do espaço e do tempo econômicos e sociais” (ibidem, p. 28).  

 

 Enfatiza ainda este autor, que a mundialização está conduzindo a transformação  na 

cultura de cada país. Assim, para sobreviver a ela, será necessário cada vez mais privilegiar o 

preparo intelectual para o processo de produção de bens, serviços e capitais agora 

mundializado.  

 

No contexto a que se refere Carnoy, este movimento coloca em jogo a preparação dos 

trabalhadores para a inserção no mercado de trabalho, concebido em dimensão mundial. Uma 

das conseqüências que esse processo sugere, é, entre outras, marginalizar numerosos grupos 

despreparados intelectualmente para a atividade econômica. É, nesse sentido, que, no contexto 

da mundialização, os fundamentos essenciais são “a informação e a inovação que, por sua 

vez, exigem uma elevada porcentagem de matéria cinzenta” (ibidem, p. 22).  

 

A nova cultura mundializada coloca em destaque a importância da informação e da 

inovação, como elementos fundamentais para a inserção dos grupos. Assim sendo, pode-se 

perceber que a mundialização é um processo essencialmente de reconceitualização, ou seja, 

                                                 
1 François Chesnais é um economista francês, especialista em economia industrial e da inovação tecnológica, 
considerado o pai da categoria mundialização. Publicou sobre essa nova conjuntura, entre outros, os livros 
"Mundialização do Capital" (1994) e  “Mundialização Financeira” (1999).  
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um processo em que as populações, em contato com a realidade globalizada, vão construindo 

um processo cultural com novas características, para atender ao sistema de produção mundial, 

como destaca Carnoy:   

 

 As empresas, a população economicamente ativa, os estudantes e, até mesmo, as 
crianças que assistem à televisão ou consultam e, até mesmo a internet na escola 
reconceitualizam seu ‘mundo’, independentemente de que este seja definido como um 
mercado, um lugar de produção ou de trabalho, uma fonte de informação, um espaço 
de lazer ou uma causa de problemas ambientais (ibidem, p. 28).  
 

 Assume-se, neste estudo, no entanto, a leitura desse fenônomeno, a partir de Fiori 

(1995, 2007), que, como já dito anteriormente, é percebido como globalização. Concebe-se 

que as mudanças observadas em nível mundial, nesse período, são de fato fruto de um 

movimento que carrega forte influência ideológica, a partir de valores e incentivos de 

políticas de mercado que legitimam e dão impulso a certos compromissos e ações, tais como o 

empreendimento, competição e a excelência. Nesse sentido observa-se que políticas de 

natureza econômica, propostas por países capitalistas ocidentais, que seguiram o modelo 

neoliberal de Thatcher e Reagan, iniciadas no final da década de 1970 e difundidas por 

grandes instituições multilaterais tais como o BM, são componentes de uma estratégia de 

globalização.   

 

A inserção de países latino-americanos nesse movimento se deu no início da segunda 

metade da década de 1980 e acontece no contexto em que países centrais, sobretudo os 

Estados Unidos e Inglaterra, viviam um período de forte recessão econômica mundial, 

somada a uma crise do petróleo. Bolsas de capitais americanas e inglesas buscavam 

estratégias para buscar novos mercados. É assim que alguns países latino-americanos, 

considerados ‘comportados’ e na condição de devedores, recebem oferta de empréstimos para 

pagamento da dívida, a juros com taxas vantajosas, passam a serem considerados como 

‘mercados emergentes’. 

 

Esse movimento indicava a necessidade de estabilização da economia nesses países, 

mesmo que para isso fosse necessário desregulamentar as economias nacionais dos países 

pobres e privatizar a produção de bens e serviços na perspectiva capitalista, como menciona 

Carnoy: 

 

Estabilizar, desregular e privatizar passaram a ser as palavras-chave de quase toda as 
suas práticas econômicas. Hegemônicas nos anos 80, estas idéias contaram com o 
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apoio dos governos e da comunidade financeira internacional, levando a mensagem 
do mercado como único mecanismo competente de autoregulação econômica e social 
até às ruínas do mundo socialista e a quase tudo aquilo que um dia foi chamado de 
Terceiro Mundo (idem, 1995, p. 198). 

   

Essas idéias influíram decididamente na expansão dos processos de globalização  com 

ênfase nas dimensões econômica e tecnológica, mais econômica do que tecnológica. Resulta 

desse movimento um acelerado processo de desregulação financeira, de um capitalismo 

definitivamente universalizado (ibidem). 

   

Deve-se recordar que, na década de 1980, alguns países da América Latina estavam 

em dificuldades para renegociar as suas dívidas financeiras com bancos estrangeiros, 

sobretudo americanos. A saída para equacionar esse problema foi bater à porta do Fundo 

Monetário Internacional - FMI. É nesse contexto, politicamente favorável, que o BM assume 

o papel de renegociador da dívida externa desses países.  Esse processo de renegociação e os 

novos empréstimos mediados pelo BM foram acompanhados de prerrogativas que os 

condicionou à reestruturação e à abertura das economias dos devedores (HADDAD, 2008). 

 

 A expansão do movimento da globalização em países da América Latina se deu,  não 

apenas por uma força do mercado, mas, sobretudo, por uma decisão política e econômica dos 

Estados mais poderosos, como menciona Fiori:  

  
 
Nesses países, a aplicação uniforme das mesmas políticas e das mesmas reformas 
liberais desregulamentou seus mercados e abriu suas fronteiras econômicas, 
submetendo suas moedas e economias às decisões dos países centrais e dos agentes 
financeiros privados globais. Como conseqüência, seus Estados perderam o poder de 
definir os próprios objetivos nacionais e as políticas públicas passaram a ser 
administradas ou controladas, direta ou indiretamente, pelo Fundo Monetário 
Internacional e pelo Tesouro do governo norte-americano [...] ( 2007, p. 79-80). 

 

 

Ainda na década de 1980, o Brasil vivia não só uma crise fiscal, mas uma grave crise 

pela falta de recursos para financiar sua economia. O projeto desenvolvimentista, 

impulsionado pela CEPAL, esbarrava na falta de financiamento. Essa foi possivelmente, uma 

das razões para o acelerado processo de endividamento externo em que o Brasil entrou. As 

condições apresentadas pelo Brasil, no entanto, o colocaram em esfera de interesse de 

investimento para o capital estrangeiro. Foi considerado, a partir de então, pela política 
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americana, como parte do ‘mercado emergente’, na medida em que respondia a interesses das 

bolsas de valores internacionais2.  

  

O Brasil entrou na política do BM e tomou vários empréstimos para cobrir despesas 

com suas políticas e, ao mesmo tempo, financiar setores de sua economia. Assumia em 

contrapartida as condições impostas por esse banco, tais como a desregulação do mercado 

financeiro nacional e a abertura comercial para a entrada e saída fácil de investidores 

estrangeiros.  Um indicador desse cenário é o grande volume de capitais que foram 

movimentados já no início da década de 1980, chegando a cinco vezes mais que no ano 

anterior. 

 

Como se observa, a entrada do Brasil e também de outros países latino-americanos, 

como o México, na era da globalização, teve razão exclusivamente econômica3. Nesse 

movimento, aquilo que foi realmente decisivo, refere-se à desregulamentação dos mercados 

financeiros e à abertura comercial e bancária das economias nacionais (Idem, 1995).  

 

 

A reforma gerencial do Estado no governo FHC 
 
 

 As transformações por que passou o Brasil a partir da década de 1980, semelhante a 

outros países da periferia do mundo globalizado e países centrais, são decorrentes da crise que 

ocorreu no campo da produção, do Estado do bem-estar (em alguns países) e do Estado 

desenvolvimentista. Esse processo resultou no fortalecimento de idéias neoliberais acerca das 

funções de Estado e na aceleração do processo de globalização em nível mundial. Estados 

nacionais foram convencidos do risco que representava o avanço do déficit público, da 

necessidade de uma reforma administrativa do Estado, da necessidade de privatização da 

prestação de direitos públicos, entre outros.  

 

                                                 
2 Também o México foi incluído em situação semelhante a do Brasil. 
3 Na América Latina, em plena crise internacional de meados da década de 70, só Brasil e México resistiam ao 
projeto desenvolvimentista da CEPAL. No final da década de 80, apenas o Brasil sobrevivia a esse modelo de 
desenvolvimento, impulsionado pela industrialização. 
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Com adverte Fiori, este não é um fenômeno completamente novo na América Latina, 

mas apresenta uma nova hegemonia de natureza econômico-liberal que submete os Estados às 

redes de poder, vindos do campo da administração macroeconômica, como menciona: 

 
No tempo da Guerra Fria, seus Estados estiveram todo tempo submetidos à estratégia 
político-ideológica e ás redes supranacionais de controle militar da luta 
anticomunista. O que ocorreu foi que, nessa nova era pós-comunista e de hegemonia 
econômica liberal, esses Estados seguiram submetidos às redes de poder 
supranacionais, mas estas se deslocaram para o campo da administração 
macroeconômica. O novo inimigo já não é mais o comunismo, chama-se ‘populismo 
macroeconômico’, e já não ameaça a civilização ocidental, ameaça apenas a 
tranqüilidade e as expectativas dos investidores nacionais e estrangeiros (2007, p. 80). 

 

 

Nessa nova perspectiva, o que realmente importa é a forma como cada Estado vai 

administrar suas políticas monetária e fiscal, no geral uma mesma receita para todos os países, 

agora submetidos a rotinas de controle administrativo internacional, como afirma:   

 

A nova geometria econômica e política mundial, o que passou a ser importante, 
nesses países, é a forma como administram suas políticas monetária e fiscal e por isso, 
seus novos elos burocráticos de controle internacional passaram da Defesa para a 
Fazenda e dos quartéis para os bancos centrais (ibidem, p. 80).  

 
 

Toda essa mudança, adverte este autor, não deve ser entendida como uma decisão 

absolutamente unilateral de Estados ou economias mais poderosos, ao contrário, esta tese 

obteve a adesão de elites políticas e econômicas locais, como afirma: 

 
 A mudança não foi uma obra automática das forças de mercado. Resultou da decisão 
política e econômica dos Estados mais poderosos e soberanos e de seus agentes 
econômicos privados e só avançou na medida em que encontrou a adesão entusiástica 
das elites políticas e econômicas locais que sempre lucraram, economicamente, com a 
condição de anexo geoeconômico e geopolítico do mundo anglo-saxão (ibidem, p. 
80). 

 

  Na prática, pode-se dizer que o processo de globalização provocou profundas 

mudanças nas relações de produção, de mercado de bens, serviços e capitais, além de 

influenciar a organização administrativa dos Estados nacionais em quase todo o mundo. O 

impacto deste processo fez aumentar a pressão das agências internacionais de financiamento 

sobre os países endividados, particularmente na América Latina, no sentido de que se 
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fizessem ajustes nas contas públicas. Este fenômeno marcou o debate público em âmbito 

mundial e ficou conhecida como reforma administrativa do Estado4. 

 
  

O processo de reforma administrativa no Brasil teve seu ápice no decorrer do governo 

de FHC5. O Brasil seguiu orientações de organismos multilaterais como FMI, Banco Mundial, 

BID, OMC e do Consenso de Washington e contou com um interprete local desta política, o 

economista Bresser Pereira. Bresser imaginou seria uma tentativa de ‘reconstruir’ o Estado 

brasileiro, como argumenta: “Depois de um período de exacerbação ideológica, em que se 

pretendeu reduzir o Estado ao mínimo, o projeto de reformar ou reconstruir o Estado tornou-

se um tema central em todo o mundo nos ano 90” (1999a, p. 69).  

 

  Bresser Pereira insiste que a justificativa para esse processo de reforma vem do 

esgotamento dos modelos de Estado do Bem-Estar Social, Estado Desenvolvimentista e de 

Estado Comunista. Sobre esta afirmação, deve-se considerar, inicialmente, que, no caso 

brasileiro, não há dados históricos que confirmem a efetiva atuação do Estado, como provedor 

do Bem-estar social, nem tão pouco como Estado comunista, portanto não é um argumento 

que aqui se aplique, mas que traduz reflexos de uma conjuntura política de forte ingerência 

externa.  

 

Outro mote com que se procurou justificar essa reforma, diz respeito a burocracia do 

Estado brasileiro, responsabilizada pelos males da gestão do Estado e pela incapacidade de 

atender às demandas crescentes de uma sociedade complexa. 

 

   Buscou-se apoiar as ações de reforma no contexto dos países em desenvolvimento, na 

crítica às grandes contradições decorrentes das desigualdades sociais, dos problemas 

estruturais, históricos, políticos, econômicos e culturais que se fazem presentes nesses países, 

frente às transformações do mercado mundial6. 

 

                                                 
4 A reforma gerencial do Estado brasileiro é do ano de 1995 e foi iniciada pelo MARE (Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado) que existiu entre 1995 e 1998.  
(http://www.reformadagestaopublica.org.br/) acessado em 28/01/2008. 
5 A reforma administrativa esteve na pauta de vários países em nível mundial. 
6 O termo ‘países em desenvolvimento’ foi utilizado por Coraggio(2007), para caracterizar o sentido da atuação 
do Banco Mundial nas políticas públicas do países da América Latina. 
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É neste argumento que Bresser Pereira vai justificar a necessidade de redefinir ou 

reformar o Estado, defendendo um caminho para torná-lo mais eficiente, produtivo e capaz de 

realizar justiça social, inserido no contexto internacional:   

 

Diante da crise do Estado e do desafio representado pela globalização, a sociedade 
civil de cada país democrático demonstrou que desejava redefinir o papel do Estado 
mas não reduzi-lo ao mínimo, e sim fortalecê-lo, para que os respectivos governos 
pudessem garantir, internamente, ordem, eficiência produtiva e justiça social, de 
forma a tornar viável no plano internacional, a afirmação dos seus interesses 
nacionais (idem, 2003, p. 69). 

  

 Um conceito central que orientou a reforma administrativa do Estado foi a suposta 

necessidade de diminuir as funções públicas de Estado, ou como se consignou chamar,  

‘Estado mínimo’7. Esse princípio defende a diminuição das funções ou tarefas exclusivas do 

Estado.  Ainda que conservando e, se possível, ampliando sua ação na área social, apregoa-se 

que o Estado só deve executar diretamente as tarefas que lhe são exclusivas (BRESSER 

PEREIRA, 2008). 

 

O que estava propondo, objetivamente, a reforma gerencial iniciada em 1995,  era 

aumentar a eficiência e a efetividade dos órgãos do Estado. Todo esse processo estava 

fundado em conceitos próprios do ideário neoliberal e norteado pelo princípio da 

descentralização, sustentada por uma suposta autonomia e participação.  

 

 No campo das questões institucionais, a reforma teve como foco a diminuição da 

burocracia da gestão pública e, ao mesmo tempo, a diminuição, a todo custo, do tamanho do 

Estado. O propósito foi responsabilizar os gestores, em todos os níveis, pela eficácia e 

eficiência das instituições, por meio da celebração de contrato de gestão, instrumento jurídico 

sob o qual cada gestor passa a se comprometer com os resultados e prestar contas ao Estado 

do desempenho organizacional8.  

 

O modelo de reforma do Estado, iniciada no governo de FHC, volta-se nesse sentido 

para desenvolver uma política de reformas institucionais9. Propõe um modelo de Estado 

                                                 
7 A concepção de mínimo, apenas se refere a proposta de atuação do Estado nas políticas sociais. Ao contrário, 
no campo da gestão  estratégica de mercado, a atuação do Estado ‘mínimo’ torna-se  ainda mais forte.  
8 Ver Lei complementar nº 49/2003. Art 66. 
9 A reforma se deu a partir de três planos: institucional, cultural e  da gestão. As principais mudanças 
institucionais foram a "reforma administrativa" , as organizações sociais e as agências executivas foram 
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mínimo, reduzido a qualquer custo, com obrigações sociais reduzidas, obrigações estas a 

serem descentralizadas e assumidas pela sociedade civil. A reforma é pensada, primeiro no 

nível Federal, para depois ser repetida nos Estados e nos Municípios. 

 

Decorre daí que, nessa fase, surge um forte movimento em favor das privatizações de 

empresas públicas, incentivos à realização de parcerias público- privadas, para resolver 

problemas da falta de investimentos do setor público. Essas medidas buscavam, sobretudo, 

tornar o Estado adaptado às condições do mercado, se possível global10.  

 
A justificativa para a imposição do contrato de gestão, segundo Bresser Pereira, é que 

esse contrato poderia vir a eliminar o excesso de regras burocráticas. Assim, “a nova estrutura 

de Estado que se estava propondo, baseada em ampla descentralização para agências sociais, 

era uma nova forma de gestão não mais apoiada em regulamentos rígidos, mas na 

responsabilização por contrato, através do contrato de gestão” (2008 p. 8-9). 

 

Essas políticas postas em práticas no Brasil assumem claramente um viés econômico. 

Elas respondem a diretrizes e a recomendações assumidas pelo governo brasileiro, através do 

chamado “Consenso de Washington”11. Esse conjunto de recomendações de viés político e 

econômico  apontou que as causas da crise enfrentadas pelos países endividados são 

decorrentes da  responsabilização que o Estado assumiu para com as questões sociais. A 

recomendação para e eliminação da crise foi então de que fossem diminuídas as 

responsabilidades sociais do Estado.   

 

 

                                                                                                                                                         
definidas legalmente, alterações substanciais na lei regulando o regime de trabalho dos servidores públicos foram 
introduzidas eliminando privilégios e distorções, os contratos de gestão e o conceito de indicadores de 
desempenho foram claramente definidos, e uma nova política de recursos humanos foi colocada em prática com 
ênfase no fortalecimento do núcleo estratégico do Estado. No plano da gestão, a estratégia gerencial de 
administração — a gestão pela qualidade total — foi adotada e passou a ser consistentemente aplicada na 
Administração Pública Federal. E por fim, o apoio recebido pela reforma junto à alta administração pública 
revelou uma clara mudança de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial. ( 
http://www.bresserpereira.org.br/ver_books.asp?id=1269), acessado em 01.02.208. 
10 A reforma da gestão pública já havia iniciada há cerca de uma década em outros países centrais, tais como 
Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Em 1995,o Brasil inicia um semelhante  processo, foi o primeiro país em 
desenvolvimento que tomou essa iniciativa.     

11 A expressão "Consenso de Washington", foi criada em 1990,  para significar o mínimo denominador comum 
de recomendações de políticas econômicas que estavam sendo cogitadas pelas instituições financeiras que 
deveriam ser aplicadas nos países da América Latina, sobretudo em suas economias. É utilizada também para 
abrigar todo um elenco de medidas e para justificar políticas neoliberais.  
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[...] só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivas de Estado, que 
envolvem o emprego do poder de Estado, ou que apliquem os recursos do Estado. 
Entre as tarefas exclusivas de Estado devem-se distinguir as tarefas centralizadas de 
formulação e controle das políticas públicas e da lei, a serem executadas por 
secretarias ou departamentos do Estado, das tarefas de execução, que devem ser 
descentralizadas para agências executivas e agências reguladoras autônomas. Todos 
os demais serviços que a sociedade decide prover com os recursos dos impostos não 
devem ser realizados no âmbito da organização do Estado, por servidores públicos, 
mas devem ser contratados com terceiros (BRESSER PEREIRA, p. 9, 2008). 
 
 

Afirma-se, nesse contexto, o princípio de “Estado Mínimo”, defendendo-se um Estado 

com o mínimo de estrutura e de funções, mantendo-se sua atuação apenas como reguladora de 

questões sociais e, por outro lado, garantidor das iniciativas privadas, sobretudo na área da 

economia. 

  

 

Descentralização: autonomia e participação 

 
 

O conceito central da reforma do Estado, como mencionado anteriormente, está 

orientado diretamente por uma ressignificação do princípio de descentralização. Esse termo 

tem sido utilizado para explicar o pressuposto político da autonomia, da responsabilização e 

da eficiência nos resultados. Na concepção difundida por Bresser Pereira, a descentralização é 

o caminho da autonomia traduzido pela responsabilização da eficiência, como analisa: “[...] 

por meio do pressuposto da descentralização, se chegue à autonomia dos gestores, e a sua 

responsabilização por resultados tornam os gestores e os executores mais motivados e as 

agências mais eficientes” (ibidem, p. 9). 

 

Descentralização é, desse modo, desconcentração, que significa a delegação de 

responsabilidades e de decisões, com vistas ao processo de controle dos resultados, a partir de 

indicadores de desempenho estipulado de forma precisa, por meio de contratos de gestão, na 

competição administrada, no controle social pelo qual os cidadãos exercitem formas de 

democracia direta. Por esse princípio orienta-se a transferência dos serviços sociais e 

científicos competitivos, para o setor público não-estatal, ou seja, a terceirização das 

atividades auxiliares, no fortalecimento da burocracia estatal, particularmente da alta 

administração pública (idem, 2002). 
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Esse sentido atribuído à descentralização faz referência ao ato de delegar funções 

administrativas, confiar decisão a outras organizações e a devolução das instituições à 

sociedade civil. Trata-se, portanto, de um processo de delegação, no qual, funções de natureza 

administrativa direta ou mesmo da administração indireta, são passadas de uma esfera mais 

abrangente para uma esfera menos abrangente e do Estado para a sociedade civil. Desse 

modo, são colocadas em um mesmo plano empresas de natureza privada e as organizações 

sociais (LORDÊLO, 2001).   

 

De outro modo, o sentido da descentralização, como menciona este autor, refere-se ao 

processo de submissão travestida de ‘confiança’, designada por poderes de decisão a órgãos 

diferentes do poder central que, por vezes, foram eleitos democraticamente e que, portanto, 

não estão submetidos ao dever de obediência hierárquica (ibidem). É ainda pensada como um 

processo de devolução, na medida em que há uma entrega, ou mesmo uma transferência 

completa da posse das escolas aos níveis inferiores do governo ou ao setor privado, incluindo 

a responsabilização pela receita e pelo controle do processo educativo (Ibidem)12. 

 

 A autonomia que propõe Bresser, a partir da descentralização, fere a concepção que 

historicamente vem sendo construída no Brasil, por defensores da democracia e da liberdade. 

Essa corrente sempre defendeu a descentralização e a autonomia, como ingredientes 

necessários à democratização alimentados por um processo de participação. No contexto da 

reforma administrativa do Estado, este princípio assumiu o ideário neoliberal e ganhou o 

sentido político e características de desconcentração. O controle, neste caso, é realizado 

apenas no momento da implementação das políticas.  

 

 De outro modo, a participação na perspectiva democrática implica o real controle 

social das políticas, incluindo de modo indispensável a atuação efetiva da sociedade civil no 

processo, sobretudo de formulação, para além do controle na implementação destas. 

 

 Esse princípio, como vem sendo utilizado na reforma do Estado, está, como se 

percebe, carregado de ambigüidades, pois na medida em que as políticas públicas são regidas 

apenas pelos princípios econômicos, afirmam direitos sociais, sem, no entanto, ter o 

provimento efetivo dos meios para que tais direitos sejam garantidos.  

                                                 
12 O autor refere-se a conceitos de propostos por CASASSUS (1995), MCMEEKIN (1993) e RIVAS (1991). 
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 Além disso, o discurso sobre autonomia que se apresenta como elemento da 

descentralização proposta pela reforma administrativa, chega ao Brasil na década de 1990, 

como parte das orientações às políticas públicas, postas por organismos multilaterais, 

inspirados em princípios da economia capitalista neoliberal. Essas orientações trazem, no seu 

bojo, conceitos voltados para o redirecionamento da gestão das políticas públicas do Estado 

brasileiro, afirmando uma cultura político-administrativa nos moldes privatistas. 

 

 Os conceitos de descentralização, autonomia e participação foram difundidos na 

perspectiva de defender a reforma do Estado em curso, no ideário do “Estado Mínimo”, que 

se realizaria de fato, quando, para isso, fosse estabelecido um enxugamento na estrutura e nas 

funções exercidas naquele momento pelo Estado brasileiro.  

 

A nova ordem visou desobrigar o Estado de funções sociais históricas, abrindo, ao 

mesmo tempo, brechas para criação de entes privados a serem responsabilizados por serviços 

públicos considerados não mais como essenciais ou como de finalidade do Estado13.  

O modelo de Estado, defendido pela reforma administrativa, leva contraditoriamente o 

título de “democrático”, como modelo capaz de garantir a ordem e promover o 

desenvolvimento econômico das nações. Trata-se de uma tentativa de assegurar a liberdade de 

mercado e regular as relações de produção. A perspectiva é o Estado para o mercado, de 

modo a assegurar que a “apropriação do excedente pode ser feita via mercado, sem o uso 

direto da força, que as classes dirigentes aceitaram à pressão das classes médias e dos 

trabalhadores organizados por um sistema democrático” (BRESSER PEREIRA, 2002, p. 71). 

 

A concepção de autonomia defendida pelos organismos multilaterais,  patrocinadores 

dessa reforma, ignora a perspectiva de autonomia como um processo que envolve liberdade, 

                                                 
13 O documento que formaliza a reforma do Estado de Pernambuco, a lei complementar nº 049 de 31 de janeiro 
de 2003, no art 7º está escrito:   O Poder Executivo atuará, de forma sistêmica e integrada, através de programas, 
especialmente nas seguintes áreas: I - Exclusivas: a) Segurança Pública; b) Representação Judicial e 
Extrajudicial do Estado; c) Defensoria Pública; d) Arrecadação, Fiscalização Tributária e Controle Interno; e) 
Fiscalização Sanitária e Agropecuária; f) Fiscalização e Controle do Meio Ambiente; e g) Regulação e 
Fiscalização de Serviços Delegados. II - Concorrentes:  a) Educação;  b) Saúde; c) Cultura; d) Trabalho; e) 
Direitos da cidadania; f) Urbanismo; g) Habitação; h) Saneamento; i) Gestão ambiental; j) Ciência e Tecnologia; 
k) Agricultura e Organização Agrária; l) Indústria, Comércio e Serviços; m) Comunicações, Energia e 
Transportes; e n) Desportos e Lazer. 
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ética, no sentido de autodeterminação de pontos de vista e ações que favoreçam a busca do 

atendimento às necessidades históricas da sociedade civil na defesa dos seus direitos.  

 

O conceito de autonomia, nesse contexto, apresenta em sua pauta uma série de 

palavras de efeitos, cujos significados escondem a real bandeira de luta histórica de setores 

progressistas da sociedade brasileira, como um processo de decisão pautado pelo princípio da 

autodeterminação, da liberdade e da ética14. Nesse sentido, parte do êxito do ideário neoliberal 

no campo cultural e ideológico, atribui-se a utilização de um vocabulário, formado por 

palavras já existentes e de conceitos democráticos,   ressignificando-as a processos anti-

democráticos. 

 
 

 Um elemento fundamental no processo de construção da autonomia é sem dúvida a 

participação. Ela tem uma relação estreita com o conceito de democracia, com o movimento 

social pela mudança, com a afirmação de saberes e pontos de vista sobre o mundo, com a 

consideração que cada pessoa tem na sociedade.  Não se pode, no entanto, esquecer que 

permeiam sobre ela diversas concepções. 

 

 Observa-se, no entanto que no ideário da reforma gerencial do Estado, a participação 

é considerada como um princípio necessário para sustentar o proposto fenômeno da gestão 

compartilhada. É a partir da participação que se idealiza, no contexto da reforma, a estratégia 

de controle do serviço público pelo “cidadão”, agora sob o ideário do mercado, “cliente”. 

 

O controle é também concebido como um modo de regulação do Estado e do mercado. 

O processo de regulação, segundo Bresser Pereira, é algo a ser resolvido pela sociedade civil, 

“a sociedade assim estruturada na forma de sociedade civil passa a ser o ator fundamental 

que, nas democracias contemporâneas, está, de uma forma ou de outra, promovendo as 

reformas institucionais do Estado e do mercado” (2002, p. 71).  

 

A idéia que o autor tem de sociedade civil é que ela é um agente privilegiado de 

mudança, mas não é individual, e sim um agente coletivo. Afirma ele que as associações 

voluntárias e movimentos sociais são organismos independentes do Estado e do mercado. 

                                                 
14 Sobre esta questão, ver BORON, 1999. Ele sugere que êxito do ideário neoliberal no campo cultural e 
ideológico, tem como vocabulário, palavras já existentes e de conceitos democráticos, tornando-as significantes 
a processos antidemocráticos.  
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Sustenta que é a sociedade civil que vai fazer a reforma ou reconstruir o Estado. Isto quer 

dizer que, “como o estado defende, com freqüência, interesses privados, a sociedade civil 

pode lutar pelo interesse geral, mas a defesa de interesses particulares é inerente à própria 

idéia de sociedade civil” (ibidem, p. 71).   

 

Deste modo, para os ideários desta reforma, a reconstrução do Estado e do mercado se 

dará a partir da transformação do discurso da sociedade civil. É dela que se espera o papel de 

principal agente das possíveis mudanças. Neste contexto, percebe-se que pouca importância 

foi atribuída ao Estado-nação. Ele é considerado apenas um elemento mediador entre 

sociedade e mercado. O papel principal é da sociedade civil, grupo organizado, independente 

do Estado e do mercado, que teria assim o poder e a autonomia de reformar ambos.  Assim 

expressa o autor:  

 

A democracia foi universalizada e a sociedade civil assumiu um poder crescente. A 
democracia pode ser ainda incompleta. Oligarquia de vários tipos ainda existem. Mas 
agora é a sociedade civil, independente do Estado, que determinou ou busca 
determinar a organização do Estado e do mercado e não o contrário. Uma sociedade 
civil que, além de autônoma, em relação ao Estado, não mais se confunde com o 
mercado, ou com a burguesia”( BRESSER PEREIRA, 2003, p. 73.) 
 
 

A sociedade civil, conforme concebida por Bresser, é uma entidade privada, com  

função de controlar o espaço público. Pensar o Estado neoliberal supõe imaginar um processo 

de controle e administração, em tese, “nas mãos” do cidadão comum, vizinhanças, 

organizações voluntárias, sindicatos, Unidades Executoras nas escolas, organizações de base, 

entre outras.  Justifica Bresser que “A sociedade civil engloba todas as relações sociais que 

estão à margem do Estado, mas que exercem algum tipo de influência sobre ele” (idem, 1995, 

p. 91). 

 

Uma idéia muito presente no contexto da reforma do Estado foi a necessidade ou 

mesmo o imperativo da privatização de empresas públicas estatais, como modo de aumentar a 

eficácia e a eficiência do Estado. Ao mesmo tempo, se promoveu a abertura para a 

mercantilização dos principais serviços públicos, sobretudo aqueles de natureza mais social, 

como saúde e educação. A privatização de empresas públicas, no governo de FHC, acelerou o 

processo de abertura dos mercados nacionais para o capital externo. Isto fez com que 

produtos, serviços e capitais girassem de uma maneira muito rápida, colocando em cheque a 

autonomia desse país (KRAWCZYK, 2000).  
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Deve-se salientar, por outro lado que, o processo de reforma do Estado no Brasil 

esteve sintonizado com o cumprimento de sanções impostas pelos acordos firmados com 

organismos multilaterais15, com ênfase para as metas e condições seladas com o Banco 

Mundial. Em decorrência disso, esses organismos elevaram significativamente seu poder na 

definição das políticas públicas de educação, na medida em que obrigaram os Estados 

nacionais a adaptarem-se aos ritmos impostos para a Reforma (KRAWCZYK, 2000). 

 
  

É bem verdade que o Estado brasileiro tem, historicamente repetido formas de 

dependência, sobretudo ao capital internacional, ora por meio de empréstimos aos Bancos ou 

Fundos, ora por dependência de investimentos de capitais por parte das empresas 

transnacionais. 

 

 No contexto da crise mundial, que impulsionou a reforma do Estado, a situação de 

dependência financeira, contribuiu ainda mais para agravar a crise interna que enfrentava o 

Brasil, que se refletia no setor fiscal, no aumento da dívida interna e externa, fatores esses que 

contribuíram ainda mais para uma descontrolada corrida inflacionária. 

 

Nesse sentido, as medidas decorrentes do contexto da reforma do Estado se 

materializaram em questões administrativas, políticas, filosófica e cultural. De modo 

específico, as de natureza administrativa obedeceram a critérios técnicos de modernização, 

desburocratização e combate à “ineficiência” do Estado. (BARROSO, 2003).  Essas medidas, 

no entanto, estão relacionadas a fatores essencialmente políticos, como afirma Barroso, elas 

podem ser justificadas por: 

 

[...] imperativos de natureza política, de acordo com projectos neoliberais e 
neoconservadores, com o fim de “libertar a sociedade civil” do controle do Estado 
(privatização), ou mesmo de natureza filosófica e cultural (promover a participação 
comunitária, adaptar ao local) e de natureza pedagógica (centrar o ensino nos alunos e 
suas características específicas) (ibidem, p.20).   

 
 

 A perspectiva que imprime essa reforma acaba, pois, não diferenciando o mercado da 

sociedade civil. É como se os dois tivessem os mesmos fins e a mesma relação com os 
                                                 
15 Há uma forte ação dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento no  financiamento e orientação de políticas 
educacionais nacionais, superando as OMS tradicionais como UNESCO e UNICEF, tendo em vista a influencia 
destas não é acompanhada de financiamento (ROSEMBERG, 2000).  
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interesses públicos. É neste sentido que o princípio da descentralização, tom dessa reforma, é 

o elemento que permeia os fundamentos de toda essa política.  

 
 
 
 

 

A escola como foco da política educacional para um mercado globalizado 

 
 

No início da década de 1990, a discussão sobre questões da educação no Brasil se dava 

em um contexto fortemente contraditório. De um lado, havia o grande desejo da sociedade 

civil de tornar concretos os direitos sociais conquistados na constituição de 1988, sobretudo a 

expectativa da educação como direito para todos. De outro, a eleição do presidente Collor de 

Mello que, no comando do governo central, não apresentou um projeto consistente capaz de 

responder aos anseios da sociedade16. 

  
No âmbito do governo central, foram observadas medidas voltadas a realizar ajustes 

políticos que se materializaram em ações de natureza técnica e estratégica, que, de certo 

modo, procuraram recuperar a escola, na direção das exigências do mercado (TIRAMONTI, 

2000).   

 

Motivado pelo resultado da ‘Conferência de Educação para Todos’, o governo 

brasileiro formulou o ‘Plano Nacional de Educação para Todos’, assumindo desse modo a 

execução dos compromissos e orientações decorrentes das exigências impostas pelas agências 

de financiamento17.  

 

Embora tenham sido ‘propostas’ pelos órgãos de financiamento, sobretudo a 

UNESCO, UNICEF e Banco Mundial, essas políticas utilizam expressões defendidas por 

                                                 
16 Um exemplo é o Plano Nacional de Educação (PNE) proposto pela sociedade brasileira, apresentado no 
CONED, em Belo Horizonte, em novembro de 1997. Nele, estão delineados conceitos básicos sobre política de 
educação para o Brasil, que foram negligenciados pelo governo do então presidente Fernando Collor de Mello, 
tais como: o conceito de educação, qualidade social da educação, papel do estado, entre outros. 
17 Após a aprovação da Declaração Mundial de Educação para Todos, na Conferência de Jomtien, vários países, 
com a cooperação da UNESCO, começaram a discutir o seu conteúdo e alcance, e a incorporar seus princípios e 
metas nas políticas públicas de educação. Nesse processo, o Brasil se fez presente, inicialmente elaborando o seu 
Plano Decenal de Educação para Todos e, em seguida, criando vários mecanismos para viabilizar a política de 
educação para todos, entre os quais se destacam o FUNDEF 
(http://www.unesco.org.br/noticias/opiniao/index/index_2001/plano_nac_educ/mostra_documento). Acesso em 
15/11/2007. 
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movimentos da sociedade civil na defesa da democracia, em que as palavras “participação”, 

“descentralização”, “autonomia”, “discussão”, e “gestão coletiva” são freqüentes (Ibidem, p. 

98). Desse modo, conceitos históricos de caráter democrático são ressignificados e ganham 

sentidos próprios do contexto de mercado capitalista neoliberal. 

 

             Em 1995, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, foram adotadas diversas 

medidas, no sentido de reduzir o aparato do Estado, como também, reduzir o financiamento 

das áreas sociais e facilitar a entrada do capital estrangeiro, sobretudo através das 

privatizações18. Ações centradas e voltadas à privatização impuseram “significativas 

modificações na concepção de democracia e do papel da sociedade no mundo globalizado. 

Seu projeto político de governo vai-se delineando cada vez mais, dentro dos cânones da 

escola reformista-liberal” (ibidem, p. 99). Nesse governo, as questões sobre política 

educacional são tratadas por meio de medidas provisórias.  

 

            Impôs-se às escolas um modelo padrão de gestão educacional, “em que a 

racionalidade e os critérios de mercado passassem a constituir novos referenciais de 

competência administrativa e pedagógica, para as escolas e os sistemas de ensino” 

(ARELARO, 2000, p.100).   

 

  Não se pode esquecer, no entanto, que todas as questões propostas para a chamada 

reforma da educação, nesta década, vinculam-se diretamente a uma estratégia política no 

contexto da reforma do Estado (KRAWCZYK; CAMPOS & HADDAD,  2000)19. O papel do 

BM foi decisivo para o conjunto dessas ações, sobretudo através da   CEPAL/OREALC20. 

Através dessa comissão, assessorou, financiou e propôs medidas na direção da chamada 

“democratização da educação”, baseada, por um lado, em princípios já defendidos 

historicamente por setores da sociedade civil organizada, tais como expansão, equidade e 

integração e por outro, por princípios defendidos pelo mercado globalizado, tais como a 

competitividade, o desempenho e a descentralização (KRAWCZYK; CAMPOS & 

HADDAD, 2000).  
                                                 
18 O ano de 1995 marca o início do primeiro mandato do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
19 No sentido atribuído por Bresser Pereira, reforma significa reformar a estrutura do Estado e a gestão da coisa 
pública, no sentido de torná-lo mais eficiente, permitindo que, com os mesmos recursos, se realizem serviços de 
melhor qualidade e numa maior extensão. 
 
20 CEPAL, Comissão Econômica Regional (para a América Latina e o Caribe), integrante do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas. 
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 Embora todos os planos e programas incentivados pelo BM para a política de 

educação nesta década, tivessem o substrato do apelo ao financiamento, a principal 

contribuição do Banco Mundial não se dá exatamente por este aspecto, mas sim, por uma 

proposição conceitual explícita acerca das políticas públicas, neste caso, para a educação.  

 

A linha de solução aos sistemas educativos apresentados pelo Banco Mundial, nessa 

forma de ‘assessoria’, privilegia uma atenção especial, sobretudo aos aspectos internos e aos 

resultados da sala de aula. Pode-se perceber que todas as “receitas” indicadas para a solução 

da educação, inclusive no Brasil, já eram difundidas por este Banco, desde a década de 70, 

consoante o que menciona Corragio, quando se refere às ações do Banco Mundial que 

estavam em andamento desde os anos 70, nomeadamente o Projeto Nordeste, com grande 

inserção na política educacional: 

 
“É importante lembrar que essa linha de pensamento esteve presente no Banco desde 
os anos 70, quando aparecia em parte como uma correta chamada de atenção dirigida 
àqueles que se concentravam na análise das determinantes socioeconômicas externas, 
para que concentrassem e agissem sobre o que acontecia na sala de aula. Mais ainda, 
já naquela época, estavam elaboradas praticamente todas as receitas que hoje podem 
ser vistas como resposta específica à crise do sistema educacional, o que nos coloca 
diante de um caso, seja de extraordinária premonição, seja do predomínio de uma 
rígida teoria sobre a realidade mutável e diferenciada” (2007, p. 97). 
 

 

O “foco” sobre a escola carrega em si a centralidade do princípio da descentralização 

da gestão dos serviços públicos21. A descentralização pressupõe, no sentido atribuído pelo 

BM, a responsabilização da escola pela garantia de condições para operacionalizar a 

aprendizagem e a redução de influência de fatores externos, tais como “sindicatos, professores 

e burocratas do governo”, no processo de decisão local. Visa desse modo, entre outros, 

“desenvolver as capacidades básicas de aprendizagem no ensino primário, ou em níveis 

secundário inferior, tendo em vista a satisfação de demandas por trabalhadores flexíveis que 

possam facilmente adquirir novas habilidades” (ibidem, p. 100). 

 

   Assim, as políticas do BM para a educação vão defender que todas as escolas devem 

ser avaliadas, a partir de indicadores de eficiência e eficácia administrativa, referentes a 

aspectos chaves como a aprendizagem dos alunos e o custo de cada aluno diplomado. Inclui-

                                                 
21 Esse princípio é o fundamento da reforma do Estado, conforme descrito anteriormente. 
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se, neste argumento, a lógica da concorrência, um dos elementos principais do sistema 

capitalista, que impulsiona o mercado de bens e serviços.  

 

A título de resumo, o problema das políticas públicas de educação no Brasil é visto 

pelo Banco Mundial como um problema de gerenciamento dos recursos e não, pela sua 

escassez. Através de suas políticas subsidiadas, o BM leva o governo brasileiro a considerar 

que a falta de qualidade da escola é resultante da falta de estratégias de sua gestão, sobretudo 

a ausência de seu planejamento. Essa leitura carrega um foco no gerenciamento, mencionado 

por Arelaro, a partir de dois argumentos:  

 

Primeiro, de que o governo considera que a qualidade do ensino público é muito boa, 
portanto, não há necessidade de novos investimentos para melhorar a educação 
ministrada, mesmo considerando somente os brasileiros que hoje estão matriculados 
em alguma escola. Segundo, se os recursos financeiros são satisfatórios, o insuficiente 
ou “real” atendimento educacional é gerado por equivocado, ou inadequado, 
gerenciamento dos recursos disponíveis, e, portanto, o problema é de origem 
administrativa e não de política educacional (2000, p.103). 
 

 

 Percebe-se que esse modo de avaliar a situação da educação no Brasil traz, também, 

critérios próprios do mercado capitalista, acelerado pelo ideário neoliberal que se espalhou 

por quase todo o mundo. Segundo esses critérios, as avaliações das políticas educativas 

deverão observar aspectos tais como a  democratização do acesso e da permanência dos 

alunos na escola; a qualidade do ensino, mesmo considerando que este conceito não existe 

universalmente ou isolado do contexto social; gestão democrática da educação, a qual, apesar 

de polêmica, tornou-se o eixo norteador das políticas públicas de educação implementadas a 

partir desta década (ibidem, 2000). Entende-se, portanto, que o contexto da reforma do Estado 

também significou uma ingerência nas questões centrais da política educacional, colocando-se 

em pauta valores como empreendimento, competição e excelência. 

 

 

O PDE como estratégia local de sustentação da políticas do Fundescola  

 

 

A política de gestão da educação, influenciada pelo BM no Brasil, materializou-se 

através de programas capitaneados pelo Fundo Nacional de Educação – FNDE, através do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Fundescola, em parceria com a 



 34 

Secretaria da Educação Fundamental que, a partir de 2004, foi denominada Secretaria da 

Educação Básica do Ministério da Educação – SEB/MEC. 

 

Criado em 1997, no decorrer do primeiro governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, este Fundo definiu como estratégia, em nível macro, diminuir os gastos públicos 

com a educação, na medida em que se propõe impulsionar a massificação do Ensino 

Fundamental, atendendo às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, visto que são regiões 

detentoras do maior índice nacional de evasão e reprovação escolar, nesse nível de 

escolaridade. Esse plano pretendeu, ainda, “enfrentar” o problema da “baixa produtividade” 

do sistema educacional brasileiro, apontado como a causa dos altos índices de reprovação e 

evasão. 

 

  Embora o Fundescola tenha integrado mais de 20 projetos, a sua principal ação foi o 

PDE, considerado o programa de maior visibilidade e ‘carro-chefe’ dessa política. É o PDE 

que vai disseminar na escola a cultura gerencial, com ênfase no planejamento estratégico 

centrado em resultados, traduzido por uma suposta aprendizagem do aluno22.   

 

  A metodologia essencial que aponta o PDE é o processo de elaboração do 

planejamento estratégico da escola. O planejamento estratégico se apresenta como uma 

estratégia política e condição a qual se vincula o repasse de recursos do Fundescola às 

unidades escolares  

 

  Esse Programa tem, ainda, a intenção de modificar a estrutura interna de gestão, 

colocando, nesse processo, a escola como responsável pela melhoria da qualidade de ensino. 

Visa, também, “modernizar a gestão e fortalecer a autonomia da escola, segundo um processo 

de planejamento estratégico, coordenado pela liderança da escola e elaborado de maneira 

participativa”. (OLIVEIRA; FONSECA & TOSCHI, 2004, p. 40)  

  

Considerando que as modalidades de financiamento da educação com recursos do 

Fundescola implicavam necessariamente a “adesão” ao PDE, pode-se supor que as escolas 

foram involuntariamente submetidas a critérios de controle pouco aceitáveis em política 

educativa.   

                                                 
22 O Fundescola define como sua missão realizar a assistência técnica focalizando o gerenciamento da escola e o 
ensino aprendizagem.  
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 O Fundescola defendeu assim uma concepção gerencial de gestão escolar, que 

colocaram em questão a natureza da organização pedagógica da escola na contramão   das 

metas e das ações em função do desempenho esperado dos alunos.   

 
No campo da ciência social, é sintomático o número de estudos já realizados para 

aprofundar questões relacionadas ao processo de implementação desta política, com destaque 

para a região Centro-Oeste, onde o PDE foi implementado inicialmente23. Destaca-se, aqui, 

uma série de estudos publicados pela Universidade Católica de Goiás, organizados por 

Fonseca, Tosschi, & Oliveira (2004). No Estado de Pernambuco, um estudo de Santos (2003) 

analisa o impacto dessa política na Rede Municipal do Recife – RMR. Diversos outros, 

porém, já abordaram outras questões que, direta ou indiretamente estão relacionadas à 

implementação desta política, entre eles, Silva (2003, 2004), Bueno, (2004), Dourado (2001) e 

Arruda (2003). 

  

De modo geral, esses estudos apontam para uma problematização, sobretudo 

relacionados à distorção de conceitos fundamentais, entre os quais, participação, autonomia, 

qualidade da educação, gestão da escola, entre outros.  

 

Assim sendo, pode-se encontrar nos estudos publicados por Fonseca; Carneiro & 

Souza (2004), uma análise sobre a participação da comunidade no processo de planejamento 

da escola, elemento considerado pelo PDE como “uma fórmula para realizar a gestão 

democrática” (ibidem, p. 119). Nesse estudo, a participação é considerada a categoria 

empírica mais problemática e, ao mesmo tempo, a de maior importância no desenvolvimento 

do PDE. Essa pesquisa, que foi realizada com quatro escolas de Brasília-DF, ouviu a 

comunidade escolar sobre os diferentes modos de conceber a participação.  

 

Foi observado que, por um lado, parece não haver resistência por parte da escola, 

naquilo que o PDE pode contribuir para a melhoria de suas condições físicas e materiais. Por 

outro lado, a pesquisa diz que não se pode afirmar o mesmo a respeito do acúmulo de trabalho 

burocrático que lhe é exigido, e como é realizada a chamada participação do PDE, sobretudo 

do ponto de vista dos pais.  

                                                 
23 O PDE teve início em Goiás no ano de 1998, inicialmente com o planejamento estratégico na secretaria (SEE) 
e o Plano de Gestão do Sistema de Ensino.  
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Outro problema observado foi o desconhecimento da comunidade escolar sobre o 

processo do PDE, o que dificultou seu envolvimento e participação. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que nas escolas do distrito federal o PDE “não chegou ao conhecimento coletivo da 

escola e não possibilitou assim um efetivo envolvimento dos sujeitos para a solução coletiva 

de problemas ou para influir na ressignificação das ações que compõem o Plano” 

(FONSECA; CARNEIRO & SOUZA, 2004, p. 139).  

 

Concluíram esses autores que, pelo centralismo da gestão, pela ausência de canais 

apropriados de participação de todos os segmentos da comunidade escolar, a participação 

proposta pelo PDE é, na prática, a negação da participação, ou mesmo a não participação 

(Ibidem). 

  

A questão da participação é também investigada por um estudo realizado por Freitas 

(et. all., 2004), no município de Dourados24. Este trabalho analisou a experiência vivenciada 

pelas escolas municipais que já haviam concluído uma etapa do programa, “para tecer 

considerações a respeito de algumas alterações em sua prática ou mesmo de seus discursos” 

(Ibidem, p. 68).  

 

A participação nessa experiência foi percebida como um fato novo no ambiente 

escolar. Por outro, põe-se em dúvida se o sentido da participação está ligado simplesmente à 

estimulação ou é, de fato, um ato consciente. Desse modo, Freitas expressa que  

 

foi possível visualizar um certo envolvimento, por parte de alguns professores, alunos 
e pais. Estes, especificamente, demonstraram satisfação ‘fazerem parte’ do processo, 
envolvendo-se em outros ‘setores’, e diante de compromisso nunca antes assumidos 
no interior da escola. Contundo, é difícil avaliar e essência desse ‘envolvimento’. 
Demonstrar preocupação em executar bem uma ação, estar presente quando 
solicitado, trabalhar fora do horário, etc., apesar de serem atitudes positivas, poderiam 
ser entendidas como real participação? Seria fundamental ao gestor escolar, que 
deseja construir uma gestão democrática, de fato, fazer a distinção entre participação 
por estimulação e a participação por conscientização (Ibidem, p. 70). 

  
 

O estudo conclui que, nos moldes como vem se dando, a participação nessas escolas 

não escapa às estruturas hierárquicas de poder, podendo-se, portanto, identificar que esse 

                                                 
24 Em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, a implantação do PDE se deu a partir de 1999. 
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conceito está mais próximo do princípio de autogerenciamento do que, como sugerido pelo 

PDE, da autogestão25.  

 

Afirmam ainda Freitas (et. all., 2004) que o PDE nas escolas alterou o modo de 

concepção do ambiente escolar, tratando-o, a partir de então, como um ambiente unicamente 

organizacional26. Esse termo e a perspectiva de gestão proposta pelo Plano fazem uma nítida 

alusão aos conceitos da administração gerencial, que buscam a ‘eficácia’ e a ‘eficiência’, por 

meio do controle da ‘qualidade total’ e do planejamento estratégico. Comentam nesse sentido 

Freitas (et. all., 2004): 

 

Tanto o desenho do PDE, como as práticas de sua implantação, no município 
de Dourados, permitem afirmar que esse Projeto recupera, das diversas teorias 
administrativas, contribuições que, associadas, configuram suas bases e 
metodologia. Estas abarcam tanto aspectos administrativos, como pedagógicos, 
no intuito de modificar estruturas e pessoas, a fim de promover o 
desenvolvimento organizacional e alcançar certo tipo de ‘eficiência’ (grifos do 
autor) e de ‘qualidade’ (grifos do autor) na educação, que se apresentam como 
imperativo da modernização funcional às demandas capitalistas, explicitadas 
nas últimas décadas. (p. 77)  

 

A pesquisa ainda destaca que foi percebida uma pequena alteração para melhor, no 

nível das condições de trabalho. Efetivamente, esse plano proporcionou às escolas as 

aquisições no quesito materiais de apoio pedagógico: “os recursos do PDE proporcionaram às 

escolas a aquisição de materiais necessários para subsidiar o trabalho pedagógico, tais como 

livros de literatura, materiais didático-pedagógico, equipamentos audiovisuais, realização de 

capacitação entre outros” (Ibidem, p. 71). 

 

No Estado de Pernambuco, um estudo em nível de mestrado, (SANTOS 2003), traz 

uma leitura inicial sobre os possíveis impactos do PDE, nas escolas da rede estadual de ensino 

na RMR, implementado em sua primeira fase, nos anos de 2000 a 2002. Nessa fase o 

atendimento do PDE foi priorizado para a região mais populosa do Estado27. Essa pesquisa 

objetivou realizar uma análise do modelo de gestão implementado nas escolas da rede 
                                                 
25 A ciência da administração faz uma distinção entre esses dois conceitos. A autogestão refere-se ao 
autogoverno da organização, por seus membros. O autogerenciamento é uma gerência própria de empresa focada 
na gestão por objetivos. 
26 Estratégia de gestão presente na teoria da administração moderna, que propõe uma maior atenção aos aspetos 
sociais tais como participação e a qualidade das relações humanas. 
 
27 Em sua primeira fase, o PDE instituiu como primeira Zona de Atendimento Prioritário (ZAP 1) as regiões 
mais populosas de cada Estado, incluindo o NE. Nesta fase foram atendidos 384 municípios. Em Pernambuco, o 
atendimento teve início no ano de 2000. 
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estadual de Pernambuco, a partir do PDE28. Buscou ainda compreender os significados desse 

novo modelo de gestão, na tentativa de desvelar os impactos deste Plano para a gestão escolar 

e para a melhoria da qualidade do ensino. 

 

Os resultados deste estudo chamam a atenção sobre três aspectos fundamentais, quais 

sejam: a relação ou não entre PDE e a melhoria da qualidade da educação oferecida pela 

escola; a incorporação, ou não, do PDE como metodologia de gestão escolar; a direção que foi 

dada na utilização dos recursos. 

 

A pesquisa de Santos (2003) comparou a repercussão do PDE em duas escolas, e 

observou que ele não foi incorporado ao dia-a-dia da escola, ao contrário, foi rejeitado como 

instrumento de gestão, como afirma a autora:  

 

[...]não foi incorporado em ambas as escolas. Além disso, o modelo e estrutura 
exigidos para a sua implementação alcançaram significativo índice de rejeição 
entre os sujeitos pesquisados, sendo considerados como inviáveis e fora da 
realidade da escola pública (Ibidem, p.177).    

 

Ainda, Santos demonstrou que, nas escolas onde já havia o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), a utilização dos recursos do PDE serviu para realizar os objetivos já 

previstos nele. No caso da escola que não tinha o PPP, aproveitaram-se os recursos existentes 

para elaborá-lo. Assim, explica a autora, na escola em que havia o projeto político 

pedagógico, o PDE foi adotado “[...] não como uma metodologia de trabalho, mas como um 

instrumento que viabiliza recursos para implementação das ações contidas em seu projeto 

político pedagógico” (Ibidem, p.177). No caso em que a escola não tinha o PDE,  

 

também não incorporou a metodologia do Plano, mas, surpreendentemente, utilizou o 
PDE como um instrumento que possibilitou a discussão e elaboração do projeto 
político pedagógico, pautado pela reflexão de que os recursos pelos recursos não 
oportunizam mudanças significativas no cotidiano escolar e que a autonomia da 
escola pode ser construída, tomando-se por base a discussão e elaboração do projeto 
político pedagógico (Ibidem, p. 177). 

 

Sobre a questão da relação PDE e melhoria de qualidade da educação, concluiu esse 

estudo que é fundamental pensar a qualidade, envolvendo a melhoria das condições de 

                                                 
28 A amostra foi de duas escolas, no universo de oito escolas ligadas à Gerência Regional de Educação (GRE) – 
Recife Norte, que aderiram ao programa em 1999. Essas escolas pertencem à microrregião Recife, conforme os 
critérios estabelecidos pelo Fundescola. 
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trabalho e dos salários dos professores, questões que o PDE não se propõe sequer discutir. 

Assim sendo, afirma Santos, “enquanto as políticas educacionais não apresentarem como foco 

o redirecionamento das condições de trabalho e salariais dos professores e professoras, a tão 

almejada qualidade de ensino não será alcançada” (Idem, p. 180). 

 

De modo resumido, a problematização acerca da política do PDE, nesses estudos, 

coloca em evidência a questão da participação e o modo como é redefinida sua concepção. Na 

prática do PDE, a participação apenas diz respeito à execução e prestação de contas 

financeiras, negando radicalmente a possibilidade de uma prática democrática na gestão 

escolar. Outro aspecto da participação é o número de pessoas que efetivamente tomam parte 

no PDE para a elaboração da “gestão” da escola, que não chega a atingir os canais já 

defendidos por políticas anteriores como os conselhos, os pais, associações de alunos, entre 

outros.  

 

Uma segunda categoria problematizada por Santos (2003) é a questão do conceito de 

qualidade da educação. O sentido de qualidade no PDE assemelha-se à “qualidade total”, 

termo oriundo da teoria de gestão empresarial, em que a produção volta-se à satisfação e 

expectativa do cliente. Esse conceito não repercute como um modo de gestão historicamente 

defendido pelos agentes das escolas29, ou seja, no que os professores e a gestão da escola 

pensam sobre a qualidade das condições de trabalho, das instalações, dos salários, também 

sobre a redução do número de alunos por turma, a ampliação dos laboratórios, a ampliação da 

relação escola e sociedade, entre outros. No entanto, a qualidade proposta pelo PDE conjuga a 

melhoria nos índices de avaliações da aprendizagem com a eficiência e a eficácia na aplicação 

de recursos.  

 

Uma questão não pouco relevante refere-se à sobreposição que, na prática, a política 

do PDE faz à política do PPP, por vezes difundida pelo mesmo governo. Como metodologia 

de gestão é provável que essa metodologia ao ser absorvida pela escola, interfira em outras 

políticas, as quais insistem em garantir o Projeto Político Pedagógico como instrumento 

fundamental para a gestão escolar. 

 

                                                 
29  O termo Qualidade Total é uma técnica de administração fundamentada na Administração Científica, aplicada 
no controle do processo de produção das empresas, para obter bens e serviços pelo menor custo e melhor 
qualidade, objetivando atender as exigências e a satisfação dos clientes. Foi originado no Japão após a II Guerra 
Mundial e chegou ao Ocidente em 1970.  
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Discursos de setores da sociedade civil pela democratização da educação no Brasil 1980-2004  

 

 

 Enquanto se configuraram as inserções do BM nas questões de política educacional 

no Brasil, movimentos da sociedade brasileira formulavam e criticavam o modelo. Observou-

se que, dentre outros, se destacaram dois eventos históricos significativos para a formulação 

de um discurso, em defesa de uma perspectiva democrática de política educacional para o 

Brasil: Conferência Brasileira de Educação  (CBE), com seis edições no período de 1980 a 

1991, e o Congresso Brasileiro de Educação (CONED), realizados de 1996 a 2004.    

  

As sucessivas edições da Conferência Brasileira de Educação (1980-1991) 

mobilizaram setores da sociedade, entre eles educadores e instituições acadêmicas, nas 

principais capitais dos Estados30.   

 

Essas conferências, marcantes na história da educação nacional, colocaram em debate 

elementos fundamentais que deveriam subsidiar a elaboração de uma proposta para uma 

política nacional de educação. Os textos conclusivos dessas conferências, publicados 

posteriormente, versaram sobre temas amplos da política educacional, tais como: ‘Escola 

básica’, ‘Estado e educação’, ‘Sociedade civil e educação’, ‘Trabalho e educação’ e 

‘Universidade e educação’. (SAVIANI, 2007)31  

 

 
Saviani (2007) faz um registro de que uma questão chave enfrentada e discutida nessa 

conferência foi a influência do neoliberalismo na política educacional no Brasil, problemática 

essa que iria caracterizar a década de 1990. Esse tema fomentou um aprofundamento e 

ocupou parte da atenção das discussões nessa Conferência, em torno de conceitos pertinentes 

ao ideário neoliberal presentes nas políticas públicas educativas e a sua repercussão na 

                                                 
30 A Conferência Brasileira de Educação em seis edições. A I CBE - São Paulo (1980); II CBE - Belo Horizonte 
(1982); III CBE - Niterói (1985); IV CBE - Goiânia (1980); V CBE - Brasília - (1988); VI CBE - São Paulo 
(1991). 
 
31 O tema principal da VI CEB foi desdobrado em 35 temas específicos trabalhado em 21 simpósios e 14 mesas-
redondas. 
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sociedade brasileira, tais como a concepção de Estado, a relação público/privado, a questão do 

financiamento das políticas públicas em educação, entre outros. 

 

[...] a Crise do Estado e o neoliberalismo: perspectivas para a democracia e a 
educação na América Latina; O público e o privado: trajetória e contradições da 
relação com o Estado e educação; e impasses e alternativas no financiamento das 
políticas públicas para a educação (Ibidem, p. 423 e 424). 

 

 A CBE procurou analisar, ainda, o contexto educacional brasileiro, concluindo que, 

desde os anos 60, já se fazia presente nas suas políticas a teoria do capital humano, que, 

dentre outros, defende o impulso e a busca pela produtividade através da educação, chegando 

à década de 1990, em forma de neoprodutividade. O reflexo da teoria do capital humano, 

como princípio orientador da educação, acabou por influenciar a concepção de educação, 

tornando-a apenas um espaço a fim de preparar mão-de-obra para o trabalho, como menciona: 

“preparar indivíduos para, mediante sucessivos cursos dos mais diferentes tipos, se tornarem 

cada vez mais empregáveis, visando a escapar da condição de excluídos” (Ibidem, p.429) 

  

 Saviani (2007) analisa que nesse sentido, as políticas públicas restringiram o papel da 

escola, ao buscar resultados e garantir a eficiência e produtividade, a ser aferida pelos 

diversos modos de avaliação e de controle externo. Esse modo de pensar a educação 

denunciou a conferência, terminando por limitar o papel do Estado nas políticas públicas, 

sobretudo na área da educação, restando a ele apenas o papel de avaliador e regulador dos 

resultados e da produtividade da escola, como afirma: 

 

Redefine-se, portanto, o papel tanto do Estado, como das escolas. Em lugar da 
uniformização e do rígido controle do processo, como preconizava o velho 
tecnicismo inspirado no taylorismo-fordismo, flexibiliza-se o processo, como 
recomenda o toyotismo. Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o controle 
decisivo desloca-se para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará 
garantir a eficiência e produtividade. E a avaliação converte-se no papel principal a 
ser exercido pelo Estado, seja mediatamente, pela criação das agências reguladoras, 
seja diretamente, como vem ocorrendo no caso da Educação. m [...] Trata-se de 
avaliar os alunos, as escolas, os professores e, a partir dos resultados obtidos, 
condicionar a distribuição de verbas e a alocação dos recursos conforme os critérios 
de eficiência e produtividade (SAVIANI, 2007, p. 437). 

 

 Outra crítica construída pela CBE refere-se ao conceito de qualidade da educação que 

se tenta transpor, do modo de produção capitalista, denominado “qualidade total”, difundido 

no âmbito das empresas capitalistas, para o contexto das escolas, por força das políticas 

públicas de educação e de seus projetos. 
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Com a mencionada transposição, manifesta-se a tendência a considerar aqueles que 
ensinam como prestadores de serviço, os que aprendem como clientes e a educação 
como produto que pode ser produzido com qualidade variável. No entanto, sob a 
égide da qualidade total, o verdadeiro cliente das escolas é a empresa ou a 
sociedade e os alunos são produtos que os estabelecimentos de ensino fornecem a 
seus clientes. (Ibidem, p. 438) 

 

A ‘qualidade total’, continua o documento conclusivo da CBE, que os programas e 

projetos querem imprimir no âmbito das escolas, tendo em vista apenas a satisfação dos 

clientes, e, para isso, impõe um modelo gerencial de gestão empresarial. A escola, como 

organização orientada pelo princípio da ‘qualidade total’, prescinde de participação, para 

conseguir melhorar seus produtos, “engaja na tarefa todos os participantes do processo, 

conjugando suas ações, melhorando continuamente suas formas de organização, seus 

procedimentos e seus produtos.” (Ibidem) 

 

Enfim, a Conferência Brasileira de Educação, em suas seis edições, revelou-se um 

evento que reafirmou princípios e concepções para uma política educacional no Brasil, 

constituindo-se um discurso de contestação às políticas de educação que estavam ganhando 

força no âmbito do Governo Federal, sob a influência do BM, de modo particular em 1984, o 

Projeto Nordeste e, em 1997, o Fundescola.  

 

O discurso da CBE afirmou uma perspectiva democrática aos conceitos-chaves da 

política de gestão educacional, contrário à lógica de mercado que se procurava imprimir à 

educação, ao modelo de escola, bem como frontalmente contrário às concepções e sentidos 

sobre o conhecimento, formação, qualidade e participação que o ideário neoliberal defende.  

 

Outro documento significativo da prática discursiva de setores civis, no contexto da 

política de educação é o Plano Nacional de Educação proposto pela sociedade brasileira em 

199732. Essa proposta de PNE foi resultado de dois congressos nacionais de educação, os 

CONEDs I e II, ocorridos, respectivamente, em 1996, em João Pessoa, no Estado da Paraíba, 

e, em 1997, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais33. 

 

                                                 
32 O PNE cumpre o disposto no artigo 214 da Constituição Federal. 
 
33 Outros três congressos foram realizados nos anos seguintes: CONED III (1999), em Porto Alegre; CONED IV 
(2003), em São Paulo e CONED V (2004), em Recife. 
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Um número significativo e variado de entidades tomou parte desse evento, incluindo 

sindicatos, entidades acadêmicas, representantes de estudantes e representantes de 

movimentos sociais. Além desses, representações de órgãos públicos, como secretarias de 

educação municipal e de parlamentares progressistas. (BOLLMANN, 1998) 

 

   Uma marca desse processo foi, sem dúvida, a predominância de ideais que 

marcaram a constituição de 1988, ensejando a luta em favor da garantia dos direitos sociais e 

o forte desejo pela redemocratização das políticas públicas, sobretudo no campo educacional. 

Afirma-se uma perspectiva de educação fundamentada em princípios que contrapõem à 

concepção de educação até então vista no Brasil, sobretudo  os princípios que estavam em 

curso a partir de 1995, fortemente influenciados pela ótica do Banco Mundial. Numa crítica 

direta ao modelo proposto pelo governo de FHC, e, na defesa dos direitos inscritos na 

constituição, defendeu-se uma concepção de homem, de educação e de sociedade, 

fundamentada em princípios e referenciais de um Estado democrático, como mencionados a 

seguir: 

 

“A visão de democracia que permeou a elaboração deste Plano Nacional de Educação 
fez jus à idéia [...]. Coerente com tal concepção, os autores e signatários desse Plano 
optaram por um processo de discussão aberta entre os vários atores sociais para 
elaborar princípios, diretrizes, prioridades, metas e estratégias de ação, forma 
democrática de construir um referencial de atuação para que a sociedade tente fazer 
valer os direitos já consagrados na Constituição Federal de 1988” (CONED II, op. 
cit., p. 123).  

 

A crítica que o CONED faz ao processo de planejamento da educação no Brasil 

atualiza, de algum modo, o discurso produzido pelas Conferências Brasileiras de Educação 

realizadas no período de 1980 a 1991, como anteriormente mencionadas. Denuncia-se, mais 

uma vez, que a educação até então foi pensada apenas como um mecanismo para formar 

pessoas para o mundo do trabalho, esquecendo-se de aspectos fundamentais de um Estado de 

direitos, tais como as dimensões da cultura e da política. Observou-se, ainda, que os projetos 

apresentados até então, para a educação, tiveram enfoques apenas na economia. Desse modo, 

constata o CONED, a medir pelos investimentos, a educação no Brasil nunca foi prioridade.  

 

Os planos educacionais brasileiros, por tradição, têm sido elaborados sob a 

incumbência de gabinetes ministeriais ou de comissões contratadas para esse fim. Ostentam, 

quase sempre, programas ou projetos com características setoriais, pontuais, e enfoques 

meramente economicista. Nesse sentido, a análise dos Congressos chama a atenção de que a 
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maioria dos referidos programas vincula educação e desenvolvimento, visando formar 

“recursos humanos”, “capital humano”, sem, no entanto, conceberem a educação como 

instrumento que, a serviço de todos, enseje aumentar a probabilidade da criação científica, 

cultural, resultando em emancipação social e política. Além de peças burocráticas não 

cumpridas, tais planos são exemplos de que, no Brasil, a educação nunca foi prioridade: é 

válido lembrar os percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) destinados à consecução de 

suas metas qualitativas ou quantitativas. (CONED II, 1998, p. 122) 

 

 Há, nessa proposição, uma clara vinculação da proposta de plano nacional para a 

educação no Brasil, vinculado a um projeto de sociedade que conjuga a perspectiva 

democrática com o desenvolvimento nacional. Um projeto de sociedade que harmoniza as 

dimensões econômica, social, cultural e política, com o aperfeiçoamento e a dignificação do 

homem, negando assim a preponderância do mercado. (Ibidem) 

  

   Defendeu-se, também, uma concepção de Estado para assumir uma função de 

articulação e de fortalecimento da política econômica interna, em favor de atividades 

econômicas solidárias, de um processo cultural e de produção de conhecimentos necessários 

para aumentar a liberdade, frente ao processo de globalização. O Estado, na concepção do 

PNE proposto pela sociedade civil, é, desse modo, frontalmente crítico ao que se propõe o 

movimento da globalização, com funções de regulação e avaliação. De outro modo, propõe 

esse evento da sociedade um papel de articulação das políticas na perspectiva de garantir 

condições para um processo de desenvolvimento auto-sustentável,  

 
[...] tendo no Estado o referencial de articulação e indicação para o fortalecimento 
do mercado interno, para uma política econômica que fortaleça a geração de 
empregos e de renda, a reforma agrária, uma efetiva política agrícola, uma política 
de Ciências e Tecnologia, articuladas com as necessidades nacionais. Esse papel do 
Estado implica uma visão crítica em relação ao processo de globalização 
econômica e cultural. Sem ignorar as condições de competitividade dos blocos 
econômicos e do mercado mundial, trata-se de não aceitar o processo em curso 
como inexorável, frente ao qual só resta render-se de forma subalterna e 
subserviente. (Ibidem, p. 122) 

 

 

 O discurso do CONED constituiu-se uma denúncia do quadro de crise em que se 

apresentava a educação nacional na década de 1990. Os indicadores apontavam altos índices 

de exclusão social, de evasão, de repetência, um número elevado de analfabetos (passando 
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dos 20 milhões), além de um baixo padrão de remuneração e de condições de trabalho para os 

profissionais da educação. (CONED II, 1998)  

 

Soma-se a esse quadro a denúncia de que as políticas públicas, que estavam sendo 

postas em curso no Brasil, alinhadas à política neoliberal, incentivadas pelo Banco Mundial e 

adotadas pelo governo brasileiro só fizeram agravar a crise na educação. Na avaliação deste 

congresso, o que estava propondo a política neoliberal era a diminuição dos gastos com as 

políticas sociais, sobretudo gastos com a educação.  

 

O agravamento da crise vem sendo reforçado pelo conjunto das políticas públicas 

adotadas pelo governo brasileiro, as quais, vale esclarecer, obedecendo à matriz definida pelo 

Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela CEPAL 

(Comissão Econômica para os países considerados em desenvolvimento. Os países alinhados 

com a política neoliberal vêm limitando as verbas destinadas à educação. (Ibidem) 

 

Deve-se observar que, também, esse documento, assim como o anterior, representa um 

marco explícito de luta contra o sentido político ideológico que as políticas do Fundescola 

estiveram impondo à educação.  

 

Com a proposta de PNE da sociedade civil, retoma-se a questão da relação entre 

Estado e sociedade. Defende-se uma concepção de Estado, com a perspectiva de garantia de 

direitos sociais, em particular, uma educação de qualidade social para todos34. Nesse aspecto, 

estão em jogo concepções relacionadas à educação, tais como a sua finalidade na sociedade e 

ainda a qualidade do processo de ensino; outros aspectos também, como a organização da 

escola, a modalidade de sua gestão, a função dos colegiados, o processo de participação dos 

seus agentes e a responsabilidade do Estado em relação ao financiamento da escola. 

 

A concepção de educação defendida pelo PNE da sociedade civil não se resume só a 

um processo de formação do indivíduo isolado, mas trata-se de um fenômeno social de 

responsabilidade coletiva. Vê-se a educação como um instrumento de “formação ampla, de 

luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social, preparando as pessoas e a sociedade 

                                                 
34
 Nas duas décadas seguintes, essas concepções foram objeto de disputa de sentido, envolvendo membros de 

movimentos da sociedade civil, particularmente professores, técnicos do MEC/Fundescola, e teóricos de 
instituições multilaterais, capitaneada pelo Banco Mundial.  
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para a responsabilidade de construir, coletivamente, um projeto de inclusão e de qualidade 

social para o país”. (Ibidem, p. 122) 

 

Defende-se desse modo um projeto amplo de educação, que visa elaborar e estabelecer 

um processo educativo capaz de qualificar o sujeito à descoberta, à escolha e à integração dos 

saberes. Educação se constitui ainda, defende este PNE, um modo de capacitar o sujeito para 

“[...] elaborar os instrumentos de descoberta, escolha e integração das informações 

disponíveis”. (Ibidem, p. 122) Este plano defende, também, que, no decorrer do processo 

educativo, sejam garantidos valores, elaborados e defendidos pela escola, referenciados pela 

solidariedade, justiça, honestidade, autonomia, liberdade e cidadania. 

 

 Os princípios que fundamentam essa proposta de PNE remontam a um ideário 

defendido por movimentos em favor da democratização da educação no país, em que se 

afirmam “o caráter público da educação, a inserção social e a gestão democrática, onde as 

práticas participativas, a descentralização do poder, a socialização das decisões desencadeiam 

um permanente exercício de conquista da cidadania” (ibidem, 133).  

 

 De modo particular, a defesa do princípio de gestão democrática da escola, presente 

no referido documento, não tem um fim em si mesma, mas se justifica em função da 

necessidade de construção de um processo de autonomia, de representatividade e de 

participação da comunidade escolar, enfim, um modo de formação da cidadania. Nesse 

sentido, afirma:  

 

As experiências democráticas que concorrem para o aperfeiçoamento da 
gestão são as que reforçam a participação de todos os segmentos 
constitutivos da comunidade escolar, norteiam-se pela construção de 
projetos político-pedagógicos participativos e convivem com os colegiados 
e as representações dos grupos sociais existentes no interior das instituições 
escolares. (Ibidem, p.133). 

 

  Outra questão central nesse PNE é a defesa da qualidade da educação. A dimensão da 

qualidade assume o critério ou mesmo um sentido atribuído pela sociedade. A qualidade 

defendida implica providenciar educação com padrões de excelência e adequação aos 

interesses da maioria da população. Uma condição posta para tal é a necessidade de formação 

de um sistema de educação integrado em nível nacional, com um padrão unitário de 

qualidade. 
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Neste PNE, defende-se a instituição de um Sistema Nacional de Educação para o 
Brasil, concebido como expressão institucional do esforço organizado, autônomo e 
permanente do Estado e da sociedade brasileira pela educação, tendo como finalidade 
precípua  a garantia de um padrão unitário de qualidade nas instituições educacionais 
públicas e privadas em todo o país (Ibidem, p. 131). 

 

 O discurso de qualidade na educação e de padrão unitário para as instituições 

educacionais aparece posteriormente, também, no programa de educação proposto pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), quando da primeira candidatura de Luis Inácio Lula da Silva 

a Presidente da República, em 2002. Esse partido, na ocasião, afirmou o compromisso em 

estabelecer, de imediato, em comunhão com os Estados, uma política de ampliação de vagas, 

“[...] com uma estratégia pedagógica para o nível noturno, para que se possa alcançar uma 

nova qualidade, segundo a concepção da escola unitária” (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 2002, p. 60).   

 

Em sua proposta, o PT sugere a obrigatoriedade do Ensino Médio, a universalização 

desse ensino e, ainda, um modelo unitário de qualidade, como afirma, “garantir um Ensino 

Médio unitário, democrático e de qualidade, para um efetivo domínio das bases científicas, 

por meio de uma articulação entre governo federal e governos estaduais, para desenvolver 

ações efetivas. [...]” (Ibidem).   

 

A categoria ‘unitário’, nesse contexto, faz uma referência à concepção gramsciana, 

que tem um objetivo político e afirma a escola como uma estratégia para viabilizar a 

igualdade e a solidariedade entre as pessoas. Essa categoria se expressa na ‘atividade’, como 

expressão pedagógica a ser garantida na escola para todos; no trabalho teórico e prático, por 

meio do qual o homem transforma o mundo e a si mesmo; no ato de unir conhecimento 

técnico com cultura geral; contra o “espontaneismo”, na defesa de um método de ensino que 

propicie a aquisição de capacidades, com vistas à formação de novos dirigentes. 

 

Faz-se necessário lembrar que o PNE oficial foi aprovado em 2001, sem, no entanto, 

considerar suficientemente as concepções formuladas por setores da sociedade brasileira 

sobre temas discutidos no CONED35. 

                                                 
35 O PNE ainda em vigor em 2008, ano em que foi concluído o levantamento dos dados desta investigação. Foi 
aprovado na forma da Lei nº 10.172, no ano de 2001.    
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No quadro dessa análise, observa-se que a reforma administrativa do Estado, iniciada 

na gestão de FHC, a partir de 1995, acentuou ações políticas orientadas por princípios 

neoliberais, em nome da descentralização, apoiada nas idéias de participação e autonomia. 

Percebe-se que todo o discurso do governo brasileiro (1990 – 2002) negligencia frontalmente 

conceitos que vão sendo afirmados por setores organizados da sociedade civil.  

 

O Estado concentra sua atenção na função de avaliador de resultados, conforme 

critérios externos, de eficiência e produtividade. Desse modo, enfraquece sua função social de 

articulação das políticas públicas, conforme defendem setores da sociedade organizada, na 

perspectiva de garantir condições para um processo de desenvolvimento auto-sustentável de 

um processo cultural e de produção de conhecimentos necessários, para aumentar a liberdade 

do país frente ao processo de globalização. 

 

 
Razões, objetivos e estruturação do estudo 
 
 

 
 A opção por essa investigação originou-se na minha prática como docente do Campus 

da UPE - Nazaré da Mata a partir de 2003. Na ocasião, um trabalho de iniciação científica 

realizado com alunos de pedagogia sob minha orientação, desenvolveu um levantamento da 

produção monográfica de alunos do curso de especialização em Planejamento e Gestão 

Educacional no período de 2000 a 2004. Foi observado na oportunidade que 52% desses 

trabalhos referiam-se ao tema planejamento na escola, em diferentes perspectivas conceituais.  

Soma-se a isso minha experiência como gestor dessa IES,  (vice-diretor, 2004 – 2006 e como 

diretor, 2007-2010),  além dos conhecimentos na área obtidos através do curso de mestrado 

em Planejamento e Gestão Organizacional, concluído em 1999. 

 

Por outro lado, no campo da política educacional observou-se nos últimos anos, um 

rápido avanço das ações do PDE nas escolas. Isto pode ser percebido, entre outros aspectos, 

pela evolução de seu cronograma, que vem transcendendo o período de um governo para 

outro. Assim sendo, se observa que este plano, iniciado no período FHC, no ano de 1998, 

mantém-se no decorrer do primeiro governo Lula, de 2002 a 2006, persistindo e se 

institucionalizando para todos os estados da federação a partir de 2007.  
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 Tem-se presente que a implementação de uma política pública, neste caso, no campo 

da educação, tal como se configura o PDE, pressupõe a intermediação em todos os níveis de 

fatores complexos, processo político esse que alguns autores denominam de regulação. 

 

  Um pressuposto é que, em política pública, o processo de regulação não se dá apenas 

por um poder institucional, detentor de uma autoridade para legislar ou impor medidas. Nesse 

sentido é que sofrem um processo de múltiplas regulações, realizadas, de um lado pelo 

processo de produção de normas que orientam o sistema e, por outro, por professores, por 

famílias dos alunos,  meios de comunicação social, mídia, dentre outros atores sociais 

(BARROSO, 2003).  

 

 É por essa razão que não se pode ter uma única certeza sobre como se dará o 

resultado de uma política. A regulação impede a possibilidade de se prevê o que vai acontecer 

com as políticas difundidas pelas instituições, na medida em que essa concepção, explica este 

autor, “torna imprevisível o efeito das regulações institucionais desencadeadas pelo Estado e 

sua administração” (ibidem, p. 39).  

 

   Assim, a implementação de políticas públicas, neste caso na área da educação,  

sofrem um processo de múltiplas regulações, sendo necessário distinguir bem que uma coisa é 

a “regulação do controle” realizada pelas instituições do Estado e outra é a “regulação 

autônoma”, conforme defendido por esse autor.   

 

Isso significa que é necessário aprofundar a análise dos processos de regulação das 
políticas educativas (quer em cada país quer numa perspectiva comparada) com 
recurso a perspectivas teóricas e metodológicas que valorizem, na descrição e análise 
da regulação dos sistemas escolares, a diversidade de “legitimidades” e “fontes” na 
produção de regras, o “jogo dos actores”, a existência de processos de “regulação 
autônoma”, o carácter “construído” da regulação social (Ibidem, p. 39) 

 

 Nesse sentido, pode-se pensar que a formulação das políticas é sobretudo decorrente 

e resultado de um processo de interação entre os diversos agentes políticos. Investigar o 

processo de implementação do PDE se justifica desse modo, não só pela necessidade de 

compreender esse processo de regulação que produz a política pública, mas também pela 

lacuna da produção teórico-metodológica verificada nesta área.  
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Entende-se que a questão fundamental da análise de políticas públicas educativas que 

se deseja realizar neste estudo refere-se aos mecanismos e processos de decisão que se dão no 

processo de formulação da política, ou seja, as razões e as intenções de seus atores que 

fomentam o processo de interação. 

  

Assim sendo, as questões mais importantes, no estudo de políticas públicas, são 

aquelas necessárias a revelar o processo em que se dá sua regulação. Seu sentido é questionar 

sobre os agentes, os processos e os efeitos que elas produzem. Pode-se então se perguntar: 

Quem são os agentes reguladores da política?  Quais são os processos de regulação 

utilizados? Que efeitos provocam a nível local e global?  (BARROSO, 2003). 

 

 Pretende-se assim superar caminhos habituais de investigação, sobretudo aqueles que 

realizam estudos centrados na avaliação das reformas em curso, ou na avaliação das escolas 

em função de modelos normativos de eficácia e qualidade.  Procura-se perseguir a idéia de 

que a questão mais importante para os estudos sobre as políticas públicas de educação é 

identificar e descrever contextos locais de regulação e os processos que tem relação deste 

contexto com o global. Nesse sentido afirma Barroso, a questão realmente importante é  

 

[...] a identificação e a descrição das diversas instâncias de regulação (na 
administração do Estado, na sociedade em geral, nos profissionais, nos utilizadores 
directos  e indirectos do serviço educativo, etc.), bem como dos processos utilizados e 
dos seus efeitos no funcionamento local e global do sistema (ibidem,  p. 42). 

 
  

A questão da regulação se apresenta desse modo, não só como uma chave para a 

constituição dos aspectos metodológicos deste estudo, como também indica uma razão 

científica relevante para o aprofundamento das políticas a partir do estudo de caso, 

identificando e descrevendo instâncias locais de regulação, que somados a outros estudos, 

produzirão uma melhor compreensão dos efeitos da política. 

 

No Estado de Pernambuco o PDE construiu uma trajetória com características 

próprias, marcada no geral por um processo de resistência às diretrizes do governo central 

presente nesta política. 
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 Na região da Mata Norte de Pernambuco, local em que se deu esta investigação, 

algumas ações do Fundescola começaram a ser executadas a partir do ano 199936.  Foram 

postos em ação, programas de capacitação para gestores escolares, o PDDE, a Unidade 

Executora e o PDE. A partir deste ano as escolas públicas estaduais das 19 cidades que 

compõem esta região, foram obrigadas a elaborarem o PDE, mesmo sem a previsão do 

financiamento, que só chegou em 2007. Ver localização desta região no conjunto da 

Mesorregião da Mata em Pernambuco, conforme o Mapa 01.  

 

A prática cultural dessa região se apresenta em alguns momentos como de resistência, 

em outros de submissão aos programas governamentais. As escolas públicas, nesta região, 

sobretudo as da rede estadual, vivem um pouco desta natureza política. No seio delas são 

encontradas escolas com diferentes experiências educativas, avaliadas como referência em 

qualidade nos índices da educação e até escolas consideradas de baixíssimo nível de 

aproveitamento37.   

  

Percebe-se por outro lado que a produção acadêmica no Estado de Pernambuco tem 

dado pouca atenção aos problemas da educação nessa região. No geral, os estudos realizados 

em nível de pós-graduação, sobretudo no âmbito dos cursos strictu sensu, concentram-se nas 

experiências educativas no âmbito da Cidade do Recife ou em Municípios da Região 

Metropolitana, tais como Camaragibe, Olinda, Cabo, Jaboatão entre outros. 

 

 Persegue-se o pressuposto de que uma questão central para se compreender a política 

do PDE é investigar a escola como instância de regulação, local onde acontecem as chamadas 

micro-mudanças. Mas para isso, adverte Barroso, há necessidade de que, nos estudos da 

política pública, sejam analisadas amostras mais abrangentes, como argumenta: 

 

[...] terá que ser feito não só pela acumulação de pesquisas intensivas através de 
estudos de caso em escolas, ou conjuntos de escolas, mas também e, principalmente 
em estudos mais extensivos, abrangendo amostras significativas de âmbito nacional e 
séries temporais suficientes longas para ter em conta os efeitos das micro-mudanças 
(2003, p. 42). 

 

                                                 
36 A caracterização desta região, será descrita no início do capítulo 04. 
37 Utiliza-se aqui referências de avaliação pública que resultaram no IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Escola Básica) publicado em 2007. Nesta região de Pernambuco, que compões a GRE da Mata Norte, as escolas 
avaliadas, no total de 17, obtiveram índices diferentes. Uma obteve o quinto maior índice, e as outras se 
distribuíram nos três menores índices. Não houve escolas avaliadas no quarto índice.   
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 Nesse sentido, este estudo se propõe a analisar a política do Plano de 

Desenvolvimento da Escola, enquanto política de educação nacional voltada para a gestão 

escolar. Os objetivos específicos buscam, nessa perspectiva, situar os antecedentes históricos 

do PDE, enquanto política de educação no Brasil, reconstruindo suas origens, suas 

perspectivas, seus fundamentos e concepções; descrever e analisar como o PDE se estruturou 

no Estado de Pernambuco, bem como as relações que se constituíram nesse processo; e, por 

fim, problematizar a política do PDE no espaço escolar focalizando-a como uma instância de 

regulação desta política. Esta investigação procura situar a política do PDE no período de 

1999 a 2007. 

 

Deve-se salientar que este estudo não pretende, nas suas conclusões, indicar conceitos, 

com efeito de generalização, mas pretende realizar uma problematização da política do PDE a 

partir da experiência em escolas públicas da rede estadual, localizadas na Zona da Mata Norte 

do Estado de Pernambuco. 

 
 

Por outro lado, na perspectiva que se apresenta os estudos em educação, o resultado 

desta investigação poderá ainda contribuir para tornar ainda mais ‘lúcida’ a prática dos 

profissionais da área da educação. Afirma-se desse modo o princípio da responsabilidade 

social que, aos poucos, assume investigadores da educação, no sentido de que a produção de 

conhecimentos permita ajudar os atores sociais a, estruturar de outro modo as suas interações. 

(CANÁRIO, 2003). 

 
 

O estudo ora proposto leva em conta, também, que o significado das políticas públicas, 

particularmente na educação, não pode ser percebido em curto prazo, seja pelo tempo 

necessário para sua absorção pelos grupos atingidos, seja pela possibilidade de que sua 

interpretação, leva em conta a cultura local e a vontade política de seus agentes. Por outro, 

pode servir de referência para outras políticas, pelo seu aspecto danoso, ou por aquilo que ela 

possa significar de avanço democrático e, portanto, mediadora de uma nova ordem de poder 

no ambiente escolar.  
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Um elemento fundamental para este estudo é a referência ao papel do Estado na 

Educação, que tem sido modificado ao longo das últimas décadas38. É a partir desses sentidos 

que tudo aquilo que os atores do Estado, em dado momento histórico entendem como 

prioridades, finda por se constituir em políticas públicas, rumos ou diretrizes. Considerando 

que o sentido do Estado é histórico, a sua compreensão se faz necessária à medida que vai 

situar a atuação da sociedade civil no contexto do mundo globalizado vivido nessas últimas 

décadas39. 

 
 

Considera-se ainda que, no processo de análise das políticas públicas educacionais, 

não sejam perdidas as relações estreitas que se possam fazer entre: o contexto global, 

nomeadamente a influência das agências multilaterais;  a política nacional (programas e ações 

do Governo Federal); e a realidade local (a cultura, os saberes, as formulações de poder, o 

processo de condução local das políticas ou dos programas). 

 
 Outra idéia de partida é que neste estudo se faz necessário superar o limite, já 

criticado em produções nessa área, no sentido de que os resultados até então,  pouco tem 

acrescentado do ponto de vista do conhecimento teórico e, menos ainda como proposições ou 

sugestões às novas práticas. Pois como verificou Gonçalves (2003), as produções deste 

gênero, têm se limitado apenas   

 

[...] a indicação de problemas, repetida e exaustivamente, chegando por vezes a trazer 
um tom de lamúria. Porém, poucos se propõem apresentar sugestões que possam ir 
além de o que deve, precisa ou necessita ser feito. [...] acredita-se aqui que, tratando-
se de temas já identificados e analisados durante algum tempo e dos quais já se têm 
um claro diagnóstico e ao menos alguns consensos, possa-se avançar para proposições 
de como fazer ou concretizar, então, o que já está evidenciado como necessário (p. 
162- 163). 
 

 

                                                 
38 Gonçalves (2003), em tese de doutorado, aponta que é a partir da compreensão da  função estatal  que se 
constituem os rumos e diretrizes sobre a educação, na forma de política e na legislação. Este estudo constata, que 
a mudança de concepção e de sentido acerca do Estado tem repercussão direta no modo de sua atuação na 
educação nacional. 
 
39 A compreensão da função e do papel histórico do Estado em relação à educação se deu de diversas formas: 
“Na década de 1970, os estudos caracterizam-se com denúncias. Os anos 80 predominam a referência à 
inexistência e omissão do Estado, seguida por várias outras como ao capitalismo, ao neoliberalismo e aos 
problemas de planejamento. Em 1990, há uma maior concentração no modelo neoliberal, além de outros 
elementos que a ele estão relacionados, como sua ineficiência e omissão (agora entendida como 
desresponsabilização), centralização de controle e poder e descentralização de responsabilidades, e seu processo 
de crise e reforma” (GONÇALVES, 2003,  p. 161). 
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  Espera-se, nesse sentido, que esta investigação possa significar, de alguma forma, uma 

contribuição para a pesquisa em educação, sobretudo em função da centralidade que os 

estudos relacionados à política educacional ocupam na atualidade. Vislumbra-se assim, uma 

crítica à vinculação que se impõe à gestão, como fundamental à concretização de um projeto 

democrático, autônomo de educação pública com qualidade social.   

 
 
 
 

Proposição para organização dos capítulos 
 
 
 

 Os capítulos desta tese, a seguir, procuram repercutir o processo de política, 

estruturado dentro de uma lógica na qual estão organizados os níveis de poder federal, 

estadual e local, no caso da escola.  Desse modo, no capítulo 01, procurou-se indicar uma 

opção de caminho teórico metodológico para este estudo, de modo a estruturar o processo de 

identificação, descrição e análise de política pública em foco. Inclui-se ainda a constituição do 

corpus e os critérios utilizados para escolha da amostra. 

 

  O capítulo 02 analisa aspectos históricos constitutivos do PDE enquanto programa de 

uma política mais ampla que acabou sendo implantado no Brasil. O objetivo deste capítulo é 

situar os antecedentes históricos do PDE enquanto política. Focaliza ainda esse capítulo o 

papel e a posição do Banco Mundial na implementação da política, a referência que se faz à 

situação das escolas no Estado de Alagoas e do Ceará, que se constituíram a base para 

justificar uma intervenção na problemática da educação e conseqüente instituição do PDE. 

 
O Capítulo 03 procura analisar o processo que implementou o PDE no Estado de 

Pernambuco, no período de 1997 a 2007. Propõe-se, nessa etapa do estudo, articular a 

concepção desse plano, quando do seu nascedouro em Brasília, com todo o processo de 

regulação que ele vai sofrendo durante sua implementação no Estado de Pernambuco.  

Destacam-se nesse período as injunções que são realizadas pela Secretaria de Educação do 

Estado, no decorrer dos governos que estiveram à frente da gestão do Estado nessa década. É 

ainda analisado o modo como o PDE se estruturou no Estado, e as relações que se 

constituíram entre Fundescola, COEP e Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 
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Esse capítulo analisa ainda a trajetória contraditória do PDE nesse Estado, que, apesar da 

resistência encontrada, teve uma forte expansão.  

 

O Capítulo 04 trata a questão do PDE nas escolas da Zona da Mata Norte de 

Pernambuco. O objetivo desse capítulo é problematizar a implementação dessa política, 

focalizando a escola como uma instância de regulação da política educacional. Busca-se  

especificar o processo de política a partir do modelo sugerido por Muller&Surel, no sentido 

de buscar uma coerência dos objetivos, as relações entre os poderes público e privado; e, por 

fim, o modo como acontece o processo de regulação dos conflitos e a harmonização dos 

interesses. Assim, utilizando-se dos documentos elaborados pelas escolas e a partir dos 

depoimentos percebidos nas entrevistas, procura-se realizar um processo de análise. 

 

Torna-se necessário enfatizar que todo este estudo, de modo particular esse último 

capítulo, não tem potencial de generalização, mas pretende contribuir para problematizar a 

implementação de uma política educacional. A amostra nesse sentido,  serve apenas como um 

ponto de partida para analisar questões mais amplas.  

 

  Na conclusão apresenta-se uma síntese dos conceitos que são afetados pela política 

do PDE, explicitando como e por quem eles são ressignificados. Busca-se ainda analisar, a 

partir deles, que problematização essa política impõe à prática das escolas. Aponta-se ainda 

outras questões que necessitam ser aprofundadas a partir desta investigação. 
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CAPÍTULO 01 - EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA: UMA CONCEPÇÃO TEÓRICA 

METODOLÓGICA DE INVESTIGAÇÃO 

 
 
 
 

 A área de estudos sobre política pública em educação constitui um desafio a 

pesquisadores sociais, sobretudo porque, entre outros aspectos, existe uma demanda de 

publicações que articulem o processo de formulação e de implementação dessas políticas.  

Além disso, apontam estudos nessa área, que falta uma ligação clara, ou mesmo, há certo 

desequilíbrio entre a abordagem de questões macro e de questões micro. Assim, embora 

muitos abordem questões estruturais, esquecem as questões locais e as possíveis relações que 

possam existir entre ambas as esferas. 

 

          Nesta perspectiva é que a contribuição deste capítulo procura indicar uma opção de 

caminho teórico metodológico para a análise da política pública de educação que instituiu o 

PDE no Brasil, e, de modo particular, para investigar o seu significado na região da Zona da 

Mata de Pernambuco.   

 

Busca-se ainda discutir elementos teóricos que contribuíram para a elaboração do 

construto desta pesquisa, de modo a possibilitar ao pesquisador o uso de ferramentas que 

contribuam para uma abordagem crítica analítica, para além de uma simples descrição do caso 

estudado.  

 

 

1.1  Política pública como objeto de investigação 
 

 
 Inicialmente, o termo política pública, para efeito de construção do objeto desta 

investigação tem o sentido de processo através do qual são planejadas e implementadas ações 

públicas, “isto é, dispositivos político-administrativos coordenados em princípio em torno de 

objetivos explícitos” (Ibidem, p. 11).   
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Uma qualificação mínima de uma política pública diz respeito a ações que os diversos 

governos decidem, por  razões diversas, realizar ou não realizar, ou seja, ações que são ou não 

incluídas nas agendas, de algum modo incluídas ou rejeitadas à sua implementação. Uma 

política pública essencialmente se configura assim, por um “conjunto de medidas concretas 

que constituem a substância ‘visível’ da política” e que se materializam em alguns tipos de 

recursos “financeiros, (créditos atribuídos aos ministérios), intelectuais (a competência que os 

atores são capazes de mobilizar), reguladores (o fato de elaborar uma nova regulamentação 

constitui um recurso novo para os tomadores de decisão), materiais” (MULLER & SUREL, 

2002, p.14). As ações ou medidas que tornam a política visível, materializada, envolve 

naturalmente numerosos atores de várias organizações, públicas ou privadas, em diferentes 

níveis.  

 

As políticas também se constituem de elementos mais complexos, por exemplo, de um 

ou mais programas de um governo, para um determinado ou para mais setores da sociedade 

(ibidem). Elas são, desse modo, constituídas de relações complexas, mediadas por elementos 

que se ligam entre si, a partir de uma concepção conceitual, por uma política de relações e de 

saberes. 

 

Para se ter presente uma política, há de se definir um conjunto articulado de elementos 

pertinentes a sua formulação, ou como afirmam esses autores, um “quadro geral de ações” 

que combine leis, atribuições, pessoal voltado para realizar objetivos (ibidem), enfim, no 

vocabulário da ciência da administração, uma organização, mesmo que em certo sentido, 

informal, ideológica.   

 

Por outro lado, o sentido de ‘organização’ aqui referido não presume que a 

constituição de uma política seja algo ‘coerente’. Ao contrário, ela é permeada de várias 

manifestações de ‘incoerências’ no seu processo. Esta, é, sem dúvida, uma questão 

desafiadora para o investigador de política pública, no sentido de que, no decorrer do processo 

de análise, ele necessita construir um sentido, uma relação lógica para as diversas ações 

ocorridas no decorrer do processo de elaboração e implementação. Por outro lado como 

advertem Miller e Surel, precisa elaborar uma quadro de análise que possibilite ir além da 

simples abordagem. Assim sendo,    
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[...] uma política é, ao mesmo tempo, um constructo social e um constructo de 
pesquisa, a qual, por isso coloca problemas difíceis de identificação e de 
interpretação, e que, enfim, o desafio atual da pesquisa é o da constituição de um 
quadro de análise sistêmica da ação pública, que possa ultrapassar os limites da 
abordagem (idem, p.12). 

 

De outro modo, o conceito de política pública refere-se ainda à direção em que coloca 

o processo de tomada de decisão sobre um conjunto de ações públicas. Política vincula-se, 

diretamente, a questões relativas ao exercício de poder em uma sociedade. Essa vinculação, 

que nem sempre é direta no sentido formal, se faz no conjunto das interações entre indivíduos, 

instituições, influenciados por questões de natureza conflituosa no que se refere a interesses. 

Ou seja,  

 

não significa que uma política possa ser entendida como uma resposta simples e 
direta aos interesses dominantes, mas antes como o resultado, sempre provisório, de 
um processo de negação assimétrico entre grupos e forças econômicas, políticas e 
sociais potencialmente conflituais (TEODORO, 2003, p 28). 
 

  

A existência de políticas públicas implica, ao mesmo tempo, na existência de relações 

entre diversos organismos da sociedade, entre os quais o governo, instituições multilaterais, 

grupos econômicos, grupos ideológicos, entre outros, compondo assim uma rede complexa de 

interesses e de relações de poder. 

 

  Por vezes, as políticas são vistas também como ações na direção de  ‘resolução’ ou 

tentativa de ‘resolução’ de problemas sociais ou mesmo um direcionamento à sociedade. Elas, 

em verdade, são necessárias à sobrevivência do Estado, no sentido de que ele precisa de 

políticas para aparecer no seio da população, além de se sustentar ideologicamente. No 

entanto, o Estado não tem unicamente a função de solucionar  problemas sociais. Pensar desse 

modo  é no mínimo um modo “incapaz de reconhecer os determinantes internamente 

produzidos e externamente originados das políticas” (MORROW & TORRES,1997, p. 335)40.  

 

Considera-se, por outro lado, que é por meio das políticas públicas que o Estado faz 

política e legitima sua presença na sociedade. As políticas públicas se prestam, nesse sentido, 

tanto para regular, como para legitimar o Estado. São, desse modo, meios para os processos 

políticos, ou seja, “elementos de um processo mais global que corresponde a uma combinação 

de regulação política e de legitimação na sociedade” (idem, 2002. p. 30). 

                                                 
40 A concepção de Estado nesse contexto é limitada , se assemelha apenas a função de governo. 
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Um dos canais para difusão e mediação das políticas são as publicações textuais, que 

as veiculam. Os textos exercem uma função e, a mais significativa, de representar as políticas. 

A sua variedade é um dos indicadores de sua importância. Eles estão postos de diversos 

modos, como afirma Mainardes: “textos legais oficiais e textos políticos, comentários formais 

ou informais, pronunciamentos oficiais, vídeos etc” (MAINARDES, 2007, p. 29). Deve-se 

considerar, no entanto, que apesar de representativos, os textos são, por vezes, contraditórios. 

Essa característica deve-se ao fato de que a sua constituição se dá em um processo dialético, 

permeado, ao mesmo tempo, de relações de disputas e de acordos. 

  

[...] tais textos não são, necessariamente, internamente coerentes e claros, e podem 
também ser contraditórios. Eles podem usar os termos-chave de modo diverso. A 
política não é feita e finalizada no momento legislativo e os textos precisam ser lidos 
em relação ao tempo e ao local específico da sua produção. Os textos políticos são 
resultado de disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes 
lugares da produção de texto competem para controlar as representações da política 
(ibidem, p. 30). 

 

 

Na área das ciências sociais, o estudo analítico de política pública, como estratégia 

metodológica, é recente, vem, sobretudo, sendo acelerado a partir da década de 1980.  Esses 

estudos se situam no contexto histórico em que se percebe a educação como um fator 

estratégico no campo político. É nesse contexto que a educação deixou de ser apenas um 

fenômeno de “domínio doméstico para o domínio público A centralidade que é atribuída 

presentemente aos processos de desenvolvimento humano coloca problemas complexos ao 

estudo das políticas educacionais” (TEODORO, 2003, p. 25). 

 

Nessa área, a questão educacional tem um diferencial de especificidade inerente ao 

espaço social e às correlações que aí são construídas. Esses fatores “colocam para o analista 

determinados desafios cuja compreensão e respostas só em parte podem ser encontradas à luz 

das indicações contidas naquelas abordagens” (AZEVEDO, 2001, p. 57).   

 

Na década seguinte, (noventa), houve um avanço significativo na proposta de análise 

produzida por esses estudos, na medida em que eles apontavam para uma  perspectiva mais 

ampla, educação como política estatal.     
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No campo educacional [...] passou-se a produzir estudos que privilegiam a abordagem 
da educação na sua dimensão de política estatal. Tratam-se, pois, de estudos que, em 
sua maioria, têm o próprio campo educacional como referência primeira, e portanto, 
utilizam-se de ferramentas teórico-metodológicas comumente empregadas nas 
investigações deste campo (ibidem, 2001, 2-3).  

 

 

A mudança se deu, sobretudo no campo da análise, até então realizada a partir de 

instituições particulares e em contextos particulares, focando, a partir de então, fenômenos 

sociais, enxergando-os como objeto de estudo que se reestrutura tanto em nível local como em 

nível global. Considera-se desde então o fenômeno da globalização como elemento de 

influência na constituição dessa realidade. A relação que se procura fazer entre o local e o 

global deve-se, desse modo, “à presença crescente das questões educacionais na criação de 

identidades locais, definidas não tanto numa perspectiva geográfica (grifos do autor), mas no 

sentido de uma pertença a certas comunidades discursivas” (TEODORO, op. cit., p. 27). 

 

Esses estudos contribuíram, significativamente, para ampliar, nos pesquisadores, a 

compreensão sobre o modo de consideração que o Estado tem historicamente dado à 

educação.   

 

O que se observa é que a função atribuída pelos diversos governos à educação tende à 

situá-la como um fenômeno de natureza social estratégico. De um lado algumas teorias 

construídas na perspectiva neoliberal, a consideram como um elemento significativo para o 

processo de desenvolvimento e de ampliação da produção econômica. De outro, teorias de 

fundo socialista focalizam a educação na direção dos direitos fundamentais da pessoa em 

sociedade, como condição fundamental da prática democrática.  

 

Ainda mais, observa-se que pesquisas na área de políticas públicas em educação  têm-

se mostrado relevantes, sejam porque ampliam a clareza conceitual ou mesmo porque 

possibilitam a produção de novos conhecimentos, contribuindo, desse modo, para a 

formulação e reformulação de novas políticas.  

 

Sobre este aspecto, pode-se citar um estudo produzido por Azevedo e Aguiar (1999), 

acerca de produções dessa natureza no decorrer da década de noventa no Brasil. Essas autoras 

analisaram resumos de estudos sobre política da educação (teses, dissertações e pesquisas 
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docentes) desenvolvidos no período de 1991 a 1997 no Brasil41.  Dentre as conclusões, 

indicam que esse campo de pesquisa tem-se caracterizado, de um lado, por focalizar aspectos 

ideológicos do processo de formulação dessas políticas, e, de outro, que esse conjunto de 

produção representa uma significativa contribuição para se compreender melhor os processos 

de reforma e de reestruturação do Estado. 

 

Esse estudo ainda destacou que é visível a existência de algumas lacunas acadêmicas, 

dentre as quais, produções que não estabelecem relações entre o processo de formulação e o 

processo de implementação da política. Da mesma forma foi percebido que, nesses estudos, 

falta uma ligação clara, ou mesmo, há certo desequilíbrio entre a abordagem de questões 

macro e de questões micro. Assim, embora muitos abordem as questões estruturais, esquecem 

questões locais e as possíveis relações que possam existir entre ambas as esferas, afirmam 

Azevedo e Aguiar (op. cit.). Outra característica referida é uma quase ausência de um 

referencial analítico consistente, que permita aos pesquisadores ir além de uma simples 

descrição dos casos estudados. 

  

Há, no entanto, um aspecto muito salutar em todos esses esforços acadêmicos 

empreendidos destacam essas autoras, que essa produção está proporcionando um avanço do 

conhecimento de uma forma específica, enquanto voltados para a formulação de subsídios 

imediatamente dirigidos à tomada de decisão e à integração,  de modo especial para a 

(re)formulação de políticas. Além disso, concluem, pode-se dizer que pesquisas nesta direção 

contribuem para o avanço conceitual na área temática da política a qual se propõe avaliar 

(ibidem). 

 

           A opção metodológica proposta, a seguir, procura articular a abordagem cognitiva de 

políticas públicas em Muller & Surel (2002) e, tomando a política como discurso, busca-se 

implementar uma análise fundamentada na proposição de Norman Fairclough (2001).  

 

1.1.1 Por uma abordagem cognitiva da políticas públicas     

 

O caminho metodológico sugerido para este estudo indica inicialmente uma 

aproximação com o conceito de política e a corrente de análise, denominada abordagem 

                                                 
41 Foram analisados um total de 139 resumos de trabalhos apresentados no GT Estado e Política Educacional da 
Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação - ANPED. 
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cognitiva das políticas públicas, adotada por (MULLER & SUREL, 2002), no estudo 

originalmente intitulado como L´anályse des politiques publiques42. 

 

O ponto de partida desta abordagem é a hipótese de que a ação pública no Estado 

moderno é resultante de um dinâmico processo de práticas sociais, em um determinado 

momento histórico, capaz de processar a construção social da realidade (ibidem)43. Defende 

um caminho para o entendimento das políticas públicas, como forjadas em um processo 

complexo de interpretação, realizada por atores públicos e privados. Põe-se, desse modo, uma 

questão central, que é a influência exercida pelas normas sociais, globais sobre os 

comportamentos sociais e sobre as políticas públicas. É nesse sentido que propõem esses 

autores o modo de apreensão de uma política pública como resultante de matrizes cognitivas e 

normativas (Ibidem), tendo em vista que uma política é resultante de um processo de 

interação, de relações de força que vão, dialeticamente, pouco a pouco se firmando.  

 

A abordagem cognitiva entende que os modos de ação do Estado moderno estão 

amparados em uma lógica de posicionamento, isto é, toda ação pública acontece dentro de 

modelos conceituais, chamados de paradigma, sistema de crença, ou mesmo referencial. 

Assim, todo processo político, atribui necessariamente uma importância fundamental aos 

valores, às idéias e as representações (Ibidem). 

 

Muller & Surel explicam que a expressão ‘matrizes cognitivas e normativas’, integra 

elementos análogos e se presta a diferentes recortes. O primeiro deles refere-se a convicção de 

que a lógica de posicionamento é resultante de um conjunto de valores e princípios gerais que 

definem ‘uma visão de mundo’ particular (Ibidem)44. Essa visão de mundo decorre de 

princípios abstratos, que determinam o mundo possível, identifica as diferenças entre os 

                                                 
42 A abordagem cognitiva de políticas públicas, vem sendo formulada a partir de 1980. As bases desta corrente 
têm sua origem em estudos que atribuem importância, mesmo que em separado, aos valores, às idéias e às 
representações, como base das políticas públicas. Surgem da noção de paradigma (Hall, 1993), de advocacy 
coalition ( Sabatier, Jenkins – Smith, 1993), ou ainda sobre a noção de referencial  (Jobert, Muller, 1987). 
(MULLER & SUREL, 2002). 
 
43 Essa concepção avança na abordagem institucionalista da escolha racional e do institucionalismo histórico. O 
institucionalismo histórico  apregoa que a ação pública tem como centro o Estado. Sustenta que  a relação entre 
as instituições e o comportamento é relativamente abrangentes. Seus principais defensores são Hall e Taylor.  A 
abordagem cognitiva ainda avança em relação a corrente institucionalista da escolha racional. Para essa corrente, 
as instituições tem um papel central como redutora de incerteza e fator de terminante de produção, e de 
expressão das preferências, fundamentado em Pierson, 1997). Já o institucionalismo sociológico, analisa que o 
funcionamento das organizações dependem das variáveis culturais. ( HASSENTEUFEL, 1995). 
44 Grifos dos autores. 
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atores individuais ou em grupos45.  Um segundo recorte diz ser possível uma relação inversa 

entre os princípios, ou seja, “princípios mais específicos, que declinam, de modo variável, os 

princípios mais gerais” (ibidem, p. 47). 

 

Na base deste raciocínio, a idéia de que nenhuma ação pública é conduzida por 

princípios de neutralidade, ou a partir de uma razão indefinida, como explicam,  “a 

mobilização de certo número de instrumentos não se faz, [...] de maneira neutra, mas 

responde, ao contrário, a certos imperativos normativos e práticos desenhados/definidos pelos 

elementos precedentes” (ibidem,  p. 47). 

 

Por fim, assegura que, além dos métodos e dos meios, as matrizes tendem a definir as 

escolhas especificas, a direção coerente de outros elementos, ou seja, toda escolha menor 

tende a se justificar em uma lógica maior, ou, como chamam esses autores, uma ‘coalisão de 

causa’46. A distinção desses diferentes elementos se faz necessária, sobretudo para permitir 

“isolar, analiticamente, os processos pelos quais são produzidas e legitimadas as 

representações, as crenças, os comportamentos, principalmente sob a forma de políticas 

públicas particulares no caso do Estado” (Ibidem, p. 48).   

 

Uma condição indicada por estes autores para que uma matriz cognitiva e normativa 

se sustente junto a um grupo de atores é a de que haja um elevado sentimento de pertença, de 

princípios coletivos. Trata-se portanto de um processo de construção de identidades, que 

inclui, entre outros,  

 

alimentar junto a eles uma ‘consciência coletiva’47 [...] um sentimento subjetivo de 
pertença, produtor de uma identidade específica. [...] é a gestão do vínculo entre os 
princípios gerais e os princípios específicos, cuja articulação conseguida é produtora 
de identidade (ibidem, p. 48).   

 

 

É fundamental considerar que o processo de política aqui é essencialmente constituído 

por relações de poder, que se dão ao longo de sua elaboração e  implementação. Nele estão 

presentes os mais diversos tipos de relações, as quais,  quase sempre contribuem para a 

formação de uma rede “diretamente indexada à elaboração e/ou à mobilização de uma matriz 

                                                 
45 Esta concepção se aproxima de Gramsci, quando ele se refere à questão da ideologia. 
46 Grifos dos autores 
47 Grifos dos autores 
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cognitiva e normativa particular” (ibidem, p.50). Esse é um processo que se apresenta em 

constante construção e por isso mesmo um processo de exercício do poder. 

 

[...] processo de poder [...] pelo qual o ator faz valer e afirma seus interesses. Uma 
relação circular existe com efeito entre lógicas de sentido e lógicas de poder, 
através da qual o ator constrói o sentido que toma o leadership do setor que afirma 
a sua hegemonia, tornando-se legítimo o referencial ou o paradigma em 
conseqüência desta estabilização das relações de força (Ibidem, p. 50). 

 

A instituição do poder, no contexto de um processo de política, faz-se dentro de uma 

dinâmica marcada por “interações e (pelas) relações de força que se cristalizam pouco a 

pouco num setor e/ou num sub-sistema dado” (ibidem, p.50). Nessa dinâmica, um grande 

componente do poder é a palavra. Todo processo de construção de uma matriz cognitiva 

“alimenta ao mesmo tempo, um processo de tomada de palavra (produção e sentido) e um 

processo de tomada de poder (estruturação de um campo de forças)” (ibidem, p.50). Defende 

desse modo esta abordagem, que as políticas públicas operam como um complexo processo 

de interpretação do mundo,  

 

[...]ao longo do qual, pouco a pouco, uma visão do mundo, vai impor-se, vai ser 
aceita, depois reconhecida como ‘verdadeira’ pela maioria dos atores do setor, 
porque ela permite aos atores compreender as transformações de seu contexto, 
oferecendo-lhes um conjunto de relações e de interpretações causais que lhes 
permitem decodificar, decifrar os acontecimentos confrontados   (ibidem, p.50). 

 

A abordagem cognitiva apresenta-se assim como uma tentativa de superação do 

caráter determinista e voluntarista das ações sociais.  Em sua proposição, a análise das 

políticas se dá a partir de uma perspectiva que combina o determinismo cultural, em que “os 

atores não são totalmente livres na sua escolha” e de certa forma de voluntarismo no qual os 

atores “não são totalmente determinados pelas suas estruturas” (ibidem, p.50).  

 

 
 
1.1.2 Um processo de identificação da especificidade de política pública  

 

A proposição teórica utilizada para especificar a política pública, objeto desta 

investigação, assume a concepção cognitiva defendida por Muller&Surel. Nesta formulação 

chama-se a atenção para a complexidade que constitui um processo de política pública. 

Especificar uma política pública implica inicialmente buscar uma possível relação de 
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coerência que pode existir entre diversos elementos de um programa, sobretudo no que se 

refere aos seus objetivos. É também fundamental observar que na especificidade de uma 

política está a questão da evolução do Estado em relação ao modo como se dão as relações 

entre os poderes público e privado. E por fim o modo como acontece o processo de regulação 

dos conflitos e a harmonização dos interesses. Assim expressam estes autores: a especificação 

de política pública pode ser assim agrupada em “um quadro normativo de ação; ela combina 

elementos de força pública e elementos de competência (espertise); ela tende a constituir uma 

ordem local” (ibidem. p. 14). Essas rubricas serão melhor descritas, mesmo  que de modo 

resumido, a seguir. 

 

         O primeiro e fundamental esforço do pesquisador que busca compreender uma política 

pública é, inicialmente, identificar uma possível coerência ou tendência que possa existir 

entre os diversos elementos e medidas, constituindo aquilo que estes autores chamam de 

quadro normativo de ação.   

  

De modo prático, nesse momento da investigação, persegue-se a identificação de 

objetivos que a política pretende atingir. Esses objetivos, alertam estes autores, nem sempre se 

dão de modo direto, podendo estar implícitos ou explícitos. Parte-se então do pressuposto de 

que a identificação de uma política requer um trabalho de reconstrução de toda sua trajetória, 

incluindo objetivos e metas, publicações conceituais, documentos jurídicos, dentre outros, 

como explicam estes autores:  

 

[...] toda política governamental se definirá, antes de tudo, com um conjunto de fins 
a se atingir. [...]  tais fins, ou objetivos,  poderão estar mais ou menos explícitos nos 
textos e nas decisões de governo (o preâmbulo de uma lei por exemplo), detalhando 
os objetivos estabelecidos pelo governo no setor em questão. Às vezes, pelo 
contrário, os fins governamentais permanecerão fluidos, até ambíguos. Isto 
significa que, também lá, os objetivos da ação pública não são dados, mas devem 
construir um trabalho de identificação e reconstrução pelo pesquisador, através, por 
exemplo, do estudo das reuniões interministeriais preparatórias à decisão ou dos 
debates parlamentares (2002,  p. 17). 

 
 

Além disso, definir a estrutura normativa de um plano significa saber quem contribui e 

como contribui para a definição das normas da ação pública. Se o governo, os partidos, os 

eleitores, ou, no caso específico, os agentes da escola (pais, alunos, professores, diretores, 

coordenadores, Gerência de Educação, Secretaria de Educação, Técnicos, COEP, Fundescola, 
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Banco Mundial, entre outros). Nesse estágio da investigação se faz necessário realizar, de 

modo mais ou menos consciente, a reconstrução da estrutura normativa do programa.  

 

De outro modo, se está a afirmar que “analisar a ação do Estado não consiste, 

simplesmente, em estudá-lo como aparelho político administrativo” (ibidem, p. 17). Um 

aspecto a ser observado na constituição desse elemento é, em certo sentido, o caráter 

contraditório que acompanha o processo de formulação das políticas, ou seja, “os tomadores 

de decisão são condenados a perseguir objetivos em si mesmos contraditórios” (Ibidem, p. 

18).  

 

A questão da coerência ou não dos objetivos pode não se revelar de modo suficiente 

nos seus propósitos, decisões e até mesmo nas proposições. Assim, sugerem estes autores uma 

atenção maior, no sentido de buscar uma lógica de sentido das ações, “o trabalho de análise 

deve esforçar-se para colocar à luz as lógicas de ação e em ação as lógicas de sentido no 

processo de elaboração e de implementação das políticas” (Ibidem, p. 18). 

 

 
 Sugerem ainda estes autores que, para especificar a política pública, é necessário 

identificar elementos que “fundamentam a especificidade da ação do Estado” (Ibidem, p. 18). 

A política é tomada, nesse sentido, como expressão do poder público, não limitado ao poder 

como bloco homogêneo e autônomo, mas ao espaço público de decisão.  

 

Considera assim esta concepção, que toda decisão é uma expressão do poder público. 

A análise da política, nessa perspectiva, deve ajudar a demonstrar o que nesse processo de 

decisão é específico do Estado, e que “interações concorreram para a expressão do poder 

público” (ibidem, p. 19).  

 

 De outro modo pode-se perguntar, quais ações propostas pela política afirmam 

funções próprias, prioritárias e de responsabilidade da esfera pública e quais são afirmadas 

como de responsabilidade da esfera privada? Nesse sentido é fundamental ter presente a 

questão da evolução do Estado, frente ao modo como se dão as relações entre os poderes 

público e privado, como afirmam Muller e Surel, “o prisma analítico das políticas públicas 

deve, desse ponto de vista, tornar-se a ocasião de uma interrogação constante sobre a natureza 

evolutiva do Estado e das relações entre o espaço público e privado” (ibidem, p. 19). 
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  Por fim se faz necessário indicar quais são os elementos dessa política pública que 

tendem a se constituir uma ordem local48. A ‘ordem local’ refere-se diretamente à prática de 

indivíduos, grupos e organizações, aqueles atores que são afetados diretamente por ações 

propostas pelo conjunto da política Estatal. São esses atores que, de algum modo, participam 

do processo de decisão da política em seus diversos níveis. É justamente nesses níveis e a 

partir desses atores, que se constrói a ‘ordem local’, ou seja,  a regulação dos conflitos e 

harmonização de interesses.  

 

Toda política assume, de fato, a forma de um espaço de relações interorganizacionais 
que ultrapassa a visão estritamente jurídica que se poderia ter a respeito: uma política 
pública se constitui em uma ‘ordem local’ [...] (ibidem, p. 20).  

 

 

 A definição da política pública está, desse modo, relacionada diretamente ao grau de 

participação dos atores no processo de sua elaboração e implementação. Dois problemas são 

colocados por Muller e Surel, quanto ao grau de implicação dos beneficiários na ação pública, 

relacionados diretamente às modalidades de participação que cada ator exerce, individual ou 

coletivamente nesse processo.  

 

 O primeiro refere-se à capacidade de influência que exerce cada um dos atores no 

processo de política. Ela depende, de um lado, de fatores estruturais, ou seja, da posição desse 

‘ator’ na divisão do trabalho, e de outro, depende “da capacidade do grupo para construir-se 

ator coletivo e mobilizar recursos pertinentes” (Ibidem, p. 21).  

 

 O outro problema é identificar quais são os fatores que determinam a capacidade de 

influência dos atores no processo de elaboração e implementação de política pública. 

Apontam estes autores três tipos de fatores relacionados entre si: os estruturais, relacionados à 

posição que ocupa o ator na divisão do trabalho; da capacidade do grupo em mobilizar 

recursos pertinentes e por fim da aptidão para influir no conteúdo ou na implementação. 

 

Esses fatores podem ser estruturais, quando dizem respeito à posição do ator na 
divisão do trabalho própria ao setor. Eles podem também depender da capacidade do 
grupo para constituir-se ator coletivo e mobilizar recursos pertinentes. A aptidão de 
um ator coletivo, para influir no conteúdo ou na implementação de uma política 

                                                 
48  O termo “ordem local’ faz referência ao conceito difundido por Friedberg, designando ser um constructo 
político relativamente autônomo, que opera em seu  nível, regulando interesses individuais e coletivos. 
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pública, pode com efeito, variar fortemente em função do grau de mobilização que é 
capaz de suscitar [...]  (ibidem.) 

 

 

 A teorização posta por esses autores representa uma significativa contribuição para se 

constituir a identificação do processo político. Neste estudo, de modo particular, ela auxilia a 

elaboração de questões para a coleta de dados na perspectiva oral, de modo a possibilitar 

compreendê-la como um processo complexo de relações reguladas  entre os diversos atores 

sociais envolvidos no espaço público. Deste modo, neste momento do método busca-se-á 

identificar quem efetivamente são os grupos ou organizações afetados diretamente pela 

política de gestão que sustenta o PDE na Escola e em que tempo e condições influenciam a 

formulação dessa política.   

 

No item a seguir, discutir-se-á política pública como discurso e nessa perspectiva 

destaca-se a contribuição de Fairclough, que amplia a possibilidade de análise, tal como 

proposta para esta investigação.  

 

 

1.2  Discurso como modo de apreensão da realidade social 
 

 

Compreende-se que cada vez mais a prática da pesquisa social tende a ser 

essencialmente uma prática de leitura por meio da qual o pesquisador procura revelar como 

vem se dando as relações sociais, vista como um processo complexo e contínuo de interações 

dialéticas.  A natureza dessa modalidade de pesquisa se define tanto pela peculiaridade do 

objeto, qual seja, as inter-relações sociais como também pela  diversidade de abordagens que 

são utilizadas. O fenômeno da vida social, em sua complexidade, é sem dúvida o foco da 

pesquisa social49. De modo geral, entende-se, nesse sentido, que a especificidade dessa 

ciência se caracteriza como “uma pesquisa permanente de questionamentos diante dos fatos e 

fenômenos da vida social” (FERREIRA, 1998, p. 85). 

 

É no campo das ciências sociais e em particular, em estudos da área de educação, que 

a análise de discurso, utilizada como procedimento metodológico, têm possibilitado aos 

                                                 
49 A educação é parte desse fenômeno. 
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pesquisadores, uma maior aproximação com o complexo universo de significados, valores, 

crenças, intencionalidades, entre outros, presentes e exercendo influência nas relações sociais. 

 

Deve-se considerar que no processo político, contexto desta investigação, os discursos 

são essenciais, sobretudo para buscar uma possível legitimidade da ação pública.  Eles se 

fazem presentes e necessários, desde a sua elaboração e no decorrer de sua implementação, 

como afirmação, negação ou reformulação de conceitos que a constitui. A formulação desses 

conceitos, também chamado de processo de formação discursiva, recebe influencia, apoio ou 

até mesmo são destruídos ou alterados por argumentos mais amplos, presentes no espaço da 

ação pública, sobretudo através dos meios de comunicação50.  

 

 Na perspectiva da teoria do discurso, a política é compreendida dentro do contexto de 

sua prática, sujeitas durante todo o seu processo, a serem ‘recriadas’. Essa leitura leva em 

conta o papel ativo que exercem os sujeitos e que sob a política exercem uma ação de 

interpretação e reinterpretação. Assim sendo é no contexto de produção das relações sociais 

que a política pode ser entendida (MAINARDES, 2007).  O resultado desse processo produz 

ou influencia continuamente a criação de novas identidades e de novas práticas sociais. Daí 

porque, para compreender o processo de mudança social, se faz necessário considerar a 

existência de relações de disputa e de resistência.  

 

  Deve-se ressaltar, desde já, que  a concepção referida anteriormente como pós-

estruturalismo, não é em verdade uma oposição frontal ao estruturalismo, mas uma tentativa 

de ampliar a compreensão da linguagem, buscando compreendê-la para além do processo de 

significação51. Trata-se de uma continuidade do estruturalismo, incorporando à linguagem, 

novos elementos tais como a noção de texto (DERRIDA) e de discurso (FOUCAULT)52.  

 

Desse modo, concepções de discurso que se apóiam no pensamento pós-estruturalista, 

tendem a considerar os textos escritos e os discursos, como elementos que interagem na 

                                                 
50 O termo ‘formação discursiva’ consta no pensamento de Foucault (2006; 1993), e procura designar um 
conjunto de enunciados que podem ser associados a um mesmo sistema de regras historicamente determinadas. 
51 O estruturalismo defende que a estrutura só tem sentido se compreendida como um todo. 
52 Derrida faz uma crítica ao estruturalismo de Saussure e Levis Strauss, afirmando que eles não reconheceram o 
lugar histórico e contingente do fenômeno investigado. Derrida’s diz que Saussure’s esquece que linguagem e os 
sons não são iguais em tempos diferentes (HOWANTH, 2000). Foucault afirma que o discurso se dá através de 
um jogo de relações históricas, ou seja, uma forma de poder e de exercício de poder. Não limita a sua noção de 
discurso  à linguagem, mas refere-se genericamente às afirmações e palavras-chaves que reiteradamente se 
apresentam nos textos. 
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realidade, sofrendo controle dos leitores, no caso dos textos e limitados pelo próprio discurso, 

no caso dos discursos53.  

 

A perspectiva do discurso, aqui posta, procura defender que seu significado local tende 

a constituir-se em uma articulação com a superestrutura e em contextos históricos 

particulares, traduzindo-se em regras e convenções específicas.  Isso significa admitir que o 

processo de formação discursiva se desenvolve na medida em que os sujeitos procuram 

interpretar o significado das interações sociais,  pautadas  por relações de força com as quais 

se constrói uma determinada estrutura. Preocupa-se assim a teoria do discurso com a 

compreensão de aspectos que influenciam a mudança em um determinado contexto histórico 

(HOWANTH, 2000) 54. 

 
 

Não se trata, portanto, de tomar a teoria de discurso como uma hermenêutica, pois se 

deve considerar que a teoria do discurso não é simplesmente a reconstrução dos significados 

sociais (idem)55. Diferentemente da hermenêutica, a teoria do discurso se propõe verificar os 

significados, a partir da análise dos processos de construção de forças políticas e de estruturas 

particulares. 

 

No que se refere à questão epistemológica, essa concepção atribui pouca importância à 

comprovação de qualquer hipótese, mesmo porque esta realidade está conectada à prática 

social, que pode ser interpretada por seus atores (idem)56. Desse modo pode-se afirmar que a 

teoria do discurso mostra-se interessada em compreender as relações que foram estabelecidas 

e indicar as razões para tais relações.  

 

                                                 
53 Um exemplo desta perspectiva de discurso pode ser encontrado, por exemplo, em Foucault. Ele propõe 
entender o discurso, a partir de um conceito referencial de análise. Ele “não limita a sua noção de discurso a 
linguagem, mas refere-se mais genericamente às afirmações e palavras chave que reiteradamente se repetem nos 
textos” (MAIRNARDE, 2007, p. 39). 
 
54 Ver texto original: […] discourse theory is concerned with the hermeneutical critique of naturalism. 

Discourse theory is concerned with understanding and interpreting socially produced meanings, rather than 

searching for objective causal explanations, and this means that one of the major goal of social inquiry is to 

delineate the historically specific rules and conventions that structure the production of meanings in particular 

historical contexts. (HOWANTH, 2000 , p.128). 
55 Ver texto original: “discourse theory does not simply attempt to retrieve and reconstruct the meanings of 
social actors […]”. (ibidem, p. 128) 
56Ver texto original: “constitutive theory is thus intimately connected to the social reality it describes and 
interpretes, and cannot be falsified by the accounts of relity it facilitates”. (ibidem, p. 130). 
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Assim sendo, a preocupação da teoria do discurso é entender como os discursos são 

construídos (descrever e explicar), sob que condições eles são produzidos e porque razões eles 

são contestados, construídos e alterados.  Prevalece portanto as condições históricas de 

mudança, ao invés de causas universais (idem)57. Procura-se dessa forma verificar que 

eventos históricos específicos levaram à mudança e porque foram contestados. 

 

 

  1.2.1 O discurso na perspectiva de Norman Fairclough 
 

 

Uma contribuição significativa para a teoria do discurso e para análise de discurso 

como estratégia para a pesquisa social foi elaborada por Norman Fairclough. Sua proposição 

destaca o discurso como prática de poder numa dimensão macro, uma estratégia para a 

construção de um processo de hegemonia.  Afirma uma concepção dinâmica da prática 

discursiva numa relação dialética com a prática social. Vê no processo de disputa pelo sentido 

da palavra e na relação entre elas e das relações entre os sentidos de uma palavra, formas de 

hegemonia. Propõe uma análise de discurso que combina a relevância social com os 

elementos textuais58.      

  

O termo discurso é abordado por este autor como um modo de ação das pessoas sobre 

o mundo e ao mesmo tempo um modo de representação delas sobre suas práticas.  

 

  A proposta de análise de discurso proposta por Fairclough toma como dado principal, 

o texto escrito. Enfatiza ele a necessidade de articular o processo de produção, distribuição e o 

consumo do texto, no contexto dos ambientes sociais, tais como: 

 

[...] econômicos, políticos e institucionais particulares nos quais o discurso é gerado. 
[...] como os textos são produzidos, distribuídos e consumidos em um sentido mais 
amplo, e a natureza da prática social em termos de sua relação com as estruturas e as 
lutas sociais (2001, p. 99).  

 

 A análise do discurso em Fairclough tem como base o que ele chamou de concepção 

tridimensional do discurso. Trata-se de uma concepção ampla de discurso, em que ele propõe 

                                                 
57 Ver texto original: “discourse theorists are concerned with  how, under what conditions, and for what 
reasons, discourses are constructed, contested and change”. (ibidem, p. 131). 
58 Fairclough utiliza-se de conceitos de discurso em Foucalt e intertextualidade de Bakhtin. 
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estabelecer uma relação entre o texto, a prática discursiva e a prática social. Esta concepção 

tem por base as principais tradições analíticas do texto que compreende a dimensão textual, 

lingüística e macrosociológica de análise à prática social.   

 

 Trata-se de um amplo processo que dialoga com três diferentes e relacionados modos 

discursivos: a  análise de textos falados ou escritos, portanto a descrição; a análise da prática 

discursiva, focalizando os processos de produção - distribuição e consumo dos textos; e por 

fim análise dos eventos discursivos como instâncias da prática sócio-cultural. São desse modo 

três dimensões de procedimentos de análise, que pretendem dar conta da descrição e da 

interpretação do discurso, consituindo a concepção tridimensional do discurso. 

 

a) Análise textual – descrição 

 

 Fairclough defende que a análise de discurso é algo não exclusivamente dos 

lingüistas, mas uma atividade multidisciplinar que pode ser realizada por outros profissionais, 

mesmo sem grandes experiência na área, justificando que “não se pode exigir uma grande 

experiência lingüística prévia de seus praticantes do mesmo modo não se pode exigir 

experiência prévia em sociologia, psicologia, política”. A descrição,  primeira e principal 

preocupação do momento de análise, é proposta a ser organizada em quatro itens: 

‘vocabulário’, ‘gramática’, ‘coesão’ e ‘estrutura textual’.  

 

Propõe que, no caso do ‘vocabulário’, o foco da análise seja dada a três diferentes e 

complementares aspectos: a significação, o sentido das palavras e por último os efeitos das 

metáforas. No primeiro aspecto, uma atenção deve ser dada à ‘lexicalização’, ou seja, a 

significação político-ideológica das palavras, que se constituem em cada “mundo em cada 

tempo e épocas diferentes e para grupos de pessoas diferentes” (ibidem, p. 105).  

 

O segundo aspecto refere-se à análise do processo em que se dão disputas de sentidos 

às palavras. Sugere este autor focalizar a análise, no processo de luta por imprimir sentidos 

das palavras, “particularmente como os sentidos das palavras entram em disputa, dentro de 

lutas mais amplas: quero sugerir que as estruturações particulares das relações entre os 

sentidos de uma palavra são formas de hegemonia” (ibidem, p. 105). Deve-se considerar que 

são as ‘lutas mais amplas’ que este autor vai chamar de natureza da pratica social.  
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Aspectos outros de análise como a gramática, objetiva evidenciar palavras combinadas 

em orações e frases. Este aspecto é útil à análise de discurso quando possibilita revelar o 

significado ideacional presente nas orações.  O aspecto da coesão trata da ligação entre 

orações e frases. A coesão ressalta a natureza das frases, que ligadas formam unidades 

maiores, os textos. A ligação procede pelo uso de sinônimos próximos, pronomes, 

conjunções, etc. No que se refere à análise da estrutura textual, ela evidencia as propriedades 

organizacionais de larga escala dos textos, a arquitetura, o planejamento dos textos. (ibidem). 

 

b) Análise da prática discursiva - Interpretação 
 

A dimensão de análise proposta para a prática discursiva sugere focalizar os processos 

de produção - distribuição e consumo dos textos e a natureza desses processos discordando 

dos fatores sociais presentes. Fairclough apresenta sete dimensões de análise para esta etapa 

do processo: produção, distribuição, interpretação, contexto, força, coerência e 

Intertextualidade. 

 

O destaque aqui é dado ao processo de produção e interpretação do discurso, como 

sendo mediado por dimensões ‘sociocognitivas’ específicas. Ou seja, considera ele que os 

participantes da prática discursiva trazem para o discurso recursos que  já têm interiorizado. 

Esses recursos aparecem na análise como ‘traços’ para a produção e pistas para a 

‘interpretação’. Esses recursos e a prática social dos produtores e interpretes do discursos 

acabam por restringir num ‘sentido duplo’ o discurso. Essa restrição ou de outro modo o 

processo de regulação ao discurso decorrem59:  

 

[...]  recursos disponíveis dos membros [...] e pela natureza específica da prática 
social da qual fazem parte, que determina os elementos dos recursos dos membros a 
que se recorre e como (de maneira normativa, criativa, aquiescente ou opositiva) a 
eles se recorre (ibidem, p. 109). 

 

Um aspecto fundamental na perspectiva do quadro tridimensional para análise de 

discurso, sugere Fairclough, “é a tentativa de exploração dessas restrições especialmente a 

segunda” (ibidem, p. 109), ou seja, a natureza dos princípios que estão por traz das restrições 

impostas ao discurso. Ressalta ainda que para isso é necessário se “fazer conexões 

explanatórias entre a natureza dos processos discursivos em instâncias particulares e a 

natureza das práticas sociais de que fazem parte” (ibidem, p. 109).  Nesse sentido um aspecto 

                                                 
59 Regulação, no sentido utilizado por João Barroso (2003). 
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de análise é determinar quais os recursos dos produtores ou interpretes do discurso que 

interferem e como interferem na prática discursiva.  

 

Quanto à dimensão de análise ‘contexto’,  se faz necessário  investigar os “princípios 

interpretativos que são usados para determinar o sentido que permite compreender o 

investimento político e ideológico de um tipo de discursos” (ibidem, p. 113).  De outro modo 

a dimensão de ‘força’ do texto pode ser percebida a partir “de seu significado interpessoal, a 

ação social que realiza,  que ‘ato (s) de fala’ desempenha (dar uma ordem, fazer uma 

pergunta, ameaçar, prometer, etc.)” (ibidem, p. 113). A ‘coerência’, como dimensão de 

análise, enfatiza não só uma propriedade dos textos, mas uma propriedade das interpretações. 

A questão da coerência está no sentido de que o texto, como um todo, tem de transmitir ao 

leitor.   

 

Um texto só faz sentido para alguém que nele vê sentido, alguém que é capaz de 
inferir essas relações de sentido na ausência de marcadores explícitos. [...] Os textos 
estabelecem posições para os sujeitos interpretes que são ‘capazes’ de compreende-
los e capazes de fazer as conexões  e as interferências de acordo com os princípios 
interpretativos relevantes necessários para gerar leituras coerentes (ibidem, p. 113). 

 

 

Para além das dimensões de análise propostas até então, Fairclough atribui um maior 

destaque à dimensão da intertextualidade. Explica este conceito como a “a propriedade que 

tem os textos de ser cheios de fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados 

explicitamente ou mesclados e que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente e 

assim por diante” (ibidem, p. 114).  É como se em alguns casos, textos são transformados em 

outros textos. 

 

Deve-se considera que ele propõe uma análise de discurso na perspectiva de um 

estudo da mudança social. Assim, a leitura analítica que aponta a dimensão da 

intertextualidade se propõe a enxergar no processo de produção, distribuição e consumo de 

texto, elementos substanciais para a compreensão da mudança discursiva. Em relação ao 

processo de produção, a análise intertextual pode contribuir para a reconstrução do processo 

histórico responsável pela produção do texto. No que se refere à etapa do processo de 

distribuição, essa perspectiva possibilita analisar a transformação pela qual o texto passou em 

toda sua constituição. Assim pode-se entender que  a intertextualidade “é útil na exploração 

de redes relativamente estáveis em que os textos se movimentam, sofrendo transformações 
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previsíveis ao mudarem de um tipo de texto a outro (por exemplo, os discursos políticos 

freqüentemente se transformam em reportagens)” (ibidem, p. 114).  No tocante ao processo de 

consumo, é possível acentuar a contribuição dos outros textos utilizados pelo interprete para a 

interpretação.  Desse modo “uma perspectiva intertextual é útil ao acentuar que não é apenas 

‘o texto’, nem mesmo apenas os textos que intertextualmente o constituem, que moldam a 

interpretação, mas também os outros textos que os intérpretes variavelmente trazem ao 

processo de interpretação” (ibidem, p. 114).   

 

  

c) Análise da prática social – Interpretação 
 
 

Nesta dimensão da teoria tridimensional, o discurso é tomado como prática social, 

permeado de relações que envolvem aspectos ideológicos e processos de luta de poder, 

caracterizado como prática de hegemonia.   

 

A visão deste autor acerca de ideologia faz a conexão de sentidos e significações com 

as relações de produção e de dominação60.  Afirma, nesse sentido que no interior do discurso 

a questão da ideologia é entendida como “significações/construções da realidade [...] em que 

determinados usos da linguagem e de outras ‘formas simbólicas’ são ideológicos, isto é, os 

que servem, em circunstâncias específicas para estabelecer ou manter relações de dominação” 

(ibidem. p. 117).   

 

Embora se dê grande importância à questão ideológica, sobretudo no momento em que 

ela atinge o senso comum, atingindo aí uma significativa eficácia nesse estágio, Fairclough 

afirma que a ideologia não deve ser muito enfatizada, pois como dimensão da prática 

discursiva, as ideologias estão postas a serem “remoldadas” no contexto da “reestruturação ou 

da transformação das relações de dominação” (Ibidem, p. 117).    

 

                                                 
60 O conceito de ideologia tem sido influenciado segundo Fairclough por três diferentes posições: a primeira, de 
que tem existência material nas práticas das instituições, que abre o caminho para investigar as práticas 
discursivas como formas materiais de ideologia. Segundo, que a ideologia ‘interpela os sujeitos’, que conduz a 
concepção de que um  dos mais significativos ‘efeitos ideológicos’ [...] é a constituição de sujeitos. Terceiro, a 
inserção de que os ‘aparelhos ideológicos de estado’ (instituições tais como educação ou mídia) são ambos locais 
e marcos delimitadores na luta de classe, que apontam para a luta no discurso e subjacente a ele como  foco para 
uma análise do discurso orientada ideologicamente (2001, p. 117) 
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 Considera ainda que a ideologia não aparece diretamente nos discursos. Embora bem 

justificados, sobretudo nos textos de formulação das políticas, “não é possível ler ideologias 

nos textos”, essas decorrem da interpretação dos textos “os textos estão abertos a diversas 

interpretações que podem deferir em sua importância ideológica” (ibidem, p.119).  

 

Fairclough propõe uma questão que considera chave: Perceber se a ideologia se 

origina da estrutura ou do evento61. Na verdade a origem da ideologia se dá em ambas, na 

estrutura e no evento, por isso a saída que ele propõe é encontrar “uma explicação satisfatória 

da dialética de estruturas e eventos” (ibidem, p.118). 

 

Se a ideologia não está explícitada nos textos políticos, sugere este autor, deve-se 

busca-la nas estruturas isto é, nas ordens de discurso, que constituem o resultado de eventos 

passados como nas condições para os eventos atuais e nos próprios eventos quando 

reproduzem e transformam as estruturas condicionadoras.  

 

  A posição de Fairclough acerca dos efeitos da ideologia sobre o discurso é dialética. 

Ele reafirma a capacidade crítica dos sujeitos frente às relações de produção e dominação. 

Mesmo que, por um lado, reconheça a presença da ideologia nas práticas discursivas, “à 

medida que incorporam significações que contribuem para manter ou reestruturar as relações 

de poder,” (ibidem, p. 121), por outro defende o posicionamento criativo dos sujeitos, quando 

afirma: “[...] posicionados ideologicamente, mas são capazes de agir criativamente no sentido 

de realizar suas próprias conexões entre as diversas práticas e ideologias a que são expostos e 

de reestruturar as práticas e as estruturas posicionadoras” (ibidem, p. 121). 

  

  

1.2.1.1  A prática discursiva como prática de hegemonia 
 

 

A proposta de Fairclough, como se observa, apóia-se no princípio de que a prática 

discursiva se realiza na percepção da luta de poder como hegemonia e sua evolução como luta 

hegemônica.  Esta terceira dimensão de análise discute uma concepção de discurso em relação 

ao poder.  

                                                 
61 Evento, refere-se a autoria da ideologia ( agência ou sujeito ) considerando que o discurso em si  não revela a 
ideologia. 
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 O sentido dessa categoria, como elemento teórico para análise de discurso, está 

fundamentado em quatro aspectos constitutivos, quais sejam: sua função centrada na 

liderança, no poder, na capacidade de integração e no foco sob a luta mais ampla. De outro 

modo, pode-se dizer: a) hegemonia como uma liderança e como dominação (econômica, 

política, cultural e ideológica); b) hegemonia como poder sobre a sociedade, que é atingido 

apenas parcialmente ou temporariamente;  c) hegemonia como construção de alianças, no 

sentido de integração por concessões ou meios ideológicos de ganhar seu consentimento; d) e 

hegemonia como um foco constante de luta sobre pontos de “maior estabilidade entre classes 

e blocos para construir manter e romper aliança”  uma luta que se localiza “em uma frente 

ampla, incluindo vários setores da sociedade civil (educação, sindicatos e família) entre 

diferentes níveis e domínios” (ibidem, p. 122). 

 

O conceito original de hegemonia, pensado por Gramsci, constitui um processo 

específico de construção da vontade ou do querer coletivo, seja na dimensão política ou nas 

diversas dimensões da vida cultural62. O processo que ele chamou de luta hegemônica, 

“localiza-se em uma frente ampla, que inclui as instituições da sociedade civil (educação e 

sindicatos, família), com possíveis desigualdades entre diferentes níveis e domínios” (ibidem, 

p.122). 

 

  A hegemonia no discurso, como já referida anteriormente, se constitui como ordem do 

discurso, “faceta discursiva do equilíbrio contraditório e instável” (ibidem, p. 123). Ela se faz 

presente realizando funções necessárias à ordem do discurso, como a “articulação e 

rearticulação das ordens dos discursos, [...] a prática discursiva, a produção, a distribuição e o 

consumo, como também a interpretação de textos” (ibidem. p. 123).  Esses marcos 

contribuem “em graus variados para a reprodução ou a transformação não apenas da ordem de 

discurso existente, [...] mas também das relações sociais assimétricas existentes” como 

explica Fairclough, isso acontece pela “ maneira como os textos e as convenções prévias são 

articuladas na produção textual)” ibidem,  p. 124). 

 

                                                 
62 O conceito de hegemonia em Gramsci não se encontra  esquematicamente em nenhum trecho de sua grande 
obra. O que se pode entender é que este conceito foi sendo enriquecido, ampliado e reforçado pelo seu exame 
crítico de uma ampla variedade de questões. Assim, para se chegar a uma compreensão integral desse conceito, 
deve-se empreender precisamente uma leitura cuidadosa de todos os cadernos segundo a cronologia de redação 
(BUTTIGIEG,  2003, p. 40-41). 
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Fairclough chama a atenção para a área de ação da luta hegemônica. Ela acontece na 

articulação e rearticulação de ordens de discurso. Desse modo, “a prática discursiva, a 

produção, a distribuição e o consumo (como também a interpretação) de textos são uma faceta 

da luta hegemônica que contribui em graus variados para a produção ou a transformação não 

apenas da ordem de discurso [...] mas também das relações sociais assimétricas existentes” 

(ibidem, p.123-124).  

  

 Este autor destaca uma grande influência que exercem as instituições particulares na 

sustentação da maior parte do discurso. Afirma que a luta hegemônica, mediada pela 

articulação e rearticulação da ordem do discurso, acontece, sobretudo “em instituições 

particulares (família, escolas, tribunais da justiça, etc.) e não em nível da política nacional” 

(ibidem, p. 124). Entende que é exatamente na ordem discursiva local, que se exerce o poder 

impondo alguns consentimentos, chamados por ele de Modelos ou Matriz. Coloca em questão 

o sentido da luta que se quer obter. Assim a hegemonia passa desse modo pelo convencimento 

de instituições locais acerca de seu significado e de  seu sentido. Como afirma Faiclough, 

hegemonia como poder “requer um grau de integração de instituições locais e semi-

autônomas e de relações de poder, de tal modo que as últimas sejam parcialmente moldadas 

por relações hegemônicas” (ibidem, p.125)63.  

 

A possibilidade de mudança discursiva tem relação com a natureza da prática social. 

Os eventos discursivos podem contribuir no processo hegemônico de diferentes maneiras, seja 

para preservar, seja para reproduzir. Nesse sentido “as relações e as hegemonias tradicionais 

de gênero pode, portanto, ligar-se a convenções problematizadas, ou seja, uma contribuição 

para a transformação dessas relações mediante a luta hegemônica” (Ibidem p.125).  

 

  
 A tese de Fairclough é que a mudança social e cultural tem uma relação dialética com 

a mudança discursiva ou a ordem de discurso. Nesse sentido explica que os processos de 

mudança ocorrem nos eventos discursivos, que, rearticulados, afetam a ordem de discurso. 

 

                                                 
63 Ordens de discurso aqui se refere as configurações de elementos mais ou menos estáveis – no caso dos textos, 
se centra sobre a sua intertextualidade e como se articulam com as convicções prévias.   A diferença entre matriz 
e modelo é de que o primeiro é uma forma de analisar a própria prática discursiva como um modo de luta 
hegemônica, que reproduz, reestrutura, ou desafia as ordens de discurso existentes (Fairclough, 2001). 
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O que provoca então o processo de mudança é o processo de problematização de 

conceitos em relação às convenções, realizado por produtores ou intérpretes. O resultado da 

problematização é o que Fairclough chama de ‘dilemas’64. A solução para esses ‘dilemas’, 

quando inovadores, criativos, provocam a mudança discursiva. Nesse sentido a mudança 

discursiva significa uma transgressão da convenção. Na análise textual esse fenômeno pode 

ser observado no processo de intertextualidade ou seja, a partir de elementos históricos, criar 

novas convenções novas combinações, como explica: 

  
A intertextualidade e, portanto a historicidade inerente da produção e interpretação 
pessoal [...] constituem a criatividade como opção. A mudança envolve formas de 
transgressão, o cruzamento de fronteiras, tais como a reunião de convenções 
existentes em novas combinações ou a sua exploração em situações que geralmente a 
proíbem (ibidem, p. 127). 
 

 
 O que dá sentido ao processo de transgressão são as lutas estruturais, porque elas 

evidenciam as contradições presentes nas convenções discursivas. Desse modo, a mudança 

discursiva depende da natureza da prática social e do modo de resolução dos ‘dilemas’, como 

afirma: 

  

O que decisivamente determina a forma como essas contradições se refletem em 
eventos específicos é a relação desses eventos com as lutas que se desenvolvem ao 
redor das contradições. [...] Os processos sociocognitivos serão ou não inovadores e 
contribuirão ou não para a mudança discursiva, dependendo da natureza da prática 
social (ibidem, p. 127-128). 

 
 

As novas hegemonias do discurso aparecem quando os textos são alterados, 

modificados, mesmo que apenas em algumas de suas partes. O efeito da mudança é percebido 

pelos interpretes, no seu todo, toda vez que o texto, por ser alterado, se  apresenta 

contraditório ou inconsistente. 

 
 

Na dimensão textual do discurso, a mudança deixa traços nos textos, na forma da co-

ocorrência de elementos contraditórios ou inconsistentes. [...] À medida que uma tendência 

particular de mudança discursiva se estabelece e se torna solidificada em uma nova convenção 

emergente, o que é percebido pelos interpretes num primeiro momento, como textos 

estilisticamente contraditórios, perde o efeito de ‘colcha de retalhos’ passando a ser 

                                                 
64 Grifos do autor. 
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considerado ‘inteiro’. Tal processo de naturalização é essencial para estabelecer novas 

hegemonias na esfera do discurso (ibidem, p. 128). 

 
 
A mudança da ordem de discurso se faz, nesse sentido, quando os produtores e interpretes 

combinam novas convenções, de modo cumulativo e inovador. Esse processo, entendido com 

uma inovação discursiva, resulta na articulação de novas hegemonias discursivas.  

 

[...] a medida que os produtores e os interpretes combinam convenções discursivas, 
códigos e elementos de maneira nova em eventos discursivos inovadores estão, sem 
dúvida, produzindo cumulativamente mudanças estruturais nas ordens de discurso: 
estão desarticulando ordens de discurso existentes e rearticulando novas ordens de 
discurso, novas hegemonias discursivas (ibidem, p. 129).  

 
 
  

Como se observa, para explicar a mudança social e cultural, Fairclough propõe um 

quadro analítico vasto para a análise do discurso, em que combina a relevância social  com 

elementos textuais.  

 
 
 
Percurso metodológico 
 

 

 Considerando a abordagem de Muller & Surel (2002) e de Fairclough (2001), o 

processo de análise indicado para este estudo constitui, sobretudo, um processo de 

identificação, descrição e de interpretação dos discursos, a partir da relação entre os textos e a 

prática social. Tem-se presente, por outro lado, que as questões da prática da análise de 

discurso não podem seguir um esquema geral único, pois depende dos propósitos e 

particularidades da amostra. Assim, os procedimentos, aqui postos, não foram tomados como 

um esquema fixo e sim utilizados oportunamente.  

 

Utilizando-se da concepção tridimensional do discurso, defendida por Fairclough,, 

procura-se buscar nos textos escritos e orais, utilizados como enunciados da política do PDE, 

quais as mudanças que estão sendo propostas e porque elas estão sendo afirmadas.  

 

 Faz-se necessário recordar que a principal preocupação de Fairclough, no processo de 

análise, é entender o processo de mudança provocada no decorrer do processo de política. 
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Nesse sentido procurou-se colocar em contínua relação dialética, a análise de textos com a 

análise da prática social. Deve-se levar em conta que, tal como propõe Fairclogh, as três 

dimensões de análise, (a prática discursiva , análise de texto e a prática social) estão 

superpostas. Tem-se asssim, como princípio, de que é a prática que legitima o discurso e, ao 

mesmo tempo, o discurso é uma parte dela. 

 

Na etapa inicial da análise e da descrição, tomou-se como foco fundamental a busca de 

sentido ou de significação das palavras nos discursos,  procurando evidenciar aspectos 

político ideológico, que as palavras foram assumindo. Observou-se, ainda, as formas de 

hegemonia presentes nos processos e nas relações em que o sentido das palavras foi 

disputado. Buscou-se assim identificar quais as ‘lutas mais amplas’  estão por trás da guerra 

pela ressignificação das palavras. Lembrando Fairclough, deve-se considerar que “as 

estruturações particulares das relações entre os sentidos de uma palavra são formas de 

hegemonia” (2001, p. 105) e  por outro lado, as ‘lutas mais amplas’ podem ser identificadas 

na prática social.  

 

Na segunda etapa, a análise da prática discursiva, (a interpretação), levou-se em 

consideração que o processo de produção e interpretação do discurso é mediado por 

dimensões ‘sociocognitivas’, em que os participantes da prática discursiva trazem para o 

discurso, recursos interiorizados para o processo de interpretação. Assim, nessa etapa, 

procurou-se identificar pistas para a interpretação, a partir de  ‘traços’ ou princípios 

defendidos pelos produtores e interpretes do discurso, que são, de certo modo, responsáveis 

por impor ‘restrição’ ao discurso. 

 

Assim sendo, nessa segunda etapa, o propósito foi investigar os princípios que 

estavam por trás das restrições impostas ao discurso. E mais significativo ainda, foi identificar 

que ‘recurso’ utilizado por membros produtores ou interpretes interferiram e como 

interferiram na constituição do discurso.  

 

Um aspecto fundamental da análise nesse momento foi proceder à leitura dos textos na 

perspectiva da intertextualidade. Essa dimensão de interpretação contribuiu para rememorar o 

processo de produção do discurso, enquanto reconstrução do processo histórico em que o 

texto foi elaborado. Nesse sentido, se procurou analisar a transformação pela qual o texto 

passou em toda sua constituição, (distribuição) e por fim permitiu identificar a contribuição 
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dos outros textos utilizados pelo interprete para a interpretação (consumo). A partir dessa 

leitura historica, inerente à perspectiva da  intertextualidade, foi possível identificar a 

existência ou não de práticas criativas, capazes de alterar o discurso, na direção da mudança 

discursiva, e sua interligação a processos mais amplo de mudança cultural e social.  

 

Na terceira etapa de análise (interpretação), se fez uma leitura do discurso como 

prática social, permeado de relações que envolvem aspectos ideológicos e de luta de poder, 

caracterizando-o assim, como prática de hegemonia.  Na perspectiva dialética proposta por 

Fairclough (2001), reafirma-se a capacidade crítica dos sujeitos frente às relações de produção 

e dominação, “no sentido de realizar suas próprias conexões entre as diversas práticas e 

ideologias a que são expostos e de reestruturar as práticas e as estruturas posicionadoras” 

(ibidem, p. 121).  

  

 A hegemonia no discurso, a própria ordem do discurso, realiza funções de articulação 

e rearticulação, de modo a reproduzir ou a transformar o discurso e as relações sociais 

existentes. Deve-se considerar, nesse sentido, que a luta para se obter uma hegemonia passa 

pelo convencimento de instituições locais acerca de significados e sentidos, integração de 

instituições locais ‘semi-autônomas’ à luta empreendida. Não se deve perder de vista que é 

nesse processo de luta que se vai ampliando a influencia da sociedade civil nas decisões de 

interesse público, que origina o Estado Ampliado. 

 
  Portanto, a análise nessa etapa, ocupou-se em identificar conceitos chaves que estão 

em questão, provocando e alimentando o processo de mudança discursiva. Entendendo-se que 

a mudança surge com as soluções apresentadas à problematização de conceitos, soluções 

essas, de caráter inovador, criativo, e por si representam ações de transgressão à ordem 

discursiva.  

  

A constituição do corpus: documentos e entrevistas 
 
 

  O Corpus desta investigação foi constituído por uma amostra dos discursos 

produzidos pelo governo e pela sociedade civil, no período de 1997 a 2007, acerca da política 

do PDE no Brasil, em Pernambuco e de modo particular, a partir de 1999, na região da Mata 

Norte do Estado de Pernambuco, difundidos em textos e por meio do processo de entrevistas.  
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Em relação aos textos utilizados nesta investigação, a sua contribuição se deu na 

perspectiva de situar a política na sua constituição no âmbito nacional, de modo a 

compreender como ela foi se desenhando no Estado de Pernambuco, e, em nível local, a partir 

dos documentos elaborados pelas escolas, como elas interpretam esta política. A seguir 

apresentam-se essas fontes em modo de citação.  

 

  

a) Documentos referenciais, conceituais, sobre gestão educacional publicados pelo 

MEC, FNDE, FUNDESCOLA, Banco Mundial, Assessores de Instituições 

Multilaterais, e por setores organizados da sociedade civil, publicados no âmbito 

nacional.  

 

AMARAL SOBRINHO, 2001;; BANCO MUNDIAL, 2004; BANCO MUNDIAL, 

2002; BRASIL.MEC.FNDE.FUNDESCOLA, 2007; BRASIL, 2007c; 

BRASIL.MEC.FNDE.PDDE, 2006;  

BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA, 2006a; 

BRASIL.MEC.FNDE/DIPRO.FUNDESCOLA,2006b; 

BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA,2006c; 

BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA, 2006d; BRASIL.FNDE.DIPRO, 

2006e; BRASIL.MEC, 2005; BRASIL.FNDE, 2004;  BRASIL.MEC.SEB, 2004b;  

BRASIL, 2001; CONED II - PNE, 1997; HORN,  2002; XAVIER& AMARAL 

SOBRINHO, 2005;  XAVIER& AMARAL SOBRINHO, 1999;  

 

b) Documentos da política educacional publicados por governos e pelo Sindicato de 

Professores da rede estadual no âmbito do Estado de Pernambuco no período de 1995 

- 2007:   

 

PERNAMBUCO, 2006; PERNAMBUCO, 2005; PERNAMBUCO, 2004; 

PERNAMBUCO, 2003a; PERNAMBUCO, 2003b; PERNAMBUCO, 2002a; 

PERNAMBUCO, 2002b; PERNAMBUCO, 2002c; PERNAMBUCO/SEE-PE, 1996; 

PERNAMBUCO, 1996; SEE/PE, 1998; SEE/PE, 1997a; SEE/PE, 1997b; SEE-PE, 1996; 

SEDUC, 2004; SEDUC, 2008; SINTEPE, 2000; 

 

     c) Documentos produzidos no interior da escola acerca da política do PDE: 
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    O Plano de Desenvolvimento da Escola, o seu respectivo Plano de Melhoria da 

Escola e o Projeto Político Pedagógico. Na escolha desses documentos, levou-se em conta 

os seguintes critérios: O mais recente PDE produzido na escola, o PDE que efetivamente 

recebeu financiamento do Fundescola e o mais recente Projeto Político Pedagógico da  

escola.  

 

Esses documentos e textos encontram-se referenciados no item ‘DOCUMENTOS E 

TEXTOS ANALISADOS’, na parte final deste relatório, localizado após as Referências.   

 

  A segunda parte do corpus desta pesquisa foi constituída por elementos na 

forma oral, coletados por meio de entrevistas. Deve-se recordar que no processo de 

investigação social, as entrevistas têm sido consideradas como um recurso a mais para 

estimular a interpretação e possibilitar a inclusão de outros elementos que não foram 

revelados pelos textos. Elas compõem, nesse sentido, um conjunto de textos, que 

contribuem significativamente para o processo de descrição e análise, possibilitando ao 

pesquisador uma melhor compreensão dos dados da política.  

 

  A escolha dos entrevistados para este estudo procurou incluir discursos de sujeitos 

que detêm conhecimentos diretos ou indiretos da política do PDE, nas  diversas instâncias, 

conforme a seguir: representações políticas, pedagógicas ou administrativas das esferas do 

Governo Federal e Estadual; representações políticas, pedagógicas ou administrativa das 

escolas pesquisadas; sujeitos com ligação direta ou indireta na implementação da política do 

PDE em qualquer esfera. Assim, foram selecionadas as seguintes representações:  

 

i) Da esfera do Governo Federal: 

 

- Dirigente do Fundescola em Brasília; 

- Consultor do MEC/SECAD/CGEC; 

- Supervisores do Fundescola responsáveis pela implantação e avaliação do PDE em 

Pernambuco; 

 

 ii) Da esfera do Governo Estadual: 
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- Representante da SEDUC ligado ao PDE ;  

- Um representação da coordenação do EDUQ (Programa Educação com Qualidade) 

da SEDUC; 

- Um representação da Gerência Regional de Educação da Mata Norte (GRE), ligado a 

coordenação das ações do PDE na região;   

- Um representante do poder legislativo; 

 

 iii) Representação das escolas que implementaram o PDE : 

 

- Diretor ou vice-diretor da escola; 

- Coordenador do PDE na escola; 

- Representantes do Conselho Escolar; 

- Professores envolvidos direta/indiretamente no PDE; 

 - Servidor técnico administrativo envolvido no PDE; 

 

  Foram entrevistados um total de 23 sujeitos, dentro do quadro referido. Deve-se 

considerar desde já, o limite sobre o alcance de cada um dos entrevistados em relação ao 

tempo histórico de cada um na função que ocupam ou ocuparam nas suas respectivas 

instituições. Não repercute nesse sentido a totalidade do tempo histórico que corresponde a 

esta pesquisa, conforme período de atuação mencionado no quadro a seguir. 

 

Quadro 01 – Listagem e caracterização dos entrevistados 
 

 
Modo de citação 

Instituição  
de  

origem 

Função 
que desempenha na instituição 

 
Data da 
entrevista 

Escola1a Escola Coordenador escolar (2002-2003 
e 2006-2007) 

20.11.2007 

Escola1b Escola Professor  20.11.2007 
Escola1c Escola Professor 21.11.2007 
Escola1d Escola Professor 22.11.2007 
Escola2a Escola Coordenador escolar (2005-

2007) 
22.11.2007 

Escola2b Escola Professor 22.11.2007 
Escola2c Escola Professor 23.11.2007 
Escola3a Escola Coordenador (2005-2007) 23.11.2007 
Escola3b Escola Professor 23.11.2007 
Escola3c Escola Professor 24.11.2007 
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Modo de citação 

Instituição  
de  

origem 

Função 
que desempenha na instituição 

 
Data da 
entrevista 

Escola4 Escola Entrevista coletiva com seis 
professores e a  
vice-diretora (2004-2007) 

27.11.2007 

EDUQ EDUQ 
/SEDUC 

Coordenador executivo 
(2005-2007) 
Contrato temporário 

20.12.2007 

SEDUC Secretaria de  
Educação 
do Estado de  
Pernambuco 

Chefia de Unidade de 
capacitação de gestores 
(2000 – 2007 ...) 
Servidora de carreira 

20.12.2007 

GRE Gerência 
Regional de 
Educação 

Coord. de Projetos 
(2004-2007) 
Servidora de carreira  

15.01.2008 

COEP1 COEP Supervisor técnico 
1998-2007 

05.07.2007 

COEP2 COEP Supervisor técnico 
1998-2007 

12.12.2007 

COEP3 COEP Supervisor pedagógico 
1998-2007 

 
12.12.2007 

COEP4 COEP Supervisor técnico 
1998-2007 

12.12.2007 

DIRIGENTE 
/Fundescola 

Fundescola Exerceu a direção do Fundescola 
em 2004. 

19.12.2007 

MEC/SECAD SECAD   Dirigente municipal de 
educação do município do Cabo 
de Santo Agostinho, RMR do 
Recife, no período de 1998-2002. 
Consultora MEC/SECAD/CGEC 
- Coordenação Geral da 
Educação do Campo, integrou o 
governo Lula  em (2003-2006, 
2007- ...) 

24.01.2008 

Tereza Leitão Câmara dos 
Deputados 

Professora da rede pública 
estadual; Presidente do  
Sindicato dos Professores – 
SINTEPE por dois mandatos 
(1998-2002),  
Eleita deputada estadual por dois 
mandatos (2003-2006) e (2007- 
2010). 
Presidente da comissão de 
educação da Assembléia 
Legislativa de Pernambuco. 
 

05.12.2007 
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Nesse procedimento, utilizou-se o modelo de entrevista semi-estruturada. Elas foram 

realizadas, inicialmente, por perguntas previamente elaboradas, na modalidade aberta, de 

modo a permitir que, durante esse processo, fossem sendo colocadas novas questões, visando 

complementar e até facilitar o processo de exposição dos discursos. 

 

 Essa etapa foi orientada pelo princípio de que o uso de entrevistas, nas investigações 

de abordagens qualitativas, pode ser tomado como uma estratégia dominante e/ou 

complementar para recolha de dados, auxiliando nos casos em que haja a analise de 

documentos, como no caso em tela. 

 

 No processo de entrevistas, procurou-se estabelecer uma relação de interação com os 

entrevistados, dado que não houve imposição de uma ordem rígida das questões. Assim, 

procurou-se garantir que o entrevistado tivesse a liberdade de falar sobre o tema proposto com 

base nas informações que ele detinha.   

 

 O uso da entrevista, como processo complementar de coleta de dados, contribuiu 

também para se desenvolver, ao mesmo tempo, um processo de analise de dados, 

estabelecendo assim, um sistema de retro-alimentação dessas duas instâncias indissociáveis da 

pesquisa, na perspectiva de que: 

 

(...) a Coleta de Dados e a Análise dos Dados uma etapa no processo da pesquisa 
qualitativa, ou duas fases que se retro-alimentam constantemente, só didaticamente 
podemos falar, em forma separada, deste tríplice enfoque no estudo de um fenômeno 
social. Isto quer dizer que qualquer idéia do sujeito, documento etc. é imediatamente 
descrita, explicada e compreendida, à medida que isso seja possível, na perspectiva da 
técnica da triangulação (TRIVINOS, 1987. p.139). 

 

As principais questões que pautaram as entrevistas intentaram aprofundar o processo 

de identificação da política, conforme aporte teórico de Miller&Surel (2002), que será 

mencionado no próximo capítulo, procurando evidenciar os seguintes aspectos:  

 

a) O processo de implantação do PDE e sua vinculação com outros programas, tais 

como o PDDE e o PROGESTÃO; b) a relação entre os entes estatais de gestão, bem como a 

influencia do Banco Mundial, o papel das diferentes entidades; c) os objetivos do PDE e os 

objetivos da escola local – se aproximam ou se distanciam; d) a utilização dos recursos do 

PDE, frente às prioridades da escola; e) o processo de adesão e o acompanhamento do PDE, 
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que mudanças provocou;  f) o modelo de gestão do PDE e a gestão da escola; g) o conceito de 

qualidade da educação no PDE e a proposição Estadual e local; h) a relação do PDE com o 

Projeto Político Pedagógico. i) a mobilização dos atores da escola a partir do PDE. 

  

Todas as entrevistas foram transcritas e as citações de seu conteúdo estão distribuídas 

no decorrer dos capítulos. Espera-se, com esses procedimentos, registrar aspectos importantes 

das narrativas, bem como possibilitar que todas as expressões possam ser analisadas, dentro 

de sua rede de significações possíveis.   

 

 Critérios para escolha do campo de amostragem   

 

Este estudo foi realizado em escolas localizadas na Região da Mata Norte de 

Pernambuco. Esta região, parte do conjunto da região da Mata de Pernambuco, conforme 

destacada no Mapa 01, colocado no final deste parágrafo foi escolhida por diferentes 

aspectos, a saber: Pela proximidade da região com o ambiente de trabalho acadêmico do 

pesquisador; pela necessidade de estudos mais consistentes acerca dessa política 

educacional nesta região, tendo em vista a existência, apenas, de trabalhos monográficos, 

em nível de especialização, que abordam superficialmente aspectos desse problema; pela 

preocupante condição social, revelada entre outros, por indicadores de baixos IDH, que 

coloca esta região entre as mais pobres no Estado de Pernambuco, afetada historicamente 

por uma economia marcada pela monocultura da cana-de-açúcar, em declínio desde a 

década de 1970; pelos baixos índices de aprendizagem dos alunos desta região, 

apresentados, segundo critérios utilizados para a avaliação da educação básica nacional, 

como por exemplo, a Prova Brasil de 2006, SAEB, compilados no IDEB de 2005 e 2007.  
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Mapa 01 – Mesorregião da Mata Pernambucana  

                   Fonte: CONDEPE/IBGE, 1989. 
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Apesar de uma grande diversidade de experiências educativas vividas nas instituições 

escolares dessa região, hoje, chegando próximo de 70 escolas da rede estadual, ainda é 

insignificante o número de trabalhos acadêmicos, sobretudo em nível de pós-graduação 

strictu sensu, acerca dos reflexos e significados provocados por políticas públicas 

específicas, sobretudo as implementadas pelo Governo Federal nas últimas décadas. Por 

essas e outras razões, considera-se pertinente este estudo, que procura analisar o PDE da 

escola, no contexto histórico dos últimos 10 anos nessa região. 

 

 Para este estudo foram selecionadas 04 escolas vinculadas a rede estadual de 

educação, sob a jurisdição da GRE (Gerência Regional de Educação) da Mata Norte. O 

processo de escolha da amostra de escolas levou em conta a necessidade de diversificação 

na representatividade da amostra. Nesse sentido, para seleção, utilizou-se dos seguintes 

critérios: a) escolas com diferentes Índices de Desenvolvimento da Educação Básica - 

IDEB; b) apenas uma escola por município; c) escolas que tenham implantado o PDE desde 

1999 e tenham recebido o financiamento do PDE em 2006; d) escolas que tenham oferta de 

ensino fundamental e médio; e) escolas com o número mínimo de 500 alunos. 

 

Utilizou-se ainda do IDEB como um dos critérios para diversificação da amostra. Isso 

se deve ao fato de que este índice tornou-se, na política educacional atual, um indicador 

formal de ‘qualidade’ e uma forma de controle do estado sobre a escola65. Em 2005, o Estado 

de Pernambuco, segundo esse indicador, estava na última colocação na maioria dos níveis de 

ensino. Nesse ano, o IDEB das escolas de Pernambuco teve média de 3,1. Para o ano de 2007, 

o índice projetado foi de 3,2.   

 

 Deve-se considerar ainda que, mesmo na avaliação do IDEB de 2007, o Estado de 

Pernambuco manteve-se abaixo da média nacional. Os municípios em que estão localizadas as 

escolas selecionadas para esta investigação, exceto Nazaré da Mata, que tem uma escola de 

                                                 
65 O IDEB é um indicador de qualidade educacional, o índice combina informações de desempenho de exames 
padronizados como (Prova Brasil ou Saep), obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª série do 
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio), com informações sobre rendimento escolar (aprovação) 
(BRASIl, 2008b). 
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Aplicação, todos os outros apresentaram um IDEB abaixo da média estadual. O quadro a 

seguir procura indicar esses dados, no âmbito dos municípios e das escolas pesquisadas, bem 

como o número de matrículas oferecidas por essa rede de ensino nestes municípios. Os 

números aqui mencionados estão disponíveis em (BRASIL, 2008b). 

 

Quadro 02 - Caracterização da amostra por IDEB e número de matrícula  

Município em 
que se encontram 
as escolas 
pesquisadas 

IDEB dos 
municípios  
(séries finais do ensino 
fundamental - rede 
estadual) 

IDEB das escolas 
pesquisadas –2005 

Número de matrículas na 
educação básica (rede 
estadual) 

Carpina 2,4 3,0 13.896 

Lagoa do Carro 1,9 1,9 3.771 

Nazaré da Mata 3,8 5,1 7.226 

Vicência 2,3 2,6 13.896 

 

 

Para efeito de fonte documental de dados para análise, foram considerados os 

seguintes documentos solicitados às escolas: A mais recente versão do Projeto Político 

Pedagógico, o mais recente Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE com o seu respectivo 

Plano de Suporte Estratégico e o Projeto de Melhoria da Escola - PME66. A seguir, no Quadro 

8, indica-se os documentos que foram analisados em cada escola: 

 

Quadro 03 - Documentos disponibilizados pelas escolas para análise 

Documentos 
analisados 

 
Escola1 

 
Escola2 

 
Escola3 

 
Escola4 

Projeto 
Político 
Pedagógico 

 
sim 

Não 
disponibilizado 

 
Sim 

 
Sim 

 
PDE 

Sim Não 
disponibilizado 

Sim Sim 

Plano de 
Suporte 
Estratégico 

Sim Não 
disponibilizado 

Sim Sim 

 
PME 

 
Sim 

Não 
disponibilizado 

Não 
disponibilizado 

Não 
disponibilizado 

 

                                                 
66 O PME e o plano de suporte estratégico são parte integrante do PDE.  
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  Como se observa na tabela apresentada, nem todas as escolas pesquisadas 

disponibilizaram todos os documentos como anteriormente previsto. Na visita inicial às 

escolas dessa amostra, foi explicado a seus dirigentes, a razão e os interesses desta pesquisa, 

bem como foi solicitado o consentimento para utilizar as informações com finalidade 

científica, seguindo princípios éticos em pesquisa social. Nesse contato primeiro, foi 

confirmada com os dirigentes a adequação das escolas aos critérios para amostra.  

 

Ocorreu, no entanto, que no momento final das entrevistas, ficou claro, por meio de 

informações fornecidas pela Coordenação Estadual de Projetos - COEP, que a Escola2 fazia 

parte de um conjunto de escolas dessa região que, apesar de ter elaborado o PDE, desde 1999, 

ainda não tinha sido contemplada com o financiamento. Assim como outras escolas dessa 

região, a Escola2 só foi selecionada para receber financiamento do PDE a partir de novembro 

de 2007, quando entrou em vigor o critério da ZAP3, mencionado na tabela 3. Com a ZAP3, 

foi considerada Zona Prioritária de Atendimento do PDE, as regiões com menor IDH, 

incluindo, portanto, as regiões mais pobres do Estado, entre elas a Zona da Mata Norte.  

 

O financiamento que a Escola2 dizia ter recebido até então, se referia a recursos 

oriundos do PDDE. Surpreendentemente, os professores e técnicos pesquisados da Escola2 

tinham a certeza de que os recursos eram do PDE. Assim, os documentos que foram 

solicitados para esta pesquisa, responderam os dirigentes, haviam sido enviados a GRE e por 

essa razão não foram disponibilizados no momento da entrevista. Desse modo, por não se 

inserir nos critérios adotados para esta pesquisa, no momento da descrição dos dados, a 

Escola2 foi retirada do plano de amostragem67.  

 

    A etapa complementar da coleta de dados, desta feita, na perspectiva oral, foi 

realizada por meio de entrevistas. Por meio delas, se privilegiou ouvir membros da escola que 

participaram da elaboração ou execução do PDE. Assim sendo, foram entrevistados   nas 

escolas, profissionais que pertenciam ao Grupo de Sistematização do PDE,  diretores e vice-

diretores das escolas, coordenador local do PDE, professores que estavam de alguma forma 

                                                 
67 Esse fato é representativo da repercussão que causa o modelo de financiamento efetivado pelo FNDE, no geral 
fatiado em diversos programas que por vezes se sobrepõem. Especificamente o Fundescola, ao que parece, não 
contribuiu para um processo de transparência acerca, por exemplo, da origem dos recursos repassados a escola e 
dos objetivos que justificam cada ação, ocasionando entre os educadores, dificuldades de entender a diferença 
entre eles. 
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envolvidos no PDE, representantes de conselho escolar e outros profissionais não envolvidos 

neste plano.  

 

Nessa ordem de idéias, no processo das entrevistas, inicialmente foi apresentada uma 

proposta de questionário contendo 18 perguntas abertas, conforme consta no Anexo II.  As 

questões foram colocadas no decorrer das entrevistas, sem, necessariamente, seguir uma 

ordem de prioridade. As entrevistas foram realizadas com cada pessoa individualmente nas 

escolas. Uma exceção, no entanto, aconteceu com a Escola4, em que se optou por uma 

entrevista coletiva, ouvindo, ao mesmo tempo um grupo de 06 professores, incluindo aí o 

coordenador do PDE e a vice-diretora. A opção por esse modo de entrevista deve-se à 

sugestão da vice-diretora e de professores, sugerindo envolver, na entrevista, os demais 

profissionais presentes na sala de professores.  

 

Refere-se ainda, que todas as entrevistas foram gravadas em fitas K7 e posteriormente 

transcritas. As falas serão citadas neste estudo, conforme o Quadro 01. 
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CAPÍTULO 02  -  O PROCESSO DE CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PDE 

NO BRASIL (1998-2007) 

 

 
 
 

O objetivo deste capítulo é analisar o processo de formulação e implementação do 

Plano de Desenvolvimento enquanto estratégia de política pública de gestão da educação no 

Brasil no período de 1998 a 2007. 

 

 Segue-se, neste capítulo, o propósito de identificação, descrição e analise da  política 

do PDE, de modo a focalizar aspectos que se apresentam em termos de concepção originária, 

sua vinculação com concepções de Estado, demonstrando as contradições que este programa 

vai enfrentando no cenário nacional, e os conceitos que vão sendo negligenciados, sobretudo 

os que se referem à discussão existente em torno da perspectiva de gestão democrática no 

âmbito dos sistemas  de educação.  

  

  Procurou-se recompor a trajetória histórica política do PDE, a partir de projetos que o 

antecederam, tais como o Projeto Nordeste e o PDDE, acrescidos de informações 

documentais e orais complementares acerca do processo que estruturou as ações deste Plano 

no Brasil. 

  

No decorrer da análise, procurou-se identificar, na prática discursiva, elementos que 

influenciaram o processo de estruturação desta política, considerando o pressuposto de que o 

processo de política sofre, ao longo de sua trajetória, ações de regulação em todas as suas 

instâncias.  

 

  

2.1   A inserção do Projeto Nordeste na política educacional (1984 – 1998)  
 

  Na década de 1980, um marco na política para o desenvolvimento do Nordeste 

brasileiro, que inseriu a educação no rol dos condicionantes para o ‘progresso’, foi o Projeto 
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Nordeste68. Esse projeto se desenvolveu como um programa de ações instituído pelo governo 

brasileiro, na ocasião, ainda sob o comando dos militares e com financiamento em conjunto 

com  o Banco Mundial69.  

 

   A motivação do Governo brasileiro decorria, entre outros, da sinalização do Banco 

Mundial em realizar um financiamento de um único programa para o desenvolvimento do 

Nordeste, em que houvesse um planejamento dos objetivos do Governo central para essa 

região. 

 

 Inicialmente, foram desenvolvidas ações junto a pequenos produtores rurais, 

voltadas, em tese, para o desenvolvimento rural. O objetivo deste Projeto foi dar acesso ao 

pequeno produtor rural, aos meios de produção, aos serviços de apoio à população, à 

comercialização e aos serviços sociais.  

  

 As principais linhas de ação deste Projeto pretendiam favorecer o acesso aos meios 

básicos de produção, terra e água, apoio ao processo produtivo, geração e difusão de 

tecnologia e financiamento da produção. De outro modo visava apoiar a melhoria das 

condições de trabalho e à comercialização de produtos, insumos e bens de consumo, além do 

apoio às pequenas comunidades rurais.  

  

 Os custos das ações do Projeto Nordeste somavam aproximadamente, 3,6 bilhões de 

dólares, dos quais U$ 1.973,5 seriam financiados internamente  e U$ 1.973,5 viria de  

financiamento externo70.  Todo esse investimento se justificava pela função da política de 

mercado internacional, pela prioridade que se pretendeu atribuir à chamada ‘modernização’ 

do processo de trabalho do pequeno produtor rural, à necessidade de produção de insumos. 

Sobre isso, explica Cabral Neto: “ [...] ele deveria criar as condições objetivas para o aumento 

da produtividade nesse setor da economia nordestina, objetivando a produção de excedentes e 

a integração do pequeno produtor rural ao mercado” (Ibidem, p.103).  

 

                                                 
68  Sobre esta questão, pode-se consultar Cabral Neto (1997),  Barros&Mendonça (2000) e  Tommasi ( 2007). 
69 Na elaboração do III Plano de Desenvolvimento, foi percebido que o Nordeste tinha o quadro de 
empobrecimento mais intenso do país. Nesta ocasião foi proposto políticas de democratização das oportunidades 
de emprego, alteração do perfil  de investimento nacionais, privilegiando a agricultura. (CABRAL NETO, 1997). 
70 Fonte de financiamento principal: BIRD e BID. 
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  O diagnóstico apresentado pelo BM sobre a realidade dessa região também motivou 

a realização de um trabalho de consultoria, financiado pela UNICEF, que procurou fazer uma 

síntese de todos os dados sobre a educação no Nordeste. Este documento procurou ordenar  as 

características e as falhas dos sistemas educativos dos estados nordestinos71. 

   

                 O resultado indicou que o problema da má qualidade do sistema educativo nesta 

região era oriundo da sua cultura política, ou seja, “[...] o problema da melhoria do sistema 

educativo é, antes de mais nada, um problema político” (TOMMASI, 2007, p. 215).  O 

problema político apresentado pela UNICEF foi traduzido como falta de capacidade de 

planejamento e de execução de políticas com independência, sem a ingerência de poder 

político momentâneo. É falta de visão política para além de um mandato de quatro anos 

(ibidem).   

 

  Em decorrência dessa cultura, analisa esse documento, vê-se pouca chance de êxito 

nos programas de melhoria da qualidade do ensino, em outra forma de ingerência externa, 

pois causaria maiores dificuldades à autonomia das Secretarias de educação. Soma-se a isso a 

dependência dos estados do Nordeste dos recursos oriundos do governo federal e da falta de 

integração entre esses estados ( ibidem). 

 

  Instituiu-se então, a partir do Projeto Nordeste, uma política para “aumentar a 

aprendizagem estudantil, reduzir a repetência e a evasão e aumentar os índices de conclusão 

nos Estados participantes, através de melhoria da qualidade do ensino básico estadual e 

municipal e da eficiência do gerenciamento educacional” (ibidem, p. 217).  

 

  As ações propostas por este Projeto foram ordenadas para serem realizadas nos 

âmbitos estadual e nacional. Para o estado, foram propostas as seguintes medidas: melhorar a 

capacidade de gerenciamento educacional das secretarias de educação; melhorar a qualidade 

do Ensino Básico nas escolas estaduais e municipais através do fornecimento de livros, 

materiais didáticos e assistência técnica; aperfeiçoamento do pessoal de ensino básico através 

do fornecimento de assistência técnica; Execução de subprojetos estaduais e municipais (rede 

física, equipamentos, e mobiliário escolar); e estabelecimento de fundo, no MEC, para 

fornecer financiamento a fundo perdido. (ibidem).   

                                                 
71 Ver: UNICEF Y la educación básica. Nova Yorque. UNICEF - Sección Educación. 1995.  
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     Em nível nacional, foram propostos os seguintes programas: melhoria do Sistema de 

Avaliação do Ensino Básico (SAEB); capacitação institucional do MEC na formulação, 

análise e revisão sistemática de políticas; fortalecimento de capacidade do MEC no 

planejamento e gerenciamento sistemático do ensino básico; avaliação de mecanismos 

alternativos de financiamento para o programa nacional do livro didático e o programa 

nacional de merenda escolar. (ibidem).     

 

  O Projeto Nordeste, como se observa, não propõe diminuir o clientelismo político e  a 

corrupção que impede decisões em longo prazo, mas propõe medidas de gestão em torno da 

eficiência do sistema educativo. Alimenta um processo de descentralização administrativa e 

incentiva a crescente dependência dos estados em relação aos recursos federais, elevando à 

centralização e ao controle da política na figura do MEC. 

 

   Esse princípio, de modo particular, ganhou muita força no campo da educação, 

justificado pela máxima da ‘democratização’ do ensino. Basta lembrar que no contexto em 

que se implementou o Projeto Nordeste, se pregava a democratização do ensino, traduzida 

pelo indicador de aumento do número de acessos, pela permanência de novos estudantes na 

rede de ensino e ainda em criar mecanismos de participação da sociedade civil na gestão da 

escola pública (ibidem).  

 

   Com o impulso dos recursos do Projeto Nordeste, setores da educação passaram a 

defender a gestão democrática da escola pública, que levava consigo a defesa da participação 

como uma categoria necessária ao desenvolvimento de suas estratégias, sobretudo as 

relacionadas com o planejamento da escola. Surge então o discurso defendido pela política do 

Projeto Nordeste, na defesa do planejamento na modalidade participativa, como instrumento 

estratégico e fundamental para a “[...] melhoria da produtividade da educação básica, 

principal objetivo do Programa” (ibidem, p.111).  

 

   O conceito de participação defendido no Projeto Nordeste era, na verdade, um 

discurso oriundo dos espaços acadêmicos que,  apropriado e ressignificado pelos técnicos,  

recebia uma nova roupagem. Interessava ao governo resolver problemas educacionais e por 
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isso pregava o planejamento participativo, mas o discurso da participação nesse molde, nem 

de longe se constituiu uma conquista da sociedade civil72.  

 

  Há, no entanto, um avanço, se observado que, nas escolas, a cultura do planejamento 

era algo de natureza burocrática e, em muitos casos, nem existia.  Assim, empreender um 

planejamento participativo representou algo de novo à cultura das escolas.   

 

Mesmo no nível do discurso, um rompimento com a visão do planejamento, 
idealizado pelos tecnocratas representantes do ‘bloco ideológico’ que assumiu o poder 
com o golpe de 1964, para quem o planejamento é uma técnica neutra, racional e, 
como tal, seria de competência de intelectuais privilegiados. A visão positiva de 
planejamento deveria ser substituída agora, por uma perspectiva de planejamento 
como algo que deve ser construído coletivamente (ibidem, p. 111).   
 
 
 

  Porém, reconhece este autor, que essa participação significou, na verdade, uma 

estratégia de regulação da sociedade civil pelo poder central, principalmente quando, na 

metade da década de 1980, ela foi incluída como estratégia de execução dos projetos. O papel 

da sociedade civil nesse processo  foi, naquele momento, “regular um movimento que já 

estava embrionariamente posto por alguns sectores da sociedade, determinando, inclusive, os 

limites em que tal participação poderia se realizar” (ibidem, p.123). 

 

  Assim como se pode perceber, o conceito de descentralização,  no contexto da 

democratização do ensino da participação nas decisões, ganhou significado diferente do que a 

sociedade civil discutia. O que se estava chamando de descentralização, era, na verdade, a 

responsabilização da comunidade pelas várias funções  da gestão da política, tais como: 

gestão de recursos, gestão da avaliação, gestão das metodologias e  responsabilização pelos 

resultados.    

 

   Como se observa, o discurso em favor da gestão democrática na escola e do 

planejamento participativo no Projeto Nordeste não resultou na elaboração de um projeto 

coletivo de educação. Por outro lado, essa questão ganhou espaço no campo do debate entre 

intelectuais, como instrumento de descentralização.  

   

                                                 
72 Deve-se observar, no entanto, que em meados da década de 80, havia um movimento na sociedade civil, pela 
redemocratização da educação, que resultou, entre outros em uma proposição de plano para a educação nacional, 
conforme será mencionado nos próximos itens. 
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[...] não assumiu na prática, uma dimensão mais significativa, visto que a participação 
expressa  no discurso não teve como desdobramento a construção coletiva de um 
plano educacional para a região. O que se verificou, de modo geral, foi que o discurso 
politizado do planejamento participativo serviu mais como elemento de debate entre 
os intelectuais do que como instrumento de descentralização na tarefa de construir um 
projeto de educação que resultasse da efetiva participação da sociedade nordestina 
(ibidem, p. 126). 

 

 O aspecto da qualidade defendida nos objetivos dessa política, mensurado apenas a 

partir de indicadores de número de alunos na escola, sobretudo os da zona rural, e, na 

permanência de novos estudantes na rede, foi esbarrado pela falta de condições materiais e 

pedagógicas do sistema educacional, particularmente das escolas.  

    

  
      Com o Projeto Nordeste se inicia desse modo, um ciclo de política pública educacional 

que, mediada por um  financiamento, tenta imprimir na escola um modelo de gestão que se 

diz capaz de resolver problemas históricos da educação no Nordeste, como se verificou a 

partir da metade da década de 1990. 

 

  

2.2  A continuidade da política do Projeto Nordeste: o PDDE – 1995 
 

Um programa que representa significativamente a continuidade da política do Projeto 

Nordeste, sobretudo no seu aspecto de financiamento, é o PDDE. Ele foi criado em 1995, com 

o nome de Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE), 

logo depois passou a ser identificado como Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Esse programa foi implantado pelo MEC e é executado diretamente pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Escolar - FNDE73. 

   O PDDE se insere na política de fomento ao fortalecimento da participação social e 

da autogestão da escola pública implementada pelo Governo Federal. Considera o 

planejamento estratégico um instrumento relevante para o fortalecimento da autonomia 

escolar e para a sistematização dos procedimentos, atividades e ações implementadas em seu 

ambiente. (MEC/FNDE 2006c)  

                                                 
73 O PDDE foi criado por meio da Resolução nº 12 de 10 de maio de 1995, e instituído por Medida Provisória nº 
1784 de 14 de dezembro de 1998.     
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 Um recente estudo realizado por Silva (2005) analisou o PDDE, no sentido de 

compreender que sua concepção de autonomia orienta a referida política de gestão financeira 

e que implicações esta perspectiva aponta para a escola pública brasileira. Este estudo foi 

realizado em uma escola pública municipal de Belém. 

 A análise de Silva (2005) apontou que a estrutura da gestão do PDDE, fundamentado 

no voluntarismo que apóia a UEx, camufla a dimensão centralizadora e desconcentradora da 

gestão financeira da escola, separando o nível da concepção (ao nível central)  da execução  

(ao nível periférico). As mudanças na gestão financeira da escola a partir da UEx são 

marcadas por uma “re-centralização do poder do Estado nas decisões políticas e nas 

estratégicas e pela desconcentração das decisões operacionais referentes à gestão do 

programa, e não pela reorganização democrática do poder e da autoridade na gestão dos 

recursos públicos das unidades de ensino” (SILVA, 2005, P.  213). 

 Desse modo, conclui a autora, a perspectiva de autonomia que orienta o PDDE, 

“consiste em uma autonomia meramente operativa, pois que ela não tem viabilizado a 

participação efetiva da comunidade escolar nas decisões centrais referentes à gestão do 

programa, mas à execução dos recursos, o que é insuficiente para a gestão do processo de 

democratização escolar” (SILVA, 2005, p. 213).  

  A criação da UEx, nas escolas, traz em si alguns problemas, entre os quais a 

delegação a um ente privado o controle dos recursos públicos destinados à escola, o que 

representa uma sobreposição à cultura dos conselhos escolares, desviando sua atenção para 

questões de ordem administrativa. 

   O primeiro problema envolve um conceito pouco claro para o que está propondo, 

que é estabelecer os limites entre a relação do público e do privado. Ao mesmo tempo em que 

propõe um falso público, criando uma entidade privada com membros das comunidades 

escolares, torna mercado o espaço público, como analisa Dourado & Bueno:   

[...] falsa publicização do privado, se apropria cada vez mais do espaço público, no 
que concerne ao carreamento de recursos e à exploração de serviços, ao mesmo tempo 
em que aprofunda suas características mercadológicas, alinhadas ao processo de 
modernização e reforma do Estado, configurando como sua minimização no tocante 
às políticas públicas” (2001, p. 95). 

 A segunda questão que evidencia a UEx é o prejuízo que ela pode causar sobrepondo-

se à dinâmica do Conselho Escolar.  Considerando que esse último possui funções e objetivos 
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muito mais amplos do ponto de vista da gestão colegiada, redirecionar sua atenção para a 

burocracia administrativa material pode significar impor limites a sua dimensão política.   

  A questão da UEx foi analisada por Coronel (2006) em uma dissertação de mestrado, 

no período de 2002 a 2005 em escolas de Belém. Concluiu esse autor, que o PDDE não 

efetivou mudança significativa quanto a condução da gestão do espaço escolar, na medida em 

que, as decisões sobre aplicação de recursos, além de fragmentadas, referem-se apenas a 

questões operacionais.   

Acrescenta Coronel (idem), que as funções da UEx na gestão escolar, caracterizou-se 

apenas por realização de ações burocráticas administrativas, como verificação de preços, 

prestação de contas, entre outros. Por outro lado, enfatiza esse estudo, os recursos repassados 

às escolas, propiciam a sua manutenção.  

  Como se observa, a política do PDDE minimiza o problema da política pública 

educacional no Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil, quando o reduz a problemas de 

gerenciamento no seu financiamento, sem o necessário aprofundamento histórico das 

condições desiguais com que esta questão vem se dando nas várias regiões do Brasil. Assim, a 

política do PDDE não aprofunda a grave crise histórica da falta de financiamento, nem se 

propõe melhorar a estrutura escolar na sua complexidade. 

   Deve-se ressaltar que os recursos do PDDE são empregados também em projetos 

definidos por outros programas, financiados pelo Fundescola, tais como o Plano de Melhoria 

da Escola - PME, construído em decorrência do PDE. Essa comunicação entre Planos e 

Programas podem indicar que eles compõem uma mesma política, como será analisado no 

item a seguir. 

 
 
 
 
2.3   O Fundescola:  estrutura e estratégias de financiamento para o ensino Fundamental  
no Brasil  - 1997 
 

 

Em 1997, o PDDE ganhou novo impulso com a estruturação do Fundo de 

Fortalecimento da Escola - Fundescola. Este fundo foi originado no processo de acordo entre 
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o MEC e o Banco Mundial, em função de financiamentos para desenvolver ações junto à 

gestão escolar em nome da melhoria da qualidade das escolas de ensino fundamental.  

 

Trata-se de um programa de ações financiado através do BIRD, com a interface nas 

secretarias estaduais e municipais de educação das regiões, inicialmente Norte e Centro-

Oeste74. O Fundescola propõe ações a partir de três aspectos, a aprendizagem do aluno, o 

gerenciamento das escolas e o gerenciamento das secretarias de educação, conforme objetivo 

a seguir:  

 

[...] promover, em regime de parceria e responsabilidade social, a eficácia, a 
eficiência e a equidade no ensino fundamental público dessas regiões por meio da 
oferta de serviços, produtos e assistência técnica financeira inovadores e de qualidade, 
que focalizam o ensino-aprendizagem e as práticas gerenciais das escolas e secretarias 
de educação (BRASIL/MEC/FNDE/FUNDESCOLA, 2007, p. 1).  
  

 

As ações do Fundescola foram previstas para ser realizadas em conjunto com 

municípios e estados, de modo a privilegiar ações que interagem com outras iniciativas 

governamentais, entre elas o PDDE, SAEB e  FUNDEB75.  

 
Os objetivos do Fundescola foram direcionados para o ensino fundamental, de modo a 

elevar o número de vagas, melhorar o nível da aprendizagem e da taxa de aprovação, entre 

outros. O foco de suas ações é o período escolar que compreende da 4ª à 8ª série, bem como a 

escola primária  nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, assim indicados: 

  

a) Aumentar o número de graduados no ensino primário em 70% .b)   aumentar as 
taxas de aprovação no ensino fundamental em 15%. c) Aumentar a proporção de 
estudantes de 4ª série com padrões aceitáveis de aprendizagem, de 27% (N); 43% 
(NE);  54,9% (CO), em 1997, para 50% em 2007. d) aumentar a proporção de 
estudantes de 8ª série, com padrões aceitáveis de aprendizagem de 43,6%  (N); 43,8% 
(NE); 54% (CO) em 1997, para 60% em 2007.  e) Aumentar as taxas médias de 
aprovação na escola primária (sic) de 64,2% (N);  62,7% (NE) e 71,5%  (CO), em 
1997, para 85% em 2003 (OLIVEIRA; FONSECA &  TOSCHI, 2005, p.6).  

 

                                                 
74 O Bird (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento) é uma das instituições financeiras do Banco 
Mundial (BM) e tem sido um  financiador de projetos econômicos e sociais, de modo  particular se constitui uma 
agência de crédito para a educação no Brasil. Neste estudo, ao referir-se ao Banco Mundial  compreende-se 
também aquelas onde a interveniência se dá por meio de suas instituições especializadas. 
75  Na sua origem, em 1999, o Fundescola foi estruturado para realizar um processo de distribuição de recursos e 
para definir um programa de trabalho. Constituiu-se assim em uma secretaria no organograma do MEC,  uma 
política educativa ligada diretamente ao ministro da educação. Seu primeiro projeto piloto foi realizado no 
Estado de Goiás. 
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Os recursos desse Fundo foram direcionados para apoiar uma série de ações, de modo 

que o financiamento para a melhoria da escola pudesse desenvolver nela uma cultura de 

gestão e de controle gerencial sobre seus recursos. Esse programa foi organizado em três 

distintas fases. O Fundescola I, executado entre junho de 1998  a junho de 2001, financiou o 

início das atividades do programa em dez microrregiões da Região Norte e Centro-Oeste, ao 

custo total de U$ 125 milhões de dólares. Nesta fase, período de 1997 a 2002, foi implantado 

no Estado de Goiás, apenas o Escola Ativa e o PDE. 

 

O Fundescola II, que deu continuidade às atividades da primeira fase, incorporou nove 

outras micro-regiões, todas localizadas nas capitais dos Estados do Nordeste. Além disso, 

incluiram-se outras oito micro-regiões das regiões Norte e Centro-Oeste. Foram investidos 

nesta segunda fase, U$ 402 milhões de dólares, no período de dezembro de 1999 a dezembro 

de 2005.   

 

O Fundescola III foi divido em dois sub-projetos, III-A e III-B.  O sub projeto III-A  

concentrou suas ações no atendimento ao ensino fundamental e o III-B disseminou ações  

voltadas ao ensino infantil. A execução do Fundescola III-A se iniciou em junho de 2002 e 

dispôs de um orçamento no valor de U$ 320 milhões de dólares. Essa etapa estava prevista 

para ser concluída em dezembro de 2007. O Fundescola III-B estava planejada para ser 

implementada a partir de 2008, com término estimado para 2010, período não alcançado por 

esta pesquisa. Esta nova etapa previa ações focadas na educação infantil 

(BRASIL.MEC.FNDE.FUNDESCOLA, 2007)76. 

 
 

 Todo esse programa propõe ações que envolvem financiamento direto do FNDE.  A 

distribuição de recursos para as escolas vai com ingrediente político orientado por 

planejamento estratégico, e tem em vista a melhoria da qualidade da educação, como expressa 

em seus documentos: “ [...] promover um conjunto de ações para a melhoria da qualidade das 

escolas do ensino fundamental, ampliando a permanência das crianças nas escolas públicas, 

assim como a escolaridade nessas regiões do país” (ibidem, p. 1).  

 

                                                 
76 Esta estratégia pode ter sido alterada com a institucionalização do PDE nacional, totalmente financiado pelo 
Governo brasileiro, conforme portaria normativa nº 27 , de 21 de junho de 2007, que institui o PDE da escola. 
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  A origem dos recursos que financiam o Fundescola, foi, na sua quase metade, 

oriundos do Governo brasileiro e a maior parte, fruto de empréstimos ao Banco Mundial. 

Conforme acordo, esse financiamento deveria ser assumido pelo governo brasileiro, de modo 

gradual  após cada fase, e após 12 anos, assumido na sua totalidade.  

 

 O Fundescola passou por várias mudanças na sua organização e ação. A primeira  foi 

a saída do MEC para o FNDE. Deixa de ser um órgão do MEC e passou a ser um programa 

executado pela Diretoria de Programas Especiais – DIPRO. Ligado a DIPRO, o Fundescola 

monta uma estrutura com base no ciclo de vida dos programas. A definição de novos projetos 

passa pela análise e aprovação de um comitê77. Esses novos projetos entravam em tese em 

uma experiência piloto e depois, se aprovados, partia para um ciclo de disseminação.  

 

A segunda mudança do Fundescola assume um organograma definido na seguinte 

estrutura: a) uma coordenação que cuida da identificação de problemas e propõe políticas; b) 

uma coordenação para formular e implantar novas ações; c) uma coordenação encarregada de 

disseminar ações testadas e avaliadas para outros estados. 

(BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA, 2006a).  

 

Outra mudança, a terceira, foi marcada pela ampliação elevada no número de 

atendimento e definição de novas Zonas de Atendimento Prioritário. Com o Fundescola II, 

entra na área de atendimento a Região Nordeste e 09 novos estados. Com essa ampliação o 

Fundescola passa a atender 2.704 municípios.  

 

A quarta mundaça no Fundescola caracterizou-se por uma tentativa de 

descentralização da estrutura de seu gerenciamento. Até então tudo estava centralizado nos 

assessores do Fundescola e nos técnicos da COEP em cada estado. A COEP contava com o 

apoio de uma pequena equipe cedida por cada secretaria de educação dos estados 

conveniados. Com o rápido aumento no número de escolas atendidas, não havia como manter 

as orientações sobre  metodologia de planejamento e o acompanhamento sobre o processo 

técnico burocrático. O Fundescola passou então a responsabilizar as secretarias de educação 

por essas funções junto às escolas, mediadas pelas COEPs. Os supervisores do Fundescola 

                                                 
77 O comitê que definia novos projetos para o Fundescola era formado pelo presidente do FNDE, o Secretário  de 
Educação  Básica do MEC, o diretor da DIPRO/FNDE e o diretor do Departamento de Projetos Educacionais da 
Secretaria de Educação Básica. 
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também foram afetados nessa nova estratégia de organização. Eles deixaram o trabalho de 

acompanhamento junto às escolas e passaram a apoiar as equipes das secretarias estaduais que 

ficam responsáveis pela orientação a sua rede de escolas e as secretarias municipais.  

 

Desse modo o Fundescola inicia uma nova estratégia para manter suas ações nos 

estados, através da tentativa de realizar o planejamento estratégico das secretarias de 

educação. Esse projeto detalhado no manual do PSE intentava repassar às secretarias a 

metodologia de planejamento e afirmar a sua função de articuladora desse programa junto às 

escolas da rede estadual e das secretarias municipais, de modo a descentralizar as 

responsabilidades, como menciona o documento a seguir:  

 

 
A função de articular a estrutura das secretarias de educação para o alcance dos 
objetivos do FUNDESCOLA no estado. Mudam também nesse modelo o papel e as 
responsabilidades dos supervisores do FUNDESCOLA residentes nos estados. Seu 
ponto de apoio hoje não são mais os professores, diretores e técnicos das escolas, mas 
a equipe da secretaria estadual de educação. Eles devem transferir as metodologias, as 
orientações para as equipes estaduais, que, por sua vez as transferem para as escolas 
estaduais e municipais 
 (BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA. (2006a,  p. 10-11).  

 

 

No período de 2002 a 2004, há uma parada na sequência de crescimento das ações do 

Fundescola. Havia necessidade de buscar a credibilidade do programa junto às secretarias de 

educação, para garantir sua continuidade nos estados. Nesse sentido, alguns projetos 

prioritários e ações aprovadas em 2006, como “equipamento/mobiliário para escola, 

construção de escola, equipamento /mobiliário para escola construída, e desenvolvimento 

institucional” (ibidem, p. 2), foram originados em sugestões das secretarias de educação dos 

municípios e dos estados78. 

 

 Nem todos os estados se colocaram em adesão ao modelo de descentralização do 

gerenciamento das ações do Fundescola. Alguns deles, incentivados pelo BM,  criaram o seu 

próprio programa e imprimiram alterações nas ações e concepções, como foi o caso do Estado 

de Pernambuco.  

 

                                                 
78 Ações previstas na Resolução nº. 20, de 18/5/2007. 
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Observou-se, no entanto, que outros projetos similares ao Fundescola, foram criados 

por outros estados, entre esses se pode observar o Projeto Inovações no Ensino Básico do 

Estado de São Paulo, que foi instituído em maio de 2005; no Estado do Paraná, o Projeto de 

Qualidade no Ensino Básico no Paraná;  no Espírito Santo, o Projeto de Educação Básica do 

Estado do Espírito Santo; em Minas Gerais, O Projeto Pró-Qualidade do Estado de Minas 

Gerais;  além do já mencionado em Pernambuco, o Programa Qualidade na Educação – 

EDUQ. Como mencionado por TOMMASI “atualmente, neste setor estão sendo 

implementados projetos com financiamento do Banco Mundial nos nove Estados do Nordeste 

e em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, chegando a somar mais de 1 bilhão de 

dólares” (2007. p. 196). 

 

 
No quadro a seguir apresentam-se dados sobre sua estrutura e vinculação 

organizacional, o total de recursos aplicados, os recursos que foram tomados por empréstimo 

ao BM, as regiões atendidas, o número de estados em que foram realizadas as ações, o 

quantitativo de municípios e de escolas atendidos, bem como os principais projetos e ações 

desenvolvidas. 

 

 Quadro 04 -  Expansão  do Fundescola no Brasil 

  

Fundescola 

I 

 

Fundescola 

II 

 

Fundescola 

III - A 

 

Fundescola 

III – B 

 

Ano de 

execução  

1997 

(Elaborar plano 

de trabalho) 

1998-2001 

 

1999 – 2005 

 

2002 -2007 

 

2007- 2010 

 

 

 
Estrutura 

e Vinculação 

 

Fundo 
Vinculado 

diretamente ao 

MEC 

 
Fundo vinculado 

ao   
MEC/FNDE 
/DIPRO/ 

   

 
Fundo vinculado 

ao   
MEC/FNDE 
/DIPRO/ 

   

 
Fundo vinculado 

ao   
MEC/FNDE 
/DIPRO/ 

    

 Total de 

recursos 

 

US$ 125 

 

US$ 402 milhões 

 

US$ 320 milhões 

 
 Previsto  
recursos  oriundos 
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Fundescola 

I 

 

Fundescola 

II 

 

Fundescola 

III - A 

 

Fundescola 

III – B 

aplicados milhões do Governo 
brasileiro 

 

Total 

financiado 

pelo BM  

 

US$ 62,5 

milhões 

 

US$ 202 milhões 

Repassados  

R$ 106 milhões. 

e 

R$ 74,1 milhões  

(previstos) 

 

Não informado  

Regiões 

atendidas 

Norte  

e Centro Oeste 

Norte, Nordeste 

e Centro Oeste 

Norte, Nordeste 

e Centro Oeste 

(previsão) 

Todas as regiões 

Estados 

atendidos 

 

10 

 

19 

 

19 

Previsto iniciar 

em  

Todos  

 Municípios 

atendidos 

 

181 

 

384 

 

2.704 

 

 Não disponível 

Escolas 

atendidas 

 

181 

 

13.500 

 

13.500 

 

Não disponível 

 

Principais 
‘produtos’ 
desenvolvidos 
pelo 
Fundescola 

Padrões Mínimos, 

de Funcionamento 

da Escola, PDE, 

PDDE, 

Escola Ativa , 

Gestão dos 

sistemas 

educacionais, 

Provisão de vagas. 

 

 

PDE, PDDE, 

PME 

LSE 

GESTAR, 

PROFORMAÇÃO e 

Escola Ativa 

 

PDE, PDDE, 

PME 

LSE 

GESTAR, 

PROFORMAÇÃO 

e 

Escola Ativa 

 

 

PDE, PDDE, PME, 

LSE, GESTAR, 

Escola Ativa/ 

Focado na 

educação infantil 

Fonte:  Documentos analisados nesta pesquisa  

 
 

 

 Entre outros aspectos, observa-se que O Fundescola já no seu primeiro ano, 1997, 

desenvolveu ações em 10 estados. Esse número quase que dobrou na segunda e terceira fase, a 
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partir de 1999, passando para 19 unidades. Do mesmo modo foi observada a rápida evolução 

do quantitativo de municípios atendidos pelo Fundescola. Na primeira fase foram 181 

atendidos. Na segunda e terceira,  esse número aumentou em mais de 100% , chegando a  384 

. 

 
  Todas as ações do Fundescola seguem uma metodologia voltada à escola, 

especificamente ao resultado na sala de aula. Nessa perspectiva, este programa atua em três 

grandes áreas distintas, como planejamento e gestão,  formação continuada de professores e 

adequação do ambiente físico da escola.  

 

As ações na área de planejamento e gestão incluem projetos e planos, alguns dos quais 

realizados diretamente com as secretarias de educação dos municípios e dos estados das 

regiões mencionadas e outros diretamente com as escolas. Estão aí incluídos o  Planejamento 

estratégico da Secretaria (PES), o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), o Projeto de 

Melhoria da Escola (PME), o Projeto Escola Ativa,  o Programa de Gestão e Aprendizagem 

escolar – Gestar, o Programa de apoio à leitura e à escrita -  Praler, Padrões Mínimos de 

Funcionamento das Escolas – PMFE,  Microplanejamento Educacional, Levantamento da 

Situação Escolar - LSE,  o Projeto de Adequação do Prédio Escolar – Pape, o Espaço 

Educativo - Construção de Escolas e o Programa de Melhoria da Qualidade do Mobiliário e 

Equipamento Escolar – PMQE.  (OLIVEIRA & FONSECA, 2005)79.  

 

No âmbito das secretarias de educação, a mais significativa ação do Fundescola é o 

planejamento estratégico - PES. Essa ação prevê a promoção e o fortalecimento institucional, 

visando à melhoria da gestão e articulação da escolas. Outra ação que interfere diretamente 

nas secretarias é o projeto para Levantamento da Situação Escolar (LSE). Seu objetivo é 

realizar a coleta de informações sobre a escola, para o planejamento da educação nos estados 

e municípios.   

 

 O PDE é a principal ação do Fundescola realizada na escola. Ele se propõe a melhorar 

a gestão e  a qualidade do ensino na escola pública. Seu principal foco é o planejamento 

estratégico, e é, através dele, que é elaborado o Plano de Melhoria da Escola – PME.  Esse 

                                                 
79 O Projeto Escola Ativa é uma ação iniciada no Projeto Nordeste e continuada no Fundescola. Trata-se de um 
modo de formação/treinamento de professores e auto-aprendizagem do aluno inspirado em programa similar 
realizado na Colômbia. 
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plano, por sua vez, prioriza as ações que devem ser desenvolvidas no âmbito da escola, e, ao 

mesmo tempo, determina as que devem ou não ser financiadas.   

 

A segunda área de ação do Fundescola é a formação continuada dos professores. Dois 

programas realizam ações nesta área: Escola Ativa e o Gestar. A Escola Ativa desenvolve 

ações administrativas e pedagógicas, e, na perspectiva da auto-aprendizagem, propõe um 

programa de multisseriação. Para isso realiza um programa de treinamento com professores, 

de modo que eles sejam qualificados para atuar na função de facilitador da aprendizagem de 

seus alunos.   

 

Ainda na área de formação de professores, o Fundescola propõe dois outros 

programas, o primeiro, Gestão e Aprendizagem Escolar – Gestar. Este programa visa 

qualificar professores do ensino básico, sobretudo da 1ª à 8ª série, nas disciplinas de 

matemática e português. O segundo programa  é o Programa de Apoio à Leitura e à Escrita - 

Praler. Ele se destina à formação de professores do nível I, da 1ª à 4ª série, nas questões de 

metodologias para a alfabetização. 

 

A terceira área de ação do Fundescola diz respeito à intervenção na estrutura   física da 

escola. Nesta área as ações referem-se à garantia de Padrões Mínimos de Funcionamento das 

Escolas - PMFE, que visa contribuir para definição de padrões mínimos ou condições básicas 

necessárias para realização de ‘serviços’ escolares essenciais ao processo de ensino-

aprendizagem. Os padrões, neste caso, referem-se a questões relacionadas a ‘insumos’, tais 

como o espaço educativo, mobiliário, equipamento escolar e recursos humanos.  A questão 

específica do prédio escolar é tratada pelo Projeto de Adequação do Prédio Escolar - PAPE. A 

atenção neste projeto é a sala de aula. São observadas questões como a segurança, 

salubridade, estabilidade e funcionalidade da escola. O terceiro programa, voltado para 

construção de Escolas, chama-se Espaço Educativo - Construção de Escolas. A partir do 

planejamento das   demandas, esse projeto viabiliza a construção de novas escolas. Ainda há 

um quarto projeto, voltado para resolver o problema do mobiliário e dos equipamentos da 

escola, é o Programa de Melhoria da Qualidade do Mobiliário e Equipamento Escolar 

(PMQE). Trata-se da aquisição de cadeiras, mesas e armários para as novas escolas 

construídas. 
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  A expansão do Fundescola foi um processo definido a partir de critérios, que 

identificou em cada etapa, regiões prioritárias para implementação de suas ações.  Essas 

regiões, chamadas de Zonas de Atendimento Prioritário – ZAP, inicialmente, foram definidas 

a partir do critério de maior quantitativo populacional. Essa primeira ZAP inseriu ações  

voltadas para as regiões metropolitanas dos Estados das regiões Norte e Centro Oeste. A ZAP 

2 acrescentou no critério anterior, a região Nordeste. A ZAP 3, definida no decorrer do 

primeiro governo do presidente Lula, indicou, além dos critérios anteriores,  as regiões de 

menor IDH, portanto as cidades mais pobres nesses estados. Esses critérios foram aplicados 

também para a expansão do PDE e constam, resumidamente, no Quadro 2, disponível na parte 

final deste capítulo. 

 

Além desses critérios, observou-se que, na fase III-A, foram incluídos outros critérios. 

O primeiro foi o indicador de disponibilidade Financeira (IDF) e o segundo, o Índice de 

Capacidade Técnica (ICT).  Para os casos em que se aplicava o primeiro critério, ou seja, 

quando o município tinha disponibilidade financeira, o Fundescola  fazia o repasse de 

metodologias de programas, conforme o interesse de cada município, cabendo ao município 

investir na parte financeira das ações. Para os casos em que não havia capacidade técnica nem 

capacidade financeira,  o atendimento prioritário do Fundescola aos municípios contemplou a 

assistência técnica e o financiamento. Na prática esse último critério significou o “[...] repasse 

das metodologias para as secretarias e para o conjunto das escolas a serem beneficiadas, 

qualificação das equipes para implantação das ações e repasse de recursos para as escolas 

implantarem os programas” (COEP). 

 
 A autonomia do Fundescola estava associado à disponibilidade de recursos 

vinculados a ações ‘carimbadas’ pelo acordo com o BM. Como analisa um membro da COEP, 

o Fundescola desde o início tinha autonomia para elaborar e executar planos e “despachava 

diretamente com o Ministro da Educação. Toda quarta-feira, o presidente do FUNDESCOLA, 

que era um órgão separado, tinha uma reunião com o ministro para prestar contas do que 

estava fazendo” (COEP1). 

 

A mudança na estrutura de organograma, no entanto, não alterou sua linha política ou 

mesmo o programa de ação junto às estruturas das secretarias e, sobretudo, às escolas. Ela foi 

necessária  para responder às exigências burocráticas em torno do financiamento, que passou 

a ser gerido pelo FNDE. Sobre essa mudança, analisa a consultora da SECAD,   “a mudança é 
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apenas na estrutura burocrática, ele sai da administração direta e vai para uma autarquia, mas 

isso, na essência do programa, não muda muito, tanto que as ações,  são preliminares a vida 

inteira” (MEC/SECAD).  

   

 Na prática o Fundescola manteve os pressupostos e a linha de intervenção negociados 

com o BM para a política educacional, com o foco na gestão e no controle dos recursos 

destinados à escola. Um dado de autonomia do Fundescola é o crescimento rápido do seu 

orçamento, na velocidade de 100% em dois anos, e na mesma velocidade a expansão do 

número de escolas atendidas, sem considerar os tradicionais canais de financiamento 

determinados pela Constituição Federal (1988), a LDB (1996) ou mesmo o Plano Nacional de 

Educação  (2001).  

 

 

 

 
 
2.4   O PDE: O coração do Fundescola (1998 – 2007) 
 
 

 

    No conjunto das ações do Fundescola, ao PDE foi conferida a função de realizar, no 

âmbito da escola, em conjunto com as secretarias de educação dos estados e municípios, um 

processo gerencial de planejamento estratégico, de modo a aprimorar a gestão da escola a fim 

de melhorar a qualidade do ensino, garantindo uma maior eficiência e eficácia nos processos 

que desenvolve (AMARAL SOBRINHO, 2001).  

 

 As ações do PDE, que são postas à escola, buscam apoio em uma interpretação dos 

artigos 14 e 15 da LDB (1996), que estabelecem aos sistemas de ensino a função de traduzir 

os princípios de gestão democrática, para o âmbito do ensino público na educação básica e  

afirmar, nesse processo, o que cabe àescola80. O Fundescola se antecipa à função das 

secretarias e afirma que a autonomia escolar se traduz no processo de decisão em cada 

Unidade e na responsabilidade que cada uma assume a partir daí.  Afirma assim autonomia 

                                                 
80 As incubências da escola previstas na LDB (1996): Elaborar e executar sua proposta pedagógica; administrar 
seu pessoal e seus recursos financeiros; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula; estabelecidas; 
velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; prover meios para a recuperação dos alunos de 
menor rendimento; articular-se com as famílias e a comunidade; informar pais ou responsáveis sobre freqüência, 
rendimento dos alunos e execução da proposta pedagógica. 
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como auto-gerenciamento, que em nome de um processo democrático, conduz a escola  “[...] 

à responsabilidade de manter um controle sobre os processos que antes ficavam sob a 

responsabilidade da Secretaria de Educação e a induz a colocar os pais e responsáveis como 

atores nesses processos (ibidem, p. 3).  

 

 Acreditam seus autores, que o PDE enquanto processo e enquanto produto é uma 

estratégia de gestão eficaz para melhorar a qualidade do ensino “[...] um processo gerencial de 

planejamento estratégico que a escola desenvolve para a melhoria da qualidade do ensino, 

elaborado de modo participativo com a comunidade escolar (equipe escolar e pais de 

alunos)”. (XAVIER& AMARAL SOBRINHO, 1999, p. 19).  

 

   Eles admitem que a dimensão de processo a ser realizado para a elaboração do PDE 

na escola é, ao mesmo tempo, o fundamento e a operacionalização enquanto realizam os 

seguintes princípios: Trabalho em equipe; metodologia de implementação (elaboração, 

implantação, acompanhamento e avaliação); decisões fundamentadas em fatos e dados; 

capacitação da equipe; disponibilidade de recursos financeiros; apoio técnico específico e 

permanente a cada escola (AMARAL SOBRINHO, 2001). 

 

A metodologia de elaboração do PDE é similar a que havia sido sugerida pelo Banco 

Mundial no Projeto Nordeste, sobretudo quanto à dinâmica proposta para o planejamento 

participativo. A coordenação desse processo foi delegada à direção da escola, ou a uma 

‘liderança’, que deve assumir a responsabilidade pelo direcionamento e a coordenação do 

processo, fomentando a participação efetiva dos segmentos da escola (ibidem). Em 

decorrência da elaboração do PDE é que a escola elabora o seu PME, parte integrante desse 

processo.  

 

 O PDE é composto de dois componentes chaves, a visão estratégica e o plano de 

suporte estratégico. O que diferencia o primeiro do segundo é que no componente da visão 

estratégica indicam-se os valores da escola, a visão de futuro, interpretado também como o 

perfil de sucesso que a escola deseja alcançar, além da missão e seus objetivos estratégicos. 

No segundo componente, o plano de suporte estratégico, a escola deve definir o conjunto de 

estratégias, metas e plano de ação que pretende realizar (ibidem).   
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O PDE estabelece um plano de ações a serem realizadas no decorrer de um período de 

04 anos. Para por em marcha este conjunto de ações foi constituída, nos estados participantes, 

uma estrutura de apoio para ações. Essa estrutura envolve a Coordenação de Gestão 

Educacional (CGE), responsável pela coordenação de todo o processo do PDE, as secretarias 

estaduais de educação, as secretarias municipais de educação e as escolas. As principais 

funções para a execução deste Plano é realizada pelo CGE, coordenação responsável por 

preparar e atualizar os manuais, realizar as capacitações e acompanhar o processo de 

elaboração e execução do PDE nos estados e municípios (ibidem). 

  

Além dessa estrutura, em cada estado foi contratado um Assessor Técnico para 

auxiliar o monitoramento do processo junto às escolas. Também estão nos estados a 

Coordenação Estadual Executiva do Projeto (COEP) e a gerência de Apoio à Escola –GAE, 

responsável pela supervisão do PDE e de outras ações do Fundescola.   

 

A estrutura que as escolas recebem para a elaboração do PDE é praticamente o próprio 

manual e a organização que ele sugere81.  No processo de elaboração, as escolas devem seguir 

cinco etapas bem definidas (1ª Preparação; 2ª Análise Situacional; 3ª Definição da Visão 

Estratégica e do Plano de Suporte Estratégico; 4ª Execução; e 5ª  Acompanhamento e 

controle). Esta última foi acrescentada na 2ª edição de 1999. O detalhamento dos 

procedimentos, em todas as etapas, conduz a escola a definir o que vai fazer e como vai fazer 

para melhorar a qualidade de seus ‘serviços’, garantir o melhor desempenho de seus alunos e 

assumir o controle dos processos que desenvolve (ibidem). 

 

 Além disso, o processo de elaboração estabelece um quantitativo de 16 ações a serem 

realizadas, previstas para serem cumpridas em um tempo aproximado de 12 semanas. A 

estrutura organizativa sugere a participação dos seguintes sujeitos: Diretor, Coordenador do 

PDE e de Líderes de objetivos. 

 

  O caminho que o manual estabelece para as escolas induz a uma leitura da realidade 

escolar sob a ótica organizacional própria da gestão de empresas. Considera, nesse sentido, 

que a escola é uma organização, com objetivos a cumprir, clientes a atender, recursos a 

utilizar no sentido de buscar atingir sua missão, de modo eficaz e eficiente. 

                                                 
81 Os procedimentos  para elaborar o PDE consta no manual “Como Elaborar o Plano de Desenvolvimento da 
Escola” (1999, 2001, 2004). 
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O PDE define o que é a escola, o que ela pretende fazer, aonde ela pretende chegar, 
de que maneira e com quais recursos. É um processo coordenado pela liderança da 
escola para o alcance de uma situação desejada, de uma maneira mais eficiente e 
eficaz, com a melhor concentração de esforços e de recursos (XAVIER& AMARAL 
SOBRINHO, 1999, p. 19). 

 

      Desse modo, a definição de ações prioritárias e financiáveis, que são elaboradas 

através do PME, sub-produto do PDE é o primeiro passo para a escola receber recursos do 

Fundescola. Além dessa, também são exigidas outras condições definidas pelo Fundescola, 

tais como o número de alunos, a sua natureza pública e sobretudo a existência da Unidade 

Executora - UEx82.  O processo de adesão da escola ao PDE são descritas como a seguir: 

 

Ser escola pública municipal ou estadual com mais de 99 alunos matriculados no 
ensino fundamental regular, de acordo com o Censo Escolar de 2004 divulgado pelo 
INEP: -  Unidade Executora (UEX) própria ou consorciada;  Diretor ou membro da 
equipe escolar pertencente à escola beneficiada com PDE do Fundescola 
(BRASIL/MEC, 2005, p. 18). 

 

Considerando essa lógica, o PDE define como sendo seu propósito fundamental, 

‘aperfeiçoar’ a gestão da escola pública e ‘melhorar a qualidade’ de ensino. Não se resume, 

portanto ao financiamento que viabiliza, mas como originalmente previa o Fundescola, 

fomenta ações junto às unidades de ensino que oferecem o ensino fundamental.  

 

 

 

 

 

2.4.1  A gestão estratégica nas escolas das regiões mais pobres do Brasil  -  1999  

 
 

 

 Em fevereiro de 1998, o Fundescola publicou a 1ª edição do seu manual do PDE, sob 

o título, ‘Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola’, de autoria de Xavier e 

Amaral Sobrinho. Esse documento foi utilizado nos Estados de Mato Grosso, Alagoas, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia. A elaboração desta edição contou com a colaboração 

                                                 
82 Critério esse aplicado em 2005. 
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de dois assessores do BM, Robin Horn e Ward Heneveld, além de Fátima Marra e Alvana 

Bof, do Fundescola.   

 

Em 1999, o Fundescola publicou a 2ª edição desse manual, com o mesmo título, 

revisado por Xavier e Amaral Sobrinho. Em nota introdutória a esta edição, esses autores 

mencionam algumas alterações realizadas no Manual, de modo a torná-lo mais esclarecido, 

com exemplos e com uma melhor apresentação gráfica. Além disso, foi acrescentada uma 

nova seção, detalhando o processo de avaliação em cada etapa da elaboração do PDE. 

 

Essa edição foi utilizada na Região Nordeste, dentro do processo de expansão do PDE, 

fase II. Trazia um discurso para justificar a inserção do PDE, a partir da apresentação de um 

dramático desenho da situação da educação brasileira. Nesta descrição, afirma-se existir uma 

contradição em todo o sistema da educação nacional, ocasionado pela não garantia de um 

ensino de qualidade, pela falta de universalização do acesso ao ensino fundamental. 

 

  Foi ainda afirmado que ao longo das últimas décadas as escolas se transformaram em 

instituições burocráticas, cumpridoras de normas enviadas pelas secretarias de educação dos 

estados. Sustentam os autores do Manual do PDE que o resultado de tudo isso pode ser 

percebido nos altos índices de evasão, de repetência e por outro lado, nos baixos níveis de 

escolaridade apresentados por alunos das escolas públicas dessas regiões mais pobres, como 

explicam: 

 

A ineficiência do sistema educacional evidenciou-se nos altos índices de evasão e de 
repetência e no baixo nível e escolaridade da população. A má qualidade do ensino 
manifestou-se no precário domínio dos conhecimentos por parte dos alunos e na 
insatisfação dos pais (XAVIER& AMARAL SOBRINHO, 1999, p. 6). 

 

 

Sintetizam essa análise, indicando quatro grandes causas responsáveis pelos problemas 

enfrentados pelo sistema de educação fundamental no Brasil: Os sistemas de ensino são 

organizados sem racionalidade; a aprendizagem dos alunos não constitui o foco central da 

escola; pais e alunos manifestam insatisfação generalizada; os profissionais da educação não 

demonstram qualificação e motivação (ibidem)83. 

 

                                                 
83 Aqui se faz uma referência a uma pesquisa realizada no NE em 1996-1997. Esta pesquisa também serviu de 
justificativa para o Fundescola II. 
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Sustentam os autores do Manual que a qualidade do ensino deve estar diretamente 

relacionada à aprendizagem dos alunos, “[...] medida pelo nível de conhecimento que os 

alunos adquirem na escola e pela internalização de valores, pelo desenvolvimento de atitudes 

que levam a uma inserção crítica e produtiva na sociedade” (ibidem, p.6). De outro modo, 

afirmam que o ensino de qualidade só é possível em uma escola de qualidade. 

 

A concepção de escola de qualidade, defendida neste documento e que vai repercutir 

em toda a política do PDE é definida como resultante de quatro fatores interligados, quais 

sejam: a atitudes dos professores frente aos alunos; pessoal qualificado; material e instalações 

adequadas aos processos didáticos; e a organização dos processos. Sobre isso expressa esses 

autores:  

 

Desenvolvimento de relações interpessoais que conduzem a atitudes e expectativas 
positivas em relação aos alunos, que dispõe de recursos humanos com formação 
adequada, do material escolar e didático necessário, de instalações em quantidade e 
condições adequadas de funcionamento, de processos definidos e organizadas em 
função dos objetivos da escola (ibidem, p. 6).   

 

  O PDE insiste, desse modo, que os fatores determinantes da qualidade estão 

localizados no ambiente escolar e não no sistema educativo. Qualidade, segundo seus autores 

é medida pela aprendizagem do aluno, fator esse de responsabilidade da escola como 

organização administrativa. Assim, justifica: “a qualidade do ensino vem sendo vista cada vez 

mais como o resultado de processos que se desenvolvem, sobretudo na escola e não nas 

macroestruturas do sistema educacional” (ibidem, p. 6). 

 

O discurso posto pelo PDE enfatiza a escola como uma organização, sobre a qual se 

aplica um processo gerencial, estabelecendo sobre ela uma nova identidade, compromisso, 

valores, visão de futuro, objetivos claros, estratégias de ação e metas de desempenho. Enfim, 

afirma a escola como uma organização em que urge elaborar um planejamento e a partir dele 

estabelecer compromissos para garantir o seu cumprimento. A escola torna-se, nesse sentido, 

uma organização no sentido gerencial, com demandas e clientes, que têm o direito ao ensino 

de qualidade. 

 

O ponto de partida é a concepção da escola como organização que deve prover um 

ensino de qualidade aos clientes que demandam seus serviços e que, no ensino fundamental, 

tem direito constitucional a esses serviços. Isso significa, simplesmente, que o cliente 
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preferencial das escolas são os alunos e que eles têm direito a um ensino de qualidade 

(ibidem, p. 7). 

 

Por outro lado, deixa claro este documento, que nessa lógica, deve-se considerar que a 

escola é também cliente da secretaria de educação, e a secretaria, responsável não só pelo 

provimento das condições de funcionamento, como também por estabelecer os padrões de 

funcionamento. 

 

O princípio chave sobre o qual se procurou justificar o modelo de ação gerencial 

propostas pelo PDE para a escola é a autonomia. O conceito de autonomia tem aqui o 

significado de responsabilização de setores privados da comunidade escolar, pela realização 

de funções de natureza pública, o ensino, a aprendizagem, a qualidade da escola. 

 

  Como menciona o próprio Manual, o PDE é um processo de gestão escolar, orientado 

pela busca de resultados. Impõe-se, a partir de sua autonomia, uma intervenção administrativa 

à escola, que, entre outros aspectos, a obriga responder pelo resultado da aprendizagem de 

seus alunos.  

 

 A escola, a partir de mecanismos a serem garantidos pelas secretarias, passa a ser 

autônoma para realizar o serviço de educação, como menciona este manual: “Cabe a 

secretaria desenvolver mecanismos que permitam às escolas ter mais autonomia e 

responsabilidade pelos serviços que prestam” (ibidem, p. 7).  Autonomia aqui, apenas quer 

significar um processo de tomada de decisão, unicamente sobre o que fazer para atingir as 

metas e não sobre que metas a atingir, como afirma,  “a escola com autonomia precisa definir 

como se organizar para atingir suas metas de desempenho” (ibidem, p. 8). 

 

 Autonomia se resume nesta perspectiva, a responsabilidade sobre os resultados, 

delegada ao trabalho da comunidade escolar. Presume-se nesse sentido, que esse modo de 

gestão estratégica, só será possível através de “[...] um trabalho coletivo, mediante processos 

criativos, gerados e gerenciados no interior da própria escola” (ibidem, p. 6).  

 

Pouco significativo, no entanto, é o sentido reservado à função dos colegiados e aos 

processos democráticos de escolha de diretores. Afirmam os autores deste Manual, que os 

colegiados ou mesmo o processo de eleições de diretores, duas lutas históricas de setores da 
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educação no Brasil, não têm contribuído para projetar o futuro da escola. Nesse sentido, são 

considerados “apenas mecanismos que viabilizam a tomada de posição da escola” e não 

marcas de sua autonomia. Defende por outro lado o manual, que o planejamento estratégico 

da escola é o grande espaço para projetar o futuro, adotar os objetivos e as estratégias que a 

escola precisa alcançar. 

 

O conceito de gestão escolar, como se observa, é comparado a qualquer outro processo 

gerencial. Parte-se do princípio de que a escola é uma organização e como tal precisa 

gerenciar suas decisões e lidar com a sua rotina. A gestão, conforme este manual, é igual para 

todas as organizações, “é um processo inerente a qualquer instituição escolar, que viabiliza a 

organização, mobilização e articulação de todas as condições técnicas, humanas, materiais e 

financeiras para garantir o sucesso do aluno” (BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA, 

2006b, p. 23). 

  

 A análise em torno das contradições do sistema nacional de educação brasileiro 

procura se basear no PDE, concluindo que a sua impossibilidade de oferecer educação para 

todos em um nível aceitável, é uma questão que necessariamente merece um maior 

aprofundamento.  Deve-se salientar que é visível na educação brasileira a ausência de uma 

política pública de educação nacional. Esse é um problema histórico, uma questão gerada na 

cultura autoritária predominante no Brasil, que se arrasta desde séculos e que precisa ser 

enfrentada, como mencionou o entrevistado a seguir: 

 
Com relação aos sistemas, precisamos mesmo traduzir essa concepção. Qual é a 
noção que temos de fato de República Federativa, num país patrimonial como o 
nosso, marcado com  guerras fiscais entre os entes federados. Então nós temos uma 
questão de cultura, que é uma tradição autoritária. Da caracterização desses entes 
federados, então este é o primeiro grande enfrentamento. E o patrimonialismo que não 
está só presente na estrutura governamental; Está na escola, está na família, está na 
sociedade como um todo (DIRIGENTE Fundescola).   
 

 
Assim, não se sustenta o pressuposto do PDE de que a qualidade do ensino é algo 

unicamente vinculado ao resultado de processos que se desenvolvem no âmbito da escola, 

sem nenhuma relação com as macroestruturas do sistema educacional. Ao contrário, o que se 

discute é que o alcance da qualidade educativa se vincula aos diferentes espaços, atores e 

processos formativos, bem como à trajetória histórica cultural e ao projeto de nação em que a 

educação se realiza como direito social. (CONAE, 2009). 
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  A estrutura de escola tal como é proposta, mais se parece com uma empresa da área 

de produção em série, limitada por um mercado de concorrência acirrada, na qual as pessoas 

são postas em cargos estratégicos, para exercer o controle rigidamente gerencial. Qualquer 

pessoa que conhece um pouco o dia a dia de escolas públicas estaduais, especialmente nos 

estados onde o PDE se instalou, lendo as exigências desse manual, sabe que é uma proposta 

impraticável.  Particularmente nas escolas pesquisadas observou-se um quadro de escassez de 

pessoal, um número de professores reduzidíssimo em relação ao número de alunos, e ainda 

assim, a maioria deles tem que atuar simultaneamente em duas ou até três escolas, ao mesmo 

tempo, em redes de ensino diferentes, em função dos baixos salários que recebem.  

 

 Outro conceito que o PDE tenta afirmar como balizador é a participação, uma 

expressão da mobilização da comunidade escolar em torno da autonomia da escola. A 

participação do PDE se apresenta como mecanismo puramente burocrático. Teoricamente 

envolve grupos, comitês, gerente, equipes e uma coordenação a ser assumida por uma 

liderança da escola, com o apoio e participação da comunidade escolar. A estrutura sugerida 

no Manual inclui assim os grupo de sistematização do PDE, comitê estratégico, coordenador 

do PDE, lideres de objetivos estratégicos, gerentes das metas de melhorias, equipes dos 

planos de ação. (XAVIER; AMARAL SOBRINHO, 1999).  

 

Os sentidos que a política do PDE impõe à participação não corresponde a perspectiva 

de um processo democrático de afirmação e consideração das pessoas. Nesse processo não 

foram incluídos, por exemplo, os estudantes, sujeitos fundamentais ao processo democrático 

na escola. Como alerta o dirigente do Fundescola, a escola por si deve formar seus estudantes 

à prática da participação, desenvolver processos e instâncias de participação: “Se queremos 

pensar um processo de mobilização e participação é fundamental, [...] a participação dos 

estudantes nas escolas. Afinal de contas, as escolas existem enquanto função precípua, para 

formar esse sujeito social, e porque nossos estudantes são silenciados na escola” 

(DIRIGENTE Fundescola).  A questão da participação é central para examinar a prática dessa 

política na escola, como ver-se-á nos capítulos seguintes. 
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2.4.2 Uma nova identidade para a escola  
  
 
 

 

Em 1999, o Fundescola iniciou sua segunda fase e, além das regiões Norte e Centro 

Oeste, ampliou suas ações para o Nordeste. Do mesmo modo, as ações do PDE, praticamente, 

dobraram no período de 1998 a 2002. Do total de 10 estados atendidos em 1998, ampliou-se 

rapidamente para um total de 19 estados até o final de 2002. Também aconteceu uma rápida 

ampliação no número de municípios atendidos pela política do PDE. Passou de 181 no final 

de 1998 para 384 no final de 2002.  

 

Essa velocidade no processo de expansão das ações do PDE, em um curto espaço de 

tempo, exigiu um esforço redobrado da estrutura do Fundescola. Ao mesmo tempo em que se 

deu a expansão do PDE, surgiu a necessidade de justificar teoricamente os embates 

conceituais que esta política estava provocando.  

 

Assim, os co-autores brasileiros, Antônio Carlos da R. Xavier e José Amaral Sobrinho, 

esforçaram-se por justificar essa nova ‘metologia’ de gestão que estava em curso nas 

escolas84. Esses autores foram os principais tradutores do PDE, desde a sua transposição do 

modelo inglês até a formatação junto ao Fundescola em Brasília85. 

 

Acerca da experiência inglesa, Stephen J. Ball (2004) menciona que este modelo de 

gestão pública assumido no Reino Unido, no contexto do Pós-Estado Providência, iniciada na 

década de 1980 e começo do século XXI,  acabou por inserir aspectos como  privatização e 

mercantilização na gestão do setor público. Nesse contexto, um dos direitos sociais que vem 

                                                 
84 As principais publicações do Fundescola, carregam a  autoria de Antônio Carlos da R. Xavier e José Amaral 
Sobrinho, especialmente deste último. No entanto, a segunda edição do Manual do PES (2006),  embora não 
apresente alterações substanciais no seu conteúdo, em relação a versão anterior,  apresenta apenas a autoria 
institucional. Ver (Fundescola/DIPRO/FNDE/MEC, 2006b).   
85  O modelo de gestão estratégica foi implantado no espaço escolar, na  Inglaterra nos anos 1990.  Uma das 
fontes que possibilita compreender essa experiência encontra-se no documento intitulado Strategic School 
Development Plan ou School Development Plan, (SCHOOL STRATEGIC DEVELOPMENT – SSDP), (2006). 
Este documento é um guia nos moldes do manual que foi publicado pelo PDE, contendo uma descrição dos 
princípios a serem operacionalizados e todos os passos, em detalhes, de como elaborar cada fase, apresentando 
também exemplos de informações que podem ser formuladas por cada escola.   Este documento, já na sua 
introdução, menciona o propósito de apresentar orientações de como estruturar uma administração estratégica 
em uma organização escolar: “This document contains guidance, a recommended framework and worked 
examples for strategic development planning which could be used in all schools to support effective school 
improvement” ( ibidem, p.4).  
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sendo diretamente afetados por essa lógica de gestão pública é a educação. Como menciona 

Ball, a experiência do Reino Unido, tornou-se um caso ‘extremo’, assim,  

[...] Não é mais possível ver as políticas educacionais apenas do ponto de vista do 
Estado-Nação: a educação é um assunto de políticas regional e global e cada vez mais 
um assunto de comércio internacional. A educação é, em vários sentidos, uma 
oportunidade de negócios. Podemos pensar que essa oportunidade será maior ou 
menor, que virá mais cedo ou mais tarde, que está sujeita a inflexões e mediações, 
mas não que ela seja diferente ou excepcional (ibidem, p. 4). 

Essa mudança de concepção na gestão das políticas públicas, Ball chama de 

performatividade, que difunde discursos em defesa da responsabilidade, da melhoria, da 

qualidade e da eficiência administrativa e contribui para tornar as práticas existentes frágeis e 

objetos de mercado. É nessa perspectiva que ações públicas chegam acompanhadas de 

políticas de incentivos vinculados a medidas de desempenho, contexto em que funções de 

ensino e, sobretudo o processo de aprendizagem passou a ser considerado como o principal 

produto da escola. 

Nesta perspectiva é que o BM tem veiculado fomento financeiro às políticas sociais, 

sob o objetivo de fazer cumprir objetivos de mercado, ao mesmo tempo em que se presta a 

servir como mecanismo de controle a partir de uma lógica de qualidade definida pelos seus 

financiadores. A lógica de gestão, como aqui se apresenta, carrega em si traços do ‘mito’ 

político em torno da eficiência da gestão do setor privado e da necessidade de parceria dessa 

com o Estado, contrário assim à modalidade de gestão burocrática como se apresenta o setor 

da administração pública. (ibidem). 

 Tornar as funções de ensino e de aprendizagem um processo de produção, evidencia 

uma concepção de política educacional orientada por princípios de eficiência e  qualidade 

mercadológica. É nesse sentido que a gestão se apresenta como o ingrediente fundamental da 

‘performatividade’ nas organizações publicas responsáveis em garantir direitos fundamentais 

como saúde e educação. Diferentemente, essa perspectiva redireciona a gestão de direitos 

sociais para a oferta privada de serviços, objeto de interesse de mercado. A gestão tem, desse 

modo, objetivos voltados para fomentar um processo de cumprimento das metas e de 

melhoria de desempenho. Nesse sentido analisa Ball: 

 

A performatividade desempenha um papel crucial nesse conjunto de políticas. Ela 
funciona de diversas maneiras para "atar as coisas" e reelaborá-las. Ela facilita o papel 
de monitoramento do Estado, "que governa a distância" — "governando sem 
governo". Ela permite que o Estado se insira profundamente nas culturas, práticas e 
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subjetividades das instituições do setor público e de seus trabalhadores, sem parecer 
fazê-lo (ibidem, p. 9). 

 

 No Brasil, o tradutores do PDE procuraram justificar a necessidade do planejamento 

estratégico na escola, como uma metodologia necessária para contribuir, decisivamente para a 

eficiência do acesso dos alunos ao processo de aprendizagem, reforçando desse modo as 

ações pedagógicas, por meio de ações e medidas administrativas. 

 

 Nesse sentido, Xavier e Amaral Sobrinho (1999) esforçaram-se por sustentar um 

discurso na defesa de um modelo de escola que, administrativamente, respondesse pela 

aprendizagem de seus alunos. Assim afirmam: “Uma concepção de escola como organização 

que deve prover o ensino de qualidade aos clientes que demandam seus serviços e que, no 

ensino fundamental, têm direito constitucional a esses serviços” (ibidem, p. 7). 

 

 Baseados em dados de uma pesquisa encomendada pelo BM em 1996-1997 na região 

Nordeste, sustentam esses  autores que a baixa qualidade da escola é decorrente da falta de 

racionalidade na organização dos sistemas escolares, da falta de foco na aprendizagem dos 

alunos pela escola, pela insatisfação generalizada dos pais e alunos e pela falta de qualificação 

e motivação dos profissionais da educação86.  

 

 A identidade proposta pelo PDE para a escola tem como princípio estabelecer o foco 

principal no aluno, traduzida na atenção sob os índices de aprendizagem. Isso significa, por 

um lado, reordenar o modo de gestão interna da escola, trazer para seu interior o processo 

acerca de suas decisões e, por outro, redefinir a sua relação administrativa com a Secretaria de 

Educação.  

 

Defendem nesse sentido esses autores a diminuição de funções normatizadoras das 

secretarias de educação em relação às escolas, pois alegam que elas costumam estabelecer 

normas e procedimentos que acabam não resultando em efeitos concretos, porque estão fora 

                                                 
86 Essa pesquisa realizada pelo BM em parceria do MEC serviu também como argumentos para justificar o 
Fundescola II. Apresenta um padrão de escola existente na região do Nordeste brasileiro, considerado pelos 
assessores do Fundescola, como ‘inaceitável’ na sua organização e funcionamento, sem espaço para definição e 
organização de seus processos (XAVIER &  AMARAL SOBRINHO, 1999). 
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de seu ambiente. Nesse sentido o PDE, ao contrário, pretende aumentar o autogerenciamento, 

a autodecisão e a ‘autonomia’ da escola, sob os seus processos. Afirmam neste sentido, que  

 
nesse repensar, ou nessa reconstrução da escola, esgota-se a idéia de que ela possa ser 
gerenciada como antes, funcionando a partir de um conjunto de normas e 
procedimentos definidos fora de seus domínios. Ao contrário sugere-se que a escola 
tenha o seu espaço de decisão ampliado, que não seja construída de fora para dentro, 
mas sim a partir de um trabalho coletivo, mediante processos criativos gerados e 
gerenciados no interior da própria escola (ibidem, p. 6).   
 
 

 

A transformação a que são impelidas as escolas aponta para uma mudança de perfil, 

incluindo aí interesse junto à efetividade do processo ensino-aprendizagem, à gestão, ao 

ambiente escolar, aos recursos humanos e ao envolvimento dos pais e da comunidade.  

Aponta o PDE que a nova identidade da escola deve propiciar condições de organização e de 

funcionamento, espaço para decisão acerca de seus processos, comprometida com seus 

alunos, comprometida com uma visão de futuro, com objetivos claros, com estratégias e 

metas de desempenho a serem seguidas (ibidem).  

 

A nova identidade de escola advinda com o PDE propõe alterar o sentido político das 

ações de gestão, substituindo-o por conceitos e funções organizacionais fundamentadas no 

ideário neoliberal capitalista. Essa identidade insere elementos   gerenciais, busca aproximar a 

gestão da escola de modelos de gestão utilizado em empresa da iniciativa privada. As 

principais dimensões mencionadas para estruturar essa nova identidade escolar foram 

traduzidas por Xavier e Amaral Sobrinho (1999) em características de gestão, referidas a 

partir das seguintes palavras chaves:  dinamismo, compromisso,  serviço aos alunos e  

prestação de  contas da atuação.  

 

Em relação ao dinamismo a que se refere o PDE, ele traduz uma crítica ao modelo 

tradicional e burocrático no qual a escola está vinculada e gerida, bem como a relação de 

dependência que tem a mesma junto à secretaria de educação. A saída direcionada pela 

política do PDE é um modo de gestão que, em nome da ‘autonomia’, permita a escola decidir 

o que fazer e como fazer, ao mesmo tempo em que deve se responsabilizar pela efetiva 

aprendizagem e desempenho de seus alunos87. Afirma, desse modo, que o dinamismo consiste 

em assumir sua autonomia para atingir o desempenho das metas propostas: “A escola com 

                                                 
87 O desempenho referido deve ser mensurados pelos sistemas de controle e de avaliação externos, tais como 
Prova Brasil, SAEB, IDEB, entre outros 
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autonomia precisa definir como se organizar para atingir suas metas de desempenho” (ibidem, 

p. 8).  

 

A idéia sobre ‘compromisso’ remete ao compromisso da escola em elaborar o seu 

planejamento, ferramenta sob a qual ela deve se colocar formalmente à disposição para um 

processo de mudanças e no caminho de adesão ao processo de construção de sua nova 

identidade. Como menciona esses autores, “não há mais lugar para uma escola sem identidade 

e sem compromisso com os alunos e com a sociedade, para uma escola sem valores, sem 

visão de futuro, objetivos claros, sem estratégia de ação, sem metas de desempenho” (ibidem, 

p. 6).  Todos esses elementos mencionados, espera-se, deverão ser sistematizados no processo 

de planejamento estratégico, conforme estabelecido nos formulários proposto pelo Manual do 

PDE. 

 

 Propõem também que a escola se organize como uma estrutura voltada à prestação de 

serviço aos alunos. Defende esses autores que a escola mantenha o foco no aluno, na sua 

aprendizagem, centrado na sala de aula88. O sentido de atenção aqui remete à concepção de 

uma relação serviço – cliente. O aluno é considerado o cliente da escola e nesse sentido, cabe 

a escola corresponder ao serviço que ele procura zelar pela qualidade e pelo produto que 

oferece a aprendizagem. Nesse sentido afirma,  

 

 o ponto de partida é a concepção da escola como organização que deve prover um 
ensino de qualidade aos clientes que demandam seus serviços e que no ensino 
fundamental, têm direito constitucional a esses serviços. Isso significa, simplesmente, 
que o cliente preferencial das escolas são os alunos e que eles têm direito a um ensino 
de qualidade (ibidem, p. 7). 

 

Por fim, a prestação de contas de sua atuação, remete à questão do controle interno e 

externo das ações da escola e dos recursos que ela recebe para sua manutenção. O PDE 

sinaliza para a participação da comunidade escolar e dos colegiados, vinculando-os como 

condição para o repasse de recursos e para exercer o controle sobre eles89. Desse modo afirma  

 

 a criação de colegiados ou conselhos escolares, a transferência de recursos 
diretamente para a as escolas e a escolha de diretores comprometidos com o sucesso 

                                                 
88 A propósito da centralidade sob a sala de aula, um dos programas do Fundescola,  Levantamento da Situação 
Escolar – (LSE)  incluiu como dado da situação escolar apenas a sala de aula e os sanitários. Esses aspectos 
foram ampliados para todos os ambientes da escola, a partir de 2007, com o fim do Fundescola, para compor o 
PAR. 
89 Numa referência ao conceito de  acoutability difundido pela teoria da administração moderna. 
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da escola e dos launos, [...] são mecanismos que abrem espaço para que as escolas se 
organizem e se estruturem, redefinam seus valores, sua missão, seus objeivos, seus 
processos, suas relações. (ibidem, p. 8). 
 
 

 Além do controle sobre o processo gerencial dos recursos e das compras, o PDE 

propõe o controle sob o processo de ensino. Indica a participação dos pais no   

acompanhamento do desempenho dos alunos e ao mesmo tempo na avaliação da escola. 

Assim sugere: “Uma escola de qualidade é aquela que constrói um clima escolar que favorece 

o processo de ensino aprendizagem, e que conta com a participação dos  pais no 

acompanhamento do desempenho dos filhos e na avaliação da escola” (ibidem, p. 6). 

 

 Como se observa, a mudança de identidade da escola sugerida pelo PDE  envolve, ao 

mesmo tempo, aspectos de gestão e de processo. Enquanto gestão, a estratégia do PDE centra-

se na função administrativa e no predomínio do planejamento estratégico, no sentido de 

elaborar sistematicamente um processo que “implica organização, trabalho conjunto, análise 

de dados, definição de funções e atribuições, execução e monitoramento” (ibidem, p. 5). 

Como processo, significa alterar a constituição e a natureza da escola, dando-lhe uma nova 

formatação de rever seu sentido organizacional, ou mesmo de sua função na sociedade. Esse 

processo também parte do planejamento estratégico, conduz a escola à elaboração e ao 

“registro de seus valores, missão, visão, objetivos estratégicos, estratégias, metas e ações” 

(ibidem, p. 5).  

 

 É a respeito dessa nova identidade delineada pelo PDE que Xavier e Amaral Sobrinho 

chamam de um novo design para a escola, justificando que ela envolve o seu todo, para 

repensá-la, que, segundo eles, resultariam em mais “unidade e organicidade ao trabalho na 

escola” (ibidem,p. 5). Desse modo, o que se está chamando, nesse discurso, de ‘dinamismo’ 

significa na verdade o apelo ao modo de ‘autonomia’ que leva à responsabilização em atingir 

metas de desempenho. A idéia de compromisso significa, na prática, muito mais a adesão ao 

modelo de planejamento estratégico, a formalizar dessa perspectiva de gestão, do que a 

afirmação de um compromisso da escola com seus alunos. A idéia de prestação de serviço aos 

alunos expressa em verdade o negligenciamento à concepção de educação, afirmado aqui 

como serviço e não como direito social. Por fim, o apelo para a prática da prestação de contas 

dos resultados da escola, expressa em verdade concepções vinculadas ao papel do Estado 

neoliberal, como  avaliador e controlador dos serviços públicos, realizado por setores privados 

da sociedade ou por agentes públicos.  
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 2.4.2.1 A ênfase na gestão como solução para a ‘ineficiência’ e a ‘baixa qualidade’ da escola 

pública 

 

 
Como já mencionado, o PDE coloca em evidência a defesa da gestão estratégica da 

escola, como saída para melhorar a sua própria qualidade. Esse discurso aponta o 

planejamento como o ponto de partida, “para se reverter o quadro de ineficiência e de baixa 

qualidade do ensino” (ibidem, 1999, p. 7). Insiste que a escola é uma organização e assim 

deve se reconhecer e a partir de daí, procurar responder às demandas de serviços que lhes são 

próprios90.  

 

o ponto de partida é a concepção da escola como organização que deve prover um 
ensino de qualidade aos clientes que demandam seus serviços. Isto significa, 
simplesmente, que o cliente preferencial, tem direito constitucional a esses serviços. 
Isto significa, simplesmente, que o cliente preferencial das escolas são os alunos e que 
eles têm direito a um ensino de qualidade (ibidem, 1999, p. 7). 

 

Em 2001, Amaral Sobrinho divulga um documento no qual expõe uma analise das 

ações de gestão desenvolvidas pelo Fundescola, implementadas desde 1998. Nesse texto ele 

focaliza o que chamou de evolução da gestão escolar no Brasil, classificando-a como contexto 

em que havia uma maior ‘autonomia’ para as escolas, em decorrência da implementação do 

PDE,  que, segundo ele, foi capaz de introduzir um maior espaço para a decisão no interior 

das  escolas do ensino fundamental (AMARAL SOBRINHO, 2001). 

 

Este autor diz que este Plano veio atribuir um maior sentido à democracia e à 

autonomia da escola previsto na LDB, considerando que a dimensão pedagógica, foco 

principal dessa autonomia, só tem repercussão se garantir efetivamente o sucesso no processo 

de aprendizagem do aluno (ibidem).  

 

 Além disso procura rebater críticas em torno da confusa relação que propõe o PDE, 

envolvendo as dimensões pedagógica e administrativo-financeiras na escola, ao afirmar que a 

democracia e a autonomia encontram nas “dimensões administrativa e financeira [...] 
                                                 
90 O conceito de organização na ciência da administração refere-se a iniciativas humanas definidas e organizadas 
por objetivos. Para os administradores o principal elemento que distingue as instituição  é o seu objetivo. Ele 
poderá ser de diferentes naturezas (econômicas, educacionais, políticas, religiosas, social, etc.). 
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significado na medida em que garantem a concretização da autonomia pedagógica” (Ibidem, 

p. 4). Insiste na necessidade de que a gestão da escola deve garantir o foco na aprendizagem 

do aluno, como a seguir: “O foco na gestão volta-se para a eficiência do processo de ensino 

aprendizagem. A democratização, o espaço de decisão que a escola detém, só tem sentido se 

ela cumpre com a sua função básica que é garantir o sucesso do aluno no processo de 

aprendizagem” (ibidem, p. 4). 

 

   Interpreta Amaral Sobrinho que a ênfase na gestão da escola é resultado da 

conjuntura que se instalou, após a LDB (1996), quando designou as instituições educacionais 

à responsabilidade de “manter um controle dos processos que antes ficavam sob a 

responsabilidade da Secretaria de Educação e a induz a colocar os pais e responsáveis como 

atores nesses processos” (ibidem,  p. 3)91.  

 

 Retoma o discurso de que o PDE é necessário, afirmando que sua prática tem 

demonstrado que ele é um modo consistente de gerenciar a escola no Brasil, sobretudo porque 

realiza a função de planejamento estratégico, considerada a mais importante na gestão da 

escola. Caracteriza assim o PDE, como um “processo gerencial de planejamento estratégico, 

coordenado pela liderança da escola e desenvolvido de maneira participativa pela comunidade 

escolar” (ibidem, p. 5).  

 

Reconhece, por outro lado, que todas as mudanças implementadas por este Plano não 

tem repercutido satisfatoriamente junto às secretarias de educação, ficando, desse modo, as 

escolas respondendo individualmente, com maior ou menor afinco ao PDE. Avalia que, em 

relação à adesão das secretarias de educação ao PDE, elas têm dado pouca atenção ao 

programa. Em conseqüência disso, também não acompanham as mudanças que estão 

acontecendo nas escolas e ainda não entenderam que é por meio delas que se vai conseguir 

colocar o ensino em uma melhor condição de qualidade (ibidem).  

 

Por outro lado, observa que, onde tem havido a grande  receptividade do PDE, é, 

sobretudo, nas escolas. É ainda mais preciso, ao dizer que é nas escolas onde tem havido uma 

                                                 
91 Lei nº 9.394 de 20/12/1996, arts 14 e 15,  que define as incumbências da escola: elaborar e executar sua 
proposta pedagógica; administrar seu pessoal e seus recursos financeiros; assegurar o cumprimento dos dias 
letivos e horas-aula estabelecidas; velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; prover meio 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; articular-se com as famílias e a comunidade; informar pais 
ou responsáveis sobre freqüência, rendimento dos alunos e execução da proposta pedagógica. 
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“prontidão” para utilização dessas novas metodologias, diferentemente, insiste, da resistência 

encontrada nas secretarias de educação que têm se colocado como o maior desafio a 

implantação do PDE, assim  

 

o fato de os maiores desafios para implantação do PDE estarem nas Secretarias de 
Educação e não nas escolas sinaliza que há mas escolas uma prontidão para a 
utilização de metodologias que introduzam novos processo, para um trabalho que as 
tire do marasmo, que dê mais sentido ao trabalho individual e coletivo (ibidem,  p. 
15).  

 
 

O discurso deste autor visa reafirmar que o PDE traz uma novidade ao ambiente das 

escolas, ou seja, a presença de uma nova cultura administrativa, que “permite que  a escola se 

organize, tenha foco, defina seu rumo, seus  objetivos, metas, custos, prazos, 

responsabilidades. Leva a escola a assumir compromissos, a se avaliar, a prestar contas de 

suas ações, a um trabalho cooperativo.” (ibidem,  p. 14).  

 

 

 

 

2.4.3 A avaliação do PDE pelo Banco Mundial e as justificativas para sua continuidade - 2002  

 
 

Em 2002, O Fundescola estava finalizando a etapa II e preparando a etapa III. Era o 

final de um ciclo de dois governos sob a condução de FHC, que, em conjunto com o Banco 

Mundial, praticamente havia concebido e implementado, até então, esse programa no Brasil. 

Após o ciclo de sete anos, esse programa precisava, para sua continuidade, de um maior 

engajamento das secretarias de educação em cada estado, órgão responsável por gerir a 

política educativa. Essa era uma estratégia necessária para consolidar o PDE como um 

programa integrado à política de educação nos estados e municípios.  

 

 Observe-se que, nesse contexto, para além da necessidade de assegurar o processo de 

repasse de recursos, o Fundescola precisava assegurar a continuidade da ‘metodologia’ de 

gestão posta pelo PDE para as escolas e, sobretudo, convencer as secretarias a realizar seu 

próprio planejamento estratégico.   
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 Assim, neste ano, o Banco Mundial retoma a retórica da precariedade na educação 

pública para justificar um novo financiamento, a continuidade e a expansão desse programa  

nessa nova fase.   

 

Em documento oficial, fez circular uma análise dos dados produzidos a partir de 

resultados de pesquisas encomendada por ele próprio, publicados em três diferentes períodos: 

Inicialmente, em 1995, sobre a situação das escolas da Alagoas e do Ceará;  Depois, em 1999, 

resultados de uma pesquisa de avaliação coordenada pelo INEP; e, em terceiro, estudos 

encomendados à Universidade de Stanford sobre o impacto do PDE na aprendizagem. A 

partir de uma interpretação desses dados, o BM formulou argumentos para justificar a 

continuidade de sua intervenção na problemática da educação brasileira. 

 
 

É significativa para o contexto do discurso desta política, a leitura do Banco Mundial, 

datada de 2002, referente ao programa Fundescola, e às ações financiadas pelo Banco desde 

1997, na área da educação fundamental no Brasil, particularmente no Nordeste92. Esta 

publicação, Improving Schools And Schooling In Brazil: The Fundescola Approach foi 

veiculada entre outros meios, na revista eletrônica do próprio Banco, En Breve, em outubro de 

200693.  

 

  Os elementos do discurso, aqui, são os mesmos que serviu de justificativa para as 

ações financiadas pelo Banco junto ao governo brasileiro em 1998 quando iniciou o PDE.  De 

modo especial, este documento descreve os princípios e objetivos que orientaram essas ações. 

O autor desta matéria é Robin  Horn, assessor do BM e considerado o ‘padrinho’ do acordo 

do Governo brasileiro com o Banco Mundial, através do Bird,  para o financiamento do 

Fundescola no  Brasil. O relato, entre outros aspectos, procura descrever todas as etapas 

previstas para o Fundescola no Brasil.  

 

Inicialmente, este documento chama atenção de que a responsabilidade sobre o ensino 

fundamental é dos estados e municípios e que a ação proposta em conjunto, BM e Governo 

Federal, a ser desenvolvida sob o incentivo deste fundo, tem o objetivo de melhorar a eficácia 

e eficiência desses dois sistemas de ensino.  

                                                 
92 Em junho de 1996 aconteceu o início e um projeto piloto nas Regiões Norte e CentroOeste.. 
93 World Bank – Em Breve, october 2006. 
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O documento enfatiza que se deve pensar o Fundescola como um programa de ações a 

ser desenvolvido em longo prazo. Além disso, afirma que suas ações visam à gestão 

estratégica da escola e que essas ações exigem mudanças de conhecimento, atitudes e de 

comportamentos dos diretores, dos professores, dos pais, bem como do pessoal da gestão da 

secretarias de educação dos estados e municípios. Assim sendo, explica o autor, o interesse do 

Fundescola é que os seus programas sejam implantados processualmente, iniciando por 

alguns grupos de escolas, até atingir o seu conjunto94. 

 

Explica, ainda, que a proposta de gestão estratégica para a escola do Brasil, em 

processo de implementação pelo Fundescola, deve se realizar por meio de parcerias com as 

secretarias de educação de cada estado e de cada município. Considera que, nesta etapa desse 

programa, o desafio é atingir a gestão das secretarias de educação nos estados com uma 

gestão de foco estratégico.  Esse programa está entendendo que só a partir daí, o modelo de 

gestão estratégica ganharia força junto às escolas.  

 

Assim, a responsabilidade sobre a gestão estratégica na escola seria relacionada 

diretamente aos referenciais e aos objetivos das secretarias de educação em cada estado e em 

cada município. Desse modo, o processo de decisão e de controle do PDE nas escolas, bem 

como a orientação técnica necessária para que as escolas elaborem seus respectivos  PMEs, 

teriam o controle da Secretaria de Educação nos Estados e nos Municípios95. 

 
 
 

                                                 
94 Ver texto original: Fundescola’s school-based development strategy was designed to be phased in over time 
for two reasons. First, this type of transformation requires fundamental changes in the knowledge, attitudes, and 
behaviors of school principals, teachers and parents, and the staff and management of the education secretariat. It 
takes time for these stakeholders to recognize their responsibility and capacity to make school reform happen. 
Second, experience and research demonstrate that it is not possible to motivate and support school reform 
simultaneously in a large number of schools. Consequently, whereas all schools in the region benefited 
immediately from a direct transfer of resources, fewer schools undertook a development plan or continued with 
the strategic planning process (HORN, 2006, p. 1-2).  
95 Ver texto original: Rationale behind the strategy and know how to support and promote it. Consequently, the 
project includes a program of institutional strengthening for secretariats which aims to develop their capacity to 
support and sustain the school improvement strategy. This involves the development of strategic plans by state 
and municipal authorities which align their programs and organizational structures to focus on school 
improvement—promoting equity, effectiveness, and efficiency within their systems. These plans help the 
secretariats to support schools’ efforts to prepare and implement school development plans (PDEs) and school 
improvement projects (PMEs) (HORN, 2006, p. 3). 
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Os argumentos utilizados para validar a continuidade do empréstimo contraído pelo 

Governo Federal do Brasil, junto ao BM, para a execução do Fundescola - III utiliza-se de 

dados obtidos através de três estudos acerca dos efeitos desta política.   

 

O primeiro estudo, seguindo a ordem cronológica de suas publicações, foi 

desenvolvido pela UNICEF em 1995, e analisando a situação da educação pública de dois 

Estados do Nordeste, da Bahia e do Ceará.  Esta pesquisa objetivou compreender como 

interagem alunos e professores em sala de aula96.  Os resultados deste estudo revelaram,  entre 

outros aspectos, que o tempo gasto efetivamente em sala de aula era menor do que o esperado, 

ou seja,  insuficiente para aprender, as escolas se concentram mais nos professores do que nos 

alunos e as técnicas de ensino estão baseadas em ditados e cópias em cadernos.  

 

Observou-se ainda, nesta pesquisa, que professores afirmaram sentir-se isolados, sem 

quase nenhum apoio dos pais. Porém nos casos em que os professores recebiam apoio dos 

pais mudavam suas práticas pedagógicas97. 

 

Esta pesquisa concluiu que as crianças aprendiam melhor quando havia ilustrações na 

sala de aula, quando havia murais expondo os trabalhos, quando os professores desenvolviam 

seus trabalhos numa seqüência lógica e quando as crianças eram ativamente comprometidas a 

realizar tarefas em sala de aula e em casa. Este estudo ainda evidenciou que a capacidade dos 

docentes, por vezes, só era suficiente, apenas para informar e não para ensinar. 

 

Diante desses dados, sugere o Fundescola, desenvolver ações para garantir um 

processo estratégico de engajamento dos programas e das instituições. Ainda indica um modo 

                                                 
96 Esse estudo foi realizado com um total de 140 escolas de primeiro – grau (1ª a 8ª série, atualmente compõe o 
ensino fundamental),  totalizando 1,650 crianças em 94 escolas municipais e estaduais. 
97 Ver texto original: A 1995 study1, developed with the support of the Federal Ministry of Education, the World 
Bank, and UNICEF, examined classroom practices and behavior of first-grade teachers in the public schools in 
two states in the north-east of Brazil – Bahia and Ceará. The study covered 140 first-grade classes totaling 1,650 
children in 94 municipal and state schools. The objectives of the study were to observe how teachers and 
students interact in the classroom and to identify the teaching methods that contribute most to students’ academic 
achievement. The study confirmed many of the criticisms that had been made of schooling in the Region for 
some years. The researchers found that the amount of time spent on teaching was less than expected, classroom 
activities focused on the teacher rather than on the students, teachers did not use classroom materials and 
teaching aids, and relied on outdated techniques based on dictation and students copying lessons in notebooks, 
and there was almost no interactive learning (HORN, 2006, p. 2) 
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integrado de gestão da educação nos Estados, insistindo na necessidade de que secretários, 

diretores, professores, melhorem a relação entre escolas e as secretarias de educação98. 

 

 Tomando em consideração o que afirma Fairclough acerca da intertextualidade na 

análise de discurso, deve-se compreender que eles carregam elementos de outros discursos e 

deles recebem influencia. Assim sendo, se faz necessário considerar que as justificativas aqui 

apresentadas já haviam sido utilizadas para justificar o Fundescola, logo na sua primeira fase. 

Deve-se recordar que esse discurso tem como objetivo, justificar a manutenção desse Fundo, 

agora na fase III.  

 

Sem desconsiderar a gravidade da realidade educacional, conforme observada, deve-se 

considerar que nenhum discurso é neutro. Assim, como acontece com grande parte   dos 

projetos sociais, esse não foge à regra, utiliza-se de uma leitura da realidade cada vez mais 

dramática, apresentando-a  sempre no limite da degradação e de absoluto caos, e, com isso, se 

abre espaço para legitimar propostas, com propósitos que aparentemente, apenas parecem 

indicar uma solução aos problemas abordados. 

 

A segunda pesquisa, mencionada pelo BM, foi realizada pelo INEP e refere-se aos 

possíveis impactos das principais intervenções do Fundescola.  Este estudo foi desenvolvido 

em 1999, com uma amostra de 158 escolas, distribuídas em 06 estados das regiões (Norte, 

Nordeste, e Centro Oeste), incluindo 55 escolas que adotaram o PDE99.  

 

Os dados deste estudo, apresentado pelo documento em análise, diz respeito às 

intervenções do Fundescola I. Segundo descreve Horn, a maioria dos resultados mostraram 

uma positiva e significativa diferença de aprendizagem  dos estudantes das escolas que 

                                                 
98 Ver texto original: Fundescola to take root and expand, be successful and sustained over the long term, the 
principles—equity and quality—and strategies—public engagement and alignment—of Fundescola’s school 
improvement program will need to be integrated into the mindsets and daily practices of education secretariat 
staff, and into the operating procedures of the institutions themselves ( HORN, 2006, p. 4 ). 
99 Ver texto original: Research carried out by the National Institute for Education Research (INEP) on the impact 
of key interventions of Fundescola I and II influenced the design of Fundescola III, which was recently 
approved2. In 1999, a research sample was selected, comprising 158 schools in 6 states distributed across all 
three of Fundescola’s regions (North, Northeast, and Center West), including 55 schools with PDEs and the 
remainder without PDEs. INEP contracted consultants to survey the schools and collect detailed background 
information on the students and their families, teachers and principals, and on the characteristics of the schools 
themselves. Achievement tests in Portuguese and Mathematics were also developed by INEP and dministered by 
consultants to all fourth grade students in the sample schools (HORN, 2006, p. 3). 
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tiveram a implementação do PDE. Esses alunos apresentaram uma melhor  pontuação  e  um 

melhor desempenho em matemática e português100.  

 

 O terceiro estudo apresentado neste documento (HORN, 2002) vem, do mesmo modo, 

reforçar a idéia que quis, na ocasião, imprimir o Banco Mundial, asseverando que a política 

do PDE é capaz de melhorar o nível de aprendizagem dos alunos. Trata-se de um estudo 

encomendado pelo Fundescola à Universidade  Stanford,  no sentido de avaliar a eficácia e 

eficiência do PDE nas escolas. Nesta pesquisa, utilizando-se de dados do INEP, essa 

Universidade verificou que, nas escolas em que  aconteceram melhorias substanciais na 

gestão,  foi  positiva e significativa  a melhoria da aprendizagem do estudante101. 

 

Essa análise serviu de argumentos base para justificar a fase seguinte, o Fundescola  

III, que foi sub-dividida em  duas, A e B, conforme mencionado anteriormente neste capítulo. 

Entre as alterações sugeridas a partir da experiência do Fundescola I e do Fundescola II, 

apontou-se: a necessidade de mobilização social em torno da escola; maiores esforços na  

promoção da escola; continuar  o financiamento, mais uma vez, dos projetos já atendidos, 

como forma de incentivo para que as escolas permaneçam centradas na qualidade; melhorar  a 

pratica do planejamento, e fornecer  incentivos para os municípios expandirem o ensino 

básico102. 

 Aqui também repete-se o discurso em torno do papel estratégico que tem a gestão 

para a melhoria da qualidade da escola, na medida em que altera o modo de articulação com a 

comunidade, controla os recursos, planeja as ações e compromete as pessoas. Assim, o 

caminho apresentado como solução aos problemas da escolas públicas é: a)  promover o 

envolvimento público dos pais e do conselho na gestão financeira da escola;  b) aumentar o 

                                                 
100  Ver texto original: Among the numerous variables included in the research study are: teacher education 
attainment level and performance on achievement tests, the percent of students and a binary indicator of school 
participation in the PDE intervention. Most of the findings showed a positive and significant difference for 
students in schools implementing a PDE: students in these schools had better report card scores and promotion 
rates, and reflected improved performance for boys in mathematics and girls in Portuguese. It is important to 
point out that this research focused on only one of Fundescola’s interventions (HORN, 2006, p. 3).  
101 Ver texto original: A Stanford University study of the Fundescola program  (the PDE study), using the  INEP 
data base and additional data, shows substantial improvements in school management, and positive and 
significant improvement in student achievement,  controlling for family background, school characteristics, type 
of municipality, self selection, and other factors (ibidem, p. 3). 
102 Ver texto original: The design of Fundescola III benefits from the implementation experience of its sister 
projects, Fundescola I and II. Lessons include the need to give higher priority to social mobilization and 
communication efforts in promoting the school-based development approach; the benefits of funding a second 
and  third round of school improvement projects, providing an incentive for schools to stay focused on quality 
improvement and to practice the planning skills they have learned; and providing incentives for municipalities to 
expand the schoolbased development approach to additional schools (HORN, p. 4). 
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cumprimento de normas operacionais da qualidade; c) preparar e executar estratégias de 

desenvolvimento -  "Plano de Desenvolvimento da  Escola" para melhorar a qualidade da 

aprendizagem do aluno; d)  aplicar o financiamento recebido do Fundescola para executar os 

seus Planos de Desenvolvimento Escolar; e) melhorar a eficácia do ensino e da aprendizagem 

do aluno, por meio de treinamento técnico dado pelas secretarias de educação103.  

 

 
Todo esse discurso em defesa das ações do Fundescola, especialmente do PDE, 

naturalmente, não é nem de longe, unanimidade entre os professores. Ao contrário, basta 

lembrar as  avaliações realizadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)  e 

mesmo o Censo Escolar. Elas tem revelado um nível quase inalterado na qualidade nessas 

regiões. Entre as principais causas, já conhecidas, o histórico abandono da educação pelo 

Estado, sobretudo a rede pública; A pouca importância que a sociedade atribui à educação; 

Precariedade nas condições de trabalho; A má remuneração dos professores; O número muito 

elevado de alunos para cada professor em sala de aula, entre outros. Sem querer aqui alargar a 

discussão em torno desses sistemas de avaliação que se tem no Brasil, deve-se ressaltar que 

no geral são ações estandardizadas direcionadas à aprendizagem, sem que se apresente uma 

dimensão de avaliação mais ampla, institucional, processual. De qualquer modo, sobre os 

efeitos acerca da política do PDE, há outras apreciações que não apenas esse discurso do BM, 

utilizados para garantir a continuidade das ações do Fundescola.  

 

2.4.4 Uma tentativa de inserção do planejamento estratégico nas secretarias de educação   

 
 

No final da segunda fase do Fundescola, 2002, até 2004, aconteceu uma pausa na 

expansão do PDE. Vivia-se, por um lado, problemas com conflito de concepções entre o 

Plano e as políticas de educação nos estados e, por outro, problemas com a falta de 

                                                 
103 Ver texto original: Steps for School Improvement - • Promote public engagement and parents’ sense of 
ownership of schools by giving school councils financial resources to manage. • Raise the equity of school 
quality by helping schools attain Minimum Operational Standards. • Help schools to prepare and implement their 
own strategic “School Development Plan” to improve student achievement. • Provide financing to schools to 
execute their School Development Plans.  • Improve the effectiveness of teaching and learning and raise student 
achievement by providing integrated instructional models along with technical assistance and training to local 
secretariats of education  ( HORN, 2006, p. 1) 
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engajamento das secretarias de educação na gestão do Plano, aumentando ainda mais a 

concentração na COEP, do controle financeiro-burocrático104. 

 

 O fato é que no início da fase II, em 2002, final do governo FHC e início do 1º 

governo Lula, 2003, houve parada no processo de expansão do PDE. A sua continuidade 

precisava de apoio político administrativo das secretarias de educação no sentido de que elas 

assumissem realizar o seu próprio planejamento estratégico e, a partir daí, articular o PDE 

junto às escolas.  

 

Esta ação estava prevista para ser realizada através do Planejamento Estratégico das 

Secretarias de Educação (PES), consta como o primeiro entre os programas que compõem o 

Fundescola. Deve-se considerar que o processo de adesão ao PDE, por parte de estados e 

municípios, foi formalizado por meio de acordo de participação. Nesse acordo, fixaram-se 

compromissos e responsabilidades, cabendo aos estados assumir progressivamente a gestão e 

os recursos.    

 

 O PES se autodefine da mesma forma que o PDE, só que no âmbito das secretarias, 

um processo gerencial que se autodetermina voltado a concretizar a melhoria da gestão da 

Secretaria, em função do desempenho do aluno. Em seu manual, O PES se define como  um 

“processo gerencial desenvolvido pela secretaria de educação, para o alcance de uma situação 

desejada, de maneira efetiva, com a melhor concretização de esforços e recursos” 

(BRASIL.MEC.FNDE.FUNDESCOLA, 2007, p. 3). Seu principal objetivo é criar na 

secretaria de educação dos estados, uma estrutura similar à proposta pelo PDE na escola, no 

sentido de “promover o fortalecimento institucional da secretaria, visando à melhoria da 

gestão da escola e do desempenho do aluno” (ibidem, p. 3). 

 

 Como se observa, só após quase uma década de política do Fundescola é que esse 

componente começa a ser implementado. O PES é parte do plano traçado pelo BM através do 

Fundescola, que ainda não havia sido executado, com vista a inserir no sistema de educação 

estadual, a cultura de planejamento estratégico. Nessa etapa, o Fundescola precisava entregar 
                                                 
104 O dirigente do Fundescola (entrevistado) informou que nesse período (2004), foi o momento em que se 
propôs um realinhamento deste programa. Entre as propostas, uma capacitações junto as COEPS. Também 
mencionou um relatório interno em que foram apresentados problemas estruturais, incompatibilidade de 
concepções e sobreposição, inclusive dentro do próprio programa Fundescola, tais como o Escola Ativa, PDE e 
PES . 
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o controle do PDE às secretarias de educação, sobretudo porque se avizinhava o tempo em 

que o financiamento deveria ser assumido pelo Governo Federal.  É possível perceber o 

contexto em que o PES é proposto às secretarias de educação, o PDE estava sofrendo  

resistências, conforme revela o tom do discurso contido no Manual do PES em sua 2ª edição. 

 

O primeiro manual do PES foi lançado em 2005, sob o título ‘Como Elaborar o 

Planejamento Estratégico de Sua Secretaria de Educação’. A sua 2ª edição foi editada e 

distribuída às secretarias de educação, no ano seguinte, em 2006. O discurso do manual do 

PES (2006) traz uma suscinta análise em que identifica uma resistência por parte das 

secretarias de educação à proposta do PDE, diferente das escolas que, na sua opinião,  se 

coloca com maior adesão ao Plano, estando sempre, nas palavras dos seus elaboradores,  em 

“prontidão para a utilização de metodologias” (ibidem, p. 3).  

 

Neste mesmo ano, o Fundescola publicou um documento em que procura difundir 

idéias para reafirmar o planejamento estratégico. Também esse texto é fundamentado por 

Antônio Carlos da Ressurreição Xavier (BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA, 

2006.b). Através dele coloca em cheque a questão do planejamento estratégico na escola. 

Afirma que seu resultado é decorrente de atitudes, de decisões, de um pensar estratégico105.  

 

 O discurso neste documento é, de certo modo, dramático, indicando que, naquele 

momento, no decorrer do ano de 2006, o Fundescola estava chegando ao final do período 

previsto para sua implementação e necessitava de um posicionamento institucional, de modo 

particular, das secretarias de educação, alvos do PES. Assim, procura-se justificar uma maior 

adesão e comprometimento das secretarias de educação, afirmando que, para pensar o futuro, 

era necessário tomar as decisões no presente.  

 

O planejamento estratégico constitui um esforço disciplinado para produzir decisões e 

ações fundamentais que moldam e guiam o que uma organização é, o que faz e porque assim 

o faz, com um foco no futuro. Entretanto, apesar de o foco estar no futuro, as decisões devem 

ser tomadas no presente (ibidem, p. 5).    

 

                                                 
105 Observe-se que nesta edição o texto não mais é assinado por este autor, embora em notas dentro do texto 
fique claro que é mesmo de sua autoria. Difunde-se extra-oficialmente,  que por causa da retirada do seu nome 
como autor do texto, o mesmo ingressou com um processo contra o MEC. 



 137 

Insiste o documento na necessidade de adesão das secretarias de educação ao PES, 

justificando que não funciona um modelo estratégico de gestão, sem um pensamento 

estratégico e um propósito a ser desenvolvido em nível de articulação da secretaria à lógica da 

metodologia de planejamento estratégico.  

 

Não pode haver um planejamento estratégico, onde não há pensamento estratégico. O 
pensamento estratégico implica ter um propósito definido para a organização; 
compreensão do ambiente, em particular das forças que afetam ou impedem que esse 
propósito seja atingido; e criatividade para desenvolver respostas efetivas a essas 
forças. [...] Mas o pensamento estratégico não deve estar presente nas organizações 
individualmente. Deve, quando se fala da educação pública, aplicar-se à totalidade do 
sistema por ela responsável (ibidem, p. 5).  
 

 

 
  Ao que parece o  Fundescola vê no PES uma saída para justificar o fracasso de  suas 

ações e a manutenção da política de financiamento em curso. Isso porque, após praticamente 

10 anos dessa política, não houve indicações concretas de melhoria na educação, como 

constata o próprio Fundo ao afirmar que conforme as  avaliações,  em termos de qualidade, a 

situação da educação no Brasil continua inalterada no decorrer desse período 

(BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA, 2006b). Nesse sentido analisa: 

 

Embora melhorias importantes tenham sido registradas nos indicadores quantitativos 
(universalização do acesso à educação básica, redução da distorção idade-série, 
aumento nas matrículas do pré-escolar e ensino médio), os de qualidade (como 
expressos, por exemplo, pelas avaliações efetuadas pelo SAEB, o estudo PISA da 
OCDE e diversas avaliações  no âmbito de diversos estados – MG, BA, PR, etc.) 
insistem em não se alterar (ibidem, p. 5). 

 

 Retoma-se aqui o discurso de que a principal causa da má qualidade da educação no 

Brasil está na escola, ou seja, o baixo desempenho dos alunos é interpretado pelo PES como 

sendo resultante do “efeito escola”. , em particular, dos aspectos relacionados “às condições 

de funcionamento das escolas” (ibidem, p. 6)106. 

 

Mas, de modo particular, na perspectiva levantada  no sub-item anterior,  chama-se a 

atenção para a responsabilidade institucional das secretarias de educação, na condução dos 

objetivos educacionais. Indica que, ao contrário, observou  uma ausência de políticas 

integradoras entre os vários sistemas, bem como a falta de um alinhamento e de coordenação 

das políticas. 
                                                 
106 Inclui-se ainda, mesmo em menor intensidade, variáveis como o nível econômico e educacional das famílias. 
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Um ponto freqüentemente observado é a baixa capacidade institucional das agências 
responsáveis pela implementação dos objetivos educacionais. A baixa capacidade 
vem acompanhada da ausência de consciência inter e intrapolíticas nos diferentes 
níveis do sistema educacional: tanto o alinhamento quanto a coordenação das 
políticas têm-se revelado insuficientes para promoverem maior efetividade do 
sistema. O alinhamento teria que ser tanto horizontal, quanto vertical, integrando as 
políticas nos vários níveis do sistema.  Horizontal, para  dar suporte às estratégias e 
objetivos voltados à aprendizagem vertical, para que salas de aula, escolas secretarias 
de educação e outras agências recebem mensagens e informações consistentes sobre o 
que é necessário para o sucesso.  (ibidem, p. 6) 
 
 

Não há dúvida acerca de que esta é uma grande lacuna na organização da educação 

nacional, seja pela falta de um sistema nacional, ou mesmo por ausência de uma política de 

planejamento nessa área. A falta de um planejamento na educação  leva à sobreposição de 

ações, programas, projetos,  à desarticulação das questões políticas e técnicas, como analisa 

um dirigente do Fundescola.  

 

Pensar uma rediscussão na área de planejamento na área educacional, isso é uma 
questão crucial. Não é por acaso que temos uma sobreposição de políticas e 
programas e  de ações. Essa rediscussão deve-se centrar na articulação do que ele tem 
de político e técnico. Aqui no Brasil, ora se assumiu a dimensão do técnico e se 
negligencia que o planejamento é político, implica uma decisão, ora se assume a 
dimensão política, negligenciando o técnico. Esses são dimensões que devem estar 
articulados. [...] O esforço tem que se dá pela articulação e não de superposição 
(DIRIGENTE Fundescola).  

 

 Nesta edição, no entanto, percebe-se uma mudança no discurso quanto às funções das 

secretarias de educação. Se antes elas se constituíam de funções puramente gerenciais, como 

citado anteriormente, agora se admite o modo habitual de estabelecer  diretrizes e objetivos ao 

sistema, acrescido de   funções de apoio técnico, pedagógico e gerencial. Deve-se considerar 

que esta função última, chamada de técnico, pedagógico e gerencial, de certo modo, junto às 

escolas que implementaram o  PDE,  foi assumida  pelas COEPs.   

 

O papel das secretarias de educação é fundamental, não só porque estabelecem as 
diretrizes e objetivos estratégicos do sistema educacional, como também 
providenciam apoio técnico-pedagógico-gerencial às escolas para que estas possam 
tornar realidade os objetivos de aprendizagem perseguidos. Dadas a estrutura e as 
características do sistema educacional brasileiro, escolas eficazes, só existirão onde 
encontrarmos secretarias também eficazes 
(BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA, 2006b, p. 6-7). 
 
 
 

 A adesão das secretarias de educação ao PES seria fundamental para a continuidade 

da política do Fundescola, inclusive porque a comissão que provisoriamente ficou responsável 
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das funções administrativas deste Plano em cada Estado, a COEP, deveria ser destituída no 

final de  2007.  Na prática, a COEP executa as idéias do Fundescola e realiza funções de 

articulação das escolas, que deveriam ser assumidos pelas secretarias de educação dos 

estados. Essa ação paralela tem a seu favor a força do financiamento, ação essa classificada 

pela consultora do MEC, como de uma ingerência na autonomia dos estados. 

 

 
A COEP é uma ingerência do Banco Mundial, Fundescola. As pessoas que trabalham, 
tem um perfil para trabalhar na COEP: técnico, político, escolha, (não pode ser uma 
pessoa criativa, não pode ser uma pessoa autônoma), tem que ser uma pessoa para 
trabalhar segundo as regras do BM. Uma pessoa que tenha muita habilidade para 
trabalhar com os instrumentos, com os modelos lógicos. São muitos instrumentos à 
preencher (Consultora do MEC/SECAD).  
 

 
  O PES toma novo alento com o novo PDE da educação, que foi lançado em abril de 

2007. Ele continua a política do Fundescola, agora com recursos do Governo Federal, e busca 

inserir o método de planejamento estratégico na gestão das secretarias de educação. 

 
Mesmo os convênios estando acabando, esse governo ainda reforça o PES e coloca o 
PES como uma política dentro do novo PDE. Ou seja, é como se dissesse vocês são 
muito ignorantes, não sabem fazer planejamento, vou dar um metodozinho para vocês 
fazerem. O PES é  uma herança do BM (Consultora do MEC/SECAD). 
 
 

Algumas críticas das secretarias ao PDE estão relacionadas, sobretudo,  aquestões  em 

torno de concepção da gestão da educação e conseqüentemente ao equívoco que é o processo 

de planejamento estratégico imposto às escolas. Uma expressão dessa crítica é a conclusão 

que aponta Oliveira, Fonseca e Toschi, em um estudo realizado sobre os efeitos da 

universalização do PDE no Estado de Goiás.  Afirma estas autoras que as atividades da escola 

são colocadas em dependência aos conceitos e à burocracia do PDE: “na prática, produz-se 

um processo de submissão formal e real da organização e da gestão do trabalho escolar aos 

objetivos, às técnicas e às rotinas de trabalho, estabelecidos pelos modelos de planejamento e 

gerenciamento  estratégico, definidos no PDE” (2005, p. 144).     

 

Outra crítica pertinente realizada por gestores de escolas nesse Estado ao PDE, diz 

respeito ao modelo de autonomia pretendido, mais parecido com responsabilização. Afirma 

estes autores, que, em Goiás, esses gestores se ressentem do modelo de gestão do Banco 

Mundial, afirmando que ele é “altamente diretivo e não leva à autonomia da escola, conforme 

foi estabelecido em sua proposta inicial” (ibidem). 
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 Embora se percebam algumas mudanças no discurso, as ações do Fundescola, seja 

através do PDE ou PES, continuam apoiadas nas mesmas justificativas (a má qualidade do 

sistema de ensino brasileiro), os mesmos princípios (a descentralização como forma de 

autonomia) e o mesmo foco (no planejamento estratégico da escola e neste caso, o 

planejamento estratégico da secretaria de educação). São assim partes de uma mesma política, 

a primeira voltada com ações para escola e a segunda com ações voltadas para a secretaria de 

educação, visando acomodar a gestão da educação a interesses de mercado, com a justificativa 

da necessidade de modernizar a gestão pública. 

 

 

2.4.5  Fases  e critérios de implementação do PDE no Brasil 
 
 
 

Como já foi dito anteriormente, o PDE é o Plano de maior visibilidade do Fundescola 

e suas fases de implementação, na verdade, se confundem com as fases do Fundescola. O 

PDE está sempre acompanhado de outros planos, projetos e programas,  tais como: O PME, 

Escola Ativa, Gestar, PDDE entre outros107.  

 

 A fase I desse Plano se realizou no período de junho 1998  a junho  de 2001. Duas 

regiões foram incluídas nesta fase, Norte e Centro-Oeste. Embora os dados oficiais citem 

apenas atividades do PDE, a partir de 1997, a COEP faz menção ao projeto piloto, iniciado 

em 1996, ocasião em que aconteceu o primeiro projeto piloto do PDE, nos Estado do Goiás  e 

Mato Grosso do Sul, como mencionado por um membro da COEP em Pernambuco: “deve-se 

salientar, no entanto, que já em 1996 e 1997, antes, portanto de ser implantado em 

Pernambuco, o PDE atendeu em  primeiro lugar os Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul 

(COEP1)108. 

 
  

Na fase II, 1999 a 2005 foi quando, efetivamente, o PDE chegou à maioria dos 

Estados Nordestinos109.  No primeiro ano, em 1999, o PDE instituiu uma cota de escolas a 

                                                 
107 Vale salientar que o PDDE é anterior ao Fundescola, como referido anteriormente neste capítulo. 
108 Não foi possível localizar documentos para comprovar essa informação. Supõe-se ter sido um período de 
experiência. 
109 Na fase II do FUNDESCOLA, foram investidos US$ 402 milhões, sendo US$ 202 milhões financiados pelo 
Banco Mundial.  
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serem atendidas em cada um dos principais Estados do Nordeste entre os quais os de 

Pernambuco, Ceará e Bahia.  Em Pernambuco a cota foi para atendimento a 70 escolas.  Esse 

período coincide com a ampliação do Fundescola I, que expandiu suas ações  para o Nordeste, 

chegando a realizar ações em 19 Estados participantes e 384 municípios, totalizando 13.500 

escolas atendidas (MEC.FNDE.FUNDESCOLA, 2007).  

 

  A difusão e a implementação do PDE, nessa fase, contou com o trabalho dos técnicos 

e assessores do Fundescola. Eles atuaram diretamente nas escolas escolhidas como 

prioritárias, e sua função consistia, basicamente, em capacitar uma equipe em cada escola, 

para elaborar o planejamento estratégico, como explicaram os técnicos da COEP: 

 

Eles teriam a responsabilidade de implantar o PDE nas escolas. Em 2001, iniciamos 
os primeiros financiamentos. Já no início se exigia uma dedicação exclusiva dos 
assessores, pois eles deviam  capacitar os professores e garantir a autonomia posterior 
da equipe local (COEP). 

 

  Nessa capacitação, explicam os técnicos, “os assessores iam às escolas e faziam 

monitoramento, num estilo ‘burro’ ainda, faziam tudo com aqueles papéis coloridos para 

ensinar como planejar estrategicamente” (COEP1). 

 
 
 

Na fase III, que compreende o período de 2003 a 2006, a expansão do PDE se deu a 

partir de critérios que foram sendo redefinidos em 2004 e 2005. Continuou atender 

prioritariamente, a região designada pelo Fundescola, como ZAP1, referida anteriormente 

neste capítulo. No ano seguinte, 2005, foram incluídos todos os municípios e estados que 

compreendiam, a segunda zona prioritária para atendimento, a ZAP2, como mencionado a 

seguir:  

 

Em 2004, o Fundescola atendia apenas aos municípios que se localizavam nas Zonas 
de Atendimento Prioritário (ZAP) – a área é definida pelas duas microrregiões mais 
populosas de cada estado das regiões atendidas. A partir de 2005, o programa atua 
para beneficiar todos os municípios e estados que compõem sua área de abrangência 
(SEDUC, 2007). 

 

  A partir de 2005, foram incluídos outros dois critérios para escolha de zonas 

prioritárias para atendimento: atender prioritariamente aos municípios que tenham capacidade 

técnica e aos municípios que tenham capacidade financeira. Para os municípios com 

capacidade técnica, o PDE entrou com o financiamento. Nos casos em que os municípios 
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tinham a capacidade financeira (disponibilidade de recursos para financiamento do programa), 

o PDE entrou com a formação e assessoria técnica. A esses critérios, os técnicos do 

Fundescola chamaram de matrizes de atendimento: 

  
Com a finalidade de orientar a disseminação dessas ações, foram definidas duas 
matrizes de atendimento, que compreendem o tipo de assistência a ser oferecida, 
levando em consideração as características socioeconômicas gerais e, 
especificamente, o perfil econômico financeiro e a capacidade técnica de cada 
município. A Matriz 1 determina os municípios que vão receber o repasse de 
tecnologia e a Matriz 2 define aqueles que vão receber o repasse de tecnologia, 
assistência técnica e financeira.  A assistência financeira prevista na Matriz 2 de 
atendimento será oferecida prioritariamente aos municípios que têm o perfil 
econômico-financeiro e a capacidade técnica que indiquem a necessidade de 
assistência integral. Os municípios que já eram atendidos anteriormente, localizados 
na área do ZAP vão continuar recebendo ajuda tecnológica. As ações do Fundescola 
podem ser executadas diretamente pelo Governo Federal com a cooperação da 
Unesco e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ou, de 
forma descentralizada, pelos estados e municípios, ou ainda diretamente pelas escolas 
beneficiadas (SEDUC, 2007). 

 
 

 Um outro critério definido ainda em 2005, para o atendimento prioritário, incluiu as 

regiões com mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, que corresponde ao 

último ano do primeiro governo Lula. 

 
Em 2007 foi instituída uma nova fase do Fundescola, que corresponde à fase  III –B.  

O período previsto para sua implementação, inicialmente, vai até 2010. Para essa etapa, foi 

definido como critério de atendimento prioritário, incluir as escolas com os mais baixos 

índices de desenvolvimento da educação, IDEB.  

 

É também neste período que o governo Lula cria o PDE da educação e logo depois 

institucionaliza, por meio da portaria Normativa nº 27, de 21 de junho de 2007, o PDE da 

escola para todo o País. Além disso, a partir desta etapa, o governo brasileiro financia 100% 

das ações do PDE, não mais dependendo de empréstimo do Banco Mundial, conforme já 

estava previsto.  O PDE virou um ‘guarda chuva’ ou uma ‘marca politica’  para várias ações 

do MEC. A partir de então era o fim do Fundescola110. 

 

Para ilustrar as diversas fases do PDE, apresenta-se no quadro a seguir indicadores de 

sua relação com a perspectiva política de cada governo, critérios utilizados para 

                                                 
110 Dado ao limite cronológico do recorde desta pesquisa, concluída em 2007, não foi possível averiguar o 
destino o Fundescola, embora na ocasião tenha se afirmado que seria extinto no final de 2007.  
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implementação, entre outras variantes. Busca-se assim ressaltar  em que momento os critérios 

foram alterados e em que contexto político aconteceram as mudanças, no decorrer de quase de 

uma década.  

 

Quadro 05 – Contexto político e fases  do PDE no período de 1998 a 2007 

PDE 

Período/contexto 

Fase I 

1998-1998 

Fase II 

1999 - 2002 

Fase III 

2003 -2006 

Fase IV 

2007 –  

 
Presidência 
 da República 

Fernando  
Henrique 
Cardoso- 
PSDB 
(1995-1998) 

Fernando  
Henrique 
Cardoso- PSDB  
(1999- 2002) 

Luis Inácio 
Lula da Silva 
- PT 
(2003-2006) 

Luis Inácio Lula 
da Silva - PT 
(2007- ...) 

 

Regiões atendidas 

Norte  

 Centro Oeste 

(1997) 

Norte, Nordeste 

  Centro Oeste 

Norte, 

Nordeste 

e Centro 

Oeste 

(previsto) 

Todas as regiões 

 

Escolas 
participantes 

 

Escolas 

públicas de 

Ensino 

Fundamental 

 

Escolas públicas 

de Ensino 

Fundamental 

 

Escolas 

públicas de 

Ensino 

Fundamental 

 

Escolas públicas 

da educação 

básica 

 
 
Zona de 
Atendimento 
Prioritário, 
Critérios: 
 

ZAP 1 
Regiões mais 
populosas dos  
Estados das 
regiões: 

(Norte/Centro-
Oeste) 
181  

municípios 

ZAP 1 
Regiões mais 

populosas de cada 
Estado, incluindo  

o Nordeste. 
 
 

384 municípios 

ZAP 1 e ZAP 2 
G1 a G4  

Municípios 
conforme 

(IDF) e (ICT) 
2.704 

municípios 
ZAP 3 

Regiões mais 
pobres  

(menor  IDH) 

 
Escolas com os 
mais baixos 
índices de 

desenvolvimento 
da educação – 

IDEB 

 
  
PDEs em 
andamento no 
Brasil 

 
 

PDE nas 
Regiões Norte 
e Centro-Oeste 

 
 

PDE nas Regiões 
Norte, Centro-
Oeste e Nordeste 

 

PDE nas 
Regiões 
Norte, Centro-
Oeste e 
Nordeste 

PDE da Escola   
 
PDE  da 
 Educação 
 
 Programa   
 Qualidade da 
Educação  



 144 

PDE 

Período/contexto 

Fase I 

1998-1998 

Fase II 

1999 - 2002 

Fase III 

2003 -2006 

Fase IV 

2007 –  

 

EDUQ(em PE) 

 
Pro-Qualidade 
(em MG). 

(alguns 
Estados).  
 
PDE–Escola 
Insitucionalizado 
para todo o  
país  (Normativa 
nº 27  de 21/06/07) 
  
Escola de 
gestores 
 
Programa de 
fortalecimento 
de Conselhos 
Escolares. 

Fonte: Documentos analisados nesta pesquisa 
 
 
 

 
 
 Conclusão   
 

 

Conforme se buscou descrever e analisar, no decorrer deste capítulo, os discursos do 

PDE, ao longo desses mais de 10 anos de sua implementação no Brasil, se computado o 

período do projeto piloto em 1996, seguem princípios e  concepções que balizaram o processo 

de reforma administrativa do Estado, mencionada na introdução deste estudo, tais como a 

descentralização administrativa, a concentração do controle por parte do Estado, a 

responsabilização da sociedade civil na efetivação dos direitos sociais e uma   relação 

nebulosa entre a dimensão público-privado.  

 

Identificou-se que esse modelo de gestão, sugerido às escolas dos estados mais pobres 

do Brasil, carrega grande semelhança com experiências de gestão de políticas públicas na 

Inglaterra a partir dos anos 1980 e que foi incentivado pelo BM aos países mais pobres. O 

PDE aprofunda a inserção da escola na cultura de performatividade competitiva que tenta 

adequar o Estado, de modo a combinar o princípio da descentralização como incentivos para 

se produzir a partir de uma lógica de mercado. Essa política indicou um novo perfil para as 
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escolas, tornando funções de ensino e de aprendizagem um processo de produção sob o 

controle da sociedade, avaliado pelo Estado.  

 

 O princípio da descentralização que permeou este Plano procura transferir a 

responsabilização, sem oferecer as condições necessárias para o exercício do poder efetivo da 

sociedade na garantia dos direitos essenciais. Impõe-se assim uma nova relação entre Estado e 

sociedade civil, em que atribuições, antes pertencentes ao poder central,  como a educação, 

que pressupõe autonomia legal, funcional e financeira para os seus efetivadores, são 

delegadas à sociedade civil sem as condições necessária para sua execução  

(PERNAMBUCO, 2000c), como supõe o discurso oficial difundido nos estados, como a 

seguir: 

 

Atingir os objetivos através da delegação de responsabilidades para as escolas e 
provedores locais de educação e da democratização do ensino, fazendo com que haja 
maior participação, cobrança, fiscalização e controle social das ações governamentais 
por parte da população. Conseqüentemente, a comunidade e os próprios usuários da 
escola serão fiscalizadores, gestores e dirigentes dos assuntos educacionais, sendo os 
responsáveis por lutarem pela democratização do acesso e a permanência das crianças 
e jovens na escola, como também a valorização do profissional da educação (ibidem, 
p. 16-17).  
 

 

O PDE surge como um dos principais pilares propostos para a gestão da escola, com 

vistas a garantir a eficiência e a eficácia dos processos e dos resultados e do produto da 

escola, ressignificando o princípio da participação e autonomia preconizado pela LDBN/96 e 

pelo Plano Nacional de Educação (2001). Esses conceitos, integrantes do discurso em favor 

da democratização da educação, sofrem no decorrer desta política, um processo de 

transposição de sentido, para atender aos princípios e a interesses de setores financeiros e 

organizações multilaterais.  

 

A razão pela qual o PDE ganha força no conjunto de programas do Fundescola,  deve-

se, em parte, à ênfase que ele atribui ao mecanismo de planejamento, atrelado ao   repasse de 

recursos diretamente às escolas.  O financiamento foi, no entanto, o apelo mais forte 

observado no decorrer da política, de modo que, mesmo sem apoio estrutural das secretarias, 

o PDE se expandiu rapidamente nas Unidades escolares. 

    

   A relação entre Estado e sociedade é cada vez mais um problema presente na 

estruturação do Estado brasileiro, tendo em vista que a diferenciação entre o público e o 
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privado se torna cada vez mais complexa. Neste sentido, adverte Dourado & Bueno (2001), a 

educação vai sendo reduzida a uma questão individual e não a um direito social. 

 

A estruturação e consolidação do Estado brasileiro,  expressão da interligação entre as 
esfera privada e pública, tem reduzido a educação à demanda individual, não se 
constituindo efetivamente em um direito social.  Os cenários público e privado vão se 
complexificando, tendo em vista  o quadro sócio-político e as diferentes forças 
sociais.  As reformas educacionais em curso nos anos 90, indicam a transfiguração da 
atuação estatal no sentido de manutenção da égide privatista do Estado brasileiro 
através do incremento de nova facetas de intermediação entre as esferas público e 
privada, fazendo emergir organizações com natureza e caráter ambíguos como as 
fundações e as organizações sociais. Esses arranjos estão em sintonia com as 
recomendações das agências internacionais, com destaque às prescrições  do Banco 
Mundial (ibidem p. 106) 

 
 

No modo como o PDE vem se ampliando e fortalecendo no Brasil, inclusive com 

recursos próprios, ele se caracteriza como uma estratégia política de gestão e de controle de 

recursos, mas do que uma simples metodologia de gestão escolar. Assim, concorda-se com a 

análise de um dirigente do Fundescola,  que resume a seguir essa perspectiva: “Nunca existiu 

na história recente da educação brasileira, um projeto que tenha tido tantos recursos que tenha 

sido direcionado com esta exclusividade, com esta característica que é do Fundescola”. Essa 

perspectiva política se manteve com desdobramentos em outros programas do MEC, apesar 

de anunciado o fim do Fundescola, como é o caso da continuidade do PDE, PDDE, PDE da 

educação entre outros. 
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CAPÍTULO 03 - O PDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO (1997 - 2007) 

 

 

 

O objetivo deste capítulo é identificar, descrever e analisar a inserção da política do 

PDE na rede estadual de educação no Estado de Pernambuco, de modo a trazer à discussão a 

trajetória discursiva que se instala em torno da implementação desta política. Procura-se 

articular os principais conceitos que estão em disputa, as alterações que vão sendo possível 

fazer em decorrência das condições históricas políticas e o processo de adequação que assume 

a formatação deste Plano. 

 

 Analisa-se o período de 1997 a 2007, fase política em que esteve a frente do poder 

estadual quatro governadores de diferentes concepções políticas, ao mesmo tempo em que se 

alternaram, na direção da Secretaria Estadual de Educação, seis secretários com concepções 

de política educacional diversas.   

  

 Deve-se considerar inicialmente que o processo de adesão ao PDE, uma política do 

governo central, é realizado separadamente por decisão de cada estado e se consolida  de 

modo formal a partir da celebração de termo de colaboração assinado entre o MEC, através do 

Fundescola, e as secretarias estaduais de educação. Assim a implementação deste Plano, em 

cada rede de ensino, só é efetivado após a autorização expressa de cada secretaria de 

educação, ou, ao menos constitucionalmente é desse modo.  

 

No Estado de Pernambuco, a execução do PDE não aconteceu de maneira uniforme, 

ao contrário, foi alterada conforme a perspectiva política de cada governo que se sucedeu no 

poder (Miguel Arraes (1995,1998), Jarbas Vasconcelos (1999-2005), Mendonça Filho (2005) 

ou Eduardo Campos – 2007 - 2010)111.  

 

De modo geral, a posição de Pernambuco frente à política do PDE foi  conflituosa, 

sobretudo quanto às concepções sobre política educacional subjacente a  ele. Este capítulo 

                                                 
111 O alcance desta pesquisa se refere a eventos discursivos no período de 1997 a julho de 2007. Porém, 
considerando que 2007 foi o primeiro ano do mandato do governador Eduardo Campos, e dado o tempo, não 
havia ainda consistência nas ações desse governo, elas não serão objeto de análise nesta tese. 
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busca descrever e analisar essas concepções, as razões e as condições históricas em que foram 

defendidas ou negados e o contexto que permitiu a rápida expansão do PDE nas escolas. 

Pretende-se assim investigar os modos como este Plano se estruturou e que relações se 

constituíram entre Fundescola, COEP e Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, 

Sindicato de Professores e setores acadêmicos. 

 

Observa-se que, entre as proposições do Fundescola e as proposições do Governo do 

Estado, por meio da Secretaria de Educação, foram se costurando novos desenhos desta 

política, novos discursos e relações de poder, que se configuram, ora como disputa, ora como 

resistência, provocando alterações e mudanças na materialização do PDE. 

 

Faz-se necessário adiantar que, no decorrer desse período, (1997 – 2007), diferentes 

discursos de Estado e de educação se instalaram à frente do poder político governamental. 

Nessa década o Estado de Pernambuco foi governado por três representantes políticos, 

representantes de dois partidos: O governador Miguel Arraes de Alencar (PSB), (1997-1998), 

o governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), (1999 – 2005), o governador Mendonça Filho 

(2006) e o governador Eduardo Campos (PSB), (2007 - 2010). Esses governadores, de 

concepções políticas diferenciadas, ora são aliados, ora são resistente ao modelo da política 

proposta pelo Governo Federal112.  Miguel Arraes esteve resistente a política de FHC, o 

governador Jarbas Vasconcelos  e o governador Mendonça Filho foram aliados à política de 

FHC e resistente à política do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Já o governador Eduardo 

Campos é aliado da política do presidente Lula.  

 

Está presente ainda uma discussão sobre a gestão pública e a gestão privada dos 

recursos públicos. Em evidência, a luta da rede estadual contra a exigência do Fundescola 

pela criação da UEx (Unidade Executora) nas escolas, como condição para o repasse de 

recursos. A UEx é um marco discursivo de conflito, pois traz à tona a questão da concepção 

do financiamento público da educação e da função dos colegiados, contrariando  iniciativas de 

fortalecimento dos conselhos escolares do próprio Governo Federal113.  

 

                                                 
112 O governador Miguel Arraes (falecido em 2006) e o governador Eduardo Campos, são considerados aliados, 
além de próximos na dimensão familiar, avó e neto respectivamente.  
113 A UEx foi instituída por meio de medida provisória (Governo Federal) em 1995, e chega a Pernambuco, 
somente em 1999. 
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 Também se descreve e analisa a constituição do EDUQ, programa da SEDUC-PE que 

visa reeditar, a partir de outros conceitos, o PDE em todo Estado. A ênfase nos aspectos 

históricos que o originaram, suas noções conceituais, seus fundamentos, princípios e 

justificativas e como ele concebe o PDE, um de seus principais componentes.  

 

Pernambuco tem características que o distingue dos outros Estados brasileiros e 

nordestinos. A seguir, procurou-se descrever, algumas dessas características, mesmo que 

sucintamente, considerando suas marcas presentes nos aspectos demográfico, econômico, 

político, além de dados sobre a situação educacional neste Estado. 

 

 

 3.1  Nota introdutória sobre o Estado de Pernambuco 
 
  

 Pernambuco é um dos Estados da Federação brasileira que, historicamente tem 

exercido um papel de centralidade na integração do Nordeste, seja em aspectos econômicos, 

na produção do conhecimento, seja pela sua posição revolucionária em momentos da história 

brasileira.   

 

No aspecto regional, ele se destaca pela sua posição geográfica, favorecida pela rede 

de interligações rodoviárias, graças a malha de estradas existentes, que resulta no aumento de 

sua capacidade acumulada de logística e pela liderança de serviços avançados que presta à 

região.  

 

Essas características conferem ao Estado de Pernambuco uma influência 

microrregional, polarizando o Nordeste Oriental que articula mais três capitais estaduais 

(Maceió, João Pessoa e Natal), como um amplo mercado consumidor e uma importante base 

de conhecimento e inovação tecnológica. Ao mesmo tempo, Pernambuco interage ativamente 

com os demais estados do Nordeste, articulando vários núcleos urbanos em estreita relação 

com a sua economia.  

 

Pernambuco tem uma população de, aproximadamente, 7,9 milhões de habitantes, uma 

economia diversificada, combinando as mais modernas atividades de serviços, incluindo uma 
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base tecnológica avançada, tradicionais processos agropecuários e uma elevada taxa de 

urbanização, estimada em 76,5% da população.  

 

Sua área territorial ocupa cerca de 98.526,6 km, aproximadamente, correspondente a 

1,16% do território nacional e possui uma população de 7.918.344 habitantes  espalhados 

pelos seus 185 municípios114. Como integrante da Região Nordeste do Brasil, possui a quinta 

maior extensão territorial e detém o segundo lugar em termos populacionais.  

 

A densidade demográfica pernambucana é de 80,54 h/k2, porém, na área da Região 

Metropolitana do Recife, o número de habitantes por km2 chega a atingir 1.198,95 

concentrando, assim, cerca de 42,15% da população estadual115. Por esta concentração 

humana, em apenas 2,8% do território pernambucano, já se pode supor a existência de toda 

uma problemática social. 

 

Como acontece em praticamente todo o Nordeste, registra, ainda, níveis elevados de 

pobreza e desigualdade social, baixos indicadores sociais que, não obstante, vêm melhorando 

lentamente ao longo das décadas. A realidade socioeconômica de Pernambuco reflete ainda a 

recessão econômica brasileira e a retração de investimentos públicos federais.  

 

Segundo a Agência de Planejamento e Pesquisa CONDEPE/FIDEM, a centralidade 

Regional de Pernambuco pode ser percebida a partir dos seguintes dados: Articula um raio de 

300 quilômetros, que compreende parte dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas, que, no conjunto possui uma população em torno de 12 milhões de 

habitantes; produz cerca R$54,7% bilhões de PIB, o que representa 37,9% do PIB de todo o 

Nordeste; existem 04 portos aptos ao turismo receptivos de cruzeiros; 02 aeroportos 

internacionais; 53% dos centros de pesquisa do Nordeste116. 

 

                                                 
114  Dados conforme Censo realizado no ano 2000. 
115 Juntamente com a capital, a Região Metropolitana do Recife é formada por um total de 14 municípios dos 
quais 6 possuem mais de 100.000 habitantes. A população da capital pernambucana é de 1.422.905 habitantes, 
correspondente a 17,97% da população estadual (Censo de 2.000). 
 
116 Como fonte de informações citadas neste item, incluindo dados numéricos e estatísticos, foram utilizados o 
Planos Plurianuais 2004-2007 e 2008-11, o relatório do SAEPE 2002, Relatório de Ação de Governo 2007, 
Plano Estadual de Educação de Pernambuco 2000-2009, Pernambuco em Dados - ano 2002/CONDEPE, os 
Censos Escolares de 2001 e 2002 e a Diretoria Executiva de Informações e Avaliação da Secretaria de 
Educação/PE.  Salvo as menções explícitas 
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Uma das características deste Estado é uma distribuição territorial desigual da base 

econômica e dos indicadores sociais, com grande concentração tanto das atividades 

econômicas, como de serviços básicos. A RMR concentra quase 60% do PIB do Estado 

(59,3% no ano de 2000), além de contar com as maiores potencialidade e condições efetivas 

de desenvolvimento: oferta de infra-estrutura, nível de escolaridade e centros universitários. 

Excetuando o Sertão do São Francisco, com cerca de 4,4 do PIB pernambucano, as mais 

baixas participações na economia estadual ocorrem na RD do Sertão. O Agreste ocupa a 

segunda posição, com 8,4% do PIB, seguida das duas regiões da Mata, com 6,3% (Mata Sul) 

e 5,7% (Mata Norte). 

 

O índice geral de desemprego no Estado, segundo o IBGE 2002, é de 6,6%. O índice 

de Desenvolvimento Humano –IDH , que combina dados de renda per capita,  escolaridade e 

expectativa de vida, no ano de 2000, atingiu 0,705. Este número é o melhor do Nordeste, igual 

somente ao Rio Grande do Norte.  

    

A história de Pernambuco é permeada de lutas contra a colonização e dominação que 

envolveu o nosso país. Sofreu um longo período de invasão, de 1630 a 1654, durando, 

portanto, 24 anos, fase em que os holandeses aqui se estabeleceram e fizeram uma base da 

exploração capitalista nos moldes da época.  

 

Pernambuco foi ainda palco de vários movimentos emancipatórios da política local 

e/ou nacional. Alguns desses movimentos foram: a Batalha dos Guararapes  (1649), a 

Insurreição Pernambucana (1817), a Confederação do Equador (1824) e a Revolução Praieira 

(1848-1849)117.  

  

Possivelmente por sua história de lutas, Pernambuco experimentou as mais duras 

formas de repressão no decorrer do período da ditadura civil-militar que, nos anos de 1964 a 

1985 se abateu sobre o Brasil, e, contra ela, exerceu uma grande resistência. A história 

credencia Pernambuco como um Estado, tradicionalmente de ‘resistência’ a políticas públicas 

com justificativas desenvolvimentistas impostas por agentes externos com o aval do governo 

central. 

                                                 
117 Sobre a revolução 1817, foi lançado em 2007 um livro (romance), de Paulo Santos de Oliveira, sob o título  
“A Noiva da Revolução”, que entre outros aspectos, resgata a história  de insurreição de Pernambuco, contexto 
no qual gerou o termo “Pernambuco o Leão do Norte”. 
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 Por outro lado, Pernambuco convive com altos índices de desigualdade social, baixo 

nível de escolaridade, baixo IDH, altos índices de violência urbana, detentor de uma cultura 

reconhecidamente rica e diversificada e ainda berço de grandes lideranças nacionais. 

 

 

3.1.1  Dados da educação em Pernambuco 

 
 

Segundo dados divulgados em 2006, um dos mais graves problemas da educação em 

Pernambuco é a baixa média de anos de estudos da população. Esse é especificamente o dado 

que mais repercute nos indicadores sociais e econômicos.  “Em Pernambuco, a média geral 

dos anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade é de 5.0 (anos). Essa média é 

inferior à média prevalecente para o país como um todo, que é de 5,9 (anos)” (FRENTE 

POPULAR DE PERNAMBUCO, 2006, p. 21). Deve-se considerar, no entanto, que a média 

regional é de 4,7(anos). 

  

A taxa de atendimento à população de 15 a 17 anos, conforme SAEPE 2002, etapa 

correspondente ao Ensino Médio, é de 87,6%, ou seja, cerca de 12,4% dessa população 

encontra-se fora da escola. Por outro lado, a taxa de escolarização líquida para esse nível de 

ensino é de 24,7, enquanto a taxa de escolarização bruta chega a 73,7%. Isto significa que o 

quantitativo de alunos na faixa etária de 15 a 17 anos é bastante reduzido no Ensino Médio e 

que a grande maioria dos matriculados para esse nível de ensino, encontra-se acima da faixa 

etária prevista.  

 

Esses são alguns dos dados que revelam alguns dos principais problemas da educação 

em Pernambuco, conforme dito no PEE/2000-2009: Altos índices de distorção idade/série, e o 

baixo nível de escolaridade da população.  O PEE/2000-2009  reconhece que o sistema 

público de ensino de Pernambuco vem apresentando um baixo desempenho, como revelam os 

índices de distorção entre idade e série, além dos altos índices de repetência, reprovação, 

evasão e abandono118. 

 

                                                 
118 Dados de 2001 indicaram que distorção idade/série na 1ª série, foi de 40,3% , e na 5a. série atingiu 68,7%. 
Também a 1ª série do fundamental apresentou  alto índice de reprovação na casa dos 25,4%. 
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A maioria absoluta da oferta de educação básica em Pernambuco é originada da rede 

municipal com 7.659 escolas, seguido da rede particular com 2.403, estadual com 1.105 e 

federal com apenas 10 escolas. 

 

O número total de matrículas na educação básica em Pernambuco é de 2.820.490 

alunos.  Sendo 1.395.800 deles nas escolas municipais, 962.857 nas escolas estaduais,  

450.885  nas escolas particulares e apenas 10.948 nas escolas federais (SEDUC, 2008). 

 

A Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, órgão responsável pela gestão da rede 

de ensino estadual, tem, no seu organograma, 17 órgãos intermediários de gestão chamados 

atualmente de Gerências Regionais de Educação (GREs).  Compõe o quadro de professores 

um total aproximado de 36.640 e  6.170 funcionários do setor administrativo119. 

  

Essa secretaria desenvolve ainda simultaneamente na rede, 48 programas 

complementares, entre eles 07 financiados pelo Fundescola (PDE, PME, Construção  de 

Escolas em Assentamentos Rurais, PAPE, Gestar, Escola Ativa e PES), 05 programas de 

acesso ao ensino superior, 07 voltados para a alfabetização e 14 de inserção de novas 

tecnologias na escola. 

  

Todo esse esforço ainda não foi capaz de eliminar o aspecto da desigualdade dentro do 

próprio Estado, no setor educacional, uma vez que, enquanto a Região Metropolitana do 

Recife apresenta uma taxa de analfabetismo em torno dos 5,9% (a menor do estado), na 

Região do Agreste essa taxa sobe para 19,6%. 

O Estado de Pernambuco tem a segunda menor taxa de analfabetismo e o mais alto 

nível de escolaridade da região nordestina. Na Região Metropolitana do Recife, a média de 

anos de estudo é de 6,6 anos. Este índice está acima da média nacional, perdendo apenas para 

a Região Metropolitana de Salvador (7,1 anos), porém menor do que a região Sudeste. 

Outro dado relevante sobre a situação da educação na região indica que a distorção 

idade/série é muito elevada. No ensino fundamental, considerando o conjunto das redes 

(estadual, federal, municipal e particular), este índice é de 38,96. Além disso, a rede estadual, 

seguida da rede municipal, é quem concentra os piores índices: Estadual – 51.36; municipal – 

                                                 
119 Dados de 2003. 
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40,40; federal – 10,49 e municipal – 8,66. As piores taxas de distorção idade/série se 

encontram nas últimas séries do ensino fundamental: 51,27 na sexta-série e 51,41 na oitava-

série.   

 

No ensino médio a distorção idade/série é ainda maior que no ensino fundamental. 

Considerando o conjunto das redes (estadual, federal, municipal e particular), este índice 

chega a quase o dobro: 63,37. Além disso, a rede estadual, seguida da rede municipal, é quem 

concentra os piores índices: Estadual – 69.76; municipal – 67,22; federal – 23,22 e municipal 

– 13,70. As piores taxas de distorção idade/série se encontram nas primeiras séries do ensino 

médio, como reflexo do ensino fundamental: 65,64 na primeira série e 63,15 na quarta série. 

 

No que se refere à taxa de rendimento escolar no ensino fundamental, o senso de 2006 

apontou que em todo Estado, a média de abandono é de 12,13. Esta taxa é assim distribuída: 

Estadual-17,54; Municipal – 12.11; Particular- 0,86 e Federal – 0,27. Essa taxa é mais elevada 

na 5ª série 19,14; 6ª série 17,37 e 8ª série com 17,35. Além disso, a taxa média de reprovação 

em todas as redes de ensino é de 15,33. O maior índice está na rede Municipal com 17,58; 

seguido da rede estadual com  15,95; Federal com  10,30 e a Particular com 4,38. A série 

onde acontecem os maior dos índices de reprovação é a 5ª e  6ª série com índices de 19,61 e 

14,84 respectivamente; 

 

No ensino médio a taxa média de abandono é 20,28 sendo maior na rede estadual com 

23,24; seguido da rede municipal com 22,43; Federal com 5,11 e particular com 1,52.  A taxa 

de reprovação média em todo o estado é de 8,14. A rede estadual tem 8,63; municipal – 8,08; 

federal –7,60 e particular com 5,28. 

 

Dados de 1999, publicados no PPA 2004-2007, indicaram os seguintes percentuais da 

população com 25 anos ou mais: 8,9% com o ensino fundamental completo; 14,4% da 

população com o ensino médio completo, e 4,5% com ensino superior completo. Esses 

índices são bem mais altos que os apresentados por outros Estados do NE, como o Ceará, 

Alagoas, Sergipe, Maranhão e Piauí. Na medida em que avança no grau de ensino, 

Pernambuco vai aumentando sua liderança na região. Em 2002, o número de pesquisadores 

era de 2.336, apresentando hoje o maior número de todos os Estados do Nordeste. 
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Apesar de todas as interpretações que se possam dar aos números, a educação 

fundamental em Pernambuco, particularmente da rede estadual, é avaliada pelo IDEB, como a 

pior entre todos os Estados brasileiros. Os dados do IDEB demonstraram que Pernambuco 

tem índices sempre inferiores à média nacional no IDEB 2005 – Fonte: INEP, no CVLI 2006 

- Fonte: SENASP e no APVP 2004 – Fonte: DATASUS, respectivamente, conforme dados no 

gráfico abaixo.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 06 - IDEB do ensino Fundamental – 2005 (Fonte: DATASUS) 

IDEB - 2ª Fase do Ensino Fundamental - Escolas Estaduais

4,1

3,8

3,6
3,5 3,5 3,5 3,5

3,4
3,3 3,3 3,3

3,2 3,2 3,2 3,1

2,9
2,9 2,9 2,9

2,8

2,7 2,6 2,6
2,6

2,5
2,5

2,4

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

SC SP MG ES RS AC AP TO PR GO DF RR MA RO PA MS RJ MT SE CE AM BA PI RN PB AL PE

Unidade da Federação

ID
E
B

 

 

A posição de Pernambuco desde 2005, no IDEB, é abaixo da média nacional. Nas 

séries iniciais, as escolas desse estado ficaram com o índice de 3,2; nas séries finais, 2,7 e no 
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ensino médio, 3,0. Neste mesmo ano a média nacional era de 3,8 para as séries iniciais, 3,5 

para as séries finais e para o ensino médio, 3,4. Em 2007 a média nacional subiu para: séries 

iniciais, 4,2; séries finais, 3,8 e para o ensino médio, 3,5. Também em 2007, Pernambuco não 

acompanhou a média nacional. Embora tenha elevado o índice, ficando assim: séries iniciais, 

3,6;  séries finais, 2,8 e no ensino médio, 3,0. 

 

 Ainda em 2007, em relatório de ações, o governo Eduardo Campos indicou como 

prioridade de seu governo, realizar ações para garantir uma educação pública de qualidade, a 

partir da valorização dos professores, do foco no ensino médio e na profissionalização, entre 

outros, propondo realizar uma política 

 

a partir de uma ação comprometida com metas e resultados, que assegure o acesso, a 
permanência e a formação plena do aluno. A implementação de uma política 
educacional de Estado prevê quatro eixos básicos: a valorização dos professores e dos 
trabalhadores em educação; a modernização e ordenamento da rede das escolas; a 
política de alfabetização e correção de fluxo escolar; a educação básica com foco no 
Ensino Médio integrado à ação profissional (PERNANMBUCO, 2007, p. 25).   

 

 Uma proposta do governo de Eduardo Campos faz menção a um projeto de  

Modernização da Gestão para a Educação no Estado. Trata-se, inicialmente, mais de uma 

promessa, de que mesmo uma decisão política em favor da educação. De qualquer modo, 

afirma este documento, que até o ano de 2011, espera-se tornar Pernambuco uma referência 

nacional na qualidade da educação. Esse projeto, mesmo sem uma concepção clara e sem  um 

fundamento sustentável, aponta como propósito, melhorar os indicadores educacionais do 

Estado, sobretudo do IDEB (Índice de Desempenho da Educação Básica) e do Saepe (Sistema 

de Avaliação da  Educação em Pernambuco), com metas que superam as definidas pelo MEC. 

 

 

3.2  Uma concepção de política educacional para Pernambuco:  PEE-PE  (1996) 
 

 

 O contexto discursivo que a política do PDE vai encontrar em Pernambuco tem 

características peculiares. No final de 1995, estava-se concluindo a elaboração do Plano 

Estadual de Educação, que vigoraria a partir do ano seguinte. Esse período coincide com 
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início do terceiro mandato do governador Miguel Arraes, um marco na história da política de 

esquerda, democrática desse estado.  Deve-se recordar que, em 1997, também foi o ano em 

que se realizou a elaboração do PNE da sociedade civil120.  

 

 Assim, o PEE-PE de 1996 fez repercutir questões chaves da política educacional 

presentes no debate nacional, entre elas, a universalização da educação com qualidade, 

progressiva extensão do Ensino médio, valorização dos professores, democratização da gestão 

educacional, sobretudo, da gestão escolar. (PERNAMBUCO, 1996).    

 

O discurso veiculado por esse plano estadual significou uma forte defesa à 

democratização da escola, à necessidade de sua abertura à cultura, à tecnologia, ao 

conhecimento, ao dialogo com o contexto de complexidade em que se situa a realidade atual.   

Uma escola competente, flexível, ágil, criativa, prazerosa, que contemple as 
potencialidades do aluno, que seja pautada pela curiosidade de entender a 
complexidade do mundo e disposta a propor mudanças. Uma escola que vincule o 
conhecimento científico e tecnológico à vivência cultural e, que relacione a 
continuamente o local e o regional ao nacional e universal (ibidem, p.17). 

 

Também se reafirmou a questão da qualidade da escola, como direito fundamental 

para todos, e o ensino fundamental como condição necessária ao exercício da cidadania. 

 

 Defendeu ainda o PEE-PE (1996) a educação como dever fundamental do Estado, de 

modo a assegurar a escolaridade para todas as crianças de 7 a 14 anos121. Deve-se ressaltar 

que os dados sobre a situação educacional em Pernambuco, nessa época,  indicavam um 

grande número de crianças e adolescente fora da escola, de modo particular os do campo e nas 

regiões mais populosas, “mais de 135 mil crianças, entre 7 e 14 anos, sem atendimento 

escolar, sendo que a grande maioria desse efetivo se encontra nas zonas urbanas do Estado, 

especialmente na Região Metropolitana” (ibidem, p. 21).  

 

Esse documento afirma que o problema da educação no Estado não é a falta de 

capacidade de atendimento, mas a explosão acelerada da urbanização da população.  Essa 

realidade não era particularidade de Pernambuco, acontecia em quase todo país, naquele 

                                                 
120 Durante o processo de elaboração das propostas, foram realizados eventos reunindo as secretarias municipais 
e estadual, totalizando 34 sessões dos  Fóruns  itinerantes de Educação e 17 reuniões de trabalho.  
121 Direito garantido na Constituição Federal de 1988 e reafirmada no Plano Decenal de Educação para Todos 
(1993-2003). 
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momento, em decorrência da política de ‘todos na escola’, que aumentou rapidamente o 

número de alunos, sem uma preparação adequada das escolas.   

 

Deve-se observar que os esforços para garantir o acesso de novos alunos a escola não 

foram acompanhados, na mesma medida, por garantia de condições para ampliar as 

instalações, o número de professores e profissionais técnicos necessários para receber com 

qualidade os novos alunos. Observou-se nesse sentido o agravamento de outros problemas, 

como a evasão escolar; distorção idade-série e a evasão temporária de alunos, ocasionada pelo 

uso da mão de obra infantil nas regiões rurais, sobretudo as da cana-de-açucar. 

 

O PEE - PE (1996) considerou alarmante o índice de reprovação, repetência e evasão, 

que atingia, na ocasião, ¼ dos alunos. Este documento reconhece ainda que o esforço para 

enfrentar este problema, inicialmente, no sentido de desenvolver esforços para a capacitação 

de professores realizada em seu ambiente de trabalho, resultou na elevação da taxa de 

aprovação, de 54,8% em 1990,  para 58,7% em 1994.  

 

Defende-se, neste evento, a construção progressiva de uma Rede Pública Única de 

educação para o Estado de Pernambuco, com a clara intenção de universalizar a Educação 

Fundamental de qualidade (ibidem). 

 

A qualidade do ensino proposta por esse plano indica como pré-requisitos 

fundamentais a profissionalização do professor, sinalizando a valorização profissional, 

garantindo “plano de carreira, piso salarial profissional, ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos” (ibidem, p. 23).  

 

A situação dos professores, conforme diagnostico, é mais grave nas regiões  do 

Agreste e  Sertão. Conforme os dados, 30% dos municípios não haviam realizado concurso 

público para a função; No sertão, 42% dos municípios pagavam menos que um salário 

mínimo, e do mesmo modo 65% do Agreste. Nas mesoregiões do Sertão, 69% dos municípios 

pagavam menos de um salário mínimo; O Estatuto do Magistério havia sido instituído em 

apenas 52% dos municípios em todo o Estado. 

 

 Outro item referenciado é o princípio de gestão democrática. Concebe-se a escola 

como um centro de referência da política educacional e como uma instituição que tem uma 
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autonomia relativa, na medida em que está articulada com uma ampla estrutura 

governamental e com a comunidade, na definição da gestão tanto da política publica, como da 

escola.  

 

 Defende-se um conceito de democratização da gestão da escola e das políticas 

educacionais, no sentido de garantia de espaços de diálogo e de negociação com a sociedade 

civil, com os municípios e com a comunidade. Democratização da gestão da educação é desse 

modo concebido como  

 

[...] a retomada de canais de comunicação com a sociedade civil organizada para a 
construção de novos acordos de cooperação com as municipalidades em torno da 
garantia do atendimento escolar obrigatório e para o envolvimento progressivo da 
comunidade na gestão da educação pública, em nível regional e na própria gestão 
escolar (ibidem, p. 26). 

 

Outro princípio de gestão defendido no PEE-PE (1996) é a descentralização das ações 

da política educacional no estado. Descentralização aqui significa uma ação coordenada, 

permitindo as escolas, fundamentada em uma política educacional de Estado e de Governo, 

situar o seu projeto pedagógico, vinculando suas propostas  a esta política, como afirma:  

 

É na direção da descentralização coordenada e da construção de projetos escolares 
sintonizados com os elementos centrais da política educacional de Estado e de 
Governo que se situam os eixos da política educacional de Pernambuco, em 
particular, o projeto pedagógico da escola, o qual é instado a vincular as propostas 
que emergirem do contexto escolar, em sua relação com a comunidade, com o núcleo 
básico das políticas educacionais de Estado e de Governo (ibidem, p.26).  

 

 

O projeto de democratização da gestão educacional que propõe o PEE em tela,  

prioriza ações direcionadas a quatro dimensões, a ser organizado em programas: Qualidade 

escolar; Qualidade de ensino; Gestão e política educacional e por último, educação física, 

esporte e lazer. Como se observa, o discurso em torno da qualidade tem duas dimensões, a 

que se refere as condições da escola e a dimensão das relações do ensino. 

 

 A dimensão material da qualidade inclui a adequação do espaço físico, a gestão 

coletiva e a garantia dos direitos do estudante. Nesse sentido, o objetivo da qualidade escolar 

significa a adequação dos espaços e da organização da escola para garantir o processo 

pedagógico. Nesse sentido qualidade escolar pode ser assim descrita: 
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[...] Tornar o espaço escolar condizente com a natureza do processo pedagógico de 
ensino-aprendizagem, tratar a gestão da escola como tarefa pedagógica, de dimensão 
coletiva, voltada para organizar a divisão  de trabalho da comunidade escolar, e 
direcionar o sistema normativo para garantir os direitos do aluno (ibidem, p. 43).  
 

 

A qualidade na dimensão das relações do ensino é concebida como resultante da 

relação entre alunos, professores e conhecimentos em torno da aprendizagem. Assim, “aluno, 

professor e conhecimento, voltam-se simultaneamente, para os determinantes de qualidade da 

aprendizagem do aluno, da qualidade da organização do conhecimento, a qualidade da 

organização do conhecimento escolar e da qualidade do professor” (ibidem, p. 43). 

 

No que se refere à gestão coletiva da escola, propõe o PEE (1996), que seja 

incentivada a participação de professores, alunos, pais e representantes da comunidade, na 

elaboração e avaliação da execução do projeto pedagógico.  Mas, por outro lado, afirma que 

essa é a função básica do conselho escolar, grêmio e do colegiado pedagógico (ibidem).  

 

Vincula-se ainda à questão da qualidade da educação, diretamente à profissionalização 

do professor. Neste sentido uma das recomendações desse plano é direcionar a política de 

ensino da Universidade de Pernambuco para a formação de professores. “Na dimensão da 

formação em nível superior, cabe estimular a Universidade de Pernambuco a ampliar sua 

atividade de pesquisa e a formar massa crítica, bem como a fazer da formação de docentes do 

Ensino Fundamental e Médio o cerne de sua política de ensino” (ibidem, p. 47)122.  

 

O terceiro programa, gestão e política educacional, afirma a necessidade de articulação 

de iniciativas “e a criação de meios potencialmente capazes de permitir, a curto e médio 

prazos, modificações positivas no panorama educacional do Estado” (ibidem, p. 57).  

Defendem-se ações para democratizar a gestão da política educacional, tais como, fóruns 

itinerantes de Educação e reuniões interativas, como modo de garantir um processo 

participativo de definição e acompanhamento da política educacional (ibidem). 

 

                                                 
122 A Universidade de Pernambuco oferece cursos de licenciaturas em Letras, Biologia, Matemática, pedagogia, 
geografia, psicologia, educação física, tecnologia e história. Tradicionalmente estes cursos são oferecidos nos 
Campus Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina. A Licenciatura em educação física é oferecida no campus da 
ESEF em Recife.  
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O último dos programas propostos, “Educação Física Esporte e Lazer” faz menção a 

necessidade de incorporar o sentido educativo da recreação e da prática esportiva no âmbito 

da escola em todo o Estado. 

 

Este PEE-PE (1996) foi construído na gestão da então secretária de educação profa. 

Silke Weber e traduz questões trabalhadas nos ambientes acadêmicos, sobretudo da área da 

formação de professores. Esse discurso aparece em outros textos oficiais que foram 

publicados posteriormente pela Secretaria de Educação, e difundido entre às escolas da rede 

estadual. 

 
 

3.2.1  Política de formação e o fortalecimento do discurso em favor da gestão democrática 

na escola (1997-1998) 

             
 

A tônica do discurso em favor da gestão democrática na política educacional do 

Estado de Pernambuco, como proposta pelo PEE-PE (1996) é, como mencionada 

anteriormente, retomada na série Cadernos de Gestão, publicados pela Secretaria de Educação 

do Estado, (SEE/PE, 1997a); (SEE/PE, 1997b); (SEE/PE, 1998)123.  Esses Cadernos assumem 

o propósito de incentivar as escolas a formularem os seus projetos político pedagógicos, 

promoverem a gestão democrática, com vistas à garantia da qualidade do ensino  e autonomia 

da escola.  

 

A concepção de gestão democrática é o tema central do 1º Caderno. Defende-se,  a 

partir dessa publicação, uma concepção de gestão ampla, incluindo-se aspectos fundamentais 

tais como a “identidade, culturalidade, autonomia, qualidade, co-responsabilidade e 

flexibilidade” (SEE-PE, 1997a) . 

 

 A defesa expressa ao princípio da autonomia traduz diretamente o discurso defendido 

pelo PEE-PE (1996), além de que, já constava na constituição federal de 1988 e na LDBN/96. 

Indica esse princípio uma referência ao autogoverno da escola, acrescido de um aspecto posto 

no PEE-PE (1996), que vincula autonomia da escola, à política de educação do Estado. De 

                                                 
123 Até onde foi possível investigar, essa série de Cadernos foi resumida a três números. 
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outro modo, a autonomia da escola é sempre condicionada por circunstâncias político-

históricas em que ela está inserida.   

 

Uma estratégia utilizada pela Secretaria para fortalecer a prática da gestão democrática 

nas escolas foi ampliar a discussão sobre as formas colegiadas de gestão. Seis aspectos foram 

relacionados: O Projeto Político Pedagógico, o colegiado da escola, o grêmio estudantil, a 

capacitação, a formação e o fortalecimento do conselho escolar, conforme a seguir: 

 

[...] 1. O PPP da escola, construído com a participação de toda a comunidade escolar, 
famílias e instituições afins, nas suas dimensões ensino-aprendizagem, 
empreendimento cultural e do cotidiano escolar. [...] 2. O colegiado da escola, “uma 
organização dos professores e do corpo técnico administrativo [...]com a tarefa de 
coordenar, articular as ações pedagógicas da escola e/ou núcleo de escolas. [...] 3. 
Grêmio estudantil, núcleo formador do movimento estudantil, hoje incentivado a 
promover a organização dos alunos na escola, para que assumam de modo colegiado a 
defesa de seus direitos e o exercício da cidadania. [...] 4. Capacitação em rede e 
capacitação em serviço, formação continuada de todos os segmentos escolares que 
respondem pelas condições materiais e apoio pedagógico à qualidade de ensino na 
perspectiva de uma pedagogia compartilhada, além de constituir em eficaz estratégia 
à formação de uma Rede Pública única (de escolas estaduais e municipais) [...] 5. 
Formação de Capacitadores em Rede e da Comissão de Gestão, além de assumirem a 
Capacitação em Rede, monitoram o processo de mobilização, organização e 
desenvolvimento dos conselhos escolares; também  assessoram as escolas na 
construção coletiva do PPP  (Ibidem, p. 32-36). 

 
 

Quanto ao conselho escolar, afirma o 1º Caderno, ele é uma instância de discussão, 

negociação e decisão onde a hierarquia dos cargos é substituída pela representatividade de 

interesses dos diferentes segmentos da escola, por isso fundamental na prática de gestão 

democrática. A função do conselho é, nesse sentido, “acertar o rumo, re-orientar a caminhada, 

centrados nos interesses comuns – transformados em objetivos e metas e nas prioridades da 

ação coletiva hegemônica” (ibidem, p. 43). 

 

 O processo de discussão dessas temáticas foi coordenado pela SEE-PE e foi realizada 

no decorrer de 1997 a 1998. A SEE-PE utilizou-se da estratégia metodológica da formação 

em serviço, e assim no próprio ambiente de trabalho, envolveu os profissionais da escola, 

desde os de nível técnico até os professores. 

 

 Esse Caderno retoma ainda a discussão da questão da qualidade da educação posta no 

PEE-PE (1996) e insiste na questão da qualidade na escola como resultado da 

complementariedade entre as dimensões objetiva e subjetiva. Na dimensão objetiva, qualidade 
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refere-se a todas as questões materiais da escola. Na dimensão subjetiva, qualidade é fruto do 

‘ser’ das pessoas, dimensão esta considerada a mais importante na educação, ou seja, passa  

 

pela qualidade de “ser” do educador, com fonte de inspiração e modelo para os 
educandos. 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 apóie a Ação/Reflexão, o saber o poder dos educadores e educandos 
(ibidem, s/p).  

 

A temática do 2º Caderno de Gestão (SEE/PE, 1997b) continua a discussão em torno 

da qualidade no contexto escolar. Acrescenta este documento, que a qualidade escolar se 

inspira nos princípios de “liberdade e alteridade, da justiça social e da cidadania plena, para a 

concretização da educação como direito fundamental da pessoa humana” (SEE-PE, 1997b, 

p.14). Sugere ainda que a escola de qualidade é fruto de um modo de viver a escola,  

 
participar de formas colegiadas de gestão, unindo os diferentes segmentos 
organizados, em torno de interesses específicos, porém orientados por diretrizes e 
princípios comuns, possibilitando: compartilhar problemas e soluções; socializar 
saberes e poderes; negociar alternativas e decisões; formar lideranças construtivas. 
Construir normas para o exercício de deveres e responsabilidades; conhecer a 
realidade pessoal/social; construir uma utopia de ser feliz com o outro, coletivamente 
(ibidem, p. 31). 
 

 

Essa série de cadernos assume uma função fundamental, mantendo a perspectiva da 

intertextualidade formulada no PEE-PE (1996), alimentando sentidos aos conceitos chaves da 

política educacional no estado, tais como gestão escolar, qualidade escolar e qualidade do 

ensino, papel dos colegiados, PPP, Grêmios, descentralização, participação da sociedade, 

cultura e conhecimento na escola, entre outros.  

 

Esse momento discursivo foi decisivo para alimentar o processo de resistência que a 

Secretaria de Educação desse estado terminou por realizar em torno do discurso veiculado 

pela política do PDE que, naquele ano, estava sendo negociado entre o BM e o MEC a ser 

implementado pelo Fundescola .  

 

 

3.3  A resistência ao PDE no governo Miguel Arraes (1997-1998) 
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De modo efetivo, o PDE só chega a Pernambuco no segundo ano de sua execução, 

correspondendo ao Fundescola II, no período de 1999 a 2002. Nessa fase aconteceu uma 

ampliação do Fundescola I, incluindo a Região Metropolitana e a capital. O período de 

negociação do Fundescola com a Secretaria de Educação de Pernambuco aconteceu no 

decorrer da terceira gestão do governador Miguel Arraes de Alencar. A secretária dessa pasta, 

na ocasião, a profa. Silker Weber cumpriu algumas exigências do Fundescola, como colocar à 

disposição desse Fundo alguns técnicos da SEDUC, para compor a comissão executiva do 

PDE, que, logo depois, veio a se constituir, em conjunto com supervisores do Fundescola, na 

Comissão Estadual de Projetos – COEP. 

 

Em Pernambuco, o governador Miguel Arraes apoiou a instalação do PDE e foi 
durante o seu governo que se deu a instalação da COEP (COEP1). 
 
 

Com a formação da equipe de técnicos, através de uma ação conjunta entre Fundescola 

e SEE-PE, assessores e coordenadores ainda não puderam iniciar as ações operacionais do 

PDE em 1997, em razão da resistência da Secretaria de Educação ao PDE, como afirma os 

técnicos da COEP:  

 

A Secretaria de Educação sempre se colocou em uma certa distância, preferindo só 
entrar depois que todos os outros parceiros tivessem implementado o programa. 
Embora devesse ter sido a principal articuladora a SEDUC sempre foi ‘madrasta’do 
PDE, pois achava que a metodologia aplicada pelo programa dava muito trabalho 
(COEP1). 

                  

Por outro lado, além da possível resistência política, havia um entrave burocrático para 

que Pernambuco recebesse os programas do Fundescola. Conforme mencionou a consultora 

da SECAD e também a COEP, havia um impasse provocado por pendências junto às ações do 

Projeto Nordeste nesse Estado. A primeira era a prestação de contas: 

 
o impasse em Pernambuco, após o projeto Nordeste, que o impediu de entrar no 
PDE, é bem provável seja a prestação de contas que o Estado não fazia. De cada 
100 reais, os técnicos e a máquina comiam 90 e 10 chegavam. Esses 10 o pessoal não 
prestava contas e aí ficavam pendentes. Isso fica tudo em emprego de técnico 
(SECAD/MEC). 

 
 

 Na versão da COEP, a razão para o adiamento da implementação do PDE em 

Pernambuco foi o baixo desempenho deste Estado no Projeto Nordeste, que havia terminado 

no ano anterior e que teria atrapalhado as negociações com o MEC.  
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A implantação do PDE em Pernambuco só se deu em 1999. O atraso se deu por conta 
do mal desempenho deste Estado no Projeto Nordeste. O desempenho de 
Pernambuco não lhe permitia ter direito ao FUNDESCOLA. (COEP1).    

 

      A questão era na verdade um entrave de concepção da política educacional entre 

Secretaria de Educação e o Fundescola. Nesse sentido é que, como a mudança da equipe de 

governo em Pernambuco, o novo secretário de educação, prof. Éfrem Maranhão, em 1998, 

início do primeiro governo Jarbas Vasconcelos (PMDB), permitiu a inserção desse Estado nas 

ações do Fundescola. 

 

  Com a estrutura de apoio administrativo montada, os técnicos iniciaram, a partir de 

então, a difusão e implantação do PDE nas escolas, selecionadas como prioritárias. Esse 

trabalho inicial consistia basicamente em treinar uma equipe em cada escola, de modo a torná-

la capaz de elaborar o planejamento estratégico, a partir do Manual de PDE. Esse trabalho 

levou dois anos e nesse período as escolas preparam o seu PDE, mas os recursos só chegaram 

em 2001. 

 

Eles teriam a responsabilidade de implantar o PDE nas escolas. Em 2001, iniciamos 
os primeiros financiamentos. Já no início se exigia uma dedicação exclusiva dos 
assessores, pois eles deviam capacitar os professores e garantir a autonomia posterior 
da equipe local (COEP1). 
 
 

Deve-se lembrar que o PDE é realizado a partir de um acordo para empréstimo entre o 

Banco Mundial e o Governo Federal, através do MEC. Esse ministério, através do FNDE, é o 

agente repassador dos recursos e a dívida é do Governo Federal, mas o uso fruto é dos 

estados.  Os estados não pagam diretamente esta conta, mas tem que implementar as ações.  

 

A forma de organização do PDE nos estados conta com uma representação do 

MEC/Fundescola que é realizada pela equipe da COEP. Esta equipe teve a função de um 

comitê executivo. Sua existência está vinculada ao tempo de implementação do Plano, 

inicialmente previsto para ser extinta em dezembro de 2007. Cada estado tem um modo de 

organizar sua equipe executiva. Em Pernambuco, a pouca adesão da SEE-PE, fez a COEP 

ganhar ainda mais autonomia124. 

                                                 
124 A COEP em Pernambuco é formada por 04 técnicos, com escritório localizado ao lado da Secretaria de 
Educação, no 1o. andar do edifício Douro. O escritório conta com um forte apoio tecnológico ligado diretamente 
ao FUNDESCOLA, por meio do qual são executados todos os financiamentos, bem como controle a 
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Em termo de organização, cada Estado tem uma forma de implantar o PDE. Em 
Pernambuco, a COEP sempre foi muito independente, sobretudo porque recebeu 
muito pouca ajuda da Secretaria de Educação. A Secretaria sempre achou que a 
COEP tem muita competência e deixou ela andar (COEP1). 

 

  Embora o processo de  resistência da SEE-PE ao PDE tenha se iniciado em 1998, 

último ano do terceiro governo Arraes, mesmo após 08 anos de mandato do governador Jarbas 

Vasconcelos, (2006),  os técnicos da COEP ainda se queixavam da falta de apoio da 

Secretaria de Educação: 

 
Não se consegue até hoje, um apoio efetivo da Secretaria de Educação do Estado 
para implantar o programa nas escolas da rede estadual. É mais fácil conseguir 
apoio das Secretarias dos municípios, sobretudo quando se precisa de condições, 
deslocamentos  para o monitoramento das escolas das redes municipais (COEP1). 

 

   Essa falta de apoio da Secretaria de Educação de que falam os técnicos do Fundescola 

à implementação do PDE, foi na verdade uma recusa à política que estava sendo implantada 

nas escolas da rede, em nome de um recurso que seria repassado para a manutenção das 

escolas. A esta situação, há inicialmente duas interpretações: A primeira mencionada pela 

consultora da SECAD, de que a gestão do Fundescola, através da COEP, se caracterizava 

como uma ingerência na política da SEE125:  

 
Além disso, o Fundescola tem uma ingerência muito grande nos estados, tanto na 
educação, como em outros setores. Desconhece a gestão, desconhece a autonomia 
do Estado, o secretário de educação passa a não ter mais autoridade, então passa 
a ter dentro da secretaria outro grupo, com outra autoridade, com outros 
recursos, com outra logística, com se fosse duas gestões da educação dentro do 
mesmo estado. Então aquele grupo que não tem estrutura hierárquica com o 
secretário e que vai interferir na educação do estado e na educação dos municípios, 
fora do aparelho estatal do estado. Ele fere a autonomia brasileira e a autonomia do 
estado, e o Brasil não reage (Consultora SECAD/MEC). 

 

   A segunda interpretação, a dos técnicos do Fundescola é que faltou articulação da 

SEE-PE para a condução do PDE nas escolas. Nesse sentido, afirmam, a COEP sempre foi 

vista como quem faz tudo, ‘pau para toda obra’, ‘carregador de piano’ e que a Secretaria de 

Educação ajudou a estruturar esse comitê, inclusive indicou a gerente, portanto  “não há 

ingerência do Fundescola, mas o papel de articulação e condução do PDE, que devia ser 

assumido pela Secretaria de Educação e pelas Gerencias Regionais, só foram assumidos pela 

                                                                                                                                                         
implementação do PDE em todo o Estado. O monitoramento que a COEP dá ao PDE em PE, é feito na área 
financeira, gestão estratégica e  planejamento estratégico. 
125 A entrevista foi realizada em 2007. A entrevistada, hoje na função de consultora da SECAD/MEC, foi da 
SEE-PE na ocasião. Em 2002 assumiu a função de secretária de educação em um importante município da RMR. 
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COEP”. Nos documentos da SEE-PE, (a partir de 2003 denominada de SEDUC), por outro 

lado, como ver-se-á mais adiante, se afirma uma inadequação da política do PDE aos 

princípios de gestão democrática da escola defendidos desde a década de 1990 pela 

Secretaria126.  

 

 

 

3.3.1 Embates em torno da implantação da  Unidade Executora - UEx (1997 –  2000)  
 
 

  

A inserção da Unidade Executora - UEx em Pernambuco, vem desde junho de 1996,  

quando os recursos do PDDE foram vinculados a sua criação nas escolas. No início, a idéia 

repercutia entre os professores e a Secretaria de Educação como uma forma de privatização da 

escola. Como relatado anteriormente, tanto o PEE-PE (1996), como as idéias da política de 

gestão da escola empreendida pela Secretaria de Educação, defendia o discurso da gestão 

compartilhada e do financiamento público da educação.  

 

A UEx, conforme a resolução FNDE/CD/ nº 027 de 14 de julho de 2006, no seu Art. 

4º parágrafo único, é o órgão responsável pelo processo de gestão financeira, desde adesão até 

prestação de contas, conforme preceito a seguir:  

 

Por Unidade Executora entende-se o órgão, entidade ou instituição responsável pela 
formalização dos processos de adesão e habilitação e pelo recebimento, execução e 
prestação de contas dos recursos transferidos que, na forma desta Resolução, 
compreende:  I – Unidade Executora Própria (UEx) – entidade sem fins lucrativos, 
representativa dos estabelecimentos de ensino público, constituída e integrada por 
membros das comunidades escolar e local (caixa escolar, associação de pais e 
mestres, conselho escolar ou similar), ou outra instituição constitutiva para receber, 
executar e prestar contas dos recursos destinados às referidas escolas. (BRASIL/ 
FNDE, 2006d). 
 

 

 

Em verdade a UEx não é um órgão criado pelo PDE, mas, como já mencionado 

anteriormente, estava atrelado à política de repasse de recursos direto à escola, por meio do 

                                                 
126 Até o 3º governo Arraes, 1998, a Secretaria de Educação era denominada Secretaria de Educação e Esportes - 
SEE. A partir de 1999 - 2002, foi denominada Secretaria de Educação e Cultura – SEC. Após 2003 foi designada 
Secretaria de Educação – SEDUC. Neste relatório as siglas serão utilizadas conforme cada período referido. 
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PDDE. Com o PDE essa entidade ganha ainda mais visibilidade, considerando que os 

recursos de outras fontes, também passarão por seu controle.   

 

 

Pernambuco foi o único Estado a implantar a UEx como proposta de governo. Dados 

da SEDUC indicam que quem mais resistiu criar as UEx foram as escolas das GREs da 

Região Metropolitana do Recife. Sobre este fato analisa a entrevistada a seguir: 

 
 
Aqui em Pernambuco, por conta do destino, a gente não teve muitos momentos de 
sintonia. A gestão da profa. Silker Weber, se revelou contra isso,  nós fomos o único 
Estado que não implantou a UEX como proposta de governo. Esta Lei teve uma tênue 
segurança legislativa. Foi muito mais uma posição política da gestão que aprovou na 
Assembléia Legislativa, do que uma legislação que pudesse ultrapassar qualquer 
disputa pela  constitucionalidade. Foi uma decisão corajosa, porque transformou em 
Lei o debate que veio dos sindicatos e porque também a secretária tinha esta 
concepção diferente da do MEC (TEREZA LEITÃO). 
  

 

 
Desse modo, no período em que o Estado de Pernambuco não implementou a criação 

da UEx nas escolas,  período em que se realizou a primeira fase do PDE, os recursos 

chegavam às escolas por meio do CNPJ da Secretaria de Educação. Havia um amparo legal 

nas leis estaduais nº 11.014/93 e nº 11.466/97, que permitiam essa forma de gestão, driblando 

as exigências do MEC/FNDE, como explica a deputada: 

 
Em Pernambuco, em 1996,  no tempo de Silke Weber, conseguimos uma lei que de 
fato reduziu a UEx a zero.  Essa lei dava ao Conselho Escolar, o direito de administrar 
o dinheiro que ia direto para as escolas. As escolas não se tornaram Unidades 
Orçamentárias. As escolas usavam o CNPJ da Secretaria de educação com um dígito. 
Isso possibilitava o recebimento de recursos. Essa lei vigorou até Jarbas ser eleito em 
1998 e 1999 revogou. Impôs o castigo, se não tivesse a UEX, não recebia dinheiro 
direto na escola. Isso é um apelo muito grande (TEREZA LEITÃO). 
 

 
  Essa posição de Pernambuco repercutiu no âmbito nacional. A assessora do SECAD 

relata esse momento, lembrando seus principais atores, Silke Weber, Paulo Rubens e até 

Éfrem Maranhão. Este último defendeu o discurso político do governador Jarbas, em defesa 

de ações do governo federal, seu aliado, abre as portas para a UEx, em nome do 

financiamento do PDE, como refere-se a fala a seguir127. 

 

 

                                                 
127 Na ocasião, 1998, esta entrevistada encontrava-se a frente de uma secretaria de educação na RMR.. 
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A UEX foi um grande embate em 1997, quando foi lançado o PDDE. Eu lembro que 
o Brasil caiu, é a privatização da educação, Paulo Rubens escreve um artigo, joga na 
sociedade, Silke Weber faz um maior estandarlhaço, Pernambuco é o único estado 
que não faz, o Brasil inteiro fez, os municípios todos fizeram, o Estado não fez. Que 
era a privatização da educação. Então entra Éfrem Maranhão (secretário da educação) 
e faz, algumas escolas ainda resistiram, sobretudo na RMR, pessoas que tinham ainda 
a influência da profa. Silker Weber não fizeram. (consultora do MEC/SECAD). 

 

 
Pode-se compreender que o discurso do governo Arraes em relação à política de 

financiamento da escola, com o PDDE e, posteriormente com o PDE, foram discursos de 

contestação, sobretudo quanto a questões de concepção. Inicialmente a questão de maior 

repercussão foi o modelo de financiamento e de controle dos recursos destinados à escola 

pública, que a UEx estava exigindo conforme definiu o FNDE.  

 

Ainda no último ano do terceiro governo Arraes, 1998, ocorreram divergências entre 

os critérios indicados pelo PDE para definir as escolas prioritárias para o atendimento. O 

Governo Federal impôs uma política de financiamento que privilegiava o aumento 

quantitativo de alunos em sala de aula, atendendo, portanto, ao critério da quantidade. Essa 

questão também foi contestada pela posição política do governo Arraes, como analisa a 

COEP:  

    

 Havia uma coisa que Arraes não concordava muito, era a questão da quantidade. A 
Secretaria de Educação não aceitou de pronto a proposta do PDE. Em Pernambuco a 
coisa é diferente de outros Estados, as pessoas são muito desconfiadas, só aceitam 
embarcar depois que tudo mundo foi na frente (COEP1). 

 

 

Não se pode esquecer que o PDE estava propondo um modelo de gestão escolar, em 

nome da melhoria da qualidade da escola. Essa questão estava ainda presente na SEE-PE, 

sobretudo, defendido no discurso do PEE-PE (1996), que era frontalmente contrário a esse 

critério de qualidade escolar. Defendia-se uma qualidade que, entre outros aspectos, como já 

citados anteriormente, buscava adequar o espaço físico às atividades pedagógicas e ao mesmo 

tempo, um quantitativo de alunos por sala de aula, que permitisse uma boa relação entre 

professor e alunos, melhorando as condições de ensino128. 

  

                                                 
128 Ver PEE-PE 1996-1999, no item 1.1.5, em que propõe ações voltadas para a garantia dos direitos do aluno, e 
entre outros propõe um limite de alunos por sala. O número de alunos em sala de aula, deveria se adequar aos 
seguintes limites: pré-escolar – 24 a 30; Ensino fundamental 30-35; ensino médio 45 – 50. 
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  Um discurso que repercutiu em 2000, sobre a UEx, foi difundido  através de um 

artigo publicado nos ‘Cadernos Temáticos’ (SINTEPE, 2000). De autoria da então presidente 

deste sindicato, Tereza Leitão, expôs críticas não só contra o processo de implantação da 

Unidade Executora na escola, mas também contra a posição da Secretaria de Educação em 

aceitar, passivamente o que ela chamou de desrespeito às leis estaduais129.  

 

Vivia-se um contexto de greve de professores e uma das reivindicações de campanha 

foi à suspensão das Unidades Executoras nas escolas públicas estaduais. A justificativa 

apresentada pela então presidente era de que as UExs se caracterizavam como uma entidade 

privada, instalada no interior das escolas públicas, com a função de gerir recursos 

provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.   

 

 O princípio defendido pelo SINTEPE é o mesmo já afirmado no PEE-PE (1996), de 

que a escola é pública, que a educação é um direito de todos e dever do Estado. Afirma então 

que “a Unidade Executora, de fato, é um símbolo do processo de privatização imposta ao 

país” (ibidem, p. 9). 

 

 Esta entidade sindical denuncia que a UEx é a ingerência do privado no setor público, 

uma questão ideológica, na medida em que “constrói-se no imaginário social a tese de que o 

público só pode melhorar e funcionar bem se for ‘gerenciado’ pelo privado”(ibidem).  Nesse 

ano, o percentual de escolas que já tinham instituído a UEx, segundo esta autora, era de 75%.   

 

 
 
 
3.4  O PDE e as contradições na política de educação no  governo de Jarbas Vasconcelos 

e  Mendonça Filho (1999 - 2006) 

 

 

A primeira etapa de implementação do PDE nas escolas públicas da rede estadual de 

Pernambuco coincide com o início do primeiro governo de Jarbas Vasconcelos, ano de 

                                                 
129 Este artigo foi também publicado no Diário de Pernambuco, em 15/06/99. Faz referência as leis estaduais nº 
11.014/93 e nº 11.466/97. 
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1999130. Nessa fase do PDE, o critério para ser consideradas zonas de atendimento prioritário 

- ZAP, mantinha a prioridade para atendimento às escolas situadas nas micro-regiões mais 

populosas de cada Estado (BRASIL.MEC.FNDE.DIPRO.FUNDESCOLA, 2006a).  

 

Esse critério favorecia escolas com um elevado número de matrículas. Nesse sentido, 

foi atendida prioritariamente a Região Metropolitana do Recife, região de maior densidade 

populacional, onde se concentra cerca de 40% da população de todo Estado.  O discurso em 

torno da educação nacional era ‘todos na escola’, que significou a rápida massificação das 

escolas.  

 

Ainda neste ano, 1999, o PDE instituiu uma cota de escolas a serem atendidas em cada 

um dos principais estados do Nordeste, entre os quais Pernambuco, Ceará e Bahia. Para 

Pernambuco, foram estabelecidos os atendimentos para 70 escolas. As escolas já atendidas 

pelo Fundescola com o PDDE não entraram nas duas primeiras fases, até 2005.  

 

  Iniciou-se a partir de então o processo de qualificação das lideranças da escola  para a 

elaboração do planejamento estratégico. Esta ação era prevista no processo do PDE, 

considerando que ele exigia o preenchimento de uma extensa variedade e quantidade de 

tabelas com indicadores e diagnostico a ser inserido. Afirma a COEP que, neste período, “os 

assessores iam às escolas e faziam o monitoramento, num estilo ‘burro’ ainda, faziam tudo 

com aqueles papéis coloridos para ensinar como planejar estrategicamente” (COEP1). 

Essas ações visavam buscar lideranças para coordenar o PDE na própria escola. Os 

assessores do Fundescola, responsáveis pelo treinamento, cumpriram uma vasta programação 

em quase todo Estado, como recordam os técnicos: “Nesta ocasião foram convocadas três 

pessoas de cada escola, para um treinamento sobre como elaborar um planejamento 

estratégico. Devia ser uma liderança, um diretor ou alguém que pudesse coordenar o PDE na 

escola (COEP1).  

 
Na verdade, o processo de capacitação era também decisivo para a definição de quais 

escolas receberiam ou não os recursos do PDE. Essa tarefa ficou unicamente a cargo e critério 

dos técnicos da COEP. Se a liderança não fosse capaz de convencer outros membros da escola 

                                                 
130 Deve-se recordar que nos quatro anos do primeiro governo e no primeiro ano do segundo governo de Jarbas 
Vasconcelos, estiveram à frente da Secretaria de Educação Estadual, três diferentes secretários: Éfrem de Aguiar 
Maranhão (1999-2001); Raul Henri (2001-2002) e Francisco de Assis (2002-2003). 
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sobre a validade do PDE, a escola não seria contemplada com os recursos, como afirmou a 

COEP: 

 

 
Após a capacitação fazíamos o primeiro teste com as lideranças da escola. Propomos 
um prazo de oito dias para que cada escola apresentasse um esboço do seu projeto. 
Tinha algumas lideranças que voltavam após 08 dias e diziam que não haviam 
conseguido reunir nem convencer ninguém sobre os benefícios do programa. Esse já 
estava de fora, sabíamos que ele não tinha liderança alguma (COEP1). 

 

 O papel político dos técnicos foi decisivo na expansão do PDE nessa fase. A 

Secretaria de Educação não demonstrava interesse em assumir esta política, por razões de 

concepção, como mencionado anteriormente. Por outro lado, o PDE avançava e as escolas 

corriam atrás da novidade do financiamento, e alguns ficaram animados com a ‘metodologia’ 

de planejamento difundido pelo PDE. “Na escola que não tem a cultura de planejamento, aí 

chegam e eles se encantam e acham maravilhoso” (Consultora  do MEC/SECAD).   

 

  

3.4.1 O Plano Estadual de Educação e o discurso pela modernização administrativa (2000) 
  

 

Em 2000, a SEDUC elaborou um novo Plano Estadual de Educação – PEE –PE para 

vigorar por 10 anos  (2000- 2009)131. Este Plano traz à tona os compromissos assumidos pelo 

Governo brasileiro, através dos objetivos e metas do Educação Para Todos, definidos em 

Dakar nos anos 1990. Refere-se ao esforço nacional pela universalização do ensino 

fundamental e ao ambiente favorável que se estava instalando para o desenvolvimento do 

regime de colaboração entre o governo federal, os estados e os municípios previstos na LDB 

(1996). 

 

 Considerou este Plano que, com o FUNDEF, houve um aperfeiçoamento dos 

mecanismos de financiamento à educação, sobretudo ao estabelecer prioridades na realização 

do gasto público, especialmente ao ensino fundamental. No diagnóstico sobre a gestão e a 

autonomia da escola, avalia-se que o maior problema atual não é mais o acesso do aluno à 

                                                 
131 Este PEE-PE foi aprovado através da Lei 12.252 de 08 de julho de 2002.O secretário na ocasião da 
elaboração e discussão era Éfrem de Aguiar Maranhão. Para elaboração desse Plano, foi realizado o Simpósio 
“Pensando e propondo a educação para Pernambuco”. Quando aprovado, em 2001, o secretário era Francisco de 
Assis Barreto da Rocha Filho. Este Plano sofreu alterações através da Lei Nº 12.286 de 28 de novembro de 2002.  
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escola, mas a sua permanência. E, por outro lado, o modo de gestão escolar mantém-se 

centralizado por lideranças que realizam ações de modo individualista, sem a participação da 

comunidade. Assim é necessário considerar:  

 

Uma nova visão de escola autônoma, democrática e de gestão compartilhada, vem ao 
encontro de um sistema com concepção arraigada, onde o gestor em sua maioria 
administra com uma percepção de uma prática individualista e competitiva sem 
partilhar com toda a comunidade envolvida, a gerência da escola, dificultando o 
sucesso do aluno (PERNAMBUCO, 2002, p. 74). 

 

  Estabelece então o PEE-PE (2002), uma diretriz que se diz fundada no contexto de 

transformação que vive o mundo atual, nas exigências impostas pela sociedade por uma nova 

forma de administrar os sistemas educacionais, com suas autonomias, praticando o regime de 

colaboração, cooperação e co-responsabilidade. Insiste, desse modo, que a escola deve buscar 

“um perfil de competência e de liderança, apoiada numa gestão participativa onde todos os 

segmentos sejam atores na construção de seus projetos pedagógico, administrativo e 

financeiro” (ibidem, p. 74).  

  

 Nesta perspectiva, para garantir a gestão e a autonomia das escolas, propõe este 

Plano, a continuidade e obrigatoriedade em todas as escolas, da elaboração do PDE, o 

fortalecimento da UEX, o foco na aprendizagem do aluno, e autonomia administrativa 

assegurada pelo repasse de recursos. Assim entre as metas e objetivos encontram-se:  

 

Assegurar, continuamente, a todas as escolas, apoio e acompanhamento na 
formulação dos Projetos Pedagógicos, Plano de Desenvolvimento da Escola [...]; 
Fortalecer a participação da sociedade na gestão das escolas revitalizando, em dois 
anos, as instituições de Conselho Escolar/UEX, Associação de Pais e Grêmios 
estudantis, contribuindo par ao fortalecimento da autonomia escolar; Desenvolver 
padrão de gestão que tenha como elementos a destinação de recursos para as 
atividades-fim, a descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco na 
aprendizagem dos alunos e a participação da comunidade (ibidem, p. 74). 

  

 

Este Plano proposto pela SEDUC entende ainda que as áreas prioritárias a serem 

enfrentadas pela política educacional, naquela ocasião, eram, por um lado, estabelecer um 

sistema estadual de avaliação de alunos e, por outro, modernizar a estrutura da Secretaria de 

educação, como mencionada:  

 

(i) melhoria da qualidade do ensino por meio do estabelecimento de um sistema 
estadual de avaliação dos alunos, do fornecimento de elementos ás escolas e da 
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adoção de estratégias para reduzir as taxas de evasão; e (ii) redução das ineficiências 
do sistema através da modernização da estrutura da SEDUC, a fim de que ela 
funcione melhor sob um modelo e descentralização para as escolas, da adoção de 
programas de aceleração para reduzir as distorções idade-série e os futuros gargalos 
do sistema, da melhoria na coordenação e na garantia de qualidade das escolas do 
sistema municipal e da promoção de liderança e autonomia da escola. (BANCO 
MUNDIAL, 2004; P. 17). 

  

 

Como se observa, o conceito de autonomia da escola foi incorporado como resposta à 

solução de problemas enfrentados pelo sistema educacional estadual e não como um princípio 

de sustentação da gestão democrática, como apontou o PEE-1996.  

 

O que está propondo o PEE-PE (2000 – 2009) é uma adequação à política do PDE, por 

meio de uma modernização da estrutura administrativa da escola e do conjunto do sistema 

educacional, sob o princípio da descentralização, espelhado em soluções gerenciais, que se 

aproximam do discurso do Fundescola. A modernização administrativa, alvo deste discurso, 

inclui inclusive alterar o papel articulador da secretaria de educação frente às escolas, como a 

seguir: 

 

 
(ii) a redução das influências do sistema através da modernização da estrutura da 
SEDUC, a fim de que ela funcione melhor sob um modelo de descentralização para as 
escolas, da adoção de programas de aceleração para reduzir as distorções idade-série e 
os futuros gargalos do sistema, da melhoria na coordenação e na garantia de qualidade 
das escolas do sistema municipal e da promoção de liderança e autonomia da escola 
(PERNAMBUCO, 2004, P. 20). 
 

  

  Outra meta estabelecida estava relacionada ao sistema de avaliação da educação no 

âmbito de Estado. Assim definiu este Plano que uma das metas é “Consolidar e aperfeiçoar o 

Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) e o Censo Escolar.” (ibidem, p. 

76). Essa avaliação foi realizada pela SEDUC no período de 2000 a 2002 e buscou aferir a 

aprendizagem dos alunos da 2ª, 4ª e 8ª série.  Em 2002, desenvolveu uma avaliação dos 

alunos em todos os municípios de Pernambuco. Também no decorrer deste ano, iniciou um 

sistema de aceleração da aprendizagem para os alunos do ensino fundamental e médio.   

 

   Como modo de legitimar os novos conceitos, o plano estabeleceu a realização de 

ações para formação de gestores, desse modo, “oferecer cursos de formação continuada em 
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serviço, anualmente, para gestores escolares, de forma a atingir um modelo eficiente de 

gestão, visando ao sucesso do aluno” (ibidem, p. 75). 

 

   Nesse sentido, no ano 2000, a secretaria de educação estadual, denominada na 

ocasião como SEC iniciou, em conjunto com o Fundescola, um programa de formação com os 

gestores, chamado de Programa de Capacitação a Distância para Agentes Escolares - 

Progestão132. Esse programa é resultado de uma ação conjunta entre o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação – CONSED e as secretarias de educação dos estados. Carrega nos 

seus objetivos o discurso do PDE de formar gestores da escola pública, para um determinado 

padrão de qualidade e de desempenho. O texto expressa assim esse objetivo: “Assegurar um 

padrão de qualidade na formação de gestores das escolas públicas, buscando elevar o 

desempenho desses profissionais e, em conseqüência, a qualidade dos serviços, como meios 

para obtenção de resultados em benefício do aluno”. (PERNAMBUCO, 2002a. p.3). 

 
Em termos quantitativo, em pouco mais de 01 ano, o Prógestão capacitou mais de 5 

mil agentes da escola entre (professores, diretores, tutores, multiplicadores)133. 

 
De novembro 2000 a dezembro de 2002, foram capacitadas 4.332 pessoas da equipe 
gestora de 1.015 escolas estaduais. Além de um coordenador estadual, participaram 
do programa nove multiplicadores e 122 tutores das 17 Gerências Regionais de 
Educação (Geres). (SEDUC, 2007).  
 
 

A ênfase do Prógestão tem sido nos conteúdos relacionados à gestão, tendo como foco 

o ‘sucesso’ individual do aluno. Assim os módulos se diversificavam, com os seguintes 

temas: “Sensibilização, Função Social, Gestão Participativa, Projeto Pedagógico, Sucesso e 

Permanência, Convivência Democrática, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Físicos, 

Gestão de Recursos Humanos e Avaliação Institucional” (ibidem, p.1). 

 

 A partir de 2006, em sua segunda edição, o Prógestão fez convênio com a rede 

municipal e iniciou uma capacitação para os gestores da educação nos municípios. Além deste 

convênio, esse programa de formação tem um caráter mais permanente e se define como uma 

formação “continuada em serviço para gestores escolares tem a continuidade baseada em três 

                                                 
132  O Prógestão foi uma estratégia do FUNDESCOLA, no sentido de elevar o grau de conhecimento e o 
compromisso de diretores e professores e outros funcionários da escola com os resultados educacionais. 
133 O curso inicialmente oferecido pelo Prógestão, teve duração de 230 horas/aulas ao custo total de R$ 
810.723,36. 



 176 

pilares: Gestão Financeira, Relações Interpessoais e Gestão em Tecnologia” (ibidem p.1)134. 

Deve-se recordar que inicialmente o Prógestão foi uma estratégia elaborada pelo PDE, como 

foco na gestão e gradativamente foi perdendo força, por falta de financiamento.   

 

Outra ação de formação realizada pela SEC em 2000 foi o Programa para Formação de 

Professores em Exercício – PROFORMAÇÃO. Tratava-se de um programa que pretendia 

realizar a formação em nível médio de professores, sobretudo os da zona rural das redes 

municipais.  

 

O discurso observado no PEE-PE (2000 -2009) refletiu, entre outros aspectos, a 

influencia que estavam exercendo os programas do Fundescola e sobretudo a interferência do 

PDE na autonomia da Secretaria de Educação. Este discurso negou grande parte dos avanços 

alcançados pelo debate sobre uma concepção de política educacional de concepção 

democrática para este estado, realizados imediatamente anterior no PEE-PE (1996). 

Reafirmou assim o que estava defendendo o BM e o Fundescola sobre autonomia, 

descentralização, participação e qualidade escolar. Longe de ser uma formulação autônoma de 

um plano de política educacional, desconsiderou as concepções e sentidos construídos no 

plano anterior. 

 

 

 3.4.2       Uma tentativa de afirmar um plano de gestão escolar em Pernambuco- (2002 ) 

 

 

Em 2002, a SEE - PE, através da Diretoria de Desenvolvimento da Escola e do 

Estudante – DDEE elaborou um estudo que pretendia ser uma referência para a prática da 

gestão no cotidiano da rede estadual de ensino. Nele foram incluídos itens sobre as bases 

conceituais, os princípios, instrumentos de planejamento, instrumento de controle e de 

avaliação da gestão escolar. Este documento foi publicado em dois fascículos, chamados de 

PGE – Plano de Gestão da Escola, Produto 1, (PERNAMBUCO, 2002b) e Produto 2, 

(PERNAMBUCO 2002c)135. 

                                                 
134 Outra ação de formação realizada pela SEDUC em 2000, foi o Programa para Formação de Professores em 
Exercício – PROFORMAÇÃO. Tratava-se de um programa que pretendia realizar a formação em nível médio de 
professores, sobretudo os da zona rural das redes municipais.  
135 Esses documentos foram elaborados sob a coordenação da Profa. Rosilda Arruda Ferreira, que naquele ano 
integrava o Centro de Educação da UFPE. 
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 O PGE menciona como principais justificativas para sua constituição, o contexto de 

diversidade das novas exigências sobre a atuação da escola, o lugar da gestão da escola, a 

importância da autonomia.  Assim sendo, propõe o documento em análise que a gestão 

escolar deve considerar aspectos relevantes como a gestão democrática, a construção de um 

projeto de escola, a importância da escola na formação de sujeitos, como detalhado a seguir:  

 

a) sua importância estratégica para a organização da sociedade na medida em que se 
pauta por um paradigma de gestão democrática; b) a possibilidade de estímulo à 
formação de sujeitos coletivos, na medida em que investe na construção de um 
projeto para a escola, dando significado as experiências; c) a contribuição para o 
fortalecimento das identidades locais, comunitárias, organizando significados sobre a 
importância da escola na vida dos sujeitos nela envolvidos PERNAMBUCO, 2002b, 
p. 6) 

 

O contexto no qual nasce este plano de gestão inclui, sobretudo, a repercussão dos dois 

anos iniciais de implementação do PDE, na RMR, afetando diretamente cerca de 300 escolas 

da rede estadual e 400 escolas da rede municipal.  

 

Uma contribuição importante que traz este documento é a discussão em torno do lugar 

e o papel do planejamento na vida da escola. Mesmo considerando que o planejamento é 

inicialmente, um instrumento técnico, não exclui a necessidade de que, na sua dinâmica, haja 

um processo político de tomada de decisões. Nesse sentido afirma: 

 
Planejar se refere ao trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo 
roteiro e métodos determinados. Pressupõe a definição de etapas, com bases técnicas, 
em que é preciso definir o objeto sobre o qual se irá planejar, os objetivos a serem 
alcançados, as estratégias a serem realizadas, bem como os instrumentos para 
acompanhamento e avaliação de sua implementação, logo implica em fazermos 
opções claras que conduzam nossa ações (PERNAMBUCO, 2002b, p. 9). 
 
 

Assim sendo, sustenta este texto que, em planejamento, não se pode afirmar a 

autonomia do método, excluindo a formulação do por que ou do para que agir. Em isto 

acontecendo, pode-se levar ao esvaziamento desse processo. O ato de planejar implica “  [...] 

necessariamente, em dar um direcionamento a uma determinada situação sobre a qual 

pretendemos intervir e mobilizar interesses, pontos de vista, etc. (ibidem, p. 11)”. 

 

 Esse Plano de Gestão da Escola traz uma crítica ao papel técnico que o PDE reserva 

ao planejamento, afirmando, em primeiro lugar, que não existe um planejamento neutro. 

Acrescenta que, embora o planejamento seja um instrumento importante no processo de 
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gestão, ele não é o ‘solucionador’ de problemas da escola. E ainda acrescenta que, na cultura 

da escola no Brasil, o planejamento tem pouca capacidade de mobilização.  

 

[...] a formulação de um plano de gestão de escola, não deverá tratar apenas dos 
aspectos instrumentais para o planejamento do trabalho escolar. Mas estamos 
propondo que o plano se constitua em elemento mobilizador para a reflexão sobre a 
importância do próprio ato de planejar, tanto para a vida individual, quanto coletiva, 
como estratégia para a consecução de objetivos articulados à projetos sociais 
determinados definidos a partir do debate com todos os segmentos interessados na 
problemática sobre a qual estamos planejando, o que significa a defesa do 
planejamento participativo (ibidem, p. 12). 

 

    Uma importante questão conceitual levanta o PGE, acerca do sentido da 

participação que pretende o PDE. Ao invés de responsabilização e controle, conforme este 

Plano, a participação efetiva-se a partir de um processo que envolve, necessariamente, a 

circulação de informações, a busca conjunta de soluções, a tomada de decisões livres de 

coação, e ainda o encaminhamento, acompanhamento e controle sob as decisões tomadas 

(ibidem). A questão central indicada para qualificar a participação é a qualidade do processo 

de decisão. Isto implica que os sujeitos necessitam estar inseridos de forma efetiva, opinando 

e decidindo no processo de planejamento, como afirma a seguir: 

 

A questão que permeia a discussão sobre participação, está relacionada, portanto ao 
controle que os  sujeitos têm sobre as decisões a serem tomadas. Nesta perspectiva, 
a participação imposta, na qual o sujeito é convocado para participar sem se sentir 
comprometido, não se constitui em verdadeira participação, como normalmente 
ocorre nas formas de organização presentes na escola (ibidem, p. 32). 
 

 

Este documento introduz ainda uma rediscussão sobre o papel do Estado, vinculando-o 

à necessidade de descentralização, participação e autonomia. Vale salientar que, nesse 

momento do PDE em Pernambuco, esses conceitos estavam sendo utilizados, a partir de uma 

perspectiva do ideário neoliberal, em nome da eficiência e da eficácia da escola.  

 
A concepção, conforme aqui elaborada, de autonomia se coloca relacionada ao 

processo de gestão da escola. Como discutido no PNE (1996), também aqui ele é um 

princípio considerado de referência para as escolas, de certo modo limitado, na medida em 

que as escolas fazem parte de uma rede, que tem algumas orientações comuns.   

 

Autonomia é entendida aqui não como exercício de soberania das escolas na definição 
de seus destinos, uma vez que a escola faz parte de um sistema público de ensino que 
pressupõe um todo organizado, articulado de forma coerente e reunido a partir da 
definição de princípios e objetivos comuns (PERNAMBUCO, 2002c, p. 4). 
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Outro conceito que se destaca nesta proposição de plano é a concepção  acerca da 

qualidade do ensino.  Este documento evidencia dois discursos divergentes sobre a qualidade, 

uma ligada a dimensão e valoração da sociedade e a segunda, respondendo a questões de 

mercado, como destaca a seguir: 

 

O primeiro trata da questão da qualidade social, que implica na inclusão social das 
crianças através da possibilidade de acesso, permanência e sucesso dos educandos no 
sistema escolar apoiada em valores como solidariedade, justiça, autonomia, cidadania 
e liberdade. A segunda trata da questão da qualidade total na educação, inspirada pela 
ideologia neoliberal que se desloca do campo social e político para definir-se a partir 
da lógica do mercado no contexto das economias globalizadas e funciona a sua 
semelhança, transformando, dessa forma, a problemática da educação em problema 
de mercado e de técnicas gerenciais (p. 21).  

 

Defende-se, assim, a concepção de qualidade do ensino sob o foco social, que implica 

possibilidade real, inclusão e acesso social através da escola, a permanência e o êxito dos 

educandos no sistema escolar além da defesa de um sistema de valores em nome da justiça. 

 

Uma incursão nova que traz este documento refere-se ao papel do diretor na gestão da 

escola. Percebe-se que aqui é realizada uma crítica quanto ao conceito de liderança a que faz 

referência o PDE. A função de liderança delegada ao diretor, como sendo o primeiro 

responsável por uma escola de qualidade ela é autoritária. Basta lembrar que a exigência de 

uma ‘liderança’ na escola é mencionada em quase todos os documentos do PDE, como a 

primeira característica da escola de qualidade, como a seguir: “Diversos estudos e pesquisas 

apontam que a escola organizada e estruturada nessa perspectiva apresenta as seguintes 

características: o diretor exerce forte liderança, trabalha em direção aos objetivos definidos 

para a escola, desenvolve uma visão, é dedicado, enérgico e assume funções pedagógicas.” 

(XAVIER & AMARAL SOBRINHO, 1999).     

 

O discurso do PGE, a esse respeito, é que, em primeiro lugar, deve-se considerar a 

carga que o diretor vem assumindo com a ampliação do número de alunos,  sobretudo a partir 

de do governo de FHC (1998), sem que tenha sido elevado,  ao mesmo tempo as condições de 

pessoal e material nas escolas. Esse contexto é caracterizado como de crise na escola, como 

afirma a seguir: 
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O contexto de crise que vive a escola brasileira, em função da ampliação do 
atendimento sem o correspondente aumento dos investimentos na sua infra-estrutura e 
nos recursos humanos, o diretor precisa exercer sua função num ambiente inadequado 
sem condições de realização dos objetivos da escola. (PERNAMBUCO, 2002b, p. 
39). 
 
 

 Afirma ainda que, por outro lado, o aumento das obrigações burocráticas sem as 

condições físicas e estruturais mínimas para atingir os objetivos da escola, não pode ser 

resolvido apenas pela responsabilização administrativa do diretor, como analisa: “assim, o 

diretor acaba sendo o culpado, primeiro pela ineficiência da mesma, perdido na multiplicidade 

de tarefas burocráticas que nada têm a ver com a busca de objetivos pedagógicos” (ibidem, 

p.39). 

 

 A função do diretor, afirma este Plano, deve se concentrar na liderança dos processos 

de decisão, como colaborador na busca de consensos coletivos para a gestão da escola e “para 

que isso seja possível, é fundamental que os objetivos a serem trabalhados na escola sejam 

discutidos e construídos coletivamente, que se possa buscar a construção de consensos em que 

todos sejam responsáveis pela condução e pelos resultados do trabalho escolar” (ibidem, p. 

40).  

 

A natureza da liderança que se reserva ao diretor é, portanto, “política, cultural e 

pedagógica, com competência técnica, visando articular a elaboração de projetos educacionais 

que sejam fruto da construção coletiva dos diversos atores que compõem a escola” (ibidem, p. 

41). 

 

A concepção deste plano, como dito anteriormente, se dá no contexto da execução do 

PDE em sua primeira fase em Pernambuco. Nesse contexto, o PGE reflete um discurso crítico 

à cultura que tenta se instalar no interior das escolas coloca em questão concepções que 

sustentam esta política, como, por exemplo, o sentido que denota a descentralização, 

autonomia, qualidade do ensino ou da escola, ao papel do diretor e à participação. Resgata o 

debate ocorrido no PEE-PE (1996) e propõe um plano que considera a complexidade do 

processo pedagógico que envolve o processo de gestão coletiva da escola. Busca assim 

construir uma referência e parâmetros na “defesa da democracia como sistema político, não 

apenas formal, mas institucionalmente consolidado, que ao invés de excluir segmentos, 

defenda a convivência e o respeito à diferença” (ibidem, p. 7).   
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Este documento é lançado no final do primeiro governo Jarbas em 2002. Neste ano e 

no ano seguinte, 2003, início do seu segundo governo, não aconteceu expansão no número de 

escolas da rede estadual atendidas pelo PDE. A expansão, neste período, no Estado de 

Pernambuco, se deu apenas na rede municipal, através das secretarias municipais, 

intermediado pela UNDIME. Este fato foi reconhecido pelos técnicos da COEP, como afirma 

a seguir: 

  

O nosso fracasso em termos de Estado em termos de PDE, que é uma luta tremenda, 
nós já fomos punidos por isso. Durante dois anos o Estado de Pernambuco (2002 e 
2003) não teve expansão de PDE, porque o governo do Estado não cumpria a parte 
dele (COEP3). 
 

 
 Não é possível afirmar que a causa da não expansão do PDE neste período (2002 e 

2003) tenha sido ocasionada diretamente por fatores políticos presentes no discurso deste 

Plano de Gestão Escolar. De algum modo, no entanto, é possível compreender que ele exerceu 

uma influência, no mínimo, coincidente. Observe-se que, a partir de 2004, o governo do 

Estado assume um novo formato para o PDE, o EDUQ, como será analisado a seguir.  

 

 

3.5 O projeto de melhoria da qualidade da educação em Pernambuco: EDUQ  (2005-

2009) 

 
 

   Os cinco primeiros anos dos dois mandatos de Jarbas Vasconcelos foram marcados 

por várias mudanças, entre elas, a de secretários: Éfrem de Aguiar Maranhão (1999-2001); 

Raul Henri (2001-2002) e Francisco de Assis (2002-2003).  Em 2004, o governador Jarbas 

indicou como novo secretário da pasta da educação o Prof. e ex-reitor da UFPE, Mozar 

Neves. Passados dois anos sem expansão das atividades do PDE, o Governo de Pernambuco e 

o BM fecham um acordo para implementar o PDE através de um programa local136. No ano 

seguinte, 2005, segunda metade do segundo mandato de Jarbas Vasconcelos foi lançado então 

o Projeto de Melhoria da Qualidade da Educação – EDUQ. 

  

Esse programa se apresenta, ao mesmo tempo, como uma alternativa e como 

continuidade da política do PDE no estado. Sua concepção procurou contemplar concepções 
                                                 
136  Esta não foi uma decisão isolada de Pernambuco, mas de outros estados, como mencionado no capítulo 
anterior. 
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defendidas pela Secretaria de Educação, na ocasião denominada de SEDUC, sem, no entanto, 

desagradar as prerrogativas do BM, detentor dos recursos.  

 
O fato é que em 2004, o governo do Estado de Pernambuco toma emprestado ao 

Banco Mundial, o montante de US$31,5 milhões, com a garantia do governo central, para o 

desenvolvimento de um projeto de melhoria da qualidade da educação. Esse projeto tem o 

custo total de US$ 53.600 milhões, sendo, portanto a parte do BM correspondente a 60% do 

valor integral. O restante a ser investido pelo próprio estado.   

 

 

3.5.1 As condições do Banco Mundial para concessão de empréstimo (2004) 

 

 

  Em julho de 2003, como duravam os impasses em torno da política de financiamento 

do Fundescola através do PDE, o governo de Pernambuco enviou uma solicitação ao BM, no 

sentido de pedir apoio financeiro ao BIRD, para implementação de um projeto de melhoria da 

educação básica. 

 

O governo de Pernambuco elencou os problemas prioritários que precisavam de ações 

de melhoria, como modo de justificar o empréstimo: a necessidade de elevação do 

desempenho da educação básica; melhorar o rendimento, a necessidade de inclusão escolar, a 

superação dos altos níveis de repetência e de distorção idade-série, necessidade de cobertura e 

de qualificação dos professores, adoção de padrões mínimos escolares, uma melhor 

coordenação das ações educativas entre o Estado e os Municípios e o aperfeiçoamento da 

gestão educacional no Estado137. 

 

Como proposta de solução, o governador menciona, em correspondência oficial, que, 

colocaria, em ação, estratégias previstas no programa de Reforma do Estado, voltadas à 

educação, como: O fortalecimento da gestão de pessoal, a introdução de padrões para 

avaliação do desempenho dos professores e outros funcionários do setor, a utilização do 

governo eletrônico para aumentar a transparência, a realização de estudos sistemáticos de 

revisão das despesas públicas para orientar a melhor alocação dos recursos do Estado. 

 

                                                 
137 Correspondência número 316/2003 - Gabinete do governador. 
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 O BM, em resposta ao pedido do governo de Pernambuco, recomendou o empréstimo, 

após discorrer sobre a leitura que faz dos problemas mencionados e aponta algumas 

perspectivas para correção da política de educação no Estado (BANCO MUNDIAL, 2004), se 

colocando como conhecedor ´produndo´ da situação da educação neste Estado e orientando 

ações para melhoria da política educacional.  

 

De modo geral, o BM entende que as ações que governo de Pernambuco está 

propondo é também sua agenda. Na verdade é confuso saber de quem de fato é a autoria do 

EDUQ, se de iniciativa do Banco ou do governo do Estado, ou dos dois. Sabe-se, porém, que 

a decisão sobre o empréstimo já havia sido tomada em 2002, durante o processo de 

preparação do PPA para o ano 2003 a 2006.  

 

 Tudo foi acertado, através de uma série de reuniões patrocinadas pelo BM, em que se 

discutiu os desafios gerais de desenvolvimento do Estado e as prioridades políticas para os 

próximos anos. Assim, em um seminário realizado em novembro de 2002, foram 

identificados quatro prioridades para o Plano Plurianual – PPA, ligados à questão econômica, 

qualidade dos serviços, inclusão da juventude e melhoria da gestão dos serviços, incluído aí a 

educação: 

  

(i) fortalecimento do dinamismo econômico, especialmente de agentes econômicos de 
pequeno e médio porte; (ii) melhoria das condições de vida (habitabilidade), 
especialmente o acesso a água de qualidade e a serviços de saneamento para as 
famílias de baixa renda; (iii) garantia de inclusão social, especialmente dos jovens em 
risco; e (iv) fortalecimento da gestão e da administração dos serviços públicos 
essenciais, especialmente educação, saúde e segurança pública (BANCO MUNDIAL, 
2004, p. 17). 

  

Neste último item, vislumbra-se a necessidade de melhorar a efetividade e a eficiência 

na provisão dos serviços de educação na rede estadual, conforme objetivos e metas 

especificados neste documento:  

 

Melhorar a qualidade, a eficiência e a inclusão do sistema de ensino público; (b) 
modernizar e fortalecer a capacidade administrativa, financeira e gerencial da 
Secretaria de Educação, a fim de estabelecer políticas e diretrizes para o setor e de 
prover um ensino público de forma eficiente; e (c) apoiar o esforço geral de 
modernização do Estado através de intervenções a serem feitas na Secretaria de 
Educação e replicadas em outras instituições estaduais (ibidem, p. 8). 
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Deve-se observar que, já em 2002, o BM realizou uma pesquisa sobre os impactos do 

PDE em alguns estados do Nordeste. Assim, nesta ocasião, em 2003, ele recomendou a 

realização de ações voltadas para uma maior eficiência nas escolas, pela melhoria dos 

resultados e o crescimento na oferta do ensino médio. 

 
 (i) intensificar práticas que aumentam a qualidade e a eficiência do ensino, incluindo 
a concessão de autonomia às escolas para que elas desenvolvam suas próprias 
estratégias de desenvolvimento; (ii) priorizar investimentos que aumentem a eqüidade 
e melhorem os resultados; e (iii) acelerar a provisão do ensino médio. (ibidem, p. 9) 
 

 
 Assim, o ambiente político estava preparado para uma proposição do governo do 

Estado, em relação a política educacional.  O governo pretendia, entre outras metas, ao final 

de sua execução, (2004-2007), aumentar o percentual de conclusão do ensino fundamental em 

6%, melhorar o desempenho no SAEB, reduzir em 7% a distorção idade-série no fundamental 

e 8% no ensino médio. Nas escolas indígenas aumentar a aprovação em 10% e reduzir a 

evasão em 3%, conforme descritos a seguir: 

  

Elevação da taxa de conclusão do ensino fundamental de 54% para 60%; melhoria 
do desempenho dos alunos das escolas estaduais no SAEB; redução do percentual 
de alunos com distorção idade-série no fundamental de 53% para 46%; redução da 
percentagem de alunos com distorção idade-série no ensino médio de 68% para 
60%.; aumento da taxa e aprovação nas escolas indígenas, de 60% para 70%; 
redução da evasão no ciclo fundamental das escolas indígenas de 13% para 10% 
(ibidem, p. 9). 

 
 Antes de recomendar esse empréstimo, o BM, porém, fez uma exposição de uma 

leitura acerca da educação em Pernambuco, com dados muito mais preocupantes do que os 

citados pelo governador Jarbas em seu ofício. Assim, considerando os dados e indicadores do 

SAEB, PISA e do próprio SAEPE de 2002, Pernambuco é avaliado na última posição no 

ranking em quase todos os aspectos avaliados. 

 

Os dados utilizados pelo BM apontam problemas na infra-estrutura, na gestão da 

educação, no perfil dos diretores, no nível de acesso de crianças e jovens à escola, na 

qualificação dos professores, entre outros. 

 

 Sobre a infra-estrutura escolar, ela se apresenta inadequada em 40% do total das 

escolas. Além disso, explicita-se a deficiência geral da administração pública no Estado que, 

no caso da SEDUC, diz o relatório do BM é um órgão sobrecarregado, incluindo a estrutura, 

as políticas e os procedimentos. Da mesma forma as Gerências Regionais de Educação foram 
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acusadas de dificultarem, além de não incentivar a autonomia e o compromisso das escolas, 

portanto não oferecem uma educação de qualidade.  

 

A SEDUC possui atualmente 66.559 funcionários em sua folha de pagamentos, dentre 
os quais cerca de um terço estão aposentados. Os professores em sala de aula 
representam apenas 40% dos funcionários da SEDUC, embora mais de um terço 
desses tenha contratos temporários (ibidem, p.10).  
 
 

Este documento destaca ainda que há problemas de gestão na escola. Analisa que após 

quase uma década, várias iniciativas foram realizadas para tornar as escolas ‘autônomas’, mas 

elas ainda não possuem autonomia gerencial, administrativa e financeira, considerando que 

“os conselhos coexistem com as Unidades Executoras, UEX. Isto gerou sinais controversos 

quanto às funções reais dos Conselhos Escolares na comunidade escolar” (ibidem,  p. 11).  

 

Outro aspecto reclamado refere-se ao processo no qual se dá a escolha dos diretores. 

Afirma esse banco que mesmo eleitos, na sua absoluta maioria, os diretores não tiveram um 

treinamento adequado para a função, portanto não contribuíram para a política de gestão 

implementada no decorrer dessa última década.  

 

Alerta ainda o BM que o Estado de Pernambuco não fez cumprir o direito à escola, 

existindo cerca de 180.000 crianças jovens, na faixa de 7 a 14 anos, fora do sistema escolar, o 

que representa apenas 90% da universalização, abaixo da média nacional que é de 94%.  

 

Outro problema é o grande número de adolescentes e jovens que não estão 

matriculados na escola e não estão participando do mercado de trabalho. Ainda mais grave é a 

‘cultura de repetência’ que foi instalada neste estado. Aproximadamente 56% de toda 

matrícula no nível fundamental é de alunos repetentes (ibidem). 

 

A qualificação dos professores é apontada como um dos fatores que contribuem para o 

baixo desempenho dos alunos. Na ocasião o BM apontou que cerca da metade dos professores 

da rede não tinham diploma de nível superior, o que dificultava a melhoria no aprendizado 

dos alunos, como menciona: “[...] a crença de que a melhoria das qualificações dos 

professores em Pernambuco é essencial para a melhoria do desempenho dos alunos” (ibidem, 

p. 30).   
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Com este mar de problemas, a solução indicada pelo BM é inicialmente investir na 

modernização dos processos de gestão em todos os níveis.  A estratégia recomendada e 

financiada pelo BM inclui nesse sentido o treinamento administrativo de toda rede. Nesse 

sentido elogia a decisão da SEDUC, em apresentar um programa para a qualidade da 

educação, o EDUQ, de obrigar a implementação do PDE em todas as escolas e se propõe a 

realizar um treinamento administrativo, com funcionários, incluindo os diretores e também os 

conselhos escolares.  

 

Para melhorar a autonomia escolar e a responsabilidade, a SEDUC planeja tomar 
diversas ações complementares, incluindo: (i) preparação obrigatória do Plano de 
Desenvolvimento Escolar, PDE, (ii) provisão de treinamento administrativo aos 
diretores e funcionários administrativos das escolas, e (iii) fortalecimento dos 
Conselhos Escolares por meio de treinamento. Essas ações estão sendo definidas 
atualmente e deverão ter sua implementação iniciada em 2004 (ibidem, p 31). 
 
 

            No conjunto das ações que o BM se propôs a financiar, através do EDUQ, três delas 

têm características de uma ação de intervenção no gerenciamento da política de educação no 

estado. Uma delas é a forma como foi realizada a escolha e contratação da consultoria 

administrativa para gerenciamento do EDUQ. O perfil das pessoas tinha em  vista adaptar a 

Secretaria Estadual de Educação às ações gerenciais demandadas desse projeto.  

 
Apoiará o fortalecimento da SEDUC por meio da prestação de assistência e de 
serviços de consultoria para que a SEDUC adapte sua estrutura administrativa de 
forma a integrar melhor e absorver gradualmente as funções do projeto. Está prevista 
a contratação de consultores especializados nas áreas de gerenciamento financeiro, 
licitações, monitoramento e avaliação, entre outros (ibidem, p. 64). 
 
 

               A segunda ação refere-se ao aumento da eficiência da escola que, em nome da 

‘autonomia’, da responsabilização da gestão da escola busca “[...]o aumento da eficiência e da 

responsabilidade da escola, dando à comunidade escolar mais autonomia e responsabilidade 

na gestão de suas escolas” (ibidem, p. 59).  

 
 A terceira ação pretendia financiar a realização de um projeto piloto na área de 

formação de professores em nível superior, com vistas a validar uma nova proposta de 

currículo para formação de professores. 

 
[...] O projeto financiará um treinamento piloto de nível superior para 300 professores 
do Estado que não possuem nível universitário, utilizando o currículo revisado. Esse 
treinamento piloto permitirá à SEDUC determinar se o novo currículo é apropriado 
antes de negociar sua introdução formal em todas as faculdades de formação de 
professores (p. 60). 
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 Como se observa, o discurso do BM em justificativa ao financiamento do EDUQ em 

Pernambuco, se assemelha ao que foi utilizado na ocasião das negociações com o governo 

brasileiro para o financiar o Fundescola. O EDUQ foi planejado para ser realizado no decorrer 

de 05 anos. Considerando que suas ações iniciaram no ano de 2005, ele estava  previsto para 

encerrar no ano de 2009. 

 

Segundo a consultora da SECAD, não havia necessidade desse financiamento. “Nada 

desse financiamento, ele não mudou em nada. Para receber o financiamento ele precisa fazer 

dessa maneira, dessa estrutura, nesse modelo. Do financiamento que o Estado recebe, o que 

chega na escola, é nada!” Ela justifica que essa prática de empréstimos, já observado no início 

da década de 1990, resultou em práticas de desvios de recursos e, pouco do que foi planejado, 

realmente chegou às escolas, como analisa:  

 
 

No início da década de 90, a Sudene fez uma pesquisa na área da agricultura. De cada 
100, chega 4. E se a gente analisa a estrutura de financiamento, para o que a 
sociedade brasileira acha mais importante é o que se tem menos recursos. Por 
exemplo, na agricultura, para o que se tem menos recursos é para a reforma agrária, 
para a parte de terra. Agora para pequenos projetos, geralmente são muitos; por 
exemplo 400 mil para pequenos projetos e 10 para a questão fundiária. Assim, para o 
que a sociedade brasileira tem grande interesse, são poucos recursos. Para os 
pequenos, coisas pequenas (ibidem).  

 

  O Programa Educação com Qualidade – EDUQ se apresenta, por um lado, como uma 

iniciativa política do governo de Pernambuco, um posicionamento em relação à concepção de 

gestão da escola. Por outro, carrega em si uma estratégia do BM para que esta política seja 

assumida como política de Estado a partir de sua secretaria. Como ele vai realmente se 

configurar na prática é o que se verá a seguir. 

 

 
 
3.5. 2 O PDE e o EDUQ: A universalização do Plano de Desenvolvimento da Escola em 
Pernambuco (2005) 
 
   

 Com o EDUQ, a partir de 2005, Pernambuco passou a ter dois planos voltados para o 

‘desenvolvimento’ da escola: O PDE do MEC, gerenciado pela Fundescola através da COEP 
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e o PDE do EDUQ, gerenciado por uma comissão de técnicos, contratados por orientação do 

BM, sob a supervisão da SEDUC138.  

 
Como já mencionado, o EDUQ se apresenta como um projeto de melhoria da 

qualidade da educação, proposto pelo Governo de Pernambuco, com o financiamento 

(empréstimo) do BM, sem a intervenção do Governo Federal. Na opinião da COEP, o EDUQ 

foi uma tentativa de autonomia de Pernambuco em relação à política do governo Federal, mas 

que impõs ao estado uma dívida desnecessária junto ao Banco Mundial, como menciona o 

entrevistado a seguir:  

 

O EDUQ é uma tentativa de autonomia, ou seja, ao invés de pegar o dinheiro de 
Brasília, pega diretamente com o Banco Mundial. Mas se não gastar os 50 milhões de 
dólares, o prejuízo para o Estado é grande, pois vai ter que pagar com juros e correção 
(COEP2). 

 

  Na versão da coordenação do EDUQ, no entanto, a razão para realização desse 

programa é a necessidade de universalizar a metodologia do PDE nas escolas indígenas e 

municipais, até então não atendidas pelo PDE, como mencionam:  

 

Aí hoje no EDUQ, pelo BM, a gente tem atendimento as escolas estaduais regulares e 
indígenas e 600 escolas municipais. São poucas as escolas municipais, considerando o 
universo de escolas municipais que existe no Estado. O que a gente fez?  Para a gente 
tentar universalizar a metodologia, que é uma metodologia de planejamento 
estratégico (EDUQ).  

 

  Segundo os gestores do EDUQ, o argumento de que se utilizou a SEDUC para a 

edição deste Plano teve por base o resultado de uma pesquisa sobre impactos positivos do 

PDE nas escolas, apresentado pelo Banco Mundial, conforme mencionado a seguir: 

 

Quando o EDUQ foi concebido, o Banco Mundial tinha o resultado de uma pesquisa 
sobre o PDE, e se tratava de uma ação que tinha dado certo, no Fundescola.  Eles 
tinham feito uma pesquisa de impacto, e foi observado que as escolas que tinham o 
PDE e que o diretor e a comunidade escolar haviam compreendido o processo, e todo 

                                                 
138 Para gerenciar o EDUQ, a SEDUC criou 01 Comitê, 01 Unidade de Educação Indígena, 01 Comissão de 
Acompanhamento Municipal e 01 Coordenação executiva. O comitê de acompanhamento do Projeto, formado 
por 04 técnicos foi criado pela Portaria SEDUC nº 5742 de 20 de setembro de 2005; A Unidade de Educação 
Indígena, responsáveis pela supervisão das ações a serem desenvolvidas pela GERE, no que diz respeito à 
implementação do PDE/PME das escolas Indígenas na rede estadual, tem seu amparo legal na Portaria SEDUC 
nº 5743 de 20 de setembro de 2005. A comissão para acompanhamento do EDUQ na Rede Municipal foi criada 
por meio da Portaria SEDUC nº 5744 de 20 de setembro de 2005, e a coordenação executiva  - CEx, responsável 
pela supervisão  operacional, compatibilização e  controle técnico de qualidade das ações executadas e pela 
supervisão operacional dos respectivos Órgãos Executores – OEx., foi constituída nos termos da  Portaria 
SEDUC/SARE/SEPLAN nº 5784 de 22 de setembro de 2005. 
 
. 
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mundo de fato tinha se envolvido, a escola havia apresentado um resultado diferente. 
Seja índice de reprovação, aprovação o envolvimento da escola era outra. Você tinha 
o pai dentro da escola.  Foi um grupo que o Fundescola contratou, complemente 
externo, imparcial e foi muito interessante. Eles compararam escola com PDE e 
escola sem PDE (EDUQ1). 
 

 
Na verdade, essa pesquisa já havia sido utilizada pelo Banco Mundial para justificar 

uma nova fase do PDE, em outubro de 2002. Ela refere-se a um estudo que o Banco Mundial 

havia encomendado à Universidade de Stanfor, que serviu para justificar a renovação do 

empréstimo para continuidade do PDE, conforme já referido no capítulo 02 deste estudo139. 

Nesse sentido, os argumentos utilizados pelo BM, para justificar o financiamento do EDUQ 

em Pernambuco, enfatizam efeitos estruturadores que o PDE teria propiciado às escolas, 

como menciona: 

 

 
O PDE faz diferença nas escolas que estão melhor organizadas, sabem o que querem 
e estão se estruturando para melhor se qualificar. Mostram que há um maior 
compromisso de toda a equipe escolar, maior desempenho do diretor, maior 
envolvimento dos pais. Mostram também, que a eficiência da escola e o desempenho 
dos alunos melhoram (FUNDESCOLA, 2002, p. 7) 
 

 

Este relatório constitui uma tentativa de afirmar que o PDE é um instrumento que 

contribui com a escola no seu gerenciamento e procura mencionar que quanto mais tempo a 

escola trabalha com o PDE, mas consistentes são os resultados. Além disso, a linha de análise 

desse relatório encomendado pelo BM condiciona os resultados ao perfil daqueles que 

diretamente trabalham na escola pelo sucesso ou não do aluno.          Considerando que esse 

relatório de pesquisa é preliminar, ele não garante que o PDE, por si só, seja garantia de êxito 

das escolas. 

 
 

As pesquisas mostram que o planejamento baseado na escola e o Plano de 
Desenvolvimento da Escola, se trabalhados com competência e consistência, são 
processo e instrumento válido na conquista da melhoria do ensino e da aprendizagem 
e, conseqüentemente para o sucesso dos alunos na escola. O espaço para melhoria é 
grande. Tudo depende da escola e dos que nela trabalha (FUNDESCOLA, 2002, p. 8). 

 

                                                 
139 Inicialmente o Fundescola solicitou ao INEP, em 1999, a realização de uma pesquisa qualitativa sobre as 
mudanças ocorridas nas escolas em função da implantação do PDE. A pesquisa analisou o processo de sua 
implementação nos estados do Pará, Rondônia, e Mato Grosso do Sul. Posteriormente, em 2001, o Fundescola 
contratou a Universidade de Stanfor para realizar uma pesquisa mais estruturada sobre os benefícios do processo 
de planejamento baseado na escola. Foi definida uma amostra de 176 escolas no estados de Sergipe e Pernmbuco 
na região nordeste, do Pará e Rondônia na região Norte, de Goiás e Mato Grosso do Sul na região Centro Oeste, 
envolvendo 34 municípios ( FUNDESCOLA, 2002). 
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Uma opinião divergente dessa, asseverada pelo BM, indica que não há, até então, 

nenhum estudo consistente que comprove que a adoção do PDE significou a melhoria da 

escola, conforme menciona a fala do entrevistado a seguir:   

 

Foi feito um trabalho, me parece pela Universidade de Stanford, em que se gastou 
muito recurso e concretamente você não tem dados que subsidie isto. Eu diria que isto 
é um uso indevido. No período que fiquei lá no Fundescola, fiquei atrás de ter acesso 
desse material... acho que  tudo isso é mais um Marketing do que de fato uma 
pesquisa que qualise com os dados. Eu não conheço nada consistente que comprove 
que a adoção do PDE significou uma mudança melhor da escola (DIRIGENTE 
Fundescola).  

 

Assim o uso de dados desse relatório pelo BM e difundido pela SEDUC pode estar 

relacionado apenas à necessidade de justificar o empréstimo internacional contraído pelo 

governo de Pernambuco, em nome de possíveis benefícios que ele possa ter realizado. 

 
A análise das alterações ou não precisam agregar outras coisas. Eu não acredito que 
um programa tenha essa eficácia como se quer vender a história. Até porque na 
verdade  se tem a necessidade internacional, uma pressão para falar que tem um 
acompanhamento, uma avaliação e que  resultou em benefício, até para o Banco 
liberar mais dinheiro (DIRIGENTE Fundescola).  
 

 
Além da polêmica sobre o uso das pesquisas, o EDUQ traz à tona a questão do 

comando da política. Nesse sentido tentou tomar o comando da política do PDE, editando o 

seu próprio Plano de Desenvolvimento para as escolas e definiu que na rede estadual, a partir 

dessa data, o manual a ser utilizado, tanto para o PDE do Fundescola como o PDE do EDUQ, 

seria a edição impressa pela SEDUC. Na verdade, esse novo manual incluiu algumas 

alterações ao antigo manual do PDE, na sua linguagem e em alguns conceitos, como 

menciona uma das coordenadores deste programa140.  

 

[...] Então esse manual é na verdade um resumo do Fundescola. O manual do 
Fundescola foi feito para uma realidade muito mais abrangente, atende toda a 
realidade nacional. O nosso não, ele tem inclusive termos que só se usa em 
Pernambuco, por exemplo: equipe de gestão, bem coloquial mesmo (EDUQ1). 
 

 
 Os princípios que orientam o discurso do EDUQ estão fundamentados no PEE-PE 

(2001) e reafirmam a importância de elaboração do PPP em conjunto com o PDE, mantêm o 

foco na gestão para a aprendizagem do aluno e defende os repasses de recursos diretos à 

                                                 
140 O manual do PDE do EDUQ foi uma adaptação da edição de 1999 de autoria de Xavier & Amaral  Sobrinho. 
No manual do EDUQ, entre outras falhas, não consta a data de sua edição. Sabe-se porém que foi em 2004.   
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escola, como modo de aumentar a autonomia financeira e pedagógica da escola, conforme 

mencionados a seguir:  

 

Assegurar, continuamente a todas as escolas, apoio e acompanhamento na formação 
do Projeto Político Pedagógico e Plano de Desenvolvimento da Escola, com 
observância às diretrizes curriculares; Desenvolver padrões de gestão que tenham 
como elementos a destinação de recursos para as atividades -  fim, a descentralização, 
a autonomia da escola, a equidade, o foco na aprendizagem, dos alunos, e a 
participação da comunidade; Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica da 
escola e ampliar sua autonomia financeira, por meio do repasse de recursos 
diretamente às escolas para pequenas despesas de manutenção e cumprimento de sua 
proposta pedagógica (PERNAMBUCO, 2005, p. 6). 

 

 

Percebe-se que posição de centralidade gerencial do PDE, conforme defendida no 

Manual em suas três edições (1998, 1999 e 2005), sofre no decorrer de sua implementação 

significativas alterações conceituais. Na 1ª e 2ª edição o PDE era defendido pelo Fundescola 

como “um processo gerencial de planejamento estratégico que a escola desenvolve para a 

melhoria da qualidade do ensino, elaborado de modo participativo com a comunidade escolar 

(equipe escolar e pais de alunos)” (XAVIER e AMARAL SOBRINHO, 1999, p. 19). Neste 

Manual do Plano de Desenvolvimento da Escola, editado pelo EDUQ, a Secretaria afirma um 

discurso de concepção de escola para além de sua organização gerencial. Observe-se que, 

assim como o PEE-PE (2001), elementos da política do PDE ainda permanecem presentes, 

mas em menor valor. Não desaparece a modalidade de financiamento e a sua vinculação à 

elaboração do Planejamento estratégico. É um discurso em que se contempla a política do 

financiador, o BM, e ao mesmo tempo amplia-se a idéia de planejamento da escola, como um 

conjunto de ações organizadas de modo coerente em relação ao Projeto Político Pedagógico 

da Escola, como a seguir: 

 

Um plano é um instrumento de intervenção na realidade. É uma antevisão de uma 
realidade que ser quer atingir. [...] Um plano tem etapas que são fundamentais para a 
sua estruturação. Seguindo esta ordem é possível criar propostas factíveis, coerentes 
com o Projeto Político Pedagógico, e dentro do foco estabelecido. Este processo 
apesar de  seqüencial, é dinâmico é circular ( PERNAMBUCO, 2005, p. 09).  

 

Esse discurso não é, em seu todo, coerente, há traços de contradição. Ao mesmo tempo 

em que minimiza o papel preponderante do planejamento estratégico na consecução da 

qualidade da escola, a fala do secretário de educação reafirma os pressupostos de identidade 

gerencial da escola postos pelo PDE e as condições da qualidade, vinculada, ao processo 

gerencial, como afirma este documento: 
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Não se concebe que a escola seja gerenciada como antes, funcionando a partir de 
normas e procedimentos definidos fora de seus domínios. Ao contrário, nossa 
proposta é de que é de que ela tenha seu espaço de decisão ampliado, que não seja 
construída de fora para dentro, mas a partir de um trabalho coletivo de acordo com 
processos criativos gerados e gerenciados no interior da própria escola. Não há mais 
lugar para uma escola sem identidade, sem valores, sem visão do futuro, sem metas 
claras e precisas e sem compromisso com os alunos e com a sociedade (ibidem, p. 4). 

 

      O EDUQ compartilha dos pressupostos do Fundescola de que a solução aos 

problemas das escolas vem através da mudança no modo de gestão. Além disso, inclui 

oficialmente, nas prioridades da SEDUC, a busca da qualidade na perspectiva do PDE, como 

afirma:  

 

Atuar na melhoria da qualidade do ensino é uma das prioridades da Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado de Pernambuco, promovendo mudanças que possam 
ser traduzidas no compromisso, na eficiência, na eficácia, identificando onde se 
encontram e quais são os principais problemas e quais as estratégias para superá-los 
(ibidem, p. 4).  
 
 

  Essa perspectiva de mudança de discurso se apresenta de outros modos, inicialmente, 

na própria linguagem, que se pretendeu ser mais compreensiva, coloquial, incluindo o 

vocabulário já utilizado nas escolas. A mudança de linguagem, porém, não significou 

necessariamente uma alteração de sentidos aos conceitos que a SEDUC pensou imprimir. Se a 

idéia dos elaboradores do Manual do EDUQ foi aproximar a linguagem do Manual à 

linguagem da escola, contraditoriamente, essa finalidade foi dificultada pelo modo como se 

estruturou. Esse Manual excluiu toda as etapas de detalhamento metodológico e 

exemplificação, que permitia a auto-construção e apenas apresentou os formulários, tabelas e 

planilhas a serem preenchidas, como um simples diagnóstico sem análise. Nesse sentido o 

Manual do EDUQ tornou-se um material longo a ser preenchido pelas escolas, com a 

explicação de técnicos e não um modelo auto-explicativo a ser utilizado na escola, como 

reconhece um de seus coordenadores. 

 
 
O manual do Fundescola, qualquer pessoa que tenha noção de planejamento 
estratégico, consegue fazer, porque tem etapa por etapa, não precisa de nenhuma aula 
de capacitação. Esse nosso não, a pessoa precisaria de uma capacitação para fazê-lo. 
Essa é a nossa proposta. A gente não queria que a escola pegasse sozinha o manual e 
fosse desenvolvendo.  A gente queria estar junto, SEDUC e GRE junto. (EDUQ1)  

 

 Há, no entanto, sinais de avanços no discurso do EDUQ, em favor de princípios de 

uma gestão escolar democrática. Uma questão central, enfrentada aqui é o sentido que o PDE 
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assume na escola. Na palavra do então Secretário de Educação, Prof. Mozar Neves Ramos, ao 

apresentar o EDUQ, ele defende que o Plano de Desenvolvimento da Escola, a partir do 

EDUQ, deve ser considerado como um instrumento de parceria para as mudanças que, 

reconhece, estão longe de serem obtidas a curto prazo (PERNAMBUCO, 2005)141.  

 

 Nessa perspectiva, uma significativa mudança que apresenta o Manual do EDUQ em 

relação ao Manual do PDE é que o primeiro procura descrever a escola no seu todo, 

ampliando assim a leitura que faz o PDE centrado na sala de aula e nos aspectos 

administrativos. Por outro lado o Manual do EDUQ não tem uma ligação lógica com o PME, 

como explica a seguir: 

 

O que há de diferença de um para o outro, enquanto um vê o todo, é a metodologia 
que você elabora um plano que contempla a escola como um todo, o outro é só o que 
viabiliza recurso. Então na verdade ele é extraído do PDE, só as ações financiáveis. 
Então a gente não fragmentou, a gente acha que uma coisa  continua a  outra. Você 
tem um plano onde contempla um conjunto e naquele conjunto de ações, você tem 
ações financiáveis. Para que o recurso chegue é preciso criar um projeto. Projeto você 
tem um tempo muito menor para aplicar um determinado recurso (EDUQ1). 

 

  

   Nesse sentido, altera-se também a concepção do processo de planejamento, 

incluindo a definição de responsabilidades na elaboração e implementação deste Plano. Vale 

lembrar que na versão de 1999, o manual afirmava a necessidade de que para a elaboração do 

PDE, devia-se criar grupos específicos para sistematização, comitê estratégico, coordenador 

de PDE, líderes de objetivos estratégicos, gerentes de metas de melhoria, equipes de planos de 

ação e que o cronograma previsto para conclusão da elaboração do Plano era, inicialmente, de 

seis meses.   

 

De outro modo, o EDUQ indica que o processo de elaboração do planejamento deve 

mobilizar toda a escola, a critério da própria escola. Além do cuidado com os critérios 

democráticos de participação, contra os critérios meritórios burocráticos na versão anterior, 

neste manual não se fala de comitê, líder de objetivos, gerente de metas, mas dar-se ênfase ao 

termo comissões. 

                                                 
141 Em 2005 o Presidente da República era Luis Inácio Lula da Silva – ( PT ), oposição ao governador  Jarbas 
VAsconcelo (PMDB). Contrapor a esta política, neste momento, pode ser também entendido como um ato 
político.  Além disso, esse processo foi conduzido pelo então Secretário de Educação, Prof. Mozar Neves 
Ramos, que havia sido reitor da UFPE. O prof. Mozart Neves foi o 4ª secretário de educação no período Jarbas 
Vasconcelos. 
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Alunos, professores, pessoal técnico-administrativo, pais e equipe de direção para a 
confecção do plano. Quanto maior o envolvimento, maior será o comprometimento. A 
critério de cada escola, comissões podem ser criadas para analisar, refletir sobre os 
problemas e propor soluções ( PERNAMBUCO, 2005, p. 11).  
 
 

 Retira-se desse modo o foco sob a responsabilidade da eficiência escolar assumida 

unicamente por uma ‘liderança gerencial’ e afirma-se uma estrutura de gestão e de 

planejamento de natureza democrática, valorizando-se assim ações em equipe, assumida por 

professores.  

  

 

Para facilitar a elaboração, é importante que seja escolhida uma equipe de gestão do 
plano. A equipe é concebida pela liderança formal da escola; é aconselhável que o 
grupo conte com um ou dois representantes dos professores. Esse grupo é liderado 
pelo diretor da escola e deve conter naturalmente poucos membros e sua composição 
ideal vai depender da estrutura da escola (PERNAMBUCO, 2005, p. 11).  
 
 

Ao invés de um diagnóstico rigoroso, que focaliza aspectos da gestão administrativa 

voltada a sala de aula e aos resultados, como recomenda o Fundescola, a indicação do EDUQ 

é de que a equipe de gestão deve ter, como subsídios, os principais documentos da e sobre a 

escola, como o Projeto Político Pedagógico, as resoluções, as decisões contidas nas atas de 

reunião da assembléia escolar, dados do Censo do MEC, dados do SAEPE, SAEB entre 

outros.  O diagnóstico do EDUQ atribui importância a questões didática, pedagógica, pensa 

uma escola voltada a ações e relações pedagógicas dentro e fora da sala de aula. 

 

É, por essa razão, que no item 01 do manual do EDUQ foram incluídos, como já 

mencionado, aspectos de fundamentos acerca do perfil e funcionamento da escola. Essa 

questão foi comentada por um membro da COEP, que afirma ter percebido essa diferença: “O 

que se conseguiu ser diferente desse, foi o instrumento 01, que trabalha o perfil e o 

funcionamento da escola que eles lá chamam diferente” (COEP).  

 

Outro dado de mudança de concepção que aparece nesse manual é o capítulo sobre a 

Análise Situacional. Neste formulário se analisa a qualidade da escola em relação à eficácia 

escolar. Propõe-se um modo de analise da eficácia escolar que contempla sete grupos de 

variáveis: ensino e aprendizagem, clima escolar, pais e comunidade, gestão de pessoas, gestão 

de processos, infra-estrutura. Esta mesma análise tem uma concepção diferenciada, nos 
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manuais do PDE publicados em 1998, 1999 e 2005 respectivamente. Neles, a análise dos 

determinantes da eficácia escolar deve ser, embora dos mesmos fatores, analisados por uma 

lógica de relação força x oportunidade, fraqueza x ameaça, conhecida como leitura 

estratégica, ou FOFA.  No primeiro caso, há apenas uma descrição da situação observada, 

sem uma análise do seu significado.    

 

 Em resumo, o manual do EDUQ apresenta um avanço no que se refere à concepção 

de identidade escolar, amplia as dimensões que a compreensão, acerca de seu perfil enquanto 

perfil e funcionamento da escola. Há nele um discurso de organização e gestão escolar que 

privilegia questões políticas pedagógicas, em contraposição a concepção gerencialista 

pregado pelo do PDE do Fundescola. O foco da gestão, ao invés de ser o resultado da 

aprendizagem, passa a ser a organização e execução do PPP, além dos problemas já 

verificados pelos órgãos de gestão coletiva da escola. Esse discurso resgata a identidade da 

escola como uma organização pedagógica educativa a ser construída em uma gestão 

colegiada.  

 

Por outro lado, o manual do EDUQ, como estrutura técnica de planejamento ele se 

apresenta limitado e pouco consistente. Nesse sentido é pertinente a análise da COEP, quando 

afirma que a mudança proposta neste manual pelo EDUQ, acabou por resumi-lo demais, 

tornando um texto inconsistente, sem fundamentação, com muitas informações, mas sem uma 

clara relação entre elas, como mencionou:   

 

   
De dois anos para cá, a gente não pode trabalhar com o manual do Fundescola, 
trabalhou com o manual do EDUQ. Houve uma certa pressão da SEDUQ e do BM 
para que o Fundescola permitisse que houvesse um manual específico do EDUQ. E aí 
o que é que aconteceu: uma luta, mas se conseguiu, que eles queriam simplificar, 
resumir. E o manual de Pernambuco ficou um manual só com instrumentos. O que se 
conseguiu ser diferente deste foi o instrumento um, que trabalha o perfil e 
funcionamento da escola que eles lá chamam diferente. Então a gente trabalhou com o 
manual deles e a escola sentiu muita dificuldade, pois não havia a parte teórica. Eles 
tinham que trabalhar também as outras modalidades de ensino, então acrescentaram 
EJA, Educação Especial, nesse sentido o enchimento deles é muito interessante. 
Quando chega na área de projetos, eles não acrescentam, ficam só no enchimento 
quantitativo, não acrescentaram essa parte de recurso (COEP3).  
   

 
 Para melhor situar a trajetória histórico-política e o contexto do PDE em Pernambuco, 

no período de 1998 a 2007, apresenta-se um quadro resumido de informações a seguir. 

Procura-se a partir dele explicitar marcos da atuação política dos governos estaduais em 
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relação ao governo central, as mudanças de secretários de educação, o contexto de expansão 

do Fundescola em relação ao PDE, as regiões atendidas pelo PDE, as fase do PDE e do 

EDUQ, bem como o número de municípios e escolas atendidas em cada um desses 

programas. 

 

 Quadros 07 - Dados sobre o PDE e o EDUQ em Pernambuco (1998-2007)  

          PDE em 
PERMANBUCO 
 
Período: 

 

1995-1998 

 

1999 – 2002 

 

2003 -2006 

 

2007- 2010 

 

Governador do 
Estado de 
Pernambuco 
 
 

Miguel 
Arraes  
(PSB) 
 
 

Jarbas 
Vasconcelos 
(PMDB) 

Jarbas 
Vasconcelos 
(PMDB) 

Eduardo  
Campos (PSB) 

Secretário de 
Educação do Estado 
de Pernambuco 

 
Silke Weber 
(1995- 1998) 
 
 

Éfrem de Aguiar 
Maranhão (1999-
2001). 
 

 Raul Henri  
(2001-2002) 
 
Francisco de 
Assis (2002-
2003) 
 

 
Francisco de Assis 
( 2003) 
 
Mozart Neves 
Ramos (2003-2006) 

 

Danilo Jorge de 
Barros Cabral 
(2007-   ...  ) 

 
Principais marcos 
discursivos sobre 
política educacional 
em Pernambuco 

 
Cadernos de 
Gestão 
PEE-PE 
(1996)  

  
Plano de Gestão 
Escolar (2002) 
 
PEE-2002  
(2000-2009) 

 
 EDUQ   

Fundescola/ 
Fases 

Fundescola 
I (1998-2001) 
 

Fundescola II 
(1999-2005) 
 

Fundescola III-A 
(2002-       ) 
 

Fundescola III-A 
( em execução ) 
 

Fundescola 
Zona de 
atendimento 
Prioritário  
 

ZAP 1 
Regiões 
mais 
populosas 
dos  Estados 
das regiões 
Norte e 
Centro-
Oeste. 
 
 Municípios 
       (0) 

ZAP 1 
Regiões mais 
populosas dos  
Estados das 
regiões Norte 
e Centro-
Oeste e  
Nordeste. 
 
 
384 
municípios 
 

ZAP 1 e ZAP 2 
G1 a G4  
municípios 
conforme  (IDF) e 
(ICT). 
 
2.704 municípios 

ZAP 3 
Regiões mais 
pobres ( IDH) 
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          PDE em 
PERMANBUCO 
 
Período: 

 

1995-1998 

 

1999 – 2002 

 

2003 -2006 

 

2007- 2010 

 

 
PDE da escola 
em Pernambuco 

Contratação e 
treinamento   
dos técnicos 
Criação da 
COEP 

 
1999 a 2005 
2ª fase do 
PDE 
 
 
 
 
 

PDE/Fundescola 

PDE/EDUQ 

PDE/Fundescola 
PDE/EDUQ 
PES 
PDE Institucional 
Port. Normativa nº 27  

PDE da educação 

Foco do PDE Escola Escola Resultado Aprendizagem 
 
 

Manual 
Utilizado 

Manual do 
PDE  
1ª ed. 1997 
2ª ed. 1999 

Manual do 
PDE  
  
2ª ed. 1999 

Manual do PDE  
 2ª ed. 1999 
Manual EDUQ  
 2005 

Manual do PDE  
  
3ª ed. 2005 

Critérios de 
atendimento 
prioritário do 
PDE em 
Pernambuco 

Estado 
do Norte e 
Centro-
Oeste.  

1ª ZAP  
RMR (2000) 
 

2ª ZAP 
Regiões do Vale 
do Capibaribe 
 
 
Regiões com 
menor IDH. 
 

 
Regiões com 
IDEB mais 
baixo. 
 
 

EDUQ – PE 
 
 
 
 
 

  2004- Empréstimo 
2005/2008 - 
execução 

Em execução 

Até 2009. 
118 escolas 
(40 escolas 
indígenas) 

Total de Escolas 
atendidas pelo 
PDE (Fundescola) 
em Pernambuco    

 
70 

 
300 escolas 
estaduais e 
400 escolas 
municipais. 

 

 
1070 
 

(2002 e 2003 não 
houve expansão) 

 

 
 

1600 
 
 
 
 

 
Nº Escolas 
atendidas só 
pelo EDUQ em 
Pernambuco     

 
  

  
 

 
 

Projeto piloto 
(42 escolas) 

34 - GREs 
118 -Indígenas 
      e 
Kilombolas. 
427- (prevista 
para 2008). 

 
Critério de 
atendimento do 

   
Escolas Indígenas e 

quilombolas;   

Escolas Indígenas e 
quilombolas; 
Ensino médio; 
Escolas não 
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          PDE em 
PERMANBUCO 
 
Período: 

 

1995-1998 

 

1999 – 2002 

 

2003 -2006 

 

2007- 2010 

 

EDUQ 
 
 
 
 

 atendidas pelo 
PDE/Fundescola 

Escolas Municipais 

Nº de municípios 
Atendidos em 
Pernambuco     

 
24 

 
122 

 

 
131 
 

 
131 
 
 

 

Fonte: Textos utilizados neste estudo 
 
 
 
 
 
 
Conclusão 
 

 

  Neste capítulo procurou-se abordar o processo de implementação do PDE em 

Pernambuco, destacando entre outros aspectos, a resistência política da Secretaria de 

Educação a concepção de gestão da educação que procurou implementar esta política.   

Identificou-se uma ingerência do Fundescola nas escolas através do PDE, no sentido de 

impor-lhe uma diferente concepção acerca de sua identidade e particularmente de sua gestão, 

contrariando tudo o que até então têm sido defendido pela Secretaria de Educação e pelo 

Plano Estadual de Educação (1996).  

 

  Demonstrou-se assim que a resistência ao PDE, observada no final do terceiro 

governo Arraes (PSB), se deu na perspectiva de defender um discurso de democratização da 

escola, pautado, entre outros, pela defesa de concepções vinculadas no PEE-PE (1996). 

Outros eventos discursivos, como o projeto de formação de gestores e a publicação dos 

Cadernos de Gestão, deram relevância a este discurso. Soma-se a isso a resistência de setores 

da Secretaria de Educação e de organizações de professores, que mantiveram uma posição 

contrária a instalação da UEx na escola, denunciando-a como um modo privado de gerir os 

recursos públicos da educação e ainda desmobilizar os colegiados existentes na escola. Para 
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driblar a UEx e receber os recursos do FNDE a Secretaria de Educação utilizou-se de seu 

CNPJ e nesse período fez a gestão dos recursos do Fundescola em nome das escolas.  

 
 Procurou-se caracterizar que, a partir de 1999, em Pernambuco, foi instituida uma 

nova política educacional, liderada  pelo governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), tendo à 

frente da Secretaria de educação Prof.  Éfrem Maranhão. Foi este secretário que abriu os 

espaços para a UEx e para o financiamento do PDE e PDDE direto às escolas. Assim, 

observou-se que, em 2000, 75% das escolas públicas da rede estadual tinham aderido ao PDE 

e instalado sua própria UEx. Também, naquele ano, o SINTEPE volta a denunciar que a UEx 

como uma ingerência do privado no setor público, uma questão ideológica.   

 

 Descreveu-se ainda que, em 2002, com a terceira mudança de secretário na pasta da 

educação, Pernambuco retoma o discurso contrário ao modelo de identidade de escola 

proposto pelo PDE142. Um grande marco desse discurso foi o Plano de Gestão da Escola, 

produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O PGE representa uma tentativa de 

reafirmar sentidos políticos defendidos por setores da academia, contrários ao avanço da 

política do PDE, que já atingia diretamente cerca de 300 escolas da rede estadual e 400 

escolas da rede municipal. Nesse sentido, o PGE significou uma rediscussão do lugar e do 

papel do planejamento na vida da escola. Denunciou que a autonomia e a neutralidade do 

método de planejamento estratégico, posto pelo PDE, pode levar ao esvaziamento do 

planejamento. Defendeu ao contrário um processo de democratização da gestão que envolve a 

circulação de informações, a busca conjunta de soluções, a tomada de decisões livres de 

coação, e ainda o encaminhamento, acompanhamento e controle das decisões tomadas.  

 

  Analisa-se que, entre outros aspectos, o discurso do PGE (2002) defende uma 

perspectiva democrática acerca dos princípios de gestão, como descentralização, autonomia, 

participação, qualidade do ensino, papel da liderança, entre outros. Constitui-se assim o PGE 

um discurso crítico em relação à política do PDE, embora na prática o próximo secretário, 

Prof. Mozar Neves, não tenha colocado em pauta ações elaboradas por esse documento.   

 

 Constatou-se que, em 2003, não aconteceu expansão do PDE nas escolas da rede 

estadual. Não havia adesão da Secretaria de Educação e o BM estava propondo um 

                                                 
142 Em 2002, Raul Henri deixa a Secretaria e apresenta-se como candidato a deputado Federal. Toma posse por 
01 ano, Francisco de Assis. 
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empréstimo ao Estado, para que pudesse editar seu próprio PDE. Assim, a partir de 2005, 

Pernambuco assume um formato próprio para este Plano, com recursos de empréstimo com o 

próprio BM. Lança paralelamente ao PDE, o EDUQ e tenta impor um Manual próprio com 

uma diferente concepção de Escola e de planejamento.  O EDUQ traz uma concepção de 

escola voltada à organização de práticas pedagógicas, redefine a função política do 

planejamento, retomando assim o discurso sobre a gestão colegiada na perspectiva 

democrática.   

 

Conclui-se que, no decorrer dessa trajetória de quase uma década de implementação 

do PDE no Estado de Pernambuco, foi travada uma permanente luta discursiva em torno da 

mudança de sentidos a conceitos da política de gestão escolar. Como processo de política, este 

resultou em intervenções regulatórias, realizada, por vários atores, tais como o Banco 

Mundial, Técnicos do Fundescola, COEP, Secretaria de Educação do Estado, Sindicato de 

Professores, setores da academia, em um contínuo exercício de poder pelo discurso, de modo 

a redefinir alguns aspectos desta política, tais como a descentralização, autonomia, 

participação, qualidade da escola, entre outros.  
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CAPÍTULO 04 - AS CONFIGURAÇÕES DO PDE NA ZONA DA MATA NORTE DE 

PERNAMBUCO  

 

 

 Nos capítulos anteriores procurou-se identificar, descrever e analisar a política do 

PDE nos âmbitos nacional e estadual. Neste último, seguindo-se a mesma abordagem e 

perspectiva de análise, pretende-se problematizar esta política a partir da prática discursiva no 

espaço local. Tomou-se para isso uma amostra de unidades escolares da rede estadual, 

localizadas na Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco. Foram utilizados neste estudo, 

documentos produzidos pelas escolas e depoimentos coletados por meio de entrevistas 

conforme mencionado na introdução.  

 

Torna-se necessário, portanto, enfatizar mais uma vez, que todo este estudo, de modo 

particular, este capítulo, não tem potencial de generalização, mas contribui para problematizar 

o processo de implementação dessa política. Assim sendo, a amostra analisada nesta 

investigação, serve apenas como um ponto de partida para analisar questões pertinentes à 

política educacional no âmbito da escola. Considera-se nesse sentido, o pressuposto de que a 

escola é uma importante instância de regulação da política educacional.  

 

  Assim sendo, o processo de estudo desta política, no âmbito da escola, implicou, ao 

mesmo tempo: identificar e descrever a relação de coerência entre os objetivos e ações que foi 

se construindo; como se deram as relações entre o poder público e as instancias privadas; e 

ainda o processo de regulação de conflitos, no sentido de entender como foram harmonizados 

os interesses de indivíduos e dos grupos afetados por esta política. A concepção teórica 

metodológica fundamentada  em Muller & Surel (2002), serviu também para balizar o 

processo de elaboração do conjunto de perguntas que orientaram as entrevistas, instrumento 

principal para coleta de dados na perspectiva oral. O processo de análise segue os 

pressupostos já indicados no Capítulo 01 deste relatório, a partir do conceito de discurso e de 

análise de discurso em Norman Fairclough (2001).  
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4.1 Caracterização da região da Zona da Mata Norte  

 
 

A Região da Mata Norte do Estado de Pernambuco possui uma área de 3.242,9 Km2, 

correspondendo a 38,59% do total da mesorregião da Zona da Mata 143. No conjunto das 19 

cidades que compõem esta região, (Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Chã de Alegria, 

Carpina, Condado, Ferreiros, Glória do Goitá, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Carro, 

Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbauba, Vicência e São Vicente Ferrer), registra-

se uma longa experiência cultural, marcada por expressões culturais próprias dos engenhos de 

cana-de-açúcar, do plantio de banana e de um forte movimento cultural que vem dos 

Maracatus rurais. (Ver Mapa 01). 

 

 Por sua extensa área produtiva, esta região foi, na primeira metade do século XV, o 

espaço pernambucano a ser primeiro explorado economicamente. A exploração, inicialmente, 

se fez através da extração e comercialização do pau-brasil. Posteriormente, veio o cultivo da 

cana-de-açúcar e a implantação dos primeiros engenhos para o fabrico do açúcar.  

 

Além da cana-de-açúcar, possui um setor agroindustrial representado pelas usinas e 

destilarias, além de um setor comercial que mantém certa dependência com relação à 

oscilação da safra canavieira, expandindo-se ou retraindo-se em função dela (CONDEPE, 

2008). 

 

O cultivo da cana-de-açúcar se tornou, desde então, a principal atividade econômica 

dessa área, cuja influência foi tão profunda que provocou o surgimento da chamada 

“civilização do açúcar,” corporificada em um “modus vivendi” completamente diferenciado 

das outras regiões do Estado e no acervo arquitetônico/cultural legado a Mesorregião 

(PROMATA, 2008). 

  

            A zona da Mata Pernambucana possui um quadro sócio-ambiental que evidencia a 

pobreza e a falta de oportunidades que comprometem a vida das pessoas, ampliado pelo uso 

                                                 
143 Os dados a seguir expressam conteúdos disponíveis nos sites da Agência Estadual de Planejamento e 
Pesquisas de Pernambuco – CONDEPE/FIDEM e do Programa de Desenvolvimento da Região da Mata – 
PROMATA.  http://www.condepefidem.pe.gov.br/regiao_desenvolvimento/mata_norte ; e 
http://www.promata.pe.gov.br/). Acessado em 28.04.2008. 
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predatório dos recursos naturais, um crescimento urbano desordenado e o pouco investimento 

em políticas públicas com a finalidade de promover o desenvolvimento humano (ibidem). 

 

As constantes crises do setor sucroalcooleiro mudaram o perfil produtivo da região 

com a diversificação de atividades agrárias como a avicultura, produção de bananas, inhame, 

plantas frutíferas, além da pesca, comércio varejista, prestação de serviços e indústrias.  Outra 

fonte de riqueza da Mata Norte é o seu potencial turístico, favorecido pela grande quantidade 

e diversidade de atrativos naturais, manifestações folclóricas e culturais, artesanato e, 

sobretudo, pelo patrimônio construído, composto por antigos engenhos, capelas, igrejas e 

casarios (CONDEPE, 2008). 

 

Estudos do PROMATA apontam ainda que a monocultura da cana empobreceu as 

condições ambientais da região, contribuiu muito para a redução da Mata Atlântica e seus 

ecossistemas associados, levando à extinção de inúmeras espécies, além do empobrecimento 

do solo. Além disso, a liberação de resíduos da industrialização da cana, a aplicação 

indiscriminada de agrotóxicos e a queima dos canaviais previamente ao corte, ainda são 

problemas que merecem atenção ambiental.   

 

       A monocultura da cana na região, também é responsabilizada pelo agravamento da 

pobreza e diminuição da qualidade de vida da população local, tais como a poluição dos 

recursos hídricos por lançamento de efluentes domésticos e industriais; atendimento precário 

à demanda de serviços básicos de saúde, educação e, sobretudo, infra-estrutura urbana, em 

especial o saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento 

inadequado dos resíduos sólidos), além da inadequação e ineficiência econômica, promotora 

do desemprego e baixo nível de renda na região (PROMATA, 2008). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dessa Região é de 0,650, inferior ao de 

Pernambuco que é de 0,705. Entre os maiores índices estão os dos municípios de Carpina - 

0,724, Nazaré da Mata 0,703 e Goiana 0,692. O mais baixo IDH da região  é o de Itambé 

0,357. 

A região da Mata Norte  concentra 6,8 % da população do Estado. A população urbana 

é de 377.275 habitantes, predominando sobre a população rural, que é de 164.153 habitantes. 
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Os municípios mais populosos são : Goiana e Carpina. A população da Mata Norte, em 2000, 

era de 541.428 habitantes e a densidade demográfica atingiu 167 hab/km2. 

 

A baixa taxa de crescimento da população da Zona da Mata é, em parte, fruto do 

decréscimo da população rural, que migra para os centros urbanos da própria região ou se 

soma aos migrantes urbanos, que se dirigem preferencialmente para os municípios da Região 

Metropolitana do Recife, um movimento facilitado pela proximidade entre os municípios das 

duas RDs e pela qualidade do sistema viário aí encontrado (CONDEPE). 

 

 

4.1.1  Dados sobre a educação da Região da Mata Norte      
 
 

A Gerência Regional de Educação - GRE, entidade fundamental no organograma da 

Secretaria de Educação do Estado, é a responsável pela condução da política de educação 

pensada pela SEDUC144. Nesta região a sede da GRE está localizada na cidade de Nazaré da 

Mata.  

 

Das 1105 escolas estaduais em Pernambuco, 61 delas estão na  GRE da Mata Norte145.  

O número de alunos na educação básica é de 181.726. Os alunos no ensino fundamental são 

ao todo 109.691. Do total de alunos da educação básica, são alunos das escolas estaduais, um 

número de 55.177, que correspondem a 30,36% do total da oferta de matrícula em toda 

região. A maior oferta de matrículas na educação básica é realizada pela rede municipal, um 

total de 105.098, que correspondem a  57,83%.  As escolas particulares oferecem a menor 

fatia de vagas, cerca de 21.451, o que correspondem a 11,8% das matrículas. 

 

Um dado da educação na região que logo chama a atenção é a distorção idade/série. 

No ensino fundamental, este índice, no conjunto das redes estadual, federal, municipal e 

particular, chega a 39,12. Nessa região, as piores taxas de distorção idade/série, no ensino 

fundamental, se encontram nas últimas séries: 54,68 na quinta-série;  54,50 na sexta-série;  e 

52,97 na oitava-série.  

                                                 
144 A GRE ganhou  nos últimos três governos, diferentes siglas: Até 1998, DERE (Departamento Executivo 
Regional de Educação). Em 1999, GERE (Gerência  Executiva Regional de Educação) e a partir de 2007, GRE 
(Gerência Regional de Educação). Esta instituição será mencionada no texto, conforme o tempo em que se 
refere. 
 
145 Dados do senso de 2006, disponíveis no site da Secretaria de Educação de Pernambuco (www.seduc.pe.br). 
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No ensino médio, a distorção idade/série é ainda maior. A média do conjunto das redes 

é de 62,37. Nessa região, as piores taxas de distorção idade/série dessa modalidade de ensino  

encontra-se na primeira série,  com 65,64. Na rede estadual este número ainda é maior: 69,76.  

A primeira série tem um índice de distorção idade/série de 72,03; seguido da segunda série, 

com um índice de 68,82. 

 

No que se refere à taxa de rendimento escolar no ensino fundamental, o senso de 2006 

aponta que, na região da Mata Norte, a média de abandono é de 12,57, um pouco mais 

elevada do que a média estadual, que é de 12,13.  Além disso, o índice médio de reprovação é 

de 16,88 - sendo mais elevado na quinta série com 21,52; seguido da segunda série com 21,38 

e  a 1ª série com 18,60.   

 

No ensino médio a taxa de abandono é de 20,10; ou seja, quase 70% mais elevada, se 

comparado com a taxa do ensino fundamental que é de 12,57. O abandono da sala de aula se 

concentra, sobretudo, na primeira e segunda série, 26,91 e 18,11 respectivamente. O índice de 

reprovação média é 6,97. Esse índice é mais elevado nas primeiras séries, primeira e segunda, 

sendo 7,77 e 7,14 respectivamente.  

 

A partir desses dados, pode-se inferir que, em Pernambuco, o rendimento escolar nas 

séries iniciais de cada nível (fundamental e médio) se encontra entre os mais baixos de todo o 

país. No ensino fundamental, há uma concentração de defasagem na aprendizagem, sobretudo 

nas 2ª, 5ª e 6ª séries. No ensino médio, a maior defasagem está na 1ª e 2a  séries.  

 

 
4.1.2 Dados sobre as cidades onde estão localizadas as escolas pesquisadas 
 
 

Como já referido na introdução, esta pesquisa tomou como amostra válida, três escolas da 

rede estadual de Pernambuco, localizadas na Zona da Mata Norte, especificamente nos 

municípios de Nazaré da Mata, Lagoa do Carro e Vicência. O município de Nazaré da Mata e 

de Vicência encontra-se em um processo de diminuição da sua taxa demográfica146.   

  

                                                 
146 Os dados sobre as cidade de Nazaré da Mata, Lagoa do Carro e Vicência, estão disponíveis no site: 
http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepeFidem 
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  Dados de 2007 indicam que o município de Nazaré da Mata tem 29.202 habitantes, 

dos quais 84,4% residem na zona urbana e 15,6% residem na zona rural. A população desta 

cidade tem sido diminuída a partir de 2000, chegando a taxa anual de crescimento 

demográfico negativo de - 0,03 (2000-2007). No aspecto ocupação, a maior taxa de 

empregados formais, 35,47%, está no setor público, seguido do setor de alimentos, bebidas e 

álcool etílico, que ocupa 22% da população empregada. A atividade do comércio ocupa a 

terceira maior fatia, 11,6%%. Quanto aos rendimentos, cerca de 60% da população encontra-

se na faixa de 0 a 1 salário. Esses números estão assim distribuídos: 39,87% ganham entre ½ e 

1 salário mínimo; 18,67% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 14,01% tem renda entre 2 a 5 

salários e 4% estão na faixa de 5 a 10 salários. Acima desta faixa, apenas 1,89% da 

população.  Além disso, 19,90% da população não têm renda. No quesito escolaridade, 

estima-se que a população acima de 25 anos de idade tem uma média de 4,5 anos de 

escolaridade, 20% abaixo da média estadual que é de 5 anos. 

  

O município de Lagoa do Carro foi criada em 1963, tem 14.380 habitantes, dos quais 

71,87% residem na zona urbana e 28,13% residem na zona rural. A taxa anual de crescimento 

demográfico é de 1,4 (2000-2007). No aspecto trabalho, a maior taxa de ocupação formal é 

59,39%, no setor público, seguido do setor da agricultura, que ocupa 15,33% e a indústria 

com 14,59% da população empregada. A atividade do comércio varejista ocupa a  fatia de 

6,78% . Quanto aos rendimentos, cerca de 50% da população encontra-se na faixa de ½ a 1 

salário mínimo. Além disso, 10,25 % não têm nenhum rendimento.  No quesito escolaridade, 

em 1991, a população acima de 25 anos tinha uma média de 2,14 anos de escolaridade e em 

2000, passou para 3,5 anos Este percentual ainda está 30% abaixo da média estadual que é de 

5 anos. 

 

O município de Vicência foi criada em 1891, tem 27.360 habitantes. Diferente dos 

dois municípios anteriores, Vicência tem ainda a maioria da população residindo na zona 

urbana. Assim, 40,73% residem na zona urbana e 59,27% residem na zona rural. A taxa anual 

de crescimento demográfico é negativa, -0,78 (2000-2007). No aspecto trabalho, a maior taxa 

de ocupação formal é 60,98%, no setor da indústria de alimentos, bebidas e álcool etílico, 

seguido da administração pública, que ocupa 25,33% e o comercio varejista que ocupa 3,94% 

da população empregada. Quanto aos rendimentos, um pouco mais de 56% da população 

encontra-se na faixa de ½ a 1 salário mínimo. Além disso, 12,42 % da população não têm 

nenhum rendimento.  No quesito escolaridade, em 1991, a  população acima de 25 anos tinha 
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uma média de 2,04 anos de escolaridade e em 2000, passou para 3,19 anos, 33% abaixo da 

média estadual que é de 5 anos. 

 

 
4.2 O processo de adesão das escolas ao PDE  
 
 
 
  Inicialmente deve-se recordar que, em 1999, início do primeiro governo Jarbas 

Vasconcelos (PMDB), a Secretaria de Educação de Pernambuco, gerida pelo então secretário, 

Professor Éfrem Maranhão, assumiu efetivamente implementar o PDE no âmbito das escolas 

da rede estadual. Naquela ocasião o referido Secretário convocou as gerências regionais, 

então denominadas de DERE, para difundir nas escolas as ações do PDE147.  

 

Na época, em 1999, os técnicos, as chefias da DERE (Diretoria Executiva Regional 
de Educação) foram convidadas pela Secretaria de Educação isso por volta de 1999, 
para receber orientação sobre o PDE (Representante da GRE entrevistada em 
15.01.2008).  

 

  O governador Jarbas Vasconcelos era aliado próximo da política do Governo 

Federal conduzido na ocasião por Fernando Henrique Cardoso e reproduzia no âmbito do 

Estado de Pernambuco o modelo de reforma administrativa implementada no âmbito   federal.  

 

 Apesar de toda essa identificação entre os governos, o processo de implementação 

da política do PDE continuou a enfrentar reações contrárias. Os embates, sobretudo no campo 

conceitual, repercutiam em parte na política da secretaria de educação da gestão anterior que, 

sob a coordenação da Profa. Silke Weber, deu ênfase à gestão escolar, à instituição dos 

colegiados e do planejamento político pedagógico da escola.  Nessa perspectiva, ações de 

formação, sobretudo acerca da gestão democrática na escola, estavam em desenvolvimento 

junto a professores, em quase toda a rede. Não havia a princípio, um ambiente propício para a 

introdução do PDE nas escolas da rede estadual em Pernambuco. O processo representou 

mais uma ação autoritária do que uma adesão voluntária, como destacou a representante da 

GRE:  

 

A adesão eu não coloco como adesão, assim o termo próprio da palavra. Eu coloco 
que foi um processo assim que chegou até a regional e nós tínhamos que socializar 

                                                 
147 Segundo a COEP, Pernambuco tinha ficado de fora do PDE, por conta de pendência na prestação de contas 
do Projeto Nordeste. E foi o Secretário Éfrem Maranhão quem negociou a inclusão do estado nesse programa. 
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com as escolas para que as escolas  elaborassem o seu PDE. Ele chegou através da 
secretaria de educação, que na época era Jarbas o governador e a profa. Ana Emília 
era a gestora da DERE (Representante da GRE em entrevista de 15.01.2008). 

  
 

Embora o secretário de educação do primeiro governo Jarbas (1999-2002),  Prof. 

Éfrem Maranhão, tenha se colocado em adesão à política do PDE, a SEC não assumiu a  

execução direta deste Plano148. Esse fato, como revela um representante da COEP, abriu 

espaço para maior ingerência e autonomia desta comissão:  

 
O ideal, que Pernambuco não consegue executar, era que as diretorias da Secretaria 
da Educação assumissem o acompanhamento. Porque a gente tem um componente 
pedagógico muito forte. Quem deveria entrar na hora que a gente detectasse que a 
escola está com dificuldade, era a Secretaria de ensino (COEP3, entrevistado em 
12.12.2007). 

 

 Apesar das diferenças políticas observadas nos vários governos que estiveram à frente 

da gestão pública estadual no decorrer da política do PDE, na verdade quem assumiu e 

viabilizou as condições burocráticas e administrativas para orientar e conveniar as escolas aos 

programas do Fundescola em Pernambuco, em particular o PDE, foi a COEP.  

 

Deve-se considerar que a secretaria de educação estadual tem uma função ampla, de 

conceber e realizar a política educacional em toda rede de escolas, inclusive, em parte das 

escolas da rede municipal. Sem a adesão desta Secretaria, a gestão da política do PDE foi 

realizada diretamente pelos técnicos e assessores do Fundescola, estabelecendo um modo 

paralelo de gestão, revelando uma relação problemática entre os entes federados, frente ao 

marco legal da educação no Brasil, que institui o regime de colaboração ou autonomia das 

redes de ensino. 

 

   Essa relação de pouca atenção da Secretaria de Educação, também se refletiu no 

âmbito da gestão regional, através das Gerências Regionais de Educação, na ocasião a DERE. 

Interpreta a sua representação, que no decorrer desse processo, sua função foi apenas técnica, 

no sentido de executar uma política encaminhada pela Secretaria de Educação e orientada 

pelo Ministério de Educação. Por outro lado, reconhece que, implantar o PDE nas escolas, 

nesse regional, foi um processo em que a Secretaria forçou as escolas a aderirem ao plano, por 

simples submissão ao MEC.  

                                                 
148 No caso do EDUQ, foi constituído um grupo de coordenadores indicados em conjunto com o Fundescola. 
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Quem decidiu implantar o PDE, a própria Secretaria através do Ministério, que é uma 
política nacional, foi trazendo para cá. Eu digo que foi ‘fossação de barra’, porque 
chegou um tanto conturbado. A DERE recebeu um documento, o manual de como 
elaborar o PDE. Então esse material foi impresso e as escolas receberam esse 
material. Houve um debate, uma orientação, e isso foi para a escola, como uma forma 
de a escola se organizar pedagogicamente com ações e também o PDE tinha lá  uma 
parte que era a organização financeira e a escola não tinha autonomia para, pois 
dependia da regulamentação financeira do Estado (Repr. da GRE, entrevistada em 
15.01.2008). 

 

 

Nesse sentido, no âmbito da região da Mata Norte, no entanto, não é possível afirmar 

que o órgão de gerência regional tenha apresentado resistência ao programa. Os próprios 

técnicos justificam uma não resistência, afirmando que, na ocasião, consideraram esta uma 

política de Estado, e, portanto, como membro do Estado, a GERE devia cobrar das escolas 

que fizessem o Plano solicitado149. 

 
 

A GERE chegou a exigir que as escolas fizessem o PDE, até porque era uma política 
de Estado e a gerência regional era uma extensão da Secretaria de Educação. Então a 
gente chegou a dizer, olha minha gente, a gente tem que ter o PDE, até a gente 
colocou, se você tem o PPP, dele você já vai resgatar muitas situações para o PDE. Se 
é uma política de Estado, a gente também representa o governo do Estado e não pode 
ficar isenta da elaboração disso aí. Então, algumas ainda permaneceram sem fazer, 
nesse período de 1998 a 1999 (Repr. da GRE, entrevistada. em 15.01.2008).  

 

 
 Nessa ordem de idéias, infere-se que há, nessa fala, uma clara confusão, do que é 

governo e do que é Estado, predominando o sentido de governo. Embora essa não seja a 

questão central para esta investigação, sente-se que a política do PDE foi se inserindo na 

escola pelo simples argumento da vinculação desta política como ordem de governo150. 

 

A avaliação que faz a Gerência Regional sobre o processo de implementação do PDE, 

nesta região, identifica dois problemas que afetaram este processo: O primeiro, de ordem 

técnica, diz respeito a pouca qualificação dos técnicos para disseminar o plano, sem o 

necessário treinamento. O segundo, de ordem política, a visível contradição e sobreposição 

que o PDE representou à política do PPP, iniciada nas escolas pela gestão anterior, liderada 

pela então Secretária Silker Weber.   

                                                 
149 No ano 2000, a Gerência regional de educação era designada de GERE. 
150 O processo de escolha dessa diretoria regional de educação, em 2007, ainda era por indicação política de 
governo. 



 210 

 
Na GRE, o grupo considerou que o PDE foi um momento falho, a forma como ele 
veio para a escola, foi muito falho. Foi falho no sentido da própria equipe não ter tido 
preparação para tal. A gente avaliou o seguinte: primeiro a gente deveria ter mais 
segurança, essa formação para a gente trabalhar o PDE nas escolas. Em segundo 
lugar,  a gente ficou neste questionamento: porque o PDE agora, se ele não vai ter 
financiamento, se a regional já existe nas escolas o Projeto Político Pedagógico? 
Então para a regional, considerou que este não foi um momento propício para ele 
chegar, porque ele estava atrelado ao financiamento (Repr. da GRE, entrevistada. em 
15.01.2008). 

 

 

  Entre esses dois entraves, a questão da sobreposição do PDE à política do Projeto 

Político Pedagógico foi, sem dúvida, a questão que causou maior resistência por parte de 

técnicos e professores, no âmbito da gerência e das escolas, conforme apontou a GRE. Deve-

se recordar que a política do PPP estava ainda se firmando nas escolas e não havia uma 

clareza da necessidade de se manter os dois:  

  

 

Então as pessoas diziam, para que o PDE se a gente já tem o PPP? Como a gente 
costuma dizer o Projeto Político Pedagógico. Por quê? É a mesma coisa? Eles 
compreendiam que era a mesma coisa, preferiram que era a mesma coisa, na verdade 
não é. O PPP é uma coisa, o PDE é a operacionalização das ações que o PPP estar 
propondo. As pessoas na verdade ficaram sem entender porque os dois? (Repr. da 
GRE, entrevistada. em 15.01.2008).   

 

  Soma-se a essa sobreposição, a queixa das escolas quanto ao volume burocrático que 

o PDE estava representando.  Dizia-se que o PDE era mais um documento que estava sendo 

exigido pela Secretaria da Educação desnecessariamente, conforme mencionou a 

representante dessa regional: 

 

Ele era compreendido como mais um documento que a secretaria de educação estava 
colocando e dizendo que - vocês precisam fazer o plano, até porque nesse mesmo 
período, desde 1995, nós tivemos um trabalho muito longo, extenso sobre o PPP, 
anterior ao PDE (Ibidem). 

 

Faz-se necessário ressaltar, aqui, que, nas escolas em que houve financiamento desde 

1999, no caso das escolas localizadas na Região Metropolitana do Recife, o processo de 

treinamento foi realizado pelos supervisores do Fundescola. Foram eles que assumiram, nas 

escolas, o papel de sensibilização e acompanhamento do programa. Os supervisores foram às 

escolas que iriam receber o financiamento do PDE, fizeram os treinamentos, acompanharam, 

discutiam os planos, enfim faziam o monitoramento. Com o crescente número de escolas em 

que foi implantando o PDE, a sistemática de acompanhamento mudou. Tudo passou a ficar 
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concentrado na COEP, que eventualmente buscava apoio nas GEREs, no sentido de 

sensibilizar e articular as escolas, como explicou a COEP: 

 

Monitoramento para nós não significa fiscalização, significa o que os supervisores 
antigos do Fundescola faziam. Eles iam a cada escola, discutiam cada uma das ações 
do plano, e discutiam, com a escola quais a dificuldade. Se não fez, porque não fez?  
Se fez, como foi? Havia um enriquecimento mútuo. Os supervisores saem daqui com 
uma bagagem enorme, porque eles pegavam uma experiência de uma escola para a 
outra. A gente chegou a fazer  encontro aí no Recife Norte, sobre reforço. Porque as 
escolas estaduais diziam, eu não tenho espaço, não tenho professores para fazer 
reforço e o aluno com dificuldade de aprendizagem. A gente chegou a ver inúmeras 
alternativas de reforço em que não precisava o aluno ir para outra turma, ou 
precisasse você ter professor a mais, ou espaço a mais. Professores que trocavam os 
alunos depois do recreio e os alunos que tinham dificuldades e os alunos que não 
tinham dificuldade e os dois professores caminhavam no mesmo horário e faziam o 
reforço (COEP3, entrevistado em 12.12.2007).    

 

 
  De outro modo, no processo de adesão das escolas da região da Mata Norte ao PDE, 

não houve efetivamente um treinamento, tal como na RMR. As escolas apenas receberam o 

manual a ser seguido, (2ª edição – 1999) e (3ª edição – 2005), com as planilhas a serem 

preenchidas. Foi instruído ainda, que os planos, depois de elaborados, deveriam ser entregues 

à GRE, aspecto que será explicitado nos dois sub-itens a seguir. 

 

 

4.2.1 A articulação das escolas em torno do PDE: uma interferência do Fundescola nas 

funções da SEDUC 

 
 

O processo de aproximação do PDE junto às escolas da rede estadual da Zona da Mata 

Norte de Pernambuco envolveu diretamente instituições ligadas ao MEC e ligada a secretaria 

estadual de educação. Inicialmente o Fundescola, através da COEP e de modo formal a 

SEDUC, através da GRE.    

 

Um dado inicial que se pode mencionar e que foi verificado no decorrer das 

entrevistas é que a Secretaria de Educação justifica sua presença apenas formal no processo 

de implementação do PDE, alegando não ter condições efetivas para realizar esse processo, 

sobretudo, pela falta de pessoal qualificado para tal. Por outro lado, o contexto histórico 

mencionado no capítulo anterior nos permite pensar que não havia, por parte da SEDUC, 

concordância com a política que o Fundescola colocava em curso.  
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  Quanto ao aspecto da dificuldade técnica, esse argumento foi também mencionado 

pela COEP, quando afirmou que havia na SEDUC e também na GERE, dificuldades de 

natureza administrativa operacional, o que favoreceu a sua pouca participação, ou desculpas, 

na implementação efetiva do PDE.  

 

Eles dizem, eu não tenho tempo, ou às vezes também a precariedade do professor está 
no sentido do professor ser eventual, professor de um ano, no outro ano é outro e 
nunca tem um orientador para orientá-lo pedagogicamente. Eu acho que as nossas 
escolas carecem disso. E a GRE, no que diz respeito às escolas estaduais, é uma 
equipe pequena, assoberbada.  A SEDUC afunila tudo e os investimentos é lá dentro. 
Lá dentro você tem poucas pessoas boas que pegam tudo (Repr.3 da COEP 
entrevistado, em 12.12.2007).  
 
 

 Esse limite de natureza operacional esconde, por um lado, a resistência política por 

parte da SEDUC à concepção do Plano, e, por outro, denota a complexidade burocrática que o 

financiamento do PDE estava exigindo das escolas e dessa Secretaria.  

 

  A função de articulação das escolas assumida pela COEP resultou na constituição 

de uma estrutura, que, paralela a Secretaria de Educação buscou   selecionar escolas, capacitar 

lideranças, definir os financiamentos, avaliar os planos, mapear os dados estatísticos, repassar 

os recursos, entre outros. Essa comissão é vista por alguns críticos desse processo, como a 

mais completa representante da ingerência do Banco Mundial no sistema educacional 

brasileiro, como mencionado pela assessora da SECAD. 

 

A COEP é uma ingerência do Banco Mundial, através do Fundescola. As pessoas que 
trabalham, tem um perfil para trabalhar na COEP: técnico, político, escolha, (não 
pode ser uma pessoa criativa, não pode ser uma pessoa autônoma), tem que ser uma 
pessoa para trabalhar segundo as regras do BM. Uma pessoa que tenha muita 
habilidade para trabalhar com os instrumentos, com os modelos lógicos. São muitos 
instrumentos a preencher. Para conseguir um financiamento desse aí, você passa 
muito tempo (Consultora do MEC/SECAD - entrevistada em 24.01.2008). 

 

 Essa ingerência não se encontra explicitada no discurso inicial do Fundescola, mas 

nas edições dos Manuais do PDE. Repete-se o discurso de que a Secretaria de Educação é um 

entrave à ‘autonomia’ das escolas. Afirma assim que a escola precisa rever suas relações com 

a Secretaria de Educação e com sua autonomia, “definir como se organizar para atingir suas 

metas de desempenho” (XAVIER & AMARAL SOBRINHO, 1999, p. 8).  
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   A solução para esse entrave apontado pelo Fundescola é a implementação do PES, 

programa que deveria ter sido iniciado paralelamente ao PDE, junto às Secretarias de 

Educação, servindo posteriormente, de espelho para as escolas. Desse modo a intervenção do 

Fundescola foi planejada para ser realizada simultaneamente no âmbito da gestão das 

secretarias estaduais de educação e na gestão das escolas. Deve-se adiantar que, em 

Pernambuco, só em 2006 é que oficialmente o PES começa a ser implementado. A edição do 

manual do PES (2006) evidenciou a necessidade de que a Secretaria de Educação deveria 

exercer o papel articulador junto às escolas: 

 

O papel das Secretarias de Educação é fundamental, não só porque estabelecem as 
diretrizes e objetivos estratégicos do sistema educacional, como também 
providenciam apoio técnico-pedagógico-gerencial ás escolas para que estas possam 
tornar realidade os objetivos de aprendizagem perseguidos. Dadas a estrutura e as 
características do sistema educacional brasileiro, escolas eficazes só existirão onde 
encontrarmos secretarias também eficazes (FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, 
2006b, p. 6). 

 
  

É, nesse contexto, que a GERE reconhece que seu papel frente às escolas, naquela 

ocasião, foi em parte de ‘repassador’ do Plano. Concretamente ela exerceu duas funções 

estratégicas para viabilizar esta política: Desenvolveu o processo de treinamento junto aos 

representes das escolas para realizar o planejamento estratégico, conforme o manual do PDE, 

e, ao mesmo tempo, pressionou as escolas para que elaborassem o seu PDE. As escolas 

investigadas ressentem-se disso e afirmaram que a GERE chegou a vincular a entrega do 

Regimento, à conclusão do PDE, amarrando assim os repasses de recursos, por exemplo, do 

PDDE à elaboração do PDE.  

 
 
A GERE Mata Norte convocou os diretores de escola, educador de apoio e alguns 
professores, pra falar sobre a implantação do PDE como projeto de desenvolvimento 
escolar, onde a escola iria formular suas metas, suas ações procurando, melhorar a 
qualidade do ensino, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. Já faz uns 
quatro anos, nessa faixa de quatro a cinco anos (Escola3a).  

 
  
Houve uma partida da GERE, Secretaria de Educação, uma pressão em cima disso, 
para que houvesse a formulação do PDE, como condição para se aceitar o Regimento. 
Só se aceitava o Regimento, se estivesse junto o PDE. (Escola1c). 

 
 

Como já referido, até 2006, as escolas da Zona da Mata não receberam financiamento 

do PDE. Até então não havia previsão de financiamento, pois os critérios do Fundescola só 

priorizavam o atendimento às regiões mais populosas.  
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As escolas chegaram a fazer esses planos, mandaram para a DERE. Nós tínhamos 
vários técnicos que acompanharam, corrigiam o PDE. Vários técnicos da própria 
divisão de ensino na época, nós íamos até a escola. A escola requisitava um técnico, 
nós íamos até lá, explicávamos aos professores, os alunos representantes de turma, 
reunião e tal. Então a gente ia até a escola, fazer esse trabalho. Nas escolas onde 
éramos chamados a esclarecer melhor (Repr. da GRE, entrevistada em 15.01.2008).  

 

Nesse sentido, o financiamento direto do PDE não era a razão explícita para justificar 

a necessidade de elaboração do PDE em todas as escolas, mas uma estratégia política para 

inserção do novo modelo de financiamento e de gestão da educação 151. 

 
   
 
4.2.2 A vinculação de repasse de recursos a elaboração do PDE da escola  

 

O primeiro programa do Fundescola a chegar às escolas desta região, em 1999, foi o 

PDDE152. A concepção desse programa, já em 1995, pelo MEC, tinha como pressuposto que o 

financiamento direto era um determinante para a descentralização e autonomia das escolas153.  

  

 A implantação do PDDE, na região da Mata Norte, interrompeu o ciclo de resistência 

da Secretaria de Educação e do Sindicato dos professores, que se posicionaram contrários a 

formalização da UEx nas escolas. O PDDE exigiu que todo o processo, desde a formalização 

da adesão, o recebimento dos recursos financeiros, a execução das compras e a prestação de 

contas fossem realizados por esse órgão.  

 

Com a UEx, afirmava-se  a necessidade, na escola, de um conselho financeiro, nos 

moldes dos conselhos escolares, assumindo funções gerenciais. Sua constituição formal 

incluiu “membros das comunidades escolar e local (caixa escolar, associação de pais e 

mestres, conselho escolar ou similar)” (FNDE/PDDE, 2004, p. 4)154. Deve-se recordar que em 

1999 o PDE nesta região ainda não tinha financiamento, como explicou   na entrevista, a 

representação da GRE: 

 

                                                 
151 Na Mata Norte, o treinamento com os técnicos do Fundescola só aconteceu em novembro de 2006 em 
preparação para o financiamento que iniciaria em 2007.  
152 O PDDE repassava financiamento do FNDE diretamente às escolas. 
153 Foram incluídas para este financiamento, escolas públicas municipais e estaduais e privadas sem fins 
lucrativos. O financiamento estava previsto acontecer anualmente, em apenas uma parcela.  
154 A edição do Manual do PDDE publicado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado de 
Pernambuco em 2006 é uma cópia dessa publicação.      
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O PDDE já veio chegar, por volta deste período (1999). Não tinha ligação, pois o 
PDE não tinha financiamento. Ele está ligado a UEx dentro da proposta e da 
aplicação dos recursos, a escola poderia aplicar alguns recursos na área 
pedagógica. Alguns instrumentos que poderiam ser comprados, indiretamente eles 
estavam ligados. Mas ele não vinha específico para o PDE (Repre. da GRE, 
entrevistada em 15.01.2008). 

 

 
 Deve-se recordar que o processo de implantação dessa Unidade, nas escolas, foi 

marcado por reações de sindicatos e de escolas, que enxergavam nela um modo de privatizar a 

educação, como mencionou a SEDUC: 

 

Houve no início uma grande reação dos sindicatos, dizendo que isso iria privatizar as 
escolas. A gente explicava que as escolas eram extensão do Estado e que não poderia 
ser privatizada. Colocava para eles exemplos de municípios em que já existiam UEX 
e mesmo assim as escolas não tinham sido privatizadas (Repr. da SEDUC, 
entrevistado. em 20.12.2007). 

 

Também na região da Mata Norte, a criação da UEx gerou, entre as escolas, um 

processo de crítica. O discurso inicial, nesse sentido, acompanhava a linha anteriormente 

mencionada pela representação da SEDUC, acrescentando ainda que a criação desta Unidade 

iria diminuir, ou até,  substituir a função do Conselho Escolar. Houve, como afirma a seguir a 

representante da GRE, um esforço dessa gerência para ‘desmistificar’, ou seja, uma tentativa 

de separar, mesmo que no nível conceitual, o que de fato era o conselho Escolar e o que 

deveria ser a UEx.  

 

Tudo isso foi bastante discutido aqui na nossa regional. Na verdade quando a UEx 
surgiu, existia essa grande confusão, de que era a mesma coisa, conselho escolar e 
UEx. Foi uma batalha muito grande para desmistificar isso. Na verdade não é a 
mesma coisa. O conselho escolar é regido por uma lei, Lei 11.014, que ela organiza o 
conselho escolar que tem lá suas funções. A UEx na sua formatação ela tem alguns 
conselhos: conselho fiscal, deliberativo, e tal. Ela é estruturada, registrada em 
cartório, então é outro conselho. Embora alguns membros possam ser comuns aos 
dois (Ibidem). 

 

 Para além da exigência da criação da UEx em cada escola, o PDDE também vinculou 

o repasse de recursos às escolas, à obrigatoriedade de elaboração do PDE. Deve-se considera 

que PDDE e PDE são dois programas com forte carga de sobreposição. Além de serem 

financiados pela mesma fonte, pois, em ambos, os recursos vêm do FNDE/Fundescola, ainda 

seguem a mesma lógica política, o mesmo sistema burocrático de adesão, de execução e de 

prestação de contas. Essa identificação se acentuou, logo que o PDE passou a constituir a 
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estrutura do FNDE, conforme já descrito no segundo capítulo, assumindo, a partir daí, essa 

mesma formatação gerencialista.   

  
 
 

 Essa política de financiamento também foi absorvida por outros programas para o 

financiamento da escola, como, por exemplo, o Projeto Alvorada que, investiu em ações para 

reforma de prédios escolares155. Outros programas do Fundescola, no entanto, como o Escola 

Ativa, não tiveram suas ações implementadas nessa região, através da GRE, mas diretamente 

junto às escolas das redes municipais. 

 

A Escola Ativa não chegou na GERE, diretamente não. A gente tem conhecimento 
que chegou em alguns municípios, mas que a GERE pudesse se apropriar ou 
coordenar essa ação (Repr. da GRE, entrevistada em 15.01.2008).  

 

 
 Deve-se considerar que, nesta investigação, apenas foi analisado o contexto de escolas 

públicas da rede estadual. Sabe-se, porém, que, com a resistência da secretaria de educação, o 

Fundescola procurou outros parceiros. No caso dos municípios, a articulação se deus através 

da UNDIME, por meio da qual as ações do Fundescola foram difundidas amplamente nas 

instituições escolares no âmbito das Redes Municipais. 

 
 A adesão das escolas da rede estadual ao PDE deve-se, em sua maior parte, à 

vinculação que ele assumiu em torno da possibilidade de repasse de recursos financeiros para 

a manutenção física da escola. Este foi o principal vetor para a sua expansão no ambiente 

escolar, apesar das contradições conceituais a ele intrínsecos.  

 

Por um lado, havia o interesse e a necessidade das escolas em garantir alguma 

autonomia financeira para suas necessidades emergenciais, razão essa confirmada no 

depoimento dos entrevistados: 

 
 

Principalmente para garantir o repasse de verbas que a escola tinha deixado de 
receber por conta de não ter um plano de desenvolvimento da educação, no caso da 
escola (Escola1b). 

 

                                                 
155 O Projeto Alvorada, segundo o governo do Estado,  teve como objetivo reduzir as desigualdades regionais, 
por meio da melhoria das condições de vida das áreas mais carentes do Brasil. O indicador utilizado para medir o 
grau de desigualdade foi o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do PNUD, Projeto do MEC para apoiar 
ações junto ao ensino médio.  
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A gente não tem o acompanhamento, mas preciso dos recursos, mas sabe que 
alguma coisa está chegando (Escola1a). 

 
Quem decidiu implantar o PDE foi a direção, junto com a coordenação. A escola 
compreendeu a necessidade de seguir a orientação legal e para que a escola passasse 
a receber as verbas e definisse a aplicação dessas verbas ela teria que ter esse 
documento, então foi feito (Escola1b). 

 
 

 
 Por outro, a vinculação do repasse de recursos do PDDE à elaboração do PDE   foi 

mantida pela GRE, mesmo sem financiamento previsto para o PDE. No período em que o 

PDE não teve expansão em Pernambuco, 2002 a 2003, como já mencionado no capítulo 

anterior, essa exigência foi menos acentuada, considerando que o PDE ainda estava em 

validade156. Coincidência ou não, o fato é que, no decorrer desses dois anos, diminuiu a 

pressão da GERE, no sentido de obrigar a escola a elaborar o seu PDE. Nessa fase, a 

Secretaria de Educação deu ênfase a uma série de ações voltadas para a democratização da 

gestão escolar, como: eleição de diretores e elaboração do PPP, entre outros.  

 
Quando passou essa efervescência desse período do PDE, volta à tona o PPP, depois 
que se acalmou. As escolas que tinham o PDE, até fizeram um novo PDE. Algumas 
fizeram para um período de 02 anos, aí renovavam e faziam novamente. Mas o PPP 
permaneceu na escola, inclusive com essa eleição para gestores, era critério a escola 
ter o PPP, para continuar (Repr. da GRE, entrevistada em 15.01.2008).  

 

 Algumas escolas atualizaram o seu PDE após 02 anos. Em 2005, a SEDUC impôs que 

o PDE fosse construído a partir do manual do EDUQ, como já mencionado  no capítulo 

anterior. Em 2006, o Fundescola retoma a exigência do PDE nas escolas, sobretudo para 

aquelas que foram selecionadas a receber recursos na nova etapa.  

 

A exigência de elaboração do PDE, em cada escola, não foi algo único dessa região, 

ao contrário, foi uma condição que estava prevista em resolução própria do FNDE, quando 

instituiu o planejamento estratégico da escola, como eixo de sua política.  Além disso, 

determina o FNDE que os financiamentos de qualquer outra fonte deveriam ser citados neste 

Plano. O PDE é nesse sentido, o centro da política do Fundescola157. 

  

                                                 
156 A elaboração do PDE, segundo o Fundescola deveria ser realizada para um período de 04 anos. 
157 (Art. 3º parágrafo 3º) As escolas que adotarem o PDE deverão, quando de sua elaboração, explicitar as 
origens dos recursos disponíveis para sua implementação, compreendidos os recursos próprios, os originários do 
município ou estado aos quais estejam vinculadas administrativamente e os recebidos á conta do PDDE, 
inclusive aqueles destinados à implementação do PAPE e/ou PME. (BRASIL/ FNDE, 2006C). 
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  Em paralelo ao processo de adesão ao PDE, as unidades escolares deveriam instituir 

a UEx. Juntando a expectativa de se receber recursos para escola com a experiência que as 

escolas vinham construindo para a formação do conselho escolar, o modelo dessas 

organizações seguiu, inicialmente, a formação de um colegiado.  

 

Assim, pode-se observar que algumas escolas imaginavam a UEx, como um conselho 

financeiro para gerir recursos que fossem destinados.  Na prática, no entanto, dado à escassez 

e ao atraso dos recursos a UEx configurou-se como um pequeno grupo de pessoas que, na 

escola, deveria realizar ‘compras’. Os recursos recebidos foram considerados irrisórios, frente 

às necessidades históricas que se vêm acumulando na instituição escolar. Misturavam-se, 

nesse sentido, recursos públicos com uma forma de controle privado, transferindo-se a 

burocracia estatal para a sociedade civil. 

 

A UEx requereu, na prática, entre outros aspectos, uma série de procedimentos 

burocráticos formais, que foram acrescentados à escola, tais como: Abertura de conta 

bancária, utilizando-se do CPF do titular da UEx, processo de compras com a realização de 

processo de tomada de preços,  prestação de contas, repercussão de rendimentos em nome do 

representante da comissão junto a Receita Federal, entre outros158.  

    

   Independente da exigência ou não da GRE, pela elaboração do PDE nas escolas, após 

2002, a UEx se instalou nessas unidades, como uma representante fiel do discurso de ‘gestão 

descentralizada’ defendida pelo BM e difundida pelo Fundescola.   

 

 As críticas que fizeram as escolas, acerca da UEx, indicam dois aspectos iniciais: O 

primeiro quanto à contribuição da UEx para a autonomia da escola e o segundo, quanto à 

sobreposição em relação às funções do conselho escolar. No  primeiro, a negação de que a 

UEx significou a tão anunciada autonomia em torno da decisão dos rumos da escola, se 

respalda, inicialmente, no argumento de que, se a autonomia pregada pelo Fundescola se 

origina na definição da utilização dos recursos, nesse caso, eles já chegam ‘carimbados’ e  

ainda são insuficientes para necessidades que a escola tem naquele momento. Percebeu-se, 

                                                 
158 O próprio Manual do PDDE alerta, nas suas recomendações, que a UEx tem obrigações legais, dentre as 
quais: apresentar anualmente a declaração de isenção do imposto de Renda Pessoa Jurídica ao órgão local da 
Receita Federal e a Relação Anual de Informações Sociais  (RAIS) Negativa ao Ministério do Trabalho, sob 
pena de multa e outras penalidades. (MEC/FNDE/PDDE, 2004). 
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assim, que é pouco significativo o nível de influência que o uso desse recurso provoca no 

interior da escola, como menciona um entrevistado. 

 
  

Já temos a UEX. O dinheiro enviado pelo PDE geralmente vai para a UEX. O 
presidente da UEX que tem que organizar vê onde é que vai gastar, quais são as 
prioridades daquelas ações daquelas metas ali, o que é que tem mais prioridade, 
porque a gente coloca um “monte” de prioridades só que daquele “monte” ainda tem 
unas que são mais do que outras (Escola3b). 

 

 
 

 O segundo aspecto relaciona-se à cultura da UEx na escola, revelando que ela 

confunde o papel e a identidade dos conselhos, na medida em que as mesmas pessoas, no 

geral, o mesmo colegiado realiza funções administrativas de natureza financeira, por vezes 

dispersando a atenção de grandes questões de natureza pedagógica. Nesse sentido, essa 

prática termina por desmobilizar e diminuir a atenção dos conselhos, confundindo os papéis. 

 
 

 Faz-se necessário também, mencionar que não foi possível, no decorrer da análise dos 

textos e das entrevistas, observar qualquer alteração, em decorrência da UEx, que 

possibilitasse um maior aprofundamento da necessária participação dos pais na escola, como 

mencionado pelo entrevistado a seguir:  

 

Não há envolvimento dos pais nessa avaliação porque é aquela questão: os pais estão 
muito descomprometidos com a educação dos filhos, pouquíssimos pais vêm à escola, 
por mais que a gente convide, promova reuniões com prendas, com lanches, eles não 
participam e quando vêm são os pais dos alunos que mais dão trabalho 
(Escolac3). 

 

A razão em torno da qual a UEx tenta mobilizar representantes da comunidade escolar 

é a necessidade de definição de prioridades na utilização dos recursos, quando esses chegam à 

escola. Portanto, uma ou duas vezes por ano, com estrito objetivo de definir o que comprar 

prioritariamente. Essa ação, no entanto, pesa sempre sobre o gestor responsável por assinar 

levantamento de preços, prestação de contas, idas e vindas para consulta a GRE, além de toda 

burocracia em todo o processo (adesão, treinamento, elaboração, prestação de contas), junto 

aos técnicos da COEP. 

 
  

Como mencionado, até 2006, os recursos que chegaram às escolas desta região, 

oriundos do Fundescola, vinham pelo PDDE, atrelados à elaboração do PDE. Recursos 
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destinados do PDE para esta região, a primeira notícia só chegou em novembro de 2006.  

Naquela ocasião a GRE foi convocada para uma primeira formação com o Fundescola, de 

modo a capacitar diretores e/ou coordenadores do PDE, para que eles assumissem o processo 

de elaboração do planejamento estratégico na sua escola, como explica a representante da 

GRE: 

 
O PDE passou este período todo na nossa região, ele só iniciou financiamento em 
novembro de 2006, essa regional participou da primeira formação com o Fundescola 
sobre o PDE. Veio o pessoal de Brasília, nós técnicos da regional fomos convidados 
para formação sobre o PDE via Fundescola, que tem o financiamento (Repr. da GRE 
entr. em 15.01.2008). 

 

  A inclusão dessa região como critério de atendimento prioritário no PDE se deu por 

decisão ministerial, que considerou a necessidade de incluir nas ações do Fundescola III, as 

regiões com menor IDH. Acendeu-se assim, a perspectiva de financiamento nesta região, de 

35 das 62 escolas atualmente existentes na rede estadual, na região da Mata Norte. 

 

No conjunto dessas 35 escolas que foram selecionadas,  temos algumas escolas 
municipais também. Mas totalizando a nossa regional, nós temos 62 escolas, nós 
ficamos com quase 35 escolas de fora. Em 2008 entraram mais algumas, que vão 
participar da formação em junho, pelo Fundescola aqui em Carpina (Repr. da GRE 
entr. em 15.01.2008). 

 

O primeiro passo para a implementação foi a realização de um novo processo de 

capacitação oferecido às escolas pelo Fundescola. Nessa etapa de treinamento buscou-se, não 

apenas, uma preparação técnica para elaboração do planejamento estratégico, mas também, 

uma condição política de convencimento das lideranças da escola, no sentido de garantir a 

adesão ao PDE.  

 

 No primeiro aspecto, priorizou-se, sobretudo a difusão de conhecimentos técnicos de 

como elaborar o PDE, de modo a subsidiar as lideranças das escolas no sentido de motivar 

equipes para o PDE, que viriam a se responsabilizar pela elaboração do plano de melhoria, 

pelo processo de compras, e pela prestação de contas dos recursos que a escola receberia do 

FNDE. Esse processo foi detalhado pela representante da GRE, do seguinte modo: 

 

Em 2007, teve essa formação para as 35 escolas que participaram e elas tinham  que 
fazer toda a argumentação do PDE e colocar, dentro do PDE, o PME, tinha que 
colocar o responsável pelas ações; tinha que fazer  tudo aquilo ali. As escolas 
participaram de uma formação sobre a metodologia do PDE. Além da regional 
participar, as escolas também foram formadas pelo próprio grupo do Fundescola, não 
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foi só o técnico da regional que participou, a escola também participou (Repr. da GRE 
entr. em 15.01.2008). 

 

 

 No segundo aspecto, a ênfase foi o convencimento de lideranças, exigindo-se que 

cada participante fosse capaz de convencer, em uma semana, os colegas professores e demais 

membros da escola, sobre a validade do PDE e ao mesmo tempo, capaz de formar equipes a 

serem responsabilizadas pelos projetos que dele surgiriam. A COEP chegou a afirmar que, na 

prática, os assessores do Fundescola reuniam as lideranças das escolas e depois davam uma 

semana para que elas convencessem professores de que o PDE era bom para a escola. Caso, 

no decorrer desse período, não trouxessem uma proposta de organização da equipe, aquela 

escola já estaria fora do financiamento.  

 

Na prática, foi observado que o volume de informações burocráticas exigidas pelo 

PDE é extremamente longo para o que se propõe, mesmo porque a escola, por si só, compõe 

uma realidade de natureza pedagógica, extensiva e complexa, sobre a qual o PDE não faz a 

menção necessária. Assim, pode-se considerar que, por si só, as condições de controle 

burocrático, postas pelo Fundescola a serem cumpridas pela escola não eram fáceis. Algumas 

escolas, possivelmente, devem ter buscado alguma assessoria ou ‘copiariam’, para poder 

preencher todos os formulários necessários. Sobre isso, informou uma das escolas, que só foi 

possível ‘responder’ o PDE, quando buscou uma assessoria de um professor de uma 

universidade. Posteriormente ainda, esse projeto foi copiado ou adaptado por outras escolas 

da região que não estavam conseguindo concluir o preenchimento dos formulários159. 

 

 

4.3  A materialização da política do PDE na escola  
 

               Inicialmente, retoma-se o pressuposto de que a realidade que se busca 

compreender nesta pesquisa, sobre política educacional, sob o foco de discursos políticos, se 

dá em uma complexa rede de relações históricas e de regulações sociais em todos os níveis. 

Retomando o aporte teórico de Faiclough (2001), considera-se que um processo de mudança 

                                                 
159 Os formulários que são fornecidos pelo Fundescola para a elaboração do PDE são compostos de três volumes. 
O primeiro consiste na descrição da escola, na sua Missão, Visão e seus objetivos, bem como sua estrutura e seus 
princípios (administração, colegiados, grêmios, situação da escola, gestão da escola.). O segundo consta os 
formulários e a descrição da escola,  e o terceiro é o Plano de Melhoria da Escola. Somando tudo se chega a um 
número aproximado de 80 páginas.  
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social é fruto de ações críticas, inovadoras, apresentadas por sujeitos individuais ou 

coletivos, em resposta aos conflitos gerados no contexto de políticas. 

 

 Nesse sentido, admite-se que a materialização da política do PDE na escola, é 

resultante de um processo de regulação e que pode assumir uma formatação diferente da 

originalmente proposta pelo Fundescola.  Assim sendo, na análise procurou-se identificar, 

descrever e analisar como ela foi instituída no âmbito das escolas, que traços de mudanças 

foram deixados nos textos e que sentidos políticos vão se afirmando, seja em favor do 

mercado, ou em favor de uma sociedade democrática. 

 

Deve-se recordar inicialmente que, o PDE propõe ser uma estratégia voltada para 

aperfeiçoar a gestão da escola pública e melhorar a qualidade de ensino 

(BRASIL/MEC/FNDE/FUNDESCOLA, 2007, p. 1).  Essa intenção está também explicitada 

no modo como esse plano se constitui: “Um processo gerencial de planejamento estratégico 

que a escola desenvolve para a melhoria da qualidade do ensino, elaborado de modo 

participativo com a comunidade” (XAVIER & AMARAL SOBRINHO, 1999, p. 19). 

Observe-se que, na primeira formulação (1999), o discurso explicitava “um processo 

gerencial de planejamento estratégico”, em 2007, fala-se de “uma estratégia votada que 

aperfeiçoa a gestão”. Ambos os discursos insistem que, tanto o processo gerencial de 

planejamento, quanto a estratégia para aperfeiçoar a gestão visam em suma a mesma coisa, a 

melhoria da qualidade de ensino.     

 

       Partindo da abordagem teórico metodológica que se está a imprimir nesta 

investigação, que indica um caminho de análise do discurso presente nos textos políticos, 

buscou-se, inicialmente, no âmbito das escolas, textos elaborados a partir desta política. Este 

plano é elaborado a partir de um extenso documento, dividido em três distintas partes. A 

primeira, que é o documento principal, detalha a identificação da escola, o seu perfil, o seu 

histórico, a sua missão, os princípios filosóficos e educacionais que a orientam, a modalidade 

de ensino que é oferecida e suas características. A segunda e terceira parte é composta do 

anexo I e II. O anexo I descreve a escola nos aspectos de infra-estrutura física, o número de 

alunos, a situação da aprendizagem, os problemas que são observados. Define-se aí, os 

objetivos estratégicos e os critérios de eficácia para a escola. O anexo II detalha os objetivos 

definidos no anexo I, determinando quais ações serão realizadas e quando serão realizadas, 
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quais ações são financiáveis e quanto custa de onde vêm os recursos. Acrescentam-se aí, as 

metas a alcançar em cada ano. 

  

No processo de análise, partiu-se inicialmente desse conjunto de documentos, 

considerando que eles são significativos como elementos textuais discursivos e incorporam o 

processo formal da política, e podem ter recebido, na sua formulação, uma influencia direta de 

membros da escola, de suas concepções, no decorrer do processo de elaboração. Assim, 

enquanto apontam dados da escola, também podem traduzir uma releitura da política. Esses 

textos são, nesse sentido, marcos importantes de referência discursiva de interesse para esta 

investigação.  

 

Assim sendo, para efeito de análise, priorizou-se no conjunto desses documentos os 

seguintes aspectos: O diagnóstico, como e o que realiza, elabora acerca da situação de cada 

escola; o que propõe em termos de objetivos, ações e metas para sua melhoria a curto e médio 

prazo; quem é responsabilizado e como é responsabilizado pela realização das metas de 

melhoria da escola.  

 

Nesse contexto, no que se refere ao aspecto do diagnóstico que o PDE faz da escola, 

deve-se considerar que a sua elaboração é realizada a partir de um questionário pré-

estabelecido pelo Fundescola. Através dele, visa-se aferir o nível de adequação das condições 

da escola, a partir de indicadores definidos previamente por esse fundo, como determinantes 

da ‘eficácia escolar’160.   

 

A síntese da análise situacional faz uma leitura dos resultados da análise estratégia da 

escola, de modo a relacionar as combinações das situações que se apresentam com alta 

interação, por um lado, como Força e por outro, consideradas como Oportunidade. 

 

                                                 
160 Deve-se salientar que o formulário II do PDE, apresenta um questionário de avaliação da eficácia escolar. 
Essa avaliação considera aspectos como a organização do currículo, a organização do tempo, estratégias de 
ensino, a freqüência dos deveres de casa, disponibilidade dos recursos pedagógicos, a avaliação do rendimento 
dos alunos.  
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Na tabela a seguir procurou-se resumir a leitura formulada pelo PDE em cada escola 

pesquisada, acerca de sua situação, ou como se afirma, no vocabulário do PDE, a leitura da 

eficácia escolar, realizada no processo de planejamento estratégico. 

 

Quadro 08 – Diagnóstico: Eficácia escolar elaborado no PDE 

 
Eficácia da 
escola 
 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

Diagnóstico da 
eficácia da 
escola 
elaborado no 
PDE em cada 
escola. 

  
 
Falta envolvimento da 
família na 
aprendizagem; 
 

 
Elevado índice de 
reprovação nas 5ªs e 6ªs 
séries; 

  
Pouca interação da 
família com a escola; 
 

  O Currículo ainda não 
articulado com a 
realidade local e 
nacional; 
 

Desarticulação família-
escola; 
 

 Ausência de educadores 
de apoio e coordenador 
pedagógico; 
 

 Falta acompanhamento 
psicológico e 
orientação 
educacional; 
 

Indisciplina; 
 

Elevado índice de 
evasão; 
 

 O currículo ainda não 
articulado com a 
realidade local e 
nacional; 
 

Falta de segurança; 
 

Incerteza da freqüência 
de transporte escolar em 
virtude do alunado ser 
60% da zona rural; 
 

 A direção não dispõe 
de tempo para um 
acompanhamento 
sistemático da 
proposta pedagógica; 
 

Falta de assiduidade dos 
alunos; 
 

Comunidade com alto 
índice de violência; 
 

  O contato com a 
família dos alunos não 
atende as expectativas 
da escola e da proposta 
pedagógica; 
 

Falta de equipamento de 
vídeo; 
 

Diminuição da verba da 
UEx para manutenção da 
escola;  
 

 O envolvimento da 
comunidade na 
proposta pedagógica é 
acanhado; 

Falta de equipamento e 
mobiliário para os 
laboratórios de ciências e 
informática; 
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Eficácia da 
escola 
 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

  

 Falta de 
acompanhamento 
psicológico e de 
orientação 
educacional; 

Falta de equipamento 
para a tele-sala; 
 

 

  Falta de uma quadra de 
esportes; 
 

 

  Falta de mobiliário para 
a biblioteca; 
 

 

  Elevado índice de evasão 
escolar no ensino 
fundamental; 
 

 

  Distorção idade-série;  
 

 

  

     Ao observar os aspectos referidos na tabela acima apresentada, se percebe que a 

leitura situacional, realizada a partir dessa metodologia de planejamento estratégico, evidencia 

situações relacionadas ao interior da escola e que, supostamente, conforme os indicadores de 

eficácia escolar determinariam o resultado da aprendizagem em sala de aula. A razão desse 

olhar pode está sendo influenciada pela concepção do Fundescola, que insiste em direcionar o 

foco do processo de gestão apenas no ‘produto’ da escola, ou seja, nos condicionantes e nos 

resultados da sala de aula.  

 

Esse é um enfoque unicamente gerencial, limitado e que não dá conta da 

complexidade que está em torno da função social e pedagógica que tem a escola na sociedade. 

Apenas permite enxergar fatores relacionados a condições internas da escola, que, nesta 

política, são apresentadas como determinantes das condições de aprendizagem. São essas 

condições que o PDE traduz como eficácia operacional, em vista da qualidade do ‘produto’ 

que o cliente busca na escola, a aprendizagem. 
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Não há, nesse diagnóstico, questões relacionadas à necessidade de formação de 

professores e técnicos, por exemplo, nem mesmo referente a questões das dimensões do 

trabalho pedagógico.   

 

 As escolas, nesse sentido, repetem, no diagnóstico de seu PDE, o discurso que o 

Fudescola quer ouvir, reforçando a idéia de que a aprendizagem dos alunos está de baixo 

nível, causada por fatores como: A falta da presença da família, a não articulação do currículo 

com a realidade social, a falta de acompanhamento psicológico, a violência, a indisciplina, a 

falta de equipamento pedagógico, a evasão, a falta de quadra para esportes, a ausência do 

diretor ou do coordenador e a falta de verba, entre outros.  

 

   Outra ordem de fatores que aparecem nesse diagnóstico tem relação direta com as 

condições operacionais, sejam relacionados a questões externas, tais como: A família e a 

comunidade, ou as condições internas de operacionalização, tais como: a indisciplina, a 

violência, o currículo, os equipamentos, a quadra de esportes, diretor/coordenador. Faz-se 

referência, ainda, a problemas relacionados a outros indicadores de ‘qualidade’ do ‘produto’, 

a aprendizagem, tais como: A distorção idade/série, evasão e a repetência. 

 

Como se observa, o diagnóstico da escola realizado pelo PDE se traduz em uma leitura 

direcionada para um suposto processo de melhoria das condições de ‘efetividade’ do 

‘produto’ da escola, mensurando, em tese, sua eficácia como uma organização gerencial que 

deve garantir o produto, a aprendizagem. Reafirma-se um discurso neoliberal em torno da 

realidade escolar, que enxerga unicamente os problemas da escola, como resultante de falhas 

administrativas e operacionais, supostamente determinantes do processo de aprendizagem do 

aluno.  

 

As causas dos problemas da escola são, desse modo, estruturadas pelo PDE como 

localizadas dentro da escola. Não são mencionadas, por exemplo, questões históricas da 

política educacional que, mesmo ‘fora’ da escola, tem uma repercussão direta na qualidade 

escolar. Não buscaram questionar as origens dos problemas, mas apenas buscaram tornar as 

atividades propostas mais agradáveis.  
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É esse diagnóstico que, conforme a metodologia de elaboração do PDE, vai justificar a 

concepção dos objetivos estratégicos para cada escola.  Na tabela a seguir, descrevem-se esses 

objetivos, buscando entender como este Plano projeta um processo, em tese, de melhoria para 

a política de ensino na escola. 

 

Quadro 09 - Objetivos elaborados no PDE para a melhoria da escola 

Objetivos da 
escola 
 no PDE 
 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

Propostas para 
resolver os 
problemas 
da Escola  
 PDE 

1. Promover uma 
gestão escolar com 
melhoria da infra-
estrutura da escola; 
 
 

1. Elevar o desempenho 
e o nível cultural do 
corpo discente; 
 

 1. Oferecer uma 
educação de qualidade 
diminuindo o índice 
geral de evasão e 
reprovação; 
 

  2. Assegurar a merenda 
escolar para todos os 
alunos do Ensino 
Fundamental; 
 

2. Melhorar o processo 
de ensino-aprendizagem; 
 

 2. Fortalecer a 
participação dos pais e 
comunidade na escola; 

 3. Promover uma gestão 
escolar com maior 
envolvimento da 
comunidade escolar no 
Processo Político 
pedagógico; 
 

3. Fortalecer a 
integração escola-
família-comunidade; 
 

3. Dinamizar a gestão 
escolar; 
 

 4. Promover a melhoria 
do desempenho 
acadêmico; 
 

4. Fortalecer e 
modernizar a gestão 
escolar; 
 

4. Conscientizar o corpo 
discente sobre seus 
deveres, direitos e 
regulamento da escola; 
 

 5. Promover uma gestão 
educacional com maior 
envolvimento da 
comunidade escolar no 
Processo Político 
Pedagógico 
 

5. Promover a formação 
continuada do corpo 
docente e pessoal 
técnico; 
 

5.  Melhorar o processo 
de ensino-aprendizagem; 
 

 6. Promover uma escola 
para todos 

6. Atender a necessidade 
da comunidade escolar 
corrigindo a distorção 
idade série; 
 

6. Elevar o desempenho 
da escola; 
 

  7. Melhorar o 
comportamento e o 
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Objetivos da 
escola 
 no PDE 
 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

desempenho do aluno 
através de atividades 
dinâmicas, criativas e 
inovadoras diminuindo o 
índice de indisciplina e 
desinteresse pelos 
estudos; 

 

 

Como é possível observar, a descrição dos objetivos estratégicos propostos em cada 

PDE, traduz por um lado uma linguagem genérica.  Por outro, as escolas repetem o discurso 

gerencial presente nos textos oficiais da política do PDE. São objetivos direcionados pelo 

manual do PDE. Reafirmam o discurso do PDE, de que a solução para elevar a eficácia 

escolar está no processo de gestão da escola. O discurso vai mais além, não só a gestão, mas a 

modernização da gestão. Isso significa a defesa de um modelo de gestão gerencial pautado 

pelo princípio da descentralização administrativa, ou como aqui já foi referido, na 

responsabilização da sociedade civil pela gestão dos recursos e pelos ‘resultados’ da escola.  

 

 Deve-se considerar que o Fundescola defende um modelo de melhoria da qualidade 

da escola, que é mensurado apenas pelo resultado de desempenho do aluno. É nesse sentido 

que o discurso político, reafirmado na defesa da modernização da gestão, pode ser traduzido 

pela melhoria no desempenho do aluno e pela formação dos professores para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Numa leitura descuidada, poder-se-ia até dizer que esses objetivos se coadunam com 

os anseios de toda escola pública, sobretudo, as da rede estadual de Pernambuco que tem 

enfrentado, historicamente, sérias dificuldades, espelhadas nos preocupantes índices obtidos 

nas avaliações da educação nacional161.  Esses objetivos parecem falar de problemas 

históricos enfrentados pela escola, como, por exemplo, a falta de recursos mínimos para 

manutenção material de suas instalações. Como bem afirmou uma entrevistada, os objetivos 

do PDE batem (em parte) com o que as escolas desejam. 

 

                                                 
161 O Fundescola se apóia em índices do SAEB. 
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A proposta do PDE é melhorar a educação na escola, melhorar a aprendizagem, 
melhorar o trabalho integrado dos professores, alunos, funcionários, pais, a proposta 
na verdade é essa: promover o bem-estar e o melhor desenvolvimento da escola. A 
maior parte dos objetivos do PDE batem com os da escola, as metas que a gente 
propõe, temos atingido - não todas”  (Escola3c). 

 

Deve-se atentar, no entanto, para a questão política que está por trás desse discurso. 

Um dado significativo do ponto de vista ideológico é que o PDE leva os agentes da escola a 

concluírem que muitas das ações decorrentes desses objetivos, ou seja, que as ações de 

melhoria da escola, na sua maioria, não precisam de financiamento. E, por outro lado, conclui, 

equivocadamente, que todas as ações para melhoria da escola demandam, sobretudo, decisões 

gerenciais no interior da escola. Desse modo volta-se à idéia de que ‘o problema da escola não 

é falta de recursos, e sim a falta de gerenciamento dos recursos’162.  

 
 Foi possível inferir, no entanto, que os agentes entrevistados, de outro modo, não 

estão convencidos de que o PDE traduz uma forma de gestão adequada à escola. Nenhum 

depoimento, no decorrer das entrevistas, referiu-se diretamente ao PDE como uma prática 

adequada de gestão escolar. Mas, associam os entrevistados o PDE à idéia, mesmo que ainda 

não muito clara, de necessidade de um planejamento das ações da escola, como um modo de 

organizar, dá uma direção, repensar as ações, enfim, definir que ações realizarem. Assim 

afirmam: 

 

O objetivo do PDE é direcionar o caminho da escola, os rumos que a escola deve 
seguir, até porque para conseguir alguma coisa para a escola, esta parte burocrática 
precisa está organizada. Dá certo direcionamento, não ficar aquela coisa tão solta. 
(Escola1a) 
 

 
Repensar todas as ações políticas-pedagógicas da escola, é um momento de reflexão e 
de replanejamento de todas as ações, de forma sistematizada, de forma coordenada, 
eu acho que é um momento de reflexão e de planejar (Escola4).  

 
E definir mesmo as ações porque se não fica sem um roteiro, pra seguir, é tipo uma 
agenda você for planejar que eu e você tem que fazer quando você abrir a agenda 
você ta vendo ali: o que tem que ser feito, o que falta o que é que não fez, você vai 
refletir porque é que não fez, e quando não se tem fica uma coisa muito solta 
(Escola4).   

 

 

                                                 
162 A maior parte dos recursos (80%) do Fundescola é destinada a fatores físicos e materiais, como construção e 
reforma, compra de materiais e equipamentos escolares. 
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Mesmo identificando o PDE com uma idéia de planejamento, pode-se perceber, nas 

entrevistas, que há uma diferenciação na concepção dessa função na gestão da escola. A 

diferenciação é dada ao objeto do planejamento: são distinguidas questões educacionais de 

questões de qualidade de gestão. Aponta-se aí que há um limite, ou mesmo duas categorias de 

planejamento: o planejamento de natureza educacional e o planejamento relacionado a 

questões das rotinas de gestão interna da escola.  

 

 

Organizar as idéias, o que você quer como escola, o que eu quero como escola. Aí 
eu vou ter isso a partir de que? PDE. Por que ali está colocado todas as diretrizes do 
que eu quero conseguir desde a questão de qualidade, etc., até metas  futuras 
também, as questões educacionais. (Escola1c). 

 
 

 

 Na verdade essa diferenciação não se faz tão rapidamente, por que elas mantêm entre 

si, e no contexto desta política, uma relação contraditória. Assim pode-se falar de uma 

primeira categoria de planejamento, que menciona a questão educacional, referindo-se à 

adequação dos ambientes físicos, as condições para realizar as atividades pedagógicas e as 

relações pedagógicas que se travam na sala de aula entre professores e alunos, além da 

finalidade social da educação.  

 

Uma segunda categoria carrega o sentido de planejamento, centrado nos aspectos 

gerenciais da escola, ou seja, o grau de efetividade na utilização dos recursos, a administração 

dos materiais na sala de aula, o índice na avaliação nacional. Nessa concepção de 

planejamento está em jogo a racionalidade e a eficácia na utilização dos meios para a 

consecução do produto institucional, a aprendizagem do aluno.  

 

Não são apenas duas categorias de planejamento, mas duas concepções de escola e de 

política de educação. Por outro lado, estão implícitas diferentes concepções de Estado e de 

relações entre Estado e sociedade. Essa questão merece um maior aprofundamento nos 

próximos sub-itens.  

 

 O modelo de planejamento posto pela política do PDE inseriu, nas escolas 

investigadas, um modo de planejamento que enfatiza o modelo da racionalização e da 
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modernização gerencial, colocando em pauta os interesses do Banco Mundial, disseminados 

na política que desencadeou a reforma administrativa do Estado brasileiro a partir de 1995, 

representados no modelo de descentralização como princípio norteador da gestão pública.  

 

Em contraposição à neutralidade afirmada por defensores desse modelo de 

planejamento, observou-se que a materialização desta política, no espaço local, contribuiu 

para reproduzir no planejamento da escola, o discurso do PDE. Nesse sentido, o PDE não 

tornou possível a ampliação de espaços para pensar e defender uma visão ampliada acerca da 

complexidade de relações que se travam na escola, sobretudo acerca de sua função 

pedagógica.  

 
      

 Imprime-se nos documentos do PDE uma concepção de descentralização na 

perspectiva de processo de delegação, no qual, funções da administração direta ou mesmo da 

administração indireta, são passadas de uma esfera mais abrangente para uma esfera menos 

abrangente e do Estado para a sociedade civil. (LORDÊLO, 2001).   

 

   Descentralização sob o ideário neoliberal e que acompanha a política do PDE é 

difundida como um processo de devolução, na medida em que há uma entrega, ou mesmo 

uma transferência completa da posse das escolas aos níveis inferiores do governo ou ao setor 

privado, incluindo a responsabilização pela receita e pelo controle do processo educativo 

(Ibidem). 

 

 Nessa perspectiva foi observado que o modelo de gestão defendido pelo PDE, em 

todo o seu percurso, tem, por trás, um modelo de ‘identidade’ para a escola, similar a uma 

organização empresarial. Características desse modo de gestão foram valorizadas por essa 

política, conforme consta no Manual do PDE (1999), afirmando a necessidade de um modo de 

gestão que traduza dinamismo, compromisso, serviço ao aluno e prestação de contas. Essas 

características traduzem uma concepção de escola e de identidade de escola que tenta se 

justificar pelos pressupostos de que a escola é uma organização que tem clientes a servir, deve 

ser gerida por princípios da gestão privada, tem a sua autonomia para decidir o que fazer e 

como fazer para realizar suas metas, elabora o seu planejamento e sua visão estratégica e 

mantém formas de controle do processo interno, através da UEx e o controle externo da 

qualidade do seu produto, medido na aprendizagem dos alunos.     
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Nesta perspectiva, foi observado que este Plano, em sua concepção empírica, 

significou: o plano da ação pedagógica, o plano da qualidade, o plano da participação e o 

plano do financiamento163. Essas dimensões alcançadas pelo PDE foram identificadas a partir 

da formulação dos objetivos propostos pelas escolas, como descritos a seguir: 

 

No plano da ação pedagógica, foram mencionados objetivos voltados a promover uma 

gestão escolar com maior envolvimento da comunidade escolar no processo político 

pedagógico, promover a formação continuada do corpo docente e pessoal técnico, melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

  

Os objetivos do PDE que se referem a questão da qualidade do ensino afirmam: 

Promover a melhoria do desempenho acadêmico; promover uma escola para todos; elevar o 

desempenho e o nível cultural do corpo discente; melhorar o processo de ensino-

aprendizagem; fortalecer a integração escola-família-comunidade; atender à necessidade da 

comunidade escolar, corrigindo a distorção idade série; melhorar o comportamento e o 

desempenho do aluno, através de atividades dinâmicas, criativas e inovadoras, diminuindo o 

índice de indisciplina e desinteresse pelos estudos; oferecer uma educação de qualidade, 

diminuindo o índice geral de evasão e reprovação; dinamizar a gestão escolar; conscientizar o 

corpo discente sobre seus deveres, direitos e regulamento da escola; elevar o desempenho da 

escola. 

  

No plano da participação, são indicados objetivos como: Promover uma gestão 

educacional com maior envolvimento da comunidade escolar no Processo Político 

Pedagógico; fortalecer e modernizar a gestão escolar; fortalecer a participação dos pais e da 

comunidade na escola. 

 

 E finalmente, no plano do financiamento, aponta-se os objetivos de: Assegurar a 

merenda escolar para todos os alunos do Ensino Fundamental; e promover uma gestão escolar 

com melhoria da infra-estrutura da escola; 

  

                                                 
163 Esta formulação é aqui utilizada, apenas para revelar uma relação que se observou no discurso da política 
com a gestão escolar, frente as dimensões de organização e autonomia. 
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  Essas categorias empíricas, aqui mencionadas, foram percebidas a partir de diferentes 

modos de relação com a política do PDE. O plano da ação pedagógica faz uma intercessão na 

política do PDE, enquanto política de planejamento, diferente no foco e contrária a concepção 

metodológica. Enquanto o PDE insiste em focar a sala de aula e as questões internas de 

natureza administrativa, o PPP propõe direcionar o foco nas relações e nas condições da 

prática pedagógica, dentro e fora da escola. 

 

   A questão da qualidade é o fator mais repetido como retórica de justificativa para 

realizar ações voltadas à gestão da escola. Também essa categoria empírica, traduz um forte 

foco de disputa na prática discursiva em torno de concepções.  

 

A estratégia da descentralização na gestão se apresenta como um processo de 

participação. Esse conceito vai sofrer, ao longo do processo de política, profunda re-

significação na descrição dos discursos. Essa categoria empírica do plano, o financiamento, é 

resultado de uma inferência que é possível fazer através da leitura e análise dos documentos e 

de modo particular da fala dos entrevistados. Ela reflete de um lado, o avanço rápido da 

política, vinculado ao apelo do financiamento, e, de outro, uma contradição,  a certeza de que 

os recursos do Fundescola são insatisfatórios para as necessidades históricas da instituição 

escolar. 

 

Nos sub-itens a seguir procura-se analisar os aspectos políticos inerentes a essas 

categorias, mantendo-se sempre uma relação direta com as categorias teóricas que balizam 

este estudo. Para evidenciar a prática discursiva presente em torno dessas categorias, utilizou-

se como dados, além do PDE, o PPP e as entrevistas, de modo a compreender, no decorrer do 

processo de política, a disputa de concepções e a direção que estas políticas foram tomando 

no âmbito das escolas. 

 

 

4.3.1 Uma relação de sobreposição do PDE ao PPP 
 

  

  A gestão democrática da escola já é um tema pertinente ao marco regulatório legal da 

educação no Brasil. A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo dedicado à educação, 
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estabelece como um dos princípios orientadores, a gestão democrática dos sistemas de ensino 

público e a igualdade de condições de acesso à escola e garantia de padrão de qualidade. 

 Também a LDB (1996) orienta um processo de autonomia na organização e no 

funcionamento da escola, no sentido de que ela elabore seu próprio caminho educativo, dentro 

de seu Projeto Político Pedagógico164.  Assim sendo, o PPP visa, entre outros, valorizar 

iniciativas inovadoras, orientadas por valores, considerando vivências e sentimentos, 

condições de vida e de trabalho, cultura e qualificação dos professores (FONSECA, 2003). 

 Na história recente da política pública de educação em Pernambuco, como se 

observou nesta investigação, a Secretaria de Educação desenvolveu, em diferentes governos, 

uma série de ações para disseminar na escola essa política. Entre outros aspectos, essas ações 

contribuíram para que cada escola aprofunde sua autonomia, a partir da elaboração colegiada 

de um planejamento que articule as ações pedagógicas, vinculando-as a princípios gerais da 

política de educação estadual165.  

 

  Ao analisar o PPP de cada escola, pode-se perceber, inicialmente, que se trata de um 

texto diferente do PDE, na medida em que menciona elementos relacionados a dimensões da 

ação pedagógica e apresenta-se como uma tentativa de, em cada escola, realizar uma leitura 

política de modo a articular valores e princípios em torno do processo educativo.  

 

 Assim, o PPP, mesmo que elaborado no mesmo período que o PDE, parece falar de 

outra escola, que não a referida no Plano, a começar pela elaboração do ‘diagnóstico’166.  No 

aspecto diagnóstico, deve-se ressaltar, no entanto, que, apenas uma escola, a escola1, 

apresentou, no seu PPP, um diagnóstico formal acerca da situação escolar. Percebeu-se, no 

entanto, que as demais escolas pesquisadas fazem um diagnóstico, mesmo que de modo 

indireto, considerando que formulam seus objetivos e ações pedagógicas, como se estivessem 

indicando possíveis correções ou novas ações, para melhorar a prática pedagógica no 
                                                 
164 No capítulo em que se refere à educação, a Constituição Federal de 1988,  estabelece como um dos princípios 
orientadores a gestão democrática dos sistemas de ensino público e a igualdade de condições de acesso à escola e 
garantia de padrão de qualidade. A necessidade de elaboração do PPP foi incluída na LDB de 1996, no inciso I 
do artigo 13. Por outro lado também o Plano Nacional de Educação (Brasil, 2001) afirma a necessidade de uma 
proposta escolar autônoma, ressaltando a importância da participação dos profissionais da educação e da 
comunidade escolar em conselhos. 
165 Alguns aspectos dessa política foram mencionados no capítulo 03. 
166 Deve-se lembrar que as escolas da rede estadual foram obrigadas a elaborar o PPP, como condição política-

burocrática para o financiamento dos programas do Fundescola. 
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ambiente escolar. Optou-se, no entanto, por citar apenas o diagnóstico que aparece 

formalmente no texto do PPP da escola1, conforme descrito na tabela a seguir. 

 

 

Quadro 10 – Diagnóstico da escola realizado no Projeto Político Pedagógico 

 
Diagnóstico 
da escola no 
PPP 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

Problemas 
identificados 
em cada 
escola pelo 
PPP 

Falta integração escola e 
universidade; 
 

Não relatou o diagnóstico 
de problemas no PPP. 

Não relatou o diagnóstico 
de problemas no PPP. 

  
Pouca utilização de 
recursos pedagógicos e 
tecnológicos; 
 

  
 
 

  
  

 Necessidade de 
preservação do 
patrimônio social e físico 
da escola; 
 

  

 Ausência de uma política 
de seleção, capacitação, 
desenvolvimento 
profissional e motivação 
do corpo docente e 
funcionários; 
 

  

  
Articulação da escola -
comunidade; 
 

  

  
Projeto Político 
pedagógico (falta diretriz 
de acompanhamento ao 
aluno); 
 

  

 

 

 Observe-se que o diagnóstico produzido pelo PPP, exceto o da escola1, se apresenta 

fraco, não faz referências, ou ao menos não sistematiza um diagnóstico sobre questões básicas 

da escola. Por outro lado, se comparado com ao diagnóstico anterior produzido pelo PDE, 
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para o caso da escola1, apenas um dado dessa escola se repete, aquele que se refere à 

necessidade de articulação da escola com a comunidade. Os demais elementos indicam que 

outras dimensões da realidade foram consideradas, que sinalizam aspirações da comunidade 

educativa na perspectiva da melhoria da qualidade da educação. 

 

O discurso apresentado no diagnóstico do PPP se dá na perspectiva de análise dos 

elementos mediadores da ação pedagógica, tais como: a relação da escola com a universidade, 

a utilização dos recursos didáticos e pedagógicos, o cuidado com o patrimônio social e físico, 

política de seleção e capacitação de pessoal e o acompanhamento das diretrizes do próprio 

PPP. 

 

  É possível inferir que PDE e PPP são, no mínimo, duas leituras, de diferentes 

perspectivas, acerca da realidade escolar. O diagnóstico do PDE apresenta uma leitura de 

natureza gerencial, com o foco na racionalização e na eficiência administrativa que se apóia 

na racionalização e na eficiência administrativa no nível interno da escola. A segunda 

apresenta-se como uma leitura que indica um interesse político em torno de questões que 

medeiam diretamente a prática pedagógica. Nesse último caso, a escola pode estar percebendo 

que, neles, está uma possibilidade de aprimorar as atividades pedagógicas e a relação entre os 

atores da prática pedagógica. 

 

 Essa segunda hipótese pode ser mais bem explicitada através das questões que o PPP 

se propõe resolver, conforme expresso na formulação dos objetivos de cada escola, como 

descritos a seguir.  

 

Quadro 11  – Objetivos da escola elaborados no PPP  

Objetivos 
da escola 
 no PPP 
 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

Objetivos 
propostos 
pelas 
escolas no 
PPP 

Elaboração e 
desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e 
extensão na escola, sob a 
orientação de professores 
da universidade; 

Ofertar um ensino de 
qualidade, possibilitando  
a construção individual e 
coletiva; 

Desenvolver um projeto de 
jardinagem, visando uma 
melhoria na ambientação do 
espaço físico escolar; 
 

 Instituir a prioridade da 
escola como campo de 
estágio e 
desenvolvimento de 

Planejar, acompanhar e 
avaliar a prática 
pedagógica do professor, 
assegurando um ensino 

Implantar uma horta 
escolar, valorizando o 
conhecimento de forma 
interdisciplinar; 
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Objetivos 
da escola 
 no PPP 
 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

práticas educativas 
inovadoras; 

mais eficaz, resgatando a 
auto-estima e o interesse 
do aluno em sua 
aprendizagem; 

 

 Elaborar o PPP bem 
como a sua implantação, 
sendo referendado por 
toda escola; 

 
Resgatar a escola como 
espaço de vida saudável 
e para o exercício da 
cidadania; 

 
Estimular a leitura através 
de contos, vivenciando-a de 
forma interdisciplinar; 
 

 Adequar horários da 
escola aos horários dos 
estágios curriculares, 
pesquisa, extensão e 
desenvolvimento de 
projetos; 

 
Reconhecer a realidade 
sócio-econômica do 
aluno como peça 
fundamental para o 
surgimento de um novo 
ser criativo, reflexivo, 
participativo e 
transformador da 
realidade;  

 
Vivenciar os conteúdos de 
forma lúdica, contribuindo 
para uma aprendizagem 
significativa e prazerosa; 
 

 Organização e 
sistematização de idéias 
que levem à elaboração e 
execução de projetos 
sociais; 

 
Conscientizar o educador 
da importância de sua 
formação escolar como 
cidadão transformador da 
sociedade; 

 
Promover o 
desenvolvimento cultural 
dos alunos; 
 

 Presença constante da 
direção na escola para 
apoiar a coordenação e 
estar mais próximo dos 
alunos e professores; 

 
Fortalecer a participação 
do aluno x escola em 
atividades junto à 
comunidade através de 
projetos de inclusão 
social; 

Destacar a importância dos 
direitos e deveres dos 
alunos para o bom 
funcionamento da 
instituição; 
 

 Maior participação de 
professores universitários 
em projetos, palestras e 
capacitações; 

Fortalecer a atuação de 
grupos em atividades 
culturais teatro, dança, 
grêmio; 

Promover a parceria com a 
TV Futura na realização 
dos projetos; 
 

 Visitas de 
acompanhamento e apoio 
pedagógico dos 
professores da 
universidade a escola; 

Organizar olimpíadas 
escolares internas que 
envolvam atividades 
culturais; 
 

Socializar produções de 
autoria dos alunos com a 
comunidade local e outras 
instituições; 
 

  
Realização de atividades 
e eventos integrados; 

Avaliar alunos através do 
conselho de classe e 
identificar precisamente 
suas dificuldades e 
propor recursos para a 
solução dos mesmos; 
 

Sensibilizar os pais quanto 
à importância de conhecer a 
estrutura e o funcionamento 
da escola, bem como o 
regimento e o PPP, 
participando ativamente dos 
eventos pedagógicos e 
festivos; 
 

 Divulgação dos trabalhos Qualificação e inclusão Promover eventos 
envolvendo as datas 
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Objetivos 
da escola 
 no PPP 
 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

realizados em ambas 
instituições, através de 
momentos de integração 
e relato de experiências; 

social comemorativas de forma 
que os educandos 
reconheçam a importância 
das contribuições e riquezas 
trazidas pela diversidade 
cultural; 
 

  Proferir palestras sobre 
temas atuais 
(transversais) e buscar 
apoio que criem 
condições de minimizar 
os problemas detectados; 

Considerar os valores gerais 
e unificadores que definam 
seu posicionamento em 
relação à dignidade da 
pessoa,  à igualdade de 
direitos, à participação e à 
corresponsabilidade de 
trabalhar pela efetivação do 
direito de todos à cidadania; 
 

  Organizar passeios 
culturais fortalecendo a 
teoria com a prática; 

Instrumentalizar os 
educadores para a aquisição 
e (re)adequação às novas 
formas de aprendizagem, às 
novas tecnologias e às 
exigências de um mundo 
globalizado; 

  Fortalecer a 
interdisciplinaridade no 
ensino fundamental e 
médio; 

 
Oferecer ações educativas e 
preventivas de modo que a 
comunidade escolar possa 
enxergar a escola como um 
local agradável de 
aprendizado e de troca de 
experiências; 
 

  Oferecer meios para 
elevar a auto-estima dos 
alunos; 

Promover oportunidade de 
formação continuada entre 
professores por áreas de 
conhecimento; 

  Buscar meios de 
integração entre a família 
e a escola; 

Promover eventos com 
maior participação dos 
alunos, assegurando o bem-
estar de toda a comunidade 
educativa; 

  Importar o curso normal 
médio, atendendo a 
demanda de alunos que 
se deslocam pra outras 
cidades em busca do 
mesmo; 

 
Envolver toda comunidade 
escolar na dinamização da 
pesquisa coletiva; 

    
Proporcionar ambiente 
agradável à pesquisa e 
empréstimo de livros à 
comunidade escolar; 

    
Vivenciar uma política 
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Objetivos 
da escola 
 no PPP 
 

 
Escola1 

 
Escola3 

 
Escola4 

pedagógica fundamentada  
na socialização e interação 
de práticas pedagógicas 
baseadas na pedagogia de 
projetos; 
 

   Fazer uso do conhecimento 
de física, Química e 
biologia para explicar o 
mundo natural e para 
planejar, executar e avaliar 
intervenções práticas; 
 

   Permitir que cada, aluno ou 
grupo, conduza o processo 
de aprendizagem, tomando 
decisões em função das 
respostas que o computador 
dá para suas ações; 
 

   Estimular e fortalecer a 
cognição e a dicotomia 
teoria x prática para 
desenvolvimento do 
processo ensino-
aprendizagem; 

    
Suprir a escola de jovens e 
adultos, decorrentes da não 
seriação escolar; 

 

 

 Em princípio, é possível observar que alguns objetivos são genéricos e não há uma 

indicação de que possam ser trabalhados. Por outro lado, há um dado de complexidade nos 

objetivos aqui mencionados no PPP de cada escola. Eles são postos numa relação direta com 

o contexto histórico/pedagógico particular vivido por cada escola. Traduzem uma concepção 

de educação e sociedade que cada uma dessas instituições consegue elaborar. Traduz, assim, 

uma visão mais ampla de escola do que o PDE, embora algumas questões sejam genéricas.  

 

Como se supõe, estão inseridos na construção do PPP, como princípios, um modelo de 

homem e de sociedade que se quer defender. Assim, cada Projeto pode até ter lutas comuns, 

políticas comuns, dificuldades comuns, mas, sobretudo uma especificidade, uma expectativa, 

problemas e, por outro lado, uma concepção de solução diferenciada. 
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 A cultura da escola foi, sem dúvida, o fator que mais influenciou o modo como o PDE 

foi absorvido ou não em cada escola. A depender dela, incluindo todos os seus complexos 

determinantes, a política foi ganhando uma tendência particular. Nesse sentido pode-se fazer 

as seguintes inferências:  

 

a) Nas escolas em que não havia uma significativa cultura de elaboração colegiada do 

Projeto Político Pedagógico, o planejamento estratégico transformou-se em ‘ponte’ para a sua 

formulação, como destaca o entrevistado a seguir: “As ações do projeto (PPP) foram baseadas 

nas metas do PDE. Foi feito a partir dele” (Escola3b). Percebe-se que, neste caso, talvez haja 

um entendimento equivocado acerca do PPP, permitindo que o PDE se torne o planejamento 

da escola.  

 
 

 A vinculação do financiamento do Fundescola à elaboração do PDE e do PPP,  a 

partir de 2003, pode ter contribuído para elevar a cultura de planejamento das atividades 

escolares de modo mais participativo, aumentando, mesmo que na ocasião, o nível de 

entrosamento da escola por meio da realização de reuniões e eventos, como menciona a fala a 

seguir: 

  
  
Mudou o lado humano, como eu vejo que é uma coisa mais lenta, pois é difícil 
trabalhar a consciência, eu digo que ele tem já alguma coisa, mas é lenta. A questão 
de entrosar a escola na comunidade, já vejo algum progresso, já há algum início, 
já participa de alguns eventos, de algumas reuniões e ainda tem mais eventos para 
participar (Escola1a). 

 

 
 

b) Uma segunda inferência, complementar a anterior, se refere à possibilidade de que 

o PDE tenha ocupado um espaço vazio na escola, deixado pela ausência de uma cultura de 

planejamento no âmbito da escola. Deve-se situar que o processo de elaboração do PDE, no 

que pese, por um lado, em um extenso número de tabelas a serem preenchidas, teve, por 

outro, um sabor de novidade, permitindo, por meio de uma lógica de processo, estabelecer, 

nos seus mecanismos técnicos, uma relação entre as diversas fases de sua elaboração. Esse 

modo muito técnico de planejar além de novidade, no ambiente escolar, em alguns casos, 

pode ter ‘encantado’ os agentes da escola que dele participaram. 

 
Na escola que não tem a cultura de planejamento, aí chegam e eles se encantam e 
acham maravilhoso. Agora o Planejamento estratégico não tem a fase da 
participação; ela é muito camuflada, a participação se reduz a uma tarjeta, chamam 
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aquilo de participação; Você coloca uma palavra, uma frase numa tarjeta e depois 
aquelas palavras são mobilizadas (Repr.do MEC/SECAD, entrevistada em 
24.01.2008).  
 
 

 Ficou, no início, a sensação de que, com o PDE, o poder de decisão sobre o uso dos 

recursos estava ‘democratizado’, compartilhado como mencionou a entrevista a seguir: 

 
Acho que muda muito essa questão de gerenciar a escola, eu acho que isso mudou 
muito e com isso é um processo, vai mudando aos poucos, cada vez mais vai sendo 
descentralizado o poder e esse poder vai sendo compartilhado com todas as 
pessoas (Escola4).  
 
 

A idéia de que o PDE era algo realmente adequado para gerenciar a escola, foi algo 

passageiro, não obteve uma longa duração, possivelmente pelo atraso dos recursos ou mesmo 

a falta deles, pela desmobilização das equipes após a conclusão do projeto, pelo pequeno 

volume de recursos que, de fato, foi repassado para a escola, frente a grande demanda 

levantada nos projetos. 

 

Tem a questão maior de uma aprendizagem, não é só uma mostragem, mas que 
tenha uma aprendizagem significativa por trás, eu acho que o PDE vai mais além da 
parte financeira. Que geralmente quando a gente começa a organizar a gente vê a 
questão financeira como é que vai colocar, mas quando você começa a por em prática 
você vê que vai mais além, mexe com você, dá vontade de você fazer e você vê que a 
escola necessita que seja feito com os alunos, com toda equipe. Então eu vejo de 
suma importância, eu vejo como um norte junto com o PPP. (Escola4) 
 
 

Observe-se que, nessa fala, a entrevistada, indiretamente, identifica limites ao PDE 

como mentor da aprendizagem, algo para além da parte financeira, ou seja, ela tem presente 

que o PPP é o caminho que a escola precisa percorrer para os alunos de fato aprenderem. O 

PDE se apresenta, assim, como uma contribuição para ampliar as condições materiais ao 

processo de aprendizagem, que necessita, além de recursos, dos alunos e de toda a equipe 

escolar.  

 

c) Outra inferência que é possível fazer, é que, nas escolas onde havia o Projeto 

Político Pedagógico, a elaboração do PDE serviu para apoiar algumas ações já previstas nele, 

sobretudo, porque ele acendia a promessa de repasse de recursos financeiros.  Nesses casos o 

PDE sofreu alterações na sua finalidade política, deixando de ser um documento gerencial, 

para ser um documento complementar, elaborado para garantir alguns recursos para a escola, 

subsidiando ações já planejadas no campo pedagógico. A questão principal é o pedagógico, 

revelam as entrevistas a seguir:  
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E a gente procurou dentro da lei trazer esse PDE para uma visão mais progressista de 
beneficiar toda a coletividade escolar. Em nossa visão o principal de escola é PPP. 
(Escola1a). 
 
E do lado humano, foi pensado trazer a escola para o lado de fora do muro, 
engajar mais na sociedade, a pesquisa, para se continuar, dá mais incentivo, e 
colocar mais na parte prática (Escola1a). 
 

 
 Nesses casos, há uma clara ação reguladora da política exercida entre os agentes da 

escola, sobretudo, na direção da política de gestão democrática impulsionada pela Secretaria 

de educação, que apoiava a elaboração colegiada do PPP, além de outras lutas em torno da 

eleição direta para diretores e a implantação de conselhos Escolares.  

 

Percebeu-se, ainda, que há entre alguns professores uma noção clara de que o PDE é 

uma ação política vinculada ao conjunto de políticas empreendidas, a partir da década de 90 

pelo governo FHC, que foram impulsionadas pela concepção da reforma administrativa do 

Estado, que, entre outros, procurou diminuir a presença do Estado na sociedade. 

 
 
O PDE, nós vemos como um documento oficial e sabemos isso que foi uma idéia de 
Fernando Henrique. È um documento oficial que a escola tem que ter para poder 
abrir os caminhos para as verbas, etc. (Escola1a). 

 

 Assim sendo, PDE e PPP levaram ao espaço escolar ações que carregam, no seu bojo, 

de um lado a política de descentralização com forte apelo ao ideário neoliberal e de outro, 

uma perspectiva de luta dos setores organizados da sociedade civil, desde a década de 1980, 

pela democratização da gestão nas instituições públicas educacionais.  

 

 Do que se faz possível então compreender, alicerça-se uma forte idéia de que o PDE 

não substituiu efetivamente o PPP, mas, de algum modo, ele ocupou a atenção da escola, com 

uma enorme e desnecessária burocracia de planejamento estratégico. Em uma rara 

possibilidade o PDE pode ter contribuído para fortalecer a cultura de planejamento da escola, 

em sua dimensão puramente administrativa. 

 

As ações do PDE, na região em estudo, caracterizaram-se como uma ingerência 

política administrativa, paralela à gestão da política educacional no Estado, realizada pela 

Secretaria de Educação. Ela acontece em nome de uma ‘necessária reforma da gestão escolar’, 

que se vê, sendo repetida pelo ideário neoliberal, com vistas a melhorar o produto final da 
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escola, compreendido como a aprendizagem do aluno. Está em jogo, então, um modelo de 

escola, uma política de formação em nome do mercado.  

 

Não se pode perder de vista que a leitura da escola, a partir do planejamento 

estratégico na ótica do PDE, busca uma eficiência que tem como base “a redução do gasto 

educacional, permitindo que os recursos sejam destinados às instituições mais eficientes, 

capazes de utilizá-los com maior vantagem” (FONSECA, 2003, p. 5).  

 

Essa concepção fere diretamente o que, até então, se tem concebido em Pernambuco 

em torno da gestão escolar, como mencionou na entrevista, a deputada Tereza Leitão: “O que 

construímos na nossa prática pedagógica como gestão escolar, é muito diferente do que se 

preceitua, inclusive por setores do Ministério da Educação como gerenciamento da escola”. 

 

   Não se identifica nesta política um projeto de escola para a sociedade nos moldes 

democráticos, mas para o mercado competitivo nos moldes do neoliberalismo.  Nesse sentido, 

é pertinente a fala de alguns professores entrevistados, que afirmam defender uma relação de 

diálogo no ato de ensinar e de aprender, não se limitando a função da escola ao ato de 

transmitir conteúdos, mas um ato educativo.  

 

Porque ser transmissor de conteúdos é uma coisa, mas ser educador, onde você possa 
fazer essa relação do ensino com a aprendizagem através do diálogo de uma forma 
comunicativa é diferente (Escola4). 

 

Esse modo de pensar contraria a política do PDE, que vê, no ato de aprender os 

conhecimentos curriculares, o ‘produto’ e mais do que isso o único ‘produto’ do complexo 

universo de relações que permeia as atividades da escola. 

 

 Assim o discurso dos agentes da escola, quando se dizem contrários ao modelo do 

PDE, soma-se à posição que, mesmo que em alguns momentos, contraditoriamente, assume a 

Secretaria de Educação, veiculando políticas e conteúdos de gestão democrática para a gestão 

da escola. Exerce assim a escola e a Secretaria um processo de regulação do discurso em 

relação ao planejamento da escola, na defesa em torno do diálogo nas relações pedagógicas, 

como fundamental para a construção da escola desejada.   
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 Há, desse modo, razões políticas que estão por trás da sobreposição que o PDE tenta 

fazer ao PPP na escola. Essa é, sem dúvida, uma questão que carece de um maior debate, 

sobretudo para aumentar, nos educadores, uma convicção acerca do projeto de escola pública 

que se quer defender para a sociedade brasileira, com uma forte defesa de mecanismos 

democráticos de gestão e de formação, frente às políticas públicas que têm se sucedido ao 

longo das últimas três décadas. 

 

 
4.3.2 A qualidade gerencial  e o projeto pedagógico da escola 
 
 
 

A razão fundamental, que vem justificando a implementação da política do PDE é o 

pressuposto de que o planejamento estratégico define ações estratégicas em vistas da melhoria 

da qualidade da escola. Esse discurso, presente nos textos do PDE, está ligado ao ensino, 

centrado na busca de resultado, na melhoria dos índices de aprendizagem dos alunos. 

 

 Esse conceito de qualidade referido pela política do PDE, conforme já mencionado no 

decorrer desta investigação, traduz um princípio da administração gerencial que carrega 

fortemente a idéia de desempenho, que se aproxima do conceito de ‘qualidade total’, presente 

na gestão empresarial. A qualidade como princípio, nesse sentido, defende a redução do 

número de erros e um maior aproveitamento possível dos recursos, que podem ser traduzido 

nos resultados, ou simplesmente mensurados em torno do desempenho institucional.  

 

 É, portanto, centrada na gestão por resultados que a política do PDE vem propor, no 

âmbito da escola, ações gerenciais para melhoria do ensino na sala de aula e da escola, tais 

como: materiais para manutenção das atividades na escola, equipamentos didáticos, consertos 

da parte física, conforme os depoimentos a seguir: 

 
 

Ele propõe o desenvolvimento da escola, assim a atitude de melhorias, agora eu 
não tenho certeza se tem só na área pedagógica ou na questão física também - 
pedagógica e física da escola. Houve algumas reuniões a cerca disso, e o que a gente 
acha que devia melhorar. Foi basicamente essa questão que a gente discutiu na 
reunião. (Escola1d). 
 
 
Graças a Deus depois que houve a implantação da UEX, melhorou muito em 
relação a material que a gente usa na secretaria, porque  antes a gente só dependia 
da escola estadual, tinha que apertar o cinto. A direção está sendo bem transparente 
(escola2b). 
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O propósito de melhoria da qualidade no PDE não chega a se aproximar de outras 

dimensões da qualidade escolar, conforme concebem professores e demais agentes 

pesquisados. Para eles a qualidade tem que se realizar em todos os espaços da escola e não é 

algo apenas do ensino, é da educação e da escola. Assim, a resposta a essa questão deve 

começar com uma pergunta: 

 

Que qualidade é essa? Depende do ponto de vista, se é servida a merenda tem que ter 
qualidade, se vai pra horta tem que ter uma qualidade. Se está na sala de aula com o 
professor tem que ter qualidade então são todos os espaços da escola, então quando a 
gente pensa em qualidade, não são só as quatro paredes o professor e o aluno, mas a 
escola como um todo e as relações de qualidade que tem que existir, as relações e os 
espaços pedagógicos que estão ali pra proporcionar essa qualidade é isso que a gente 
sempre está em busca (Escola4). 

 

 

 Nesse sentido, os entrevistados acentuam que são importantes, o investimento em 

estrutura e a atenção ao conhecimento. Mas destacam a necessidade da qualidade do 

ambiente, que realmente facilite a aprendizagem, que busque a qualidade do aluno. 

 

Mas eu acho que o PDE ele seria importante nessa questão de estrutura, de usar a 
lógica, usar a questão do conhecimento para estruturalmente nortear essa questão de 
verba, etc. Para ser utilizado em coisas que tragam isso e não pegar o dinheiro e de 
repente fazer uma obra que não seja de interesse pra qualidade do aluno, até porque 
eu acho que o primordial é isso, é buscar a qualidade do aluno, não é um prédio 
bonito não é um prédio organizado, e sim a questão do aluno, se não estar havendo, 
se ali não é um ambiente onde possa ver a questão que facilite esse aprendizado, 
essa construção realmente não está lógico (escola1c). 

 

 

 Outro aspecto é a diferenciação que fizeram os entrevistados, entre o termo educação e 

ensino. Manter apenas o foco na sala de aula, na aprendizagem, visa-se  apenas o aspecto do 

ensino. O processo educativo é, no entanto, mais amplo, uma questão política que interessa ao 

conjunto da sociedade, como destaca: 

 

Melhorar a qualidade da educação de um modo geral para os alunos melhorar a 
qualidade do ensino (Escola3b).  

 

 

  O que parece concordar os entrevistados é que a qualidade em educação é algo 

complexo, depende de muitos fatores. No entanto sabem que o quadro de professores, seja, no 
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seu aspecto quantitativo - numero de professores em relação ao número de alunos, ou mesmo 

quanto a sua formação é um fator fundamental: 

 

Qualidade do ensino não é a questão só da infra-estrutura, eu acho também que 
uma das funções do PDE, também vê isso aí. A qualidade de educação é uma coisa 
que depende de muitos fatores. Você tem desde a questão do quadro de 
professores, agora aí fica muito complicado porque é uma coisa ampla pra tentar 
resumir (E1c). 

 
 

 Como se observa, a perspectiva de qualidade seja da escola, do ensino ou da 

educação, na concepção dos entrevistados, depende de muitos fatores, entre os quais citam-se: 

Os ambientes facilitadores do aprendizado, das relações pedagógicas, dos espaços 

pedagógicos, do quadro de professores e do conjunto de relações educativas dentro da escola, 

dentre outros. 

 
  O discurso da assessora da SECAD põe por terra as justificativas que estão norteando 

a concepção de qualidade defendida pelo PDE da escola, tomado como o resultado da 

aprendizagem. Afirma ela que, em educação, não se pode pensar a educação unicamente 

mensurada pelo resultado da aprendizagem. Resultado é a lógica da indústria, não da escola, 

conforme explica: 

 
Por conta do IDEB, na reforma do Estado, uma das coisas é a busca de resultado.  
Isso é uma coisa da empresa, que agora está indo para a escola. O que é resultado em 
educação? Resultado é a aprovação? E se o aluno for aprovado e mata o seu 
semelhante. Então isso é resultado? A lógica de resultado é a lógica de indústria, 
empresarial, que com a reforma do Estado entrou no Estado. Então na escola passou a 
ser gestor, gerente, as regionais mudaram de nome, de Diretoria para gerência, o foco 
no resultado. (Repr. do MEC/SECAD, entrevistada em 24.01.2008). 

 

 
A questão da qualidade, seja da escola ou do ensino, não pode, desse modo, ser 

restringida a questões administrativas ou mesmo de método dentro da escola. Trata-se de uma 

questão complexa, que se relaciona com diversos outros fatores de ordem político pedagógica.  

 

O PDE, equivocadamente, se coloca como um método neutro, capaz de melhorar a 

qualidade da escola, escondendo sua função política neoliberal, influenciada pela máxima da 

descentralização da gestão da escola, concebendo a escola como uma organização a ser gerida 

nos moldes de uma empresa, sob a responsabilidade de entes privados e responsabilizando os 
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seus profissionais pela sua ‘eficiência’. Aqui vale o discurso dos professores entrevistados na 

escola4. 

 

Então quando a gente fala nessa qualidade é visando isso, a gente sabe que é um 
processo que nada se constrói de repente a gente sabe que toda história da 
educação vem se dando através de luta, através de movimentos, de ações, 
reflexão, então a gente percebe isso e estamos lutando por isso, é um processo 
(Escola4). 

 

  Infere-se, pois, que não se determina a qualidade na educação por meio de ações 

gerenciais. Em educação, a qualidade é um processo de luta histórica, aferido pela sociedade 

em função de um projeto. A qualidade é social. 

 

 

 

4.3.3 O limite da autonomia financeira da escola pública 

 

 

Outra importante questão que traz à tona a materialização do PDE na escola é o 

problema do financiamento da educação. De modo particular, o financiamento no âmbito da 

escola, de quem é a responsabilidade, quanto custa sua manutenção ou mesmo que 

investimentos históricos são necessários. Sem querer entrar no grande debate em torno dessa 

temática, esse é, possivelmente, o principal e mais complexo problema da política de 

educação nacional na atualidade.  

 

Uma das raízes dessa questão está ligada, diretamente, ao modelo de federalismo 

adotado no Brasil, que inclui o sistema de colaboração entre três níveis: União, Estados e 

Municípios. Por meio dessa estruturação, são os Estados que tem que arcar com as despesas 

da educação. No Brasil, a arrecadação dos Estados é muito desigual e isso repercute no modo 

como são realizados os investimentos na educação nacional. Estado mais pobre significa 

menor possibilidade de investimentos na educação167.  

 

                                                 
167 A LDB no seu capítulo 9, afirma que o papel do Governo Federal é fazer a requalificação, a política 
redistributiva entre os Estados, o que ainda não se conseguiu realizar no Brasil.  
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     Um dado representativo da situação de desigualdade entre as regiões ou mesmo entre 

os estados brasileiros está delineado no mapa do PIB nacional168. Informações publicadas em 

maio de 2008, pela Unicef, afirma que o Brasil investe muito pouco em educação, se 

comparado a países visinhos como Chile. Enquanto o Brasil investe 1.100 dólares por ano em 

cada aluno, o Chile investe quase o dobro. Em se tratando da carga horária, a do Chile é 50% 

maior que a do Brasil. Além disso, as diferenças regionais no Brasil agravam ainda mais essas 

disparidades169. Como bem coloca a assessora da SECAD, a distribuição desigual dos tributos 

torna a educação diferente, inclusive refletindo o nível de formação dos seus professores: 

 

O principal problema da educação brasileira é o financiamento. O bolo tributário com 
a questão regional. Se você fizer um estudo do que o sudeste tem para a educação 
e o que o Norte e Nordeste tem para a educação, não tem como não ser diferente. 
É o Norte e Nordeste e o resto do país. Em Santa Catarina, os professores tem 
graduação, especialização e alguns com mestrado na educação básica. No NE nós 
temos 25 mil professores da educação básica sem graduação. (Repr. do 
MEC/SECAD, entrevistada em 24.01.2008). 
 

 

   O Estado de Pernambuco está entre os estados da federação que, historicamente, tem 

os mais baixos níveis de produção de riquezas. Esse é um dos fatores pelos quais, 

constitucionalmente, Pernambuco teria poucos recursos a investir na educação de seu povo170.  

 

   O PDE chega às unidades escolares propondo uma metodologia de financiamento, 

condicionada a uma política de gestão da escola espelhada na prática de gestão por objetivos.  

O discurso dos entrevistados, em torno do plano de financiamento do PDE, traduz uma leitura 

crítica quanto a alguns aspectos desse processo, tais como: a tentativa de controle do 

Fundescola sobre as ações de gestão no âmbito local; a imposição de uma política chamada de 

                                                 

168 O PIB (Produto Interno Bruto) é o principal indicador da atividade econômica, realizada dentro de um 
território, num determinado período. Dados de 1999 mostram a desigualdade entre as regiões, conforme o PIB: 
Sudeste – 58,25;  Sul – 17,75;   Nordeste - 13,1;   Norte – 4,45 e Centro-Oeste -6,44. A contribuição de 
Pernambuco para o PIB da região Nordeste é apenas 2,67. In: 
(http://www.geocities.com/pcrsilva_99/PIBREG.HTM) Acessado em 22 de abril de 2009.  Em 2002 o PIB de 
Pernambuco chegou a 36.510 milhões, para uma população de 8.103.323. No mesmo ano, o Rio de Janeiro 
chegou a 170.114  milhões para uma população de 14.761.862.  Em 2007, segundo o IBGE, das vinte e sete 
unidades da Federação no Brasil, sete detém 75,2% do PIB produzido no País em 2005. São Paulo, sozinho, 
responde por um terço de todo o PIB nacional, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais.  Rio Grande do Sul 
(6,7%), Paraná (5,9%), Bahia (4,2%) e Santa Catarina (4,0%) complementam a lista.  

169 O FUNDEB é o principal financiamento da educação. Ele é resultado dos fundos estaduais, vindos sobretudo 
do ICMS. O Governo Federal entra apenas com políticas complementares e suplementares, como merenda 
escolar e o PDDE, que vem do salário educação.  
170 A CF - 1988 determinou que sejam aplicados em educação, do montante arrecadados com impostos,  18% da 
União, 25% dos estado e 25% dos municípios. 
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‘desenvolvimento’ para escola; a responsabilização pela execução do plano de ação, mesmo 

sem os recursos; e ainda a modalidade de controle dos recursos destinados à escola.  

 

 Quanto ao primeiro aspecto, deve-se recordar que o procedimento decorrente do 

processo de planejamento estratégico a que a escola foi obrigada a cumprir definiu um 

conjunto de ações gerenciais a serem executadas prioritariamente, sem que, no geral, tenham 

relação direta com as questões pedagógicas, como observada anteriormente neste capítulo. 

Além disso, esse documento elaborado pela escola determinou as ações prioritárias, as 

prioritárias financiáveis e ainda aquelas que deveriam ser executadas sem recursos. 

Posteriormente, com o efetivo repasse dos recursos do Fundescola, foi ainda necessário 

definir quais das ações prioritárias financiáveis seriam realmente financiadas, dado o limite 

dos recursos oriundos deste Plano: “É para que a escola passasse a receber as verbas e 

definisse a aplicação dessas verbas que ela teria que ter esse documento, então ele foi feito” 

(Escola1a). A elaboração do planejamento foi, desse modo, não uma mediação do 

financiamento, mas, sobretudo, uma tentativa de intervenção no modelo de gestão. Na visão 

dos entrevistados, no entanto, o PDE não é reconhecido como um elemento da gestão da 

escola, mas apenas como um condicionante do financiamento. 

 

 
 Um segundo aspecto presente no discurso dos entrevistados é que, para além de 

definir as ações a serem financiadas, o planejamento estava estruturando para escolas uma 

política em torno da sua organização, do seu desenvolvimento, sob a qual deveria vincular os 

seus investimentos, conforme menciona o depoimento a seguir: “Plano de Desenvolvimento 

Escolar que está vinculado à questão de nortear desde a política da escola, tratar de 

investimentos, ele está vinculado a isso aí” (Escola1c). O plano acerca do desenvolvimento 

esperado carrega em si um conceito de escola como empresa, que necessita atender às 

demandas de seus clientes e se responsabilizar pelos serviços ou resultados esperados, a 

aprendizagem. 

 
 
 

Outro aspecto levantado pelas escolas é o sentido de responsabilização que esse 

processo de financiamento produz no seu coletivo da escola, influenciado pelo limite 

quantitativo dos recursos oriundos do PDE, frente às necessidades básicas de manutenção da 

escola. Observe-se que o processo de planejamento estratégico, após uma leitura gerencial, 

indicou as ações necessárias, priorizou algumas, definiu aquelas que precisavam de 
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financiamento e ainda redefiniu onde aplicar os recursos, pois foram limitados para algumas 

ações.  

 

A gente nunca teve recurso pra colocar a horta pra funcionar pra comprar os materiais 
da oficina, para excursões, a gente tem outros projetos pra vivenciar na escola, 
mas o recurso não apareceu [ ...] É o momento da gente parar- o que foi colocado, 
posto lá no papel a gente vai colocar em ação como? O que a gente vai fazer? Lógico 
que tem questões que esbarram nessa questão financeira infelizmente, mas nem 
por isso a gente ta parando por aí a gente ta tentando fazer na medida do 
possível, com as condições que a gente tem, com os recursos que a gente tem. A 
gente se vê no compromisso: se colocou, quais ações que podemos desenvolver pra 
realmente tirar aquilo do papel e fazer acontecer, numa ação coletiva onde todos 
possam ajudar, todos possam dar idéias, todos possam participar (Escola4). 

 

O quarto aspecto do financiamento interpretado pela escola decorre do modelo de 

gestão dos recursos do PDE, realizado pela UEx. Mesmo considerando todas as críticas que 

têm sido realizadas, sobretudo quanto ao caráter privatista da gestão, em 2007, as escolas 

investigadas mencionaram um aprimoramento no modo de controle dos recursos públicos a 

ela destinada, como mencionaram os entrevistados a seguir: 

 

E antes, se não tivesse essa gestão tão clara se faria o que a minoria achasse melhor, e 
agora tem essa clareza a gente pode opinar, dá uma certa segurança.  (Escola4). 
 
 
Vem uma verba, qual seria a melhor forma de fazer, traço metas, porque quando 
esse dinheiro vem eu sei exatamente onde colocar esse dinheiro, onde devo investir 
primeiro (Escola1c). 

 
 

Percebeu-se nesse sentido que o processo de repasse de recursos, através da UEx, 

representou um avanço em termos de controle democrático em decorrência da possibilidade 

de uma maior transparência sobre o uso dos recursos dentro da escola,  

 
 

 
4.3.3.1 A aplicação dos recursos 

 
 

 O último passo no processo de elaboração do PDE é a formatação do Plano de 

Melhoria da Escola – PME. Ele é um instrumento que habilita a unidade a receber, do 

Fundescola, o financiamento para investimento nas prioridades nele definidas. O que foi 

observado é que também, nessa fase, há um dilema a ser enfrentado, sobretudo, pelos 
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diretores, considerando a insuficiência dos recursos. Assim, as ações que deveriam ser em 

tese ‘financiáveis’, ficam apenas no papel por falta dos recursos171.  

 
 
  Com a chegada dos recursos, o dilema é, ainda, definir em que utilizar o que não pode 

comprar. O que tem acontecido nesse momento é que a COEP tem orientado os diretores 

acerca do que eles devem adquirir, indicando itens mais próximos da sala de aula, do aluno, 

como revelou esse entrevistado. 

 

Assim ficam muito mais preocupados com o que eles vão adquirir. A gente tem 
que estar sempre dando um freio, uma chamada, para dizer que o foco é o aluno 
(COEP3 entr. em 12.12.2007).  
 
 

 As necessidades de manutenção das instalações das escolas investigadas estão por 

todos os lados, a começar por itens como materiais de expediente, manutenção e conserto de 

instalações, melhoria dos ambientes, biblioteca, manutenções de equipamentos tecnológicos, 

conservação de laboratório, entre outros. Isso sem falar na ausência histórica de pessoal 

qualificado para as várias funções.  

 

Desse modo, com pouco recurso, e sem a clareza sobre a periodicidade de um novo 

financiamento, a primeira preocupação das escolas tem sido garantir o material de apoio 

didático e expediente para secretarias e outros setores básicos da escola, como revelam os 

depoimentos a seguir: 

 

O que mudou na escola: mais facilidade no sentido de trazer coisas para a escola, o 
lado material (Escola1a). 

  

O diretor quando pega um recurso, ele está sempre pensando na secretaria e na 
diretoria e quer suprir a escola de materiais de consumo, materiais de secretaria. 
Então a gente tem que está toda hora dizendo, não. Se você vai fazer, tem absurdos 
assim: 20 caixas de marcadores para quadro branco. Bom, você precisa disso, mas é 
preciso saber o que você precisa para o projeto. Se você vai desenvolver uma ação 
pedagógica, você precisa financiar para que esta ação seja efetivada. Então pense em 
ações que, por exemplo, você compra material de consumo, no próximo ano não tem 
mais. Agora se você compra material pedagógico, o professor do ano que vem ele 
entra e tem com que trabalhar. Então é uma guerra muito grande da gente (COEP3 
entr. 12.12.2007). 
 
 

                                                 
171 Embora o PDE proponha uma estrutura de coordenação e gerência de projetos, no final é mesmo a direção 
que toma as decisões finais e encaminha os últimos ajustes com a COEP. 
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 O que se observa, até onde foi possível investigar, é que os recursos que chegam à 

escola através do PDE, acabam não tendo efeitos concretos para o que foi, de fato, 

estabelecido no planejamento estratégico. Seja por causa da demora no repasse, seja pela 

quantidade ínfima dos recursos, seja pela indefinição de uma política clara de financiamento, 

sobretudo para a sua manutenção.  

 

  O foco do planejamento estratégico em ações administrativas ‘focadas no aluno’, não 

eleva a clareza da escola sobre a sua função pedagógica a ser refletida no direcionamento do 

uso dos recursos do PDE, nem contribuiu para a escola repensar a sua prática ou inovação na 

prática pedagógica. Observou-se, nesse sentido, que nessa etapa, a dificuldade foi definir o 

que realmente adquirir. Observou-se, nesse processo, uma forte influencia da COEP, na 

definição do que comprar em detrimento de todo o planejamento anterior.  

 

 
É muito difícil que eles se preocupem com as ações pedagógicas, principalmente 
com a aquisição de material pedagógico. É preciso que a gente sempre esteja 
redirecionando. Eles ligam pra gente dizendo, eu já tenho, o MEC já mandou esse 
equipamento. Aí a gente diz: você já prestou a atenção de que um micro sistema podia 
ter em cada sala de aula? Cada professor poderia trabalhar com o seu? Eles dizem, há 
mais a gente tem dificuldade de encontrar CD, DVD nesta área. Mas a gente sabe que 
as escolas têm antena parabólica, podem pegar a TV escola, TV cultura, gravar 
programas. Então a preocupação deles é mais com aquisições do que com ações 
pedagógicas. Ações pedagógicas tipo Olimpíadas, concursos. Aí eles dirigem a coisa 
muito pra farda de banda, instrumentos de banda ou seja, ações que mostrem a escola 
lá fora. A gente vêr muito isso. Seria o foco no aluno. (COEP3, Ibidem). 

 

 A insistência sobre aquisição de material pedagógico não parece coerente com o 

processo de elaboração do planejamento estratégico, considerando que ele deu forte ênfase a 

pensar ações gerenciais e não a situações pedagógicas. Em escolas com uma maior clareza 

sobre o seu PPP, observou-se, no entanto, que este financiamento serviu para realizar ações 

voltadas a ampliar a prática pedagógica, como expressa o depoimento a seguir: 

 

E uma das metas do PDE foi sobre o meio ambiente que colocamos, tínhamos 
vontade de fazer e não tínhamos recursos, e tivemos condições agora na semana 
passada nesse evento aqui na nossa escola (Escola4). 

 

 Todo esse confuso processo de financiamento termina por reafirmar o discurso, tantas 

vezes repetido, de que o problema da escola não é a falta de recursos, mas a sua má 

administração.   
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 Para além da discussão sobre como utilizar os parcos recursos do PDE na escola, há 

uma questão política maior, por traz desse processo e alimentada por este artifício, ou seja, a 

afirmação da desobrigação do Estado para com o financiamento integral da escola. Os 

recursos que são repassados pelo Fundescola às escolas são, em muito, insuficientes para a 

manutenção da escola em níveis aceitáveis. 

 

Mas a gente sabe que a escola pública ela estar muito defasada isso é uma 
realidade, a gente não pode omitir (Escola4). 

 

Por que também eu acho que uma coisa que atrapalha muito a escola é a falta de 
profissionais pra que a gente possa realizar o trabalho, por exemplo, meu trabalho 
de educadora de apoio, geralmente eu chego, uma infinidade de coisas, você não senta 
pra fazer aquilo que é sua parte. Falta muito profissional...Porteiro, por exemplo, a 
gente não tinha porteiro, chegou porteiro há um mês, aí você chega, você tem que ser 
porteiro, tem que atender aluno, tem que atender outros, tem que fazer inúmeras 
coisas que se tivessem mais profissionais eu acho que melhoraria nessa questão 
(Eescola3a). 

 

 

 O discurso das escolas em torno desse processo de financiamento, tem dois sentidos: 

Por um lado, certa ‘acomodação’ em relação à sistemática de financiamento para a 

manutenção da escola, atrelada ao planejamento estratégico, e, por outro, o aumento do 

controle público sobre os recursos destinados a manutenção da escola, através da UEx.  

 

 As entrevistas apontam ainda que houve uma contribuição do processo de 

planejamento estratégico, no sentido de ampliar o discurso acerca do financiamento da escola. 

Deve-se recordar que, anterior a UEx, toda a gestão dos recursos para a gestão da escola era 

feita pela Secretaria de Educação. Ela recebia os recursos, realizava as compras e enviava às 

escolas.  

  

Esse efeito tende, no entanto, a não evoluir com a prática da UEx. Ao contrário, é um 

fator de desmobilização da comunidade escolar, de modo particular, sobrepõe ao conselho 

escolar, que deve se ocupar de questões da política educacional interna e externa.   

 

Na prática, a organização da UEx nas escolas tornou-se um ‘faz de conta’, não   

existindo além das obrigações burocráticas nos moldes dos documentos do Fundescola. 

Constatou-se, nas visitas e entrevistas, que as escolas mantêm a UEx, apenas pela 

obrigatoriedade da formalidade. Ela não se constitui uma instância de planejamento e decisão 
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sobre o uso dos recursos, mas apenas implementa rotinas pré-determinadas para realizar 

cotações de preços, preencher planilhas, comprar e prestar contas, ou seja, uma função que 

normalmente é delegada a um servidor técnico administrativo172.  

 

Deve-se considerar, por outro lado, que o volume de recursos que o PDE envia para as 

escolas, não passa de 0,5 % das despesas gerais que tem os Estados com a educação. Assim 

sendo, não se justifica uma ingerência política desse porte, em nome de um financiamento 

ínfimo, conforme menciona a assessora da SECAD: 

 
Nós tínhamos recursos para fazer isso, não precisava do BM, aliás, nós tínhamos e 
temos recursos, não precisávamos de nenhum recurso desses. O financiamento 
entrou desnecessariamente, mas o objetivo não era o financiamento. O objetivo era 
realmente interferir na educação brasileira (Repr. do MEC/SECAD, entrevistada em 
24.01.2008). 

 
 

 Deve-se considerar, sobre isso, que, com o término do financiamento do Banco 

Mundial em 2007, o Brasil não renovou o empréstimo com o BM e assumiu os custos do 

PDE, inclusive definiu que ele seria universalizado para todos os estados da federação. Essa é 

uma prova de que nesta área não haveria necessidade de empréstimo, ressalta esta assessora: 

 
Com o financiamento do PDE pelo governo brasileiro, ele diz um pouco não ao 
financiamento, até porque não tem como justificar, porque a gente tem um superávit 
muito grande, não tem assim como justificar para o congresso brasileiro que nos ainda 
temos que pedir emprestado para construir uma escolasinha ali. Enquanto esse 
superávit não era divulgado, enquanto a sociedade brasileira não tinha muito acesso a 
essas informações, até se justificava. Mas agora como vai se justificar tomar 
emprestado dinheiro para fazer uma ‘metodologiasinha’, para fazer uma escolinha? 
Então agora não tem mais como justificar isso. Agora os convênios estão 
concluindo, e também agora o BM não tem mais muito interesse, ele agora está 
indo para outros países (Repr. do MEC/SECAD, entrevistada em 24.01.2008). 

 
 

 O interesse da política do Banco Mundial com as ações do Fundescola foi promover 

uma intervenção na política de educação brasileira, sobretudo nas questões relacionadas à 

gestão das políticas públicas de educação, seja através das escolas seja através da Secretaria 

de Educação.  

 

 

A Interferência na soberania do País, e na sala de aula. O financiamento é uma 
inserção, uma interferência na soberania do País. O País abre mão da sua 

                                                 
172 No período desta investigação, a UEx recebia recursos da SEDUC para a merenda do ensino fundamental  e 
recursos do PDE para o plano de Melhoria da Escola.  
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autonomia e permite que o BM venha e diga que a educação brasileira deve ser assim, 
com tal modelo de planejamento, com tal modelo de financiamento, que a 
metodologia da escola deve ser assim,  que a gestão da sala de aula seja assim, que os 
professores têm que avaliar os estudantes assim. O governo brasileiro abre mão de 
tudo isso para que o BM diga como tudo deve ser. (Repr. do MEC/SECAD, 
entrevistada em 24.01.2008). 

 

 Toda essa interferência do BM deve-se considerar, passou pelo MEC e alcançou as 

instâncias de gestão da política educacional nos estados e nos municípios, com a permissão do 

governo brasileiro.  

 
 
 
4.3.4  A participação da sociedade civil no limite entre o público e o privado  
 
 

   As ações de uma política pública carregam, no seu bojo, aspectos práticos e teóricos 

que influenciam na definição das relações entre Estado e sociedade. Como mencionado no 

decorrer desta investigação, o que se tem observado no contexto da reforma administrativa do 

Estado é que se pretendeu descentralizar a responsabilização e execução das políticas, 

ampliando assim a intervenção e a defesa de interesses privados nas decisões das políticas 

públicas. Foi nessa perspectiva que políticas educacionais patrocinadas pelo Banco Mundial, 

em conjunto com o governo brasileiro, em nome da autonomia e da descentralização, tem 

incentivado setores privados a assumir responsabilidades de gestão dos direitos públicos tais 

como a educação, tratando-os como serviços. O problema encontra-se assim em não se 

estabelecer separação entre os interesses coletivos e os privados, como analisa Dourado & 

Bueno: 

 

Tal quadro produz uma situação perversa da ação estatal, na medida em que esta não 
estabelece as fronteiras e diferenças entre os interesses coletivos e os interesses 
particulares, facultando a emergência da privatização do público e, 
conseqüentemente, a interpenetração entre as esferas público e privado (2001, p 92).  

 

 

Os referidos autores analisam que a aproximação do público com o privado tenha sido 

alimentada por princípios fundamentais que orientaram essa reforma, a descentralização e a 

autonomia “sugeridas pelas agências internacionais, como o Banco Mundial” (ibidem). O 

apelo da descentralização e da autonomia na concepção dessas agências é para a participação 

da sociedade civil, na condução da gestão de ‘serviços’ públicos. 
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   A perspectiva democrática acerca da participação tem uma relação direta com o 

poder de influencia, em determinar o consenso, em uma determinada prática social.  De outro 

modo, “[...] seria mais bem traduzida como uma estratégia /pedagogia de aprender a ter poder, 

a se fazer tomar em consideração, a fazer valer a importância econômica, política e cultural 

das pessoas, categorias ou classes que estejam participando de um determinado processo 

social” (SALES, 2005, p. 124). 

 

 Deve-se considerar que no ambiente local, o PDE foi, ao longo de quase uma década, 

estruturando uma organização, mesmo que, em alguns casos, apenas no aspecto formal, de 

espaços de participação, tais como: Coordenação do PDE, comissões e gerências de projetos, 

a partir de uma lógica gerencialista, conforme vivido em algumas grandes empresas.  

 

O modo como se estabeleceram os mecanismos de participação no PDE resultou para 

alguns dos entrevistados como uma ‘novidade’. A idéia de novidade estava, sobretudo na 

proposta de formalização de instâncias de participação, nas reuniões para realizar o 

diagnóstico, no processo de análise estratégica, no processo para se traçar metas e demais 

funções burocráticas a serem cumpridas no decorrer da elaboração do Plano, como relatado a 

seguir173:         

 

Eu lembro que nesta gestão agora, numa reunião com gestor e professores, dividiu-se 
grupos e daí foi formado o PDE, que para mim é uma certa novidade no sentido de 
fazer, de participar da organização. Para amarrar o PDE, se conseguiu reunir os 
professores em mais de uma vez (Escola 1a). 

 

Eu acho que o que o PDE propõe melhorar porque a partir do momento que você 
senta, você traça suas metas, traça suas ações vai pra se colocar realmente em prática, 
se houver um comprometimento de todos para que isso aí ande, mas na realidade 
nossa ainda está muito no papel (Escola3a). 

 

 

 A novidade da participação na organização administrativa é, sem dúvida, um 

indicador de que esta política produziu alguns elementos que avançam na perspectiva 

democrática de distribuição de poder no espaço escolar. A idéia de novidade sob a ótica 

teórica política indica sobretudo um novo modo de considerar a participação dos grupos 

representativos da escola, enquanto um processo. 

  
                                                 
173 O processo de análise estratégica, conhecido também por FOFA, propõe analisar a realidade escolar sob o 
aspecto material e cultural, representado pelas seguintes categorias: Força, Oportunidade, Fraqueza e Ameaça. 
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  Essa novidade de participação pode ter favorecido, mesmo que de modo inicial, a 

diminuição de uma cultura histórica, de centralização de poder e de responsabilização apenas 

da direção, como refere a fala a seguir: “Antes a gente via que tudo era mais centralizado, e 

depois do PDE a gente percebe que a direção não mais centraliza as coisas, mas os 

professores participam, dão sugestão como ela falou” (Escola4). 

 

  Deve-se considerar, no entanto, que a formalização da participação no PDE se dá 

apenas sob o âmbito de algumas funções administrativas, o planejamento (restrito a questão 

administrativa) e o controle de recursos oriundos do Fundescola, ficando de fora dimensões 

essenciais da escola, sobretudo pedagógica, no âmbito interno e em relação aos destinos da 

sociedade. As instâncias de participação no PDE não contemplam, desse modo, um espaço 

democrático de poder e de decisão, que favoreçam a escola, por exemplo, realizar escolhas 

sobre seus fins e seus meios, ou mesmo, defender interesses comuns a seus integrantes. 

Enfim, não foram observadas na prática do PDE condições fundamentais de participação, que 

se permita uma defesa crítica de um projeto de mundo e de sociedade, mas uma participação 

limitada à realização de funções administrativas de planejamento e de controle, como 

analisada na fala a seguir: 

  

Participação eu entendo, tem haver com poder de decidir os fins e os meios que se 
quer. E a participação da tarjeta ela não leva ao poder. Então na escola, nos lugares 
em que eu vi, os diretores gostam, os professores gostam, acham assim maravilhoso, 
se encantam, viram os olhos. Agora, ainda não tem a possibilidade de entender que 
aquele planejamento é muito limitado. (MEC/SECAD entr. em 24.01.2008).  

 

 É provável, então, que a participação de setores da escola nesse processo, responda 

mais a interesses políticos sob a justificativa da descentralização, do que a seus próprios 

interesses. Essa modalidade de participação acaba por ampliar a função estatal de setores da 

sociedade civil, na busca de uma gestão eficaz neoliberal em função de interesses capitalistas 

defendidos através de agências multilaterais aliadas ao governo brasileiro. 

 

Por outro lado, percebeu-se que o discurso dos entrevistados indica que houve uma 

ação de regulação da comunidade escolar em torno da política posta pelo PDE. Falou-se que 

as ações deste plano, em torno do planejamento, resultaram em uma oportunidade que a 

escola utilizou para repensar suas ações, no sentido de redefinir o que se estava fazendo ou, 

em outros casos, propor alterações no modo de fazer, como menciona um dos entrevistados.  
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Vem o PDE e a gente tem a oportunidade de pensar a escola junto com toda 
equipe, toda gestão escolar. Pensar a escola e fazer ela bem melhor (Escola4). 

 

Uma coisa importante também no PDE é a questão de você está sempre 
refletindo o que você propõe que a escola faça juntamente com toda equipe coletiva 
e você está reavaliando essas ações por que muitas vezes ficam só no papel bonitinho, 
bonitinho mas que não tem uma ação (Escola4).   

 

 

 Nesse sentido, é possível inferir que esse processo ajudou concretamente os membros 

da escola a canalizar idéias e recursos para projetos que surgiram para além da leitura 

gerencial que induzia o PDE. Assim, foram incluídos no PDE projetos pensados 

possivelmente no decorrer do processo de construção e sistematização do PPP realizado de 

diferentes modos, em cada uma delas. 

 

Acho que o PDE trouxe uma idéia nova, principalmente de que a escola tem um 
compromisso social com a comunidade, e que se deve levar a escola para fora dos 
muros e que a escola tem que ser para todos (Escola1a). 

 

Esse movimento que fizemos, um projeto da escola sobre o meio ambiente foi uma 
das metas saídas do PDE, só que o recurso não veio, mas nós não deixamos de fazer, 
a gente seguiu a meta, não veio, mas a gente vai fazer (Escola4). 

 

  

 Refere-se, pois, que é nos grupos da sociedade civil em que se constrói o espaço e a 

difusão da cultura e da política em um processo de hegemonia. Nesse sentido, redefinir um 

projeto de escola, afirmar ações, discursos e projetos, contrários a política do PDE, se 

configura um modo de transgressão e afirmação de um novo consenso, uma expressão 

específica de um modo de hegemonia. Afirmar uma hegemonia é, nesse sentido, defender 

uma direção, tentando expressar os interesses comuns a um grupo, de modo a afirmar “uma 

concepção de mundo e um projeto de vida que se traduzem nos discursos e nas ações” 

(SALES, 2005, p. 96).  

 

 Outro dado que se pode considerar um avanço, na política do PDE, é a questão do 

controle dos recursos públicos que chegam à escola.  O discurso dos entrevistados aponta que, 

entre outros aspectos, o controle, nos moldes da UEx, fez aumentar a visibilidade e  

transparência em torno da utilização dos repasses destinados à escola. 

  



 259 

Eu acho que as ações ficam mais visíveis, que antes as ações que eram 
desenvolvidas talvez a gente não visse com tanta clareza, eram muito soltas e 
agora a gente percebe o que está sendo feito. Antes só a gestão centralizando, você 
fica um pouco omisso, se omite das ações que acontecem na escola, dos problemas 
que acontecem na escola e dessa forma eu acho que fica mais claro e convidativo pra 
você fazer parte do processo. (Escola4). 

 
Quando se tem a prestação de contas a gente vê todo o dinheiro que foi gasto, 
tanto os alunos como os professores, pais que, também participam dessas reuniões já 
muda completamente o quadro dessa questão da dúvida, não gera dúvidas. (Escola4). 

 

  Esse discurso também é repetido pela deputada Tereza Leitão, que acompanhou de 

perto embates em torno desta política174. Ela avalia que, se a escola não pode resolver com 

autonomia seus problemas, tem por outro lado, o controle dos recursos que lhe são destinados. 

Assim, afirma: “No PDE há o controle dos recursos muito grande. Isso não é ruim. Não fere a 

autonomia das escolas. A escola deve ter autonomia para resolver coletivamente onde estes 

recursos serão utilizados, mas tem que aplicar os recursos tal e qual foram planejados. Este é 

um ponto que o PDE ajuda” (Tereza Leitão). 

 
Como se observa, o processo desta política vai sendo regulado também no contexto da 

escola, conforme as condições e capacidades de crítica de seus agentes. A modalidade de 

participação do PDE, inicialmente restrita a ações realizadas no âmbito do processo que 

envolve a elaboração e execução do Plano, se materializa na realização de ações que 

permitiram um processo de parar, discutir, analisar e avaliar o que estava sendo realizado e 

elaborar novas concepções do que faltava fazer, como mencionam os seguintes depoimentos:  

 

 

Antes era como se a gente tivesse vendo os problemas, mas não tivesse interessados 
pra dar o ponto de partida e o PDE é o documento que realmente dá esse ponto de 
partida, ele deu, esse avanço pra gente analisar, pra gente parar,  pra gente 
discutir, pra gente avaliar o que é que ta se fazendo o que é que falta fazer (Escola 
3a). 

 

 Nesse quadro de analise, refere-se que a ação formal do planejamento é algo que faz 

avançar a cultura democrática na escola. Assim sendo, a prática repetida do planejamento 

pode ir se aperfeiçoando e tornando a escola mais crítica sob si mesma, mesmo que, 

inicialmente, estejam apenas centrados na identificação de seus problemas internos.  É, por 

outro lado, um exercício de participação. Como lembra Sales, a participação é uma estratégia 

de aprender a ter poder e ainda mais, “a participação é ir definindo e redefinindo 
                                                 
174 Professora aposentada da rede estadual de ensino, foi dirigente do SINTEPE por mais de 10 anos. Em 2007 
iniciou um segundo mandato como deputada estadual. Na Assembléia Legislativa  é reconhecida como deputada 
da educação.  
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permanentemente os fins e os meios das práticas que estejam sendo desenvolvidas” (2005, p. 

124).  

 

Faz-se necessário ressaltar que, em um processo de participação, as reuniões são 

fundamentais, pois contribuem para “definir conjuntamente o que pretendem conseguir e 

definir, também, o modo de implementação dos objetivos pretendidos” (SALES, 2005, p. 

118). Por outro lado, adverte este mesmo autor que, ao mesmo tempo em que as reuniões 

podem ser uma estratégia de reflexão e decisão, podem ser também uma estratégia de negação 

da participação, “quando passam a ser algo imposto, ou mesmo um pretexto par chantagem 

institucional” (ibidem, p. 18). 

 

 

4.3.4.1 O esvaziamento do conceito de participação no PDE 

 

 Nessa ordem de idéias infere-se então, que o processo de participação no PDE 

esconde alguns limites, como mencionados nos discursos até então analisados, os quais 

podem ser resumidos em três aspectos: O número limitado de pessoas envolvidas no processo, 

a fraca cultura de participação na escola e um processo de deliberação burocrática sem a 

efetiva possibilidade de execução.  

 

No primeiro aspecto, percebeu-se que, do ponto de vista quantitativo, as ações do PDE 

resumiram a participação a poucas pessoas na escola. No início da 1ª fase, em 1999, ainda 

com o impacto da novidade da nova política, esse número foi maior, e causou uma rápida 

mobilização. Porém, mesmo que o PDE tenha reunido um número razoável de pessoas 

representativas da comunidade escolar, esses participantes se limitaram a ouvir, como 

mencionados nos depoimentos a seguir: 

 
 
Na formulação, geralmente o professor com a equipe gestora, educador de apoio. 
Quando fazemos essas reuniões a gente convoca o conselho escolar e no conselho 
escolar tem representante dos alunos, representantes dos pais e da comunidade. Então 
todos de um modo geral participam. Mas é aquela participação assim, que eles 
ficam mais ouvindo do que realmente opinando (Escola3b). 

 

 

Esse aspecto, por si só, não é limitador da participação, aliás, é necessário em qualquer 

processo de participação reunir as pessoas. Porém esse modo de participar é sintomático da 
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cultura marcante no contexto escolar, que é a centralização de decisões na diretoria. Apesar 

do avanço de políticas em defesa dos conselhos escolares e agora da UEx, o poder, 

culturalmente, ainda se concentra nas mãos do diretor ou de um pequeno grupo175. Nesse 

sentido menciona a fala de um entrevistado: “Quem toma as decisões é o coletivo agora essa 

decisão vai para o crivo da direção da escola que no caso agora eles dão a posição final 

sempre seguindo a orientação que veio do coletivo” (Escola1b).  

 

Refere-se, pois, que na segunda fase, em 2006, o processo de elaboração foi orientado 

pelo Fundescola através da COEP, ocasião em que se previa o efetivo financiamento do PDE. 

Nessa etapa, o processo de elaboração do projeto envolveu poucas pessoas. Em cada escola, 

quem realmente participou foram dois ou três professores. Desse modo, não se configura que 

ele tenha criado uma nova cultura de planejamento na escola, como corrobora o discurso a 

seguir:  

 

Têm-se falado pouco do PDE aqui, agora eu não posso te dizer por que as reuniões 
à tarde eu não tenho participado, pode ser que esteja acontecendo e eu não esteja 
sabendo então eu não posso ta falando pra você (escola1d). 

 

  
  Analisa-se então que, talvez, em função desse contexto ou facilitado por ele, 

observou-se ainda que, o próprio processo de elaboração foi de algum modo centralizado. 

Segundo depoimentos de entrevistados, mesmo na primeira fase, apesar da participação do 

coletivo, os documentos foram pré-elaborados por assessores e sua elaboração foi 

direcionada: 

 
 
Toda a coletividade participou do PDE, é claro que nós fizemos uma “espinha”, 
fizemos um direcionamento a partir de alguns encontros que nós tivemos com 
alguns professores da própria Universidade, eles deram esse suporte teórico e em 
cima disso, nós construímos este documento que é um documento de referência 
também para outras escolas que já pediram nosso PDE pra estudar e estão fazendo 
também segundo essa linha (Escola1b) 
 
 
 

                                                 
175  Deve-se lembrar ainda que a política do PDE se coloca, por exemplo, na contramão do Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que entre outros aspectos, propõe subsidiar os dirigentes e técnicos 
das Secretarias de Educação Estaduais e Municipais de educação, na discussão do processo de implantação e 
fortalecimento dos Conselhos Escolares, no contexto da política da gestão democrática nas escolas  
(BRASIL/MEC/SEB, 2004b, p. 8). 
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Como se observa, estamos diante de dois contraditórios contextos da participação. A 

participação negada em nome de muitos e a participação limitada a poucos.  O discurso em 

torno da participação dos alunos, pais e representantes da comunidade, classifica-a como um 

processo em que apenas eles ouviram e não opinaram. Deve-se ter presente que o que foi dito 

para a cultura de participação da escola, cabe também à cultura de participação de grupos da 

sociedade, ou seja, o PDE acaba não encontrando a repercussão que imaginava, dado a cultura 

pouco aprofundada de práticas de participação na escola e em grupos da sociedade.  

 

  Vale ressaltar que alguns processos que se dizem de participação presentes em alguns 

planos, projetos e programas governamentais, carregam um modo autoritário de controle da 

decisão e terminam por negar o valor pedagógico/político da participação. Nesse sentido, a 

fala é um termômetro fundamental no processo de participação, mas não se pode banalizar a 

fala, obrigando as pessoas a falarem, sobretudo quando se refere a algo que elas ainda 

desconhecem. Assim, alguns processos em que se exige a participação, de representantes ou 

de grupos, acabam por negar condições básicas de participação como a reflexão e a decisão.   

 

O terceiro aspecto mencionado refere-se à negação da participação, enquanto processo 

burocrático de deliberação sobre prioridades de ações, sem a efetiva possibilidade de 

financiamento e execução, já referida no item do financiamento. Priorizar essa ou aquela 

necessidade em detrimento de muitas outras, como orienta o planejamento participativo, 

acaba sendo uma armadilha, pois leva os agentes da escola a se responsabilizarem pela 

manutenção das condições e de oferta da educação, em nome da responsabilidade que 

assumem nos planejamentos ou porque participaram de decisões acerca do que deviam 

realizar. Os técnicos da COEP já sabem o que pode e o que não pode comprar com os 

recursos do Fundescola que são repassados as escolas. Sabem também que eles são 

insuficientes para as necessidades históricas da escola. Mas a política mantém o discurso de 

afirmar que é a escola que vai decidir, ou seja, para além das ações que recebem 

financiamento, a escola deve resolver seus problemas, independentemente dos recursos, como 

menciona a fala a seguir:  

 

O que a gente vai fazer? Lógico que tem questões que esbarram nessa questão 
financeira infelizmente, mas nem por isso a gente ta parando por aí a gente ta 
tentando fazer na medida do possível, com as condições que a gente tem, com os 
recursos que a gente tem. A gente se vê no compromisso: se colocou, quais ações 
que podemos desenvolver pra realmente tirar aquilo do papel e fazer acontecer, numa 
ação coletiva onde todos possam ajudar, todos possam dar idéias, todos possam 
participar (Escola4). 
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Nesse quadro de idéias, se os recursos são insuficientes para as necessidades, se já 

estão com as rubricas definidas, o que se vai então planejar? A participação torna-se dessa 

maneira, um modo de renunciar a direitos fundamentais, tais como a manutenção integral da 

escola em condições mínimas, com recursos públicos. O efeito desse processo é a negação da 

participação, conforme explica Sales:  

 

Outro momento considerado como negação da participação é quando na consulta 
comunitária se pede que, em consideração aos limites financeiros, os representantes 
de grupos ou comunidades priorizem duas ou três dessas ‘necessidades’. Que mal 
poderia ter esse simples exercício de ‘planejamento participativo?’ Supõe-se que toda 
a gravidade está em que, em nome de uma pretensa participação, se pede às pessoas e 
grupos para renunciar a direitos fundamentais (2005, p. 120). 

 

  Os educadores sabem que as grandes demandas da escola são históricas. O primeiro 

grande problema, que se quer foi mencionado, no planejamento e no diagnóstico do  PDE é a 

falta de pessoal. 

   

Eu sinto que o número de profissionais é muito pouco, professor não falta. O pessoal 
da secretaria, eu acho que uma coisa que iria melhorar muito é se colocasse um 
coordenador de disciplina porque tem que ter um coordenador de disciplina nos 
turnos pra melhorar essa participação do aluno na sala de aula, essas coisas. Agora 
melhorou um pouquinho quando chegou o porteiro eu dei graças a Deus porque a 
gente deixa de ser porteiro, chegou semana passada, e fica dois horários (Escola3a). 
 
  

Refere-se, então, que, mesmo com todo o esforço do governo para preencher as vagas 

de professores, sejam com estagiários, contrato temporário ou mesmo concurso público, os 

professores tem pouco tempo na escola. No geral estão em duas ou três escolas ao mesmo 

tempo, ou seja, não estão engajados em nenhuma das escolas onde trabalham. Além dos 

professores, deve-se observar que o quadro geral de pessoal na escola é historicamente muito 

defasado. Serviços essenciais como  atendimento ao aluno, setor de documentação, 

laboratórios e limpeza,  são os mais prejudicados. 

 

A questão de material humano aqui, não só na nossa escola, eu vejo toda vez que a 
gente vai pra reunião que agrupa todos os diretores, a mesma queixa, o mesmo 
problema. Aqui na secretaria a gente só tem dois funcionários, a secretária, um que 
trabalha só três noites, só. Com 1200 alunos. Tem dias que a secretaria está de 
“cabelo em pé” é transferência, é ficha individual, ela ainda ajuda a gente, porque a 
gente não tem coordenador de disciplina, a gente é que fica colocando o aluno pra 
sala, olhando o horário, coloca falta se o professor faltou. Então a falta de material 
humano é enorme. serviços gerais a gente tem um pra 1200 alunos. Uma escola que 
tem 11 turmas de manhã, 10 à tarde e 6 à noite – 1 serviço geral  (Escola3b). 
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Nas visitas realizadas às escolas, no decorrer das entrevistas, ficou visível a falta de 

pessoal de limpeza e de conservação. São prédios com um único interruptor, porque não tem 

gente para acompanhar a utilização dos ambientes. Essas necessidades são violentamente 

mais urgentes que a compra de um DVD e nunca aparecem no PDE. Por quê? Em algumas 

escolas os professores contaram que, como não tem serventes para limpar as salas, eles se 

sentem obrigados a fazer mutirão no início das aulas, para apanhar os excessos de lixo.   

 

Ressalta-se que a questão da participação, deve-se recordar, tem sido referida no 

discurso do Fundescola, como um processo a ser desenvolvido nas instâncias em que se dão a 

elaboração do planejamento e nas atividades que são requeridas para o funcionamento da 

UEx, processo esse a ser continuado pela escola para melhoria da qualidade do ensino. Essa é, 

nesse contexto, uma visão simplista da escola, focando apenas aspectos gerenciais176.  

 

 Participação, no entanto não tem a ver unicamente com a definição de 

responsabilidades e criação de mecanismos para garantir a realização das decisões tomadas. 

Ela é garantida, quando as responsabilidades são definidas de modo coletivo e julgadas 

importantes para sua efetivação.  

 

Deve-se, pois, considerar que, historicamente, no ambiente escolar é ainda pouco 

significativa a cultura de participação. Nesse sentido considera-se pouco provável que essa 

conjuntura favoreça a ampliação da participação no processo do PDE, para outras dimensões 

da escola. Assim, pode-se inferir que, se for tomado o sentido democrático de participação, 

como um processo em que os sujeitos são considerados nas suas concepções e interesses, 

neste processo, ela se apresenta pouco relevante.  

 

  Nessa perspectiva, identifica-se, no decorrer deste processo de política, um embate 

entre duas diferentes concepções e modos de significar a participação. A primeira na 

perspectiva neoliberal segue o princípio da descentralização administrativa, restrito à 

responsabilização privada pela efetivação das ações em torno da manutenção da escola e em 

                                                 
176 Esse modo de administrar  os recursos públicos destinados à escola, tem levantado questões jurídicas 
penalizando dirigentes de escolas, em decorrência de problemas com imposto de renda.   
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favor de uma concepção de gestão escolar por objetivos. A segunda, presente em alguns 

fragmentos do discurso dos educadores, propõe uma perspectiva mais abrangente de 

participação, na direção de ações inovadoras, de cunho democrático, possivelmente recebendo 

forte influencia do PPP. 

 

 Ressalta-se, então, que no ideário neoliberal, a participação resume-se à 

responsabilização do privado pela gestão do público, vinculada à interesses de mercado. 

Compreende-se, assim, que na política do PDE, o apelo à participação se apresentou 

preconizada como um mecanismo puramente burocrático, para garantir a elaboração do 

planejamento estratégico e para controlar os recursos públicos destinados à escola. Nesse 

sentido, a participação apresenta uma perspectiva neoliberal e transforma-se em uma 

estratégia de descentralização da gestão publica e de autonomia, quando responsabiliza 

setores privados da sociedade pela eficiência, eficácia e produtividade nos resultados da 

escola. 

  
 
 

 Conclusão 
 
 

  
Neste capítulo procurou-se problematizar a implementação da política do PDE nas 

escolas da rede estadual localizadas na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Partiu-se do 

princípio de que toda a política se insere em um amplo processo de regulação em todas suas 

instâncias, portanto, ela pode ser modificada ao longo do processo de sua implementação. 

 

 A amostra de escolas utilizadas para analise serviu como ponto de partida para 

analisar algumas questões mais amplas, que, nem sempre, se revelam nos discursos políticos 

no nível macro.  

 

Nesse sentido, observou-se que este processo de política foi marcado, inicialmente, 

por uma forte ingerência e direcionamento por parte da COEP, fiel representante do 

Fundescola e do BM, ao assumir junto às escolas funções de articulação e de gestão política 

dos recursos do PDE, sobrepondo, a função política da Secretaria de Educação do Estado. Em 

um segundo momento, redirecionando a utilização dos recursos para ações que a referida 

comissão julgava se inserir nos objetivos desta política. 
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Compreendeu-se, também, que outro agente interveniente no processo desta política, 

foi a Gerência Regional de Educação - GRE. Seu papel foi de repassadora da política pelo 

repasse de recursos. Nessa região, ela esteve presente no processo de mobilização inicial em 

torno do processo de treinamento dos gestores para o planejamento estratégico e exigiu das 

escolas a elaboração do PDE, mesmo sem o financiamento, que só chegou em novembro de 

2007. Desse modo, no período de (1999 a 2001), a política do PDE foi implementada nas 

escolas dessa região, como condição para o repasse de recursos do PDDE.  

 

Identificou-se, assim, que, no período (2002 a 2003), como aconteceu em todo o 

Estado, não houve expansão do número de escolas no PDE. Uma forte corrente contrária ao 

discurso do PDE foi retomada neste período pela Secretaria de Educação, no sentido de 

priorizar ações voltadas para a democratização da gestão escolar, tais como a eleição de 

diretores e elaboração do PPP. Nesse período, acompanhando a Secretaria, a GRE diminuiu a 

cobrança às escolas da elaboração do PDE, sendo retomado em 2006, quando se definiu 

financiar 35 escolas dessa região.  

 

Assim sendo, no âmbito das escolas, verificou-se inicialmente (1999), um discurso de 

aceitação e encantamento ao modelo de planejamento estratégico proposto pelo PDE, seguido 

apenas de um período em que se procurou agir em conformidade com a política, em função de 

sua vinculação ao repasse de recursos. Na última etapa, a partir de 2006, observou-se que 

houve mudanças no discurso, de modo a redirecionar algumas ações do PDE, para a 

perspectiva que se colocava o PPP em cada escola.  

    

Nessa ordem de idéias, foram abordados ainda, aspectos limitadores que se 

apresentam no método de planejamento estratégico das escolas, no sentido de priorizar apenas 

um diagnóstico dos resultados da escola em detrimento de uma leitura das questões 

educacionais.  

  

Assim sendo, foram identificados quatro fatores da política educacional que mantêm 

uma estreita relação com a política do PDE e servem de suporte à proposta de 

descentralização gerencial.  O primeiro fator refere-se à relação que foi possível estabelecer 

entre o PDE e o PPP, onde foi possível inferir que o primeiro ocupou a atenção da escola, 
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sobrepondo sua burocracia de planejamento estratégico, às experiências, ainda que frágeis, de 

formatação do PPP na escola. 

 

  O segundo aspecto relaciona-se com a concepção de qualidade da escola. Percebe-se, 

a partir da analise desse aspecto, que o PDE tenta reduzir uma concepção de qualidade 

voltada unicamente à resolução de problemas administrativos, desconsiderando, assim, as 

condições físicas e humanas necessárias ao pleno desenvolvimento de atividades pedagógicas 

na escola. Identifica-se, desse modo, diferentes discursos em torno da qualidade: A SEDUC 

sustenta que a qualidade da escola se dá a partir de critérios voltados para as relações 

pedagógicas definidas no projeto político pedagógico. O PDE, ao contrário, defende que é a 

qualidade do processo gerencial que determinará a qualidade da aprendizagem do aluno em 

sala de aula. A escola, no entanto, sabe que a qualidade exige a garantia de condições básicas, 

a começar pela disponibilidade de pessoal qualificado. Além de professores com tempo para 

escola, precisa de técnicos para o atendimento burocrático, para zelar pelos espaços físicos, 

para cuidar da convivência e do acompanhamento de seus alunos. 

 

O terceiro fator ancora-se no discurso da política do PDE em torno do financiamento 

da escola. Nesse quadro de analise, observou-se que o referido discurso não avança na 

perspectiva de defender a necessidade do financiamento integral da escola pelo poder público, 

ao mesmo tempo em que não favorece o entendimento da educação como um direito social, 

portanto, um elemento fundamental de uma política estruturante. Ao contrário disto, fortalece 

a idéia de que, na escola, o problema não é a falta de recursos, mas a ausência de gestão eficaz 

e eficiente. 

 

Compreende-se por fim, que a questão da participação, pensada como estratégia 

democrática de hegemonia, assume na UEx, uma função de controle burocrático. Distancia-se 

desse modo de uma instância democrática de poder, e de espaço de decisão em torno de um 

projeto de escola, que permita aos seus agentes, realizar escolhas sobre os fins e os meios, na 

defesa de um projeto de mundo. Percebeu-se, em contra posição, que o processo de 

participação no PDE acabou por negar a participação. Ao mesmo tempo em que não facilita 

enxergar a escola, no seu conjunto, também não garante a execução das decisões tomadas no 

planejamento, produzindo assim, uma sensação de que os educadores, por falta de recursos, 

devem desistir dos direitos às condições de trabalho e ensino digno a seus alunos. A adesão 
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das escolas ao PDE está mais relacionada a carência de recursos do que a concordância à sua 

concepção. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
  
 

Almejados e celebrados por quase todos os Estados das 

sociedades ocidentais, os valores e incentivos das políticas de 

mercado legitimam e dão impulso a certos compromissos e 

ações — empreendimento, competição, excelência — ao mesmo 

tempo em que inibem e deslegitimam outros — justiça social, 

eqüidade, tolerância. Nesse contexto, a necessidade de 

considerar o destino dos outros foi reduzida e geralmente 

afetada pelo neoliberalismo e pelo concomitante regime de 

"prudencialismo". Ou seja, dentro da nova arquitetura política 

de performatividade — gestão, mercados e escolha — nem a 

moralidade individual de membros de classes, salvo algumas 

exceções, nem a ética instrumental de instituições performativas 

e competitivas do setor público podem contribuir,  para a 

criação de um contexto em que cada um de nós possa viver uma 

vida decente e integrada  (BALL, 2004, p. 13). 

 
 

Conforme os objetivos definidos para este estudo buscou-se analisar a política do PDE 

enquanto política de educação. Nas etapas desta investigação, procurou-se identificar, nesta 

política, suas origens, suas perspectivas, seus fundamentos e concepções. Ao mesmo tempo, 

também se desenvolveu a descrição, identificação e  analise deste processo, nos âmbitos da 

esfera Federal, no Estado de Pernambuco e na Região da Mata Norte desse Estado, 

focalizando, nesse último, a escola, como potencial instância de regulação da política pública 

educacional. Considerou-se assim a possibilidade de que, no âmbito da escola, a política do 

PDE pudessse ser redimencionada e ressignificada. 

 Observou-se, no decorrer desta investigação, que o contexto no qual se insere o 

Fundescola é permeado de condicionantes políticas, econômicas e históricas, bem como de 

princípios e conceitos formulados por um processo de injunções de organismos multilaterais 

junto ao governo brasileiro. As análises realizadas revelam que o processo se mostrou 

dinâmico e sofreu ações de regulação em todo o seu percurso, bem como diferentes alterações 

no controle burocrático, inerentes a sua implementação. A partir dessas prerrogativas, foi se 

reconstruindo e localizando a política do PDE, objeto desta investigação. 

 

Nesse sentido, entre outros aspectos, no decorrer desta investigação, identificou-se que 

este programa deu continuidade à política iniciada no Projeto Nordeste, PMDE e PDDE, no 
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sentido de incrementar ações de reforma de gestão da educação, de modo particular nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Assim sendo, o que se pode afirmar a partir 

dos resultados desta pesquisa é que as ações do PDE, principal componente do Fundescola, 

ultrapassaram governos, sofreram algumas alterações no sentido de adequar-se à política 

estrutural, conforme prática discursiva permitida em cada contexto político. 

 

  Deste modo, considerando os argumentos acima e partindo do pressuposto de que o 

processo de formulação de uma política implica relações de interação entre diversos agentes 

políticos, nesta investigação procurou-se identificar esses agentes e o discurso que cada um 

defende, no decorrer do processo de implementação do PDE. De modo sucinto, pode-se 

perceber que traços desta política se apresentam no discurso, permitindo-se veicular conceitos 

centrais da política educacional, com sentidos, por vezes contraditórios, sob a ação de sujeitos 

em diferentes contextos histórico-políticos.  

 

 Nesse sentido, foi observado que, no âmbito do Governo Federal, o Projeto Nordeste 

(1984 – 1998), uma das mais importantes inserções da política do BM na área da educação, e 

que antecedeu o PDE, colocou em pauta o pressuposto de que nas regiões pobres (Nordeste, 

Norte e Centro Oeste) não há capacidade política para planejar e executar programas.  

 

Assim sendo, afirma ser necessário realizar ações no sentido de aumentar a 

aprendizagem, reduzir a repetência, a evasão e aumentar os índices de conclusão. Além disso 

propõe aumentar a eficiência no gerenciamento educacional, além de planejar e executar 

políticas com independência, sem a ingerência do poder político local. 

 

Na seqüência de idéias, a política do Projeto Nordeste defendeu que a melhoria da 

qualidade do ensino fundamental dependeria da melhoria do gerenciamento da escola. Nesse 

sentido, elegeu uma concepção de planejamento participativo gerencial como estratégia de 

melhoria da produtividade da escola e os colegiados como modo de racionalizar a 

interferência política externa nos processos das secretarias de educação. 

 

Refere-se, porém, que essa proposição se confronta com o discurso que estava se 

fortalecendo entre setores da sociedade civil, por exemplo, no conjunto das edições da 

Conferência Brasileira de Educação (CBE) realizada no período de 1980 a 1991. Nesses 

eventos defendeu-se uma perspectiva de planejamento participativo pela garantia de um 
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processo de construção coletiva da política educacional e a democratização das decisões no 

campo administrativo, pedagógico, como também dos critérios para a alocação dos recursos 

para a educação. 

 

 No quadro dessa analise, foi observado que a  reforma administrativa do Estado, 

iniciada na gestão de FHC, a partir de 1995, acentuou ações políticas no campo educacional, 

orientado por princípios neoliberais, ressignificados, tais como descentralização,  participação 

e autonomia. 

 

 Apresenta-se, pois, na retórica desta política, a idéia de que a gestão burocrática do 

Estado é incapaz de atender às demandas crescentes de uma sociedade complexa e que é 

necessário fortalecer o Estado para garantir, internamente, ordem, eficiência produtiva e 

justiça social, de modo a tornar viável a inserção do país no plano internacional. 

 

 Nesse sentido, afirma-se no âmbito da referida política, as concepções sobre 

responsabilização dos gestores públicos e a idéia de que o cidadão comum deve realizar o 

controle das políticas sociais e que as políticas sociais devem ser geridas pela iniciativa 

privada. Assim sendo, se fortalece a concepção de Estado como regulador das relações entre o 

mercado e a sociedade civil, zelando prioritariamente pela segurança e pela legislação.   

 

No embate dessas idéias, observou-se que, a partir de 1996, um histórico movimento 

de setores da sociedade civil, através dos Congressos Nacionais de Educação, realizados em 

cinco edições até 2004, produziu um importante discurso em torno do papel do Estado na 

educação. Afirmou-se, em contraposição, um Estado com a função de articulação e de 

fortalecimento da política econômica interna, em defesa de atividades econômicas solidárias, 

de um processo cultural e de produção de conhecimentos necessários para aumentar a 

liberdade do país frente ao processo de globalização. De outro modo, se confronta o sentido 

de descentralização, afirmando que, na democracia, esse princípio afirma a liberdade e a 

autonomia das instituições na sociedade. Assim, reafirma que o papel da sociedade civil é 

atuar em favor dos direitos já consagrados na Constituição Federal de 1988.  

 

Na ordem de argumentos, foi observado que, no decorrer dos dois governos de FHC, 

(1995-1998) e  (1999- 2002),  a política do PDE teve como foco a implementação do 

planejamento estratégico gerencial na escola para melhorar o ‘produto’ dessa instituição. 
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Dessa forma, as justificativas veiculadas no discurso desta política, apontaram para a 

ineficiência do sistema educacional, evidenciando os altos índices de evasão, repetência e 

baixo nível de aprendizagem. Além disso, ressaltaram que na educação o problema não é a 

falta de recursos, mas o seu gerenciamento; que a qualidade do ensino é resultado de 

processos que se desenvolvem, sobretudo na escola e não nas macroestruturas do sistema 

educacional; que a qualidade da escola é resultante de atitudes dos professores, de pessoal 

qualificado, de material e instalações adequadas e da organização dos processos. 

  

 Nesse contexto, o PDE se autoconceitua como um processo gerencial de planejamento 

estratégico que a escola desenvolve para a melhoria da qualidade do ensino e, no seu discurso, 

defende que é a escola com autonomia que define como se organizar para atingir suas metas 

de desempenho. Defende também que o espaço para projetar o futuro, adotar objetivos e 

estratégias a alcançar é o planejamento estratégico e não os colegiados.  Do mesmo modo, 

afirma que a autonomia só tem repercussão se garantir efetivamente o sucesso na 

aprendizagem do aluno e que a eficácia e a qualidade são frutos de um processo gerencial, que 

envolve avaliar, identificar os problemas, identificar as estratégias para superá-los e prestar 

contas de seus resultados. 

 

Refere-se, no entanto, que, no quadro das analises realizadas, é de se perceber que 

todo esse discurso negligencia frontalmente conceitos que vão sendo afirmados nos 

congressos nacionais de educação no decorrer deste período (1996-2004), em que se nega a 

concepção de educação apenas para formar capital humano e impulsionar a  produtividade, 

um espaço para preparar indivíduos para se tornarem cada vez mais empregáveis, visando 

escapar da condição de excluídos.   

 

Nessa ordem de idéias, denuncia o CONED que a política do Fundescola restringe o 

papel da escola a buscar resultados e garantir a eficiência e produtividade, a ser aferida pelos 

diversos modos de avaliação e controle externo. Nesse mesmo sentido, afirma que o papel do 

Estado concentra sua atenção na função de avaliador de resultados, conforme critérios 

externos, de eficiência e produtividade. Ao contrário, defende o CONED que, ao Estado cabe 

o papel de articulação das políticas públicas, na perspectiva de garantir condições para um 

processo de desenvolvimento auto-sustentável. 
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Na seqüência histórica, registra-se que, no decorrer do primeiro governo Lula (2003-

2006) manteve-se o discurso em torno da melhoria da qualidade da educação, enfatizando os 

princípios orientadores da política do PDE. A justificativa foi que era necessário tornar 

possível às escolas, estratégias que orientem na consecução dos objetivos, focando no 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, defendeu-se que as redes de ensino 

deviam adotar políticas que realmente funcionem, isto é, políticas testadas e aprovadas com 

potencial de escola. Argumentou-se, assim, a necessidade do gerenciamento estratégico da 

escola e das agências através de seu efetivo domínio das técnicas de gerenciamento.  

 
 

No que pese ao processo de desenvolvimento da política, foi observado que só no final 

de 2006 e início de 2007, primeiro ano do segundo governo Lula (PT), os critérios do PDE 

sofreram algumas alterações. Nesta fase definiram-se como Zona de Atendimento Prioritário 

(ZAP), as regiões com menor IDH. Foi por esse critério que o financiamento do PDE chegam 

à Zona da Mata Norte de Pernambuco.  

 

Em 2007, após 10 anos desta política, não havia indicações concretas de melhoria na 

educação, mantida assim inalterada a situação da aprendizagem nas escolas públicas dessas 

regiões. Apesar disso, contraditoriamente foi sugerido pelo MEC que o PDE deveria ser 

implementado na totalidade das escolas do sistema público. O discurso do Fundescola 

enfatizava que, nas etapas anteriores, havia uma prontidão das escolas para utilizar a 

metodologia do PDE, em  contraposição a resistência das secretarias de educação em alguns 

Estados.   

 

  A principal justificativa apresentada pelo Fundescola para continuidade do PDE é que 

sua metodologia leva à participação coletiva em prol da melhoria de desempenho da escola e 

do ensino. Por outro lado, o PDE redimensiona sua função na gestão escolar, apresentando-se 

como uma ferramenta que tem o propósito de auxiliar a escola a realizar melhor o seu 

trabalho. Sustenta ainda, que a descentralização propicia a autonomia da escola e da 

Secretaria de Educação em cada Estado. Rebate críticas de que ele representa uma 

sobreposição em relação ao PPP e afirma que este Plano vê a escola como um todo em sua 

perspectiva estratégica, não apenas em sua dimensão pedagógica. 
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 Refere-se, no entanto, que tais concepções expressavam concepções contrárias ao 

conjunto das discussões, por exemplo, produzidas no V Congresso Nacional de Educação 

(CONED V) realizado em Recife em 2004 e ainda com os conceitos discutidos na 

Conferência Nacional de Educação realizada pela Comissão de Educação e Cultura da 

Câmara dos Deputados (2000 a 2005).   Esses eventos produziram e alimentaram um discurso 

em que a gestão da escola deve reforçar a participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar nos colegiados e norteia-se pela construção do PPP participativo. Reafirma ainda que 

o PDE sobrepõe-se ao PPP, instituindo uma forma de gestão que fragmenta as ações 

escolares, sem uma direção política que as aglutine em proposta educacional mais articulada e 

com um sentido político.  

 

No âmbito do Estado de Pernambuco, observou-se que a política do PDE enfrentou 

um processo de disputa de concepções, inicialmente no período do final do 3º governo de 

Miguel Arraes, (1997-1998), no qual se põem em questão dois conceitos veiculados pelo 

PDE, o planejamento estratégico nas escolas e a descentralização do gerenciamento dos 

recursos públicos da educação. 

 

A falta de apoio da Secretaria de Educação às ações do Fundescola, particularmente ao 

PDE, foi na verdade uma recusa à política que estava sendo implantada nas escolas da rede, 

em nome de um recurso que seria repassado para a manutenção das escolas. 

 

 A retórica política deste Plano procurou justificar a necessidade de universalizar o 

direito à educação, e, ao mesmo tempo, a escola deveria melhorar a qualidade do ensino. 

Assim sendo, utiliza-se de estratégias voltadas à gestão, defende que a saída é a capacitação 

das lideranças da escola para coordenar a elaboração do PDE e para realizar a gestão dos 

recursos públicos destinados a escola, com eficiência.  

 

 Nessa ordem de idéias, o discurso veiculado por este Plano afirma que há estrutura 

para aumentar o número de alunos na escola e que a melhoria da qualidade do ensino não 

depende da formação do professor, mas ao contrário, do gerenciamento dos recursos em favor 

da aprendizagem do aluno. Nesse sentido, defende a descentralização administrativa como 

garantia de autonomia da escola. Por outro lado, cobra do diretor uma liderança capaz de 

mobilizar a escola para elaborar o PDE e dos conselhos da escola de quem entende ser a 

responsabilidade pelo recebimento, aplicação e prestação de contas dos recursos da escola 
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através da UEx. 

 

Nesse processo de analise, ao considerarmos o que neste período se vem discutindo no 

âmbito nacional na Conferência Brasileira de Educação 1980 -1991, no CONED (1996-2004) 

e, no âmbito estadual, sobretudo formulado no PEE-PE (1996), percebeu-se uma clara relação 

conflituosa em torno de concepções acerca da política do PDE. Nesse sentido, afirmam esses 

eventos, que é dever do Estado universalizar a educação fundamental, de modo a construir 

progressivamente uma rede pública única de ensino. Assim, considerando que a escola é uma 

instância de formação e de exercício de cidadania, o número de alunos em sala deve ser 

adequado à relação pedagógica. Nesse sentido, a autonomia da escola, defende o discurso do 

PEE-PE (1996), é relativa, na medida em que deve está articulada com uma política de 

educação.  

 

A concepção em torno da qualidade da escola defendida no PEE-PE (1996) indica que 

ela é um processo que inclui a adequação do espaço físico, a gestão coletiva e a garantia dos 

direitos do estudante, estando assim relacionada diretamente à profissionalização do 

professor. Defende-se, assim, uma gestão escolar colegiada, mas o recebimento e o controle 

dos recursos devem ser realizados  pela Secretaria de Educação. 

 

No que toca à evolução do discurso da política, refere-se que no primeiro governo 

Jarbas Vasconcelos - PMDB, (1999-2002), o PDE em Pernambuco deu ênfase à gestão 

estratégica da escola e ao processo de descentralização da gestão dos recursos a ela 

repassados. Nesse sentido, os objetivos foram a necessidade de assegurar um padrão de 

gestores nas escolas para elevar os resultados, preparar o diretor ou uma liderança da escola 

para elaborar o PDE e criar em cada escola a Unidade Executora para receber e gerir os 

recursos da escola. Justificou-se, pois, que a melhoria do ensino era um processo que 

dependia do planejamento e da visão estratégica da escola e de seu foco no aluno. 

  
No bojo dessas idéias, difundiu-se, através do PDE, nessa fase em Pernambuco, que o 

planejamento é uma estratégia de gestão para buscar a solução dos problemas da escola, que o 

produto da escola é a aprendizagem do aluno e que a escola tem obrigação de prestar um 

serviço de qualidade ao cliente, o aluno.  Nesse sentido o discurso acentua que a qualidade da 

escola depende do diretor que, por sua liderança, deve realizar um trabalho na direção dos 

objetivos definidos para a escola e desenvolver a visão da escola.  Além disso, a qualidade da 
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escola foi vinculada pelo PDE ao perfil da liderança do diretor, de quem esta política espera 

ser dedicado, enérgico e que assuma funções pedagógicas. 

 

Nesse contexto e influenciado por essa perspectiva, uma nova edição do PEE-PE 

(2002) aponta que, para garantir a gestão e a autonomia das escolas, é necessária a 

continuidade e obrigatoriedade em todas as escolas, da elaboração do PDE, o fortalecimento 

da UEX, do foco na aprendizagem do aluno e da autonomia administrativa assegurada pelo 

repasse de recursos. Defende ainda que é necessário modernizar a estrutura da SEDUC, para 

que ela funcione sob um modelo de descentralização para as escolas,  para  melhorar a 

coordenação e garantir a qualidade das escolas e a promoção de liderança e autonomia da 

escola 

 

De outro modo, a Secretaria de Educação veicula através do PGE (2002), um discurso 

que se apresenta contrapondo essas concepções no sentido de afirmar uma perspectiva 

democrática de gestão escolar. Defende-se, neste documento, que o plano de gestão da escola 

não deverá tratar apenas dos aspectos instrumentais, mas que se constitua em elemento 

mobilizador para a reflexão, como estratégia para a consecução de objetivos articulados a 

projetos sociais determinados. Afirma-se que o planejamento não é neutro, nem é 

solucionador de problemas da escola. Ainda mais, defende-se a qualidade legitimada  pela 

participação no processo de decisão em que as pessoas opinam e decidem.  

 

  Refere-se então, que no segundo governo Jarbas Vasconcelos (PMDB), (2003-2006), 

o foco da política do PDE esteve na ampliação do número de escolas com adesão ao Plano e 

na modernização da capacidade administrativa, financeira e gerencial da Secretaria de 

Educação. 

 
Dentre as justificativas apresentadas pelo Fundescola, figura a condição de 

Pernambuco como a pior educação do Brasil. Por outro lado, foi veiculado que, as escolas 

com PDE, melhoraram a eficiência e o desempenho dos alunos e que era necessário 

intensificar práticas para aumentar a qualidade e a eficiência do ensino, incluindo a concessão 

de autonomia às escolas para que elas desenvolvam suas próprias estratégias de 

desenvolvimento. Outra razão apontada para a expansão foi que, em Pernambuco, a 

qualificação dos professores é baixa e o currículo de formação não é apropriado.  Por outro 

lado, se alegou a fraca gestão da secretaria, com dados que indicavam que apenas 40% dos 
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servidores da SEDUC estavam em sala de aula e 40% da estrutura das escolas são 

inadequadas. 

 

Dessa forma, todas essas justificativas foram acompanhadas de conceitos em torno do 

PDE, afirmando-o como um instrumento que contribui com a escola, no seu gerenciamento; 

que, com o PDE, as escolas estão mais bem organizadas sabem o que querem e estão se 

estruturando para melhor se qualificar; com o PDE há um maior compromisso de toda a 

equipe escolar, maior desempenho do diretor, maior envolvimento dos pais. Como estratégia, 

defendeu-se que a SEDUC deveria garantir a elaboração obrigatória do PDE nas escolas e do 

mesmo modo o treinamento administrativo aos diretores e funcionários administrativos das 

escolas, bem como o fortalecimento dos Conselhos Escolares por meio de treinamento. 

 

Assim sendo, o discurso apresentado pela SEDUC através do EDUQ traz uma 

inovação em torno dos problemas apresentados. Afirma o EDUQ que o PDE é um 

instrumento de parceria e que ele deve ser um plano, não especificamente gerencial, ao 

contrário, um plano coerente com o projeto político pedagógico. Quanto ao processo de 

elaboração, sugere, deve mobilizar toda a escola e contrário ao rigor das comissões, sugere 

que a critério de cada escola, as comissões podem ser criadas para analisar, refletir sobre os 

problemas e propor soluções. Sugere, ainda, que para a elaboração do PDE deve-se escolher 

uma equipe que inclua um ou dois representantes dos professores. Dessa maneira, o 

PDE/EDUQ afirma um discurso que acentua a estruturação da escola e a possibilidade de 

criar propostas factíveis, coerentes com o Projeto Político Pedagógico. Pensa, desse modo, um 

processo de planejamento da escola que apesar de seqüencial se coloca dinâmico e circular. 

 

A política do PDE revelou-se um espaço de intenso processo de luta discursiva, com 

disputas em torno de sentidos e concepções para afirmar consensos sobre conceitos que ainda 

são atualmente, objetos de discussão na política educacional. Entre outros, destancam-se a 

descentralização, a autonomia, a participação e a qualidade da educação. Outra questão que 

ainda está longe de ser consenso é o modelo e as responsabilidades acerca do financiamento 

público da educação. 

 

O modelo de gestão para a escola que vem defendendo o PDE em todo o seu percurso, 

carrega, no seu conjunto, um modelo ou ‘identidade’ para a organização escolar, que reflete 

experiências ditas exitosas, nos moldes de uma gestão privada, que responde 
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predominantemente a interesses do capital e do mercado internacional. Essa identidade, que 

incorpora a marca do ‘desenvolvimento’, introduziu novos sentidos aos conceitos como 

autonomia, planejamento, gestão colegiada e avaliação institucional. 

 

 Assim, o PDE se apresenta como um plano indutor de uma concepção gerencial  de 

escola, aponta um modo de gestão em que a escola deve se responsabilizar pela  

aprendizagem e pelo desempenho dos alunos. Prega uma autonomia que se traduz na 

responsabilização do desempenho de metas, sem, no entanto, considerar as condições 

necessárias à sua consecução.  

 

Nesse sentido, também o planejamento estratégico é referido, como parte dessa nova 

identidade para a escola, ancorado no compromisso que tem que formular a escola como 

organização com Missão, objetivos, metas de desempenho, estratégias, projetos e outros 

elementos que compõem a função gerencial do planejamento.  

 

  Assim sendo, a insistência do foco no aluno ou na aprendizagem é parte estratégica 

dessa concepção defendida pelo PDE. Segundo os fundamentos desta política, a escola deve 

colocar toda sua estrutura a serviço do aluno em sala de aula. O sentido dessa atenção ao 

aluno, aqui se refere ao serviço que cabe a escola ao seu cliente. Essa concepção de relação de 

serviço soma-se, ao mesmo tempo, ao conceito de produto da escola veiculado por esta 

política, ou seja, a idéia de que ela deve oferecer ensino e aprendizagem a seus alunos - 

clientes.   

 

  Nessa ordem de idéias, está também implícito, nesse projeto de nova identidade para a 

escola, a prestação de contas e a avaliação externa, como forma de controle do produto - a 

aprendizagem do aluno. Assim sendo, ao mesmo tempo em que se estabeleceram mecanismos 

de controle interno da escola, como a UEx, para o processo de repasse de recursos, manteve-

se o controle externo sobre o processo de ensino através do acompanhamento do desempenho 

dos alunos, por meio de sistemas de avaliação da aprendizagem tais como ENEN, SAEB, 

SAEPE, Prova Brasil, IDEB entre outros. 

  

 Nesse contexto, refere-se que, no decorrer do processo de implementação desta 

política, 1997-2007, época em que difundiu-se essa concepção de nova ‘identidade’ escolar, 

setores da sociedade civil organizada no âmbito nacional e estadual, acadêmicos ou não, bem 
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como, setores da Secretaria de educação produziram um discurso sobre política educacional 

fundamentado em princípios democráticos que até então representou um dado de resistência 

ao discurso do PDE. Ao contrário da ‘identidade’ de escola difundida pelo PDE,   esses 

setores afirmam concepções na direção da democratização da gestão.  

  

    Nesse sentido, a autonomia da escola se insere não só na dimensão administrativo 

financeira, mas também na participação dos atores sociais envolvidos no processo educativo, 

para a construção de um projeto pedagógico pertinente aos anseios da escola e da sociedade. 

A autonomia deve ser considerada então, como instrumento para a tomada de decisões em 

torno de questões administrativas, do projeto político e das estratégias pedagógicas. A 

autonomia constitui-se sim uma condição para a qualidade da escola e deve ser acompanhada 

da criação de condições de infra-estrutura, pedagógica e material. 

 

Compreende-se, desta forma, que a função de planejamento na perspectiva 

participativa deverá garantir que algo deve ser construído coletivamente. Assim, a gestão da 

escola deve reforçar a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, no processo 

de construção do Projeto Político Pedagógico e no aprofundamento da prática dos colegiados.  

 

Percebe-se, desse modo, que o planejamento tal como sugere o PDE, se sobrepõe ao 

PPP e institui uma forma de gestão que fragmenta as ações escolares, sem uma direção 

política que as aglutine numa proposta educacional mais articulada e com um sentido político. 

A racionalidade do planejamento estratégico, imposta à gestão da escola, não leva em conta o 

modo de ser e o de agir, a cultura escolar, uma vez que esta não é percebida como uma 

instituição complexa cuja organização, gestão e produção do trabalho, exige  iniciativas que 

ultrapassam os limites impostos pela racionalidade presente no modelo de planejamento 

estratégico. 

 

 Dessa forma, a educação é compreendida como um instrumento de formação ampla, 

de luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social, preparando as pessoas e a 

sociedade para a responsabilidade de construir, coletivamente, um projeto de inclusão e de 

qualidade social para o país. Nesse sentido, o princípio orientador da educação não é formar 

capital humano para impulsionar a produtividade, pois essa concepção torna a educação 

apenas um espaço para preparar indivíduos a se tornarem cada vez mais empregáveis, visando 

escapar da condição de excluídos. No Brasil a educação tem sido pensada apenas para formar 
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pessoas para o mundo do trabalho, esquecendo-se as dimensões culturais, sociais e políticas 

da educação. 

 

Para opor-se a tal tradição formativa, a escola deve, pois, garantir um padrão unitário 

de qualidade nas instituições públicas ou privadas. Assim sendo, o critério de qualidade é o da 

sociedade e implica providenciar educação com padrões de excelência e adequação aos 

interesses da maioria da população.  

 

    Quanto ao papel do Estado na educação, defendem esses setores, que ele deve ter 

função de articulação e de fortalecimento da política econômica interna, em defesa de 

atividades econômicas solidárias, de um processo cultural e de produção de conhecimentos 

necessários para aumentar a liberdade do país, frente ao processo de globalização. Assim cabe 

ao Estado o papel de articulação das políticas públicas, na perspectiva de garantir condições 

para um processo de desenvolvimento auto-sustentável.  

  

  Analisa-se ainda, que, na concepção da política do PDE, o papel do Estado está sendo 

resumido a avaliador de resultados, conforme critérios externos, de eficiência e produtividade. 

Da mesma forma, o papel da escola é restrito a buscar resultados e garantir a eficiência e 

produtividade a ser aferida pelos mecanismos e modos de avaliação e de controle externo.  

 

  
No estudo realizado localmente, no âmbito das escolas da Região da Mata Norte de 

Pernambuco, foi possível observar que as contradições conceituais mencionadas 

anteriormente repercutiram em importantes dimensões da prática escolar: o Projeto da escola, 

a concepção da qualidade escolar, o processo de financiamento e de participação. 

 

Inicialmente observou-se que o PDE ocupou, nas escolas, um espaço inversamente 

proporcional à prática cultural de planejamento colegiada da ação pedagógica. Ou seja, 

quanto maior a prática colegiada de planejamento, menos ingerência do PDE. No caso em que 

a escola tinha pouca ou nenhuma prática de planejamento, o PDE transformou-se em “o 

planejamento”, reduzindo, nessa ação, a possibilidade de sistematização das perspectivas 

pedagógicas e dos sonhos dessa unidade.  

 

Refere-se, também, que o processo técnico de elaboração do PDE, inicialmente causou 



 281 

uma sensação de novidade na escola. Assim, nas escolas onde se tinha elaborado o Projeto 

Político Pedagógico, o PDE serviu para apoiar financeiramente algumas dessas ações. Nesse 

contexto, a escola redefiniu algumas ações do seu PDE para  finalidades previstas no PPP, 

reduzindo os seus efeitos unicamente gerenciais. 

 

 Compreende-se, assim, que, como exercício de planejamento, o PDE fomentou 

inicialmente, junto à escola que já vivenciava práticas de elaboração do PPP, uma 

sistematização de discussões em torno de questões administrativas, financeiras e de compras. 

O volumoso documento, contendo formulários e tabela, é, no entanto, algo que até então não 

foi assimilado pelas escolas.  

 

Desse modo, o pressuposto do PDE de que o processo gerencial levaria à melhoria da 

qualidade do ensino, não convenceu as escolas. Elas apontaram que há outras dimensões da 

qualidade escolar, e estas se realizam em todos os espaços da escola. Assim, qualidade não 

pode ser algo apenas do ensino, mas da educação, da estrutura, do ambiente como facilitador 

da aprendizagem, do número de professores em relação ao quantitativo de alunos, da atenção 

ao conhecimento, entre outros. 

 

Nessa ordem de idéias, o discurso das escolas nega a concepção de qualidade da 

escola mensurada apenas pela aprendizagem, conforme defendida pelo PDE. Os discursos 

analisados afirmam, então, que seja da escola ou do ensino, qualidade não pode ser restringida 

a questões administrativas ou mesmo de método de gestão escolar. Trata-se de uma questão 

complexa, que se relaciona com diversos outros fatores de ordem político-pedagógica.  

 

As análises postas permitem afirmar-se que o discurso em torno do financiamento no 

PDE esconde por um lado, a imposição de uma política gerencial em nome do 

desenvolvimento da escola, e, por outro, o problema da política de financiamento da educação 

no Brasil177. Não há dúvidas de que as escolas correram cegamente para buscar o 

financiamento que prometia o PDE. Sendo assim, foi por meio dele que o PDE foi absorvido 

rapidamente pelas escolas públicas. Observe-se que o financiamento direto do PDE só chegou 

em novembro de 2006 e apenas para 50% das escolas dessa região. Nesse intervalo, no 

decorrer de mais de 07 anos (1999- 2006), no entanto,  as escolas alimentaram o PDE, na 

                                                 
177 O Brasil investe pouco em educação, comparado a países visinhos com Chile e Argentina. O Brasil investe 
1.100 Dólares por ano – O Chile investe quase o dobro. A Carga horária no Chile é 50% maior que no Brasil. 
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expectativa do financiamento e por sua direta vinculação ao  repasse de recursos do PDDE, 

efetivado uma vez a cada ano.  

 

Percebe-se, então, que, na verdade, através do PDE o Fundescola controla as ações da 

escola e responsabiliza seus gestores pela execução do plano de ação, sobretudo das ações 

chamadas de não financiáveis.  Por outro lado, o financiamento é o mecanismo que permite 

monitorar o projeto da ‘identidade’ da escola, seus investimentos e seus projetos. 

 

É alarmante compreender que, apesar de todo o controle e burocracia, o financiamento 

real do PDE seja irrisório para as necessidades da escola178. Ao mesmo tempo em que o 

financiamento é um imperativo para garantir a sobrevida das escolas, e, com isso, as mantém 

obediente ao Plano. No bojo desse processo, a promessa do financiamento representou a 

desmoralização do processo de decisão em torno do planejamento, na medida em que 

decisões foram tomadas e priorizadas e não puderam ser cumpridas por falta de recursos. Os 

parcos recursos terminam sendo utilizados em questões de manutenção e de apoio didático, 

constituindo assim, uma incoerência com o processo de planejamento. 

 

Analisa-se, também, como um dado novo o fato da UEx ter se apresentado, mesmo, 

dentro dos limites já mencionados (pouca participação, limitada a realizar algumas compras), 

como um mecanismo de controle interno que representa um avanço em decorrência da 

possibilidade de elevar a transparência administrativa dentro da escola. 

 

Nesse sentido, a possibilidade de participar da organização administrativa, é, sem 

dúvida, um indicador de que esta política tem elementos que poderiam avançar na perspectiva 

democrática de distribuição de poder no espaço escolar. Assim, percebeu-se que houve uma 

ação de regulação da comunidade escolar em torno da proposta de participação do PDE. A 

oportunidade de participar de um processo de planejamento, exercitar a técnica, contribuiu 

para um avanço político, repensar suas ações no sentido de redefinir o que se estava fazendo. 

Porém, esse processo de política foi regulado na escola conforme as condições e as 

capacidades de crítica de seus agentes, especialmente vinculado ao nível de experiência com o 

PPP.   

 

                                                 
178 Estima-se que o financiamento do Fundescola representa 5% do que a escola gasta para sobreviver. 
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 Nesse quadro de analise, deve-se considerar que a ação formal de um planejamento é 

algo que pode fazer avançar a cultura democrática na escola. A prática repetida do 

planejamento pode ir se aperfeiçoando e tornando a escola mais crítica sobre si mesma, 

mesmo que, inicialmente, os processos reflexivos estejam apenas centrados na identificação 

de seus problemas internos. 

 

Compreende-se, no entanto, que, contraditoriamente, as reuniões que podem ser uma 

estratégia de reflexão e decisão, podem ser também uma estratégia de negação da 

participação, na medida em que elas servem apenas para compor um processo burocrático 

para aprovação de um projeto ou para garantir o repasse de recursos. 

 

 Considera-se então importante recordar que o PDE se constituiu como um comitê 

estratégico, formado por grupo de sistematização, coordenador, líder de objetivo, gerente de 

meta de melhoria e equipe do plano de ação. Essa estrutura, similar a processos de gestão 

privada de grandes empresas, carregou uma opção política de perspectiva neoliberal, que não 

contribuiu para aumentar o espaço democrático de poder e de decisão, que favoreça a escola, 

por exemplo, realizar escolhas sobre seus fins e seus meios, mas apenas acentuaram questões 

administrativas.  

 

Desse modo, não foram observadas, na prática do PDE, condições fundamentais de 

participação, que permitam uma defesa crítica de um projeto de mundo e de sociedade, mas o 

incentivo à participação limitada à realização de funções administrativas de planejamento e de 

controle. Aponta-se para configuração desse quadro, entre outras razões, o número limitado 

de pessoas envolvidas no processo, o planejamento estratégico apenas tratou de questões de 

ordem administrativa e de pequenas aquisições, os recursos foram insuficientes para as ações 

planejadas e decididas. Dessa maneira, este processo contribuiu para negar o valor 

pedagógico e político da participação, uma vez que a metodologia adotada diminui, por um 

lado, a capacidade de autonomia das escolas, e, por outro, amplia mecanismos de regulação, 

controle e avaliação externa. 

 

 

 Ao mesmo tempo, considerando que o PDE é uma realidade que se tenta afirmar, 

agora no âmbito nacional, em diferentes modalidades, como anteriormente mencionadas, se 

faz necessário aprofundar com urgência, como vão se inserir as funções deste plano na 
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perspectiva de uma política educacional. Reconhece-se, porém, que, apesar de tudo que foi 

dito, de todas as discussões políticas em torno de conceitos chaves da política educacional, 

esta política vem, ao longo de quase 10 anos, ampliando sua inserção nas escolas. Expansão 

essa que se reflete, contraditoriamente na expansão de informações administrativas entre a 

comunidade escolar, aumentando a clareza sobre as contradições em torno de um projeto de 

autonomia e a ausência de uma política de financiamento, esvaziando o sentido político de 

processos de participação e, de certo modo, ampliando a cultura de planejamento dentro do 

espaço escolar.  

 

Nesse contexto, ressalta-se a necessidade de questionar o papel do MEC frente ao 

ordenamento jurídico que está estabelecido no Brasil, a partir da Constituição (1988), LDBEN 

(1996). A sua função como coordenador da política nacional de educação, definidas na LDB e 

no Plano Nacional da Educação, indica, portanto, não lhe cabe definir unilateralmente e impor 

políticas que não tenham o referendo da sociedade.   

 

Compreende-se, pois, que o PDE se mantém no conjunto dos projetos do MEC, como 

um programa ‘guarda-chuva’ que incorpora diversas outras ações. Tornou-se assim uma ação 

de longo alcance na política educacional. A sua manutenção, no entanto, não resolve a 

questão, por exemplo, do financiamento, conforme estabelecido na Constituição Federal 

(1988), artigo 211, que trata do regime de colaboração, de modo a criar um sistema articulado 

de financiamento em todo o País. 

 

Concorda-se, então, que o problema do financiamento da educação básica exige uma 

posição política da sociedade brasileira. Avançando-se assim, as discussões em torno dos 

critérios custo-aluno-qualidade e da regulamentação do regime de colaboração, para tornar 

possível a otimização das políticas de financiamento da educação.   

 

Esse é o modo de propiciar condições para que as políticas educacionais, concebidas 
e implementadas de forma articulada entre os sistemas de ensino, promovam: o 
direito ao aluno à formação integral com qualidade; o reconhecimento e valorização 
à diversidade; a definição de parâmetros e diretrizes para a qualificação dos 
profissionais de educação; o estabelecimento de condições salariais e profissionais 
adequadas, e necessárias para o trabalho dos docentes e profissionais; a educação 
inclusiva; a gestão democrática e o desenvolvimento social; o regime de 
colaboração, de forma articulada em todo o País; o financiamento, o 
acompanhamento e o controle social da educação; e a instituição  de uma política 
nacional de avaliação (CONED, 2009, p. 8) 
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Constata-se assim que é raro, na história da educação brasileira, uma política com tão 

rápida expansão e com tanto vigor, como ocorreu com o PDE. Observou-se, no entanto que 

ele não resultou em um instrumento facilitador do diálogo na escola, considerando as diversas 

concepções e saberes que se cruzam na complexidade das relações pedagógicas e 

administrativas, de modo a contribuir para repensar a gestão educacional e as políticas 

públicas em favor de um sistema único para a educação nacional.   

 

A Secretaria de Educação e as escolas estão cada vez mais assumindo a perspectiva de 

gerencia do planejamento estratégico e da qualidade enquanto desempenho nos exames de 

avaliação externa, conforme defende a política do PDE. Coloca-se em prática princípios de 

autonomia, participação como técnica de controle e responsabilização. 

 

Nessa ordem de idéias, refere-se que a complexidade e abrangência do fenômeno em 

foco permitem compreender que o estudo, ora apresentado, não esgota o leque de 

possibilidades de vertentes analíticas sobre o mesmo, mas abre caminhos para continuidade de 

novas investigações e análises de forma mais sistemática e consistente. 

 

 Deve-se considerar que este estudo se encerra no momento em que a política do PDE 

ganha novas projeções em nível nacional. Os empréstimos não foram mais renovados pelo 

Governo Federal junto ao BM, mas essa relação de acordo-empréstimo foi mantida   no 

âmbito de alguns governos estaduais, especificamente em Pernambuco, para implementar o 

PDE na forma de um programa próprio, o EDUQ.  Também no âmbito nacional, o MEC 

lançou, em abril de 2007, o PDE da educação e institucionalizou, em dezembro do mesmo 

ano, o PDE da escola para todo o País, em ambos os casos,  com financiamento do próprio 

governo brasileiro. Assim sendo, o alcance desta tese é limitado, carecendo de novos estudos 

para compreender a evolução desta política e de sua repercussão na política de gestão da 

educação nacional. 

 

Admite-se, então, a necessidade de examinar com maior aprofundamento os 

desdobramentos que se deram a partir desta política, não esgotados nesta investigação, tais 

como a institucionalização do PDE para todas as regiões do Brasil a partir de 2007, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação, a implementação do Programa Educação com Qualidade - 

EDUQ no Estado de Pernambuco, o programa BDE (Bônus de Desempenho Educacional) 
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implantado neste Estado, entre outros. Nesse sentido, faz-se necessário examinar 

sistematicamente o que foi alterado ou mantido desta política, que novas configurações ela foi 

assumindo a partir de programas governamentais e qual sua repercussão no contexto da 

discussão em torno da política educacional que ora se avisinha. 
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