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RESUMO 

 

A pesquisa trata da quebra do paradigma da gestão pública educacional, através 
da parceria com o Instituto Ayrton Senna. Esta parceria possibilitou que o município 
de Caruaru implantasse um modelo de gestão para sua rede pública de ensino, 
diferente de toda a trajetória antes utilizada. O modelo de gestão apresentado pelo 
Instituto traça um plano com: diagnóstico, estratégias, metas, monitoramento e 
busca por resultados, da mesma maneira que empresas privadas utilizam. As 
Reformas que aconteceram na administração pública possibilitaram que cada vez 
mais a burocracia patrimonialista perdesse gradativamente espaço e a gestão com 
foco na eficiência e nos resultados dos serviços públicos fosse cada vez mais 
utilizada. Para compreender as Reformas em todas as suas fases, identificando-as, 
analisando-as e caracterizando os aspectos inovadores para o Estado, reportei a 
Bresser Pereira (2009), Costa (2010), Rezzende (2004) e Libâneo et al. (2009). 
Adotei a abordagem qualitativa de pesquisa, realizando entrevistas semi-
estruturadas com técnicos e gestores do município de Caruaru e do Instituto Ayrton 
Senna. E para o tratamento dos dados, utilizei a Análise de Conteúdo a partir de 
Bardin (1977), onde a leitura analítica e interpretativa dos dados coletados foi 
utilizada. Esta análise possibilitou a compreensão de que o modelo de gestão 
proposto pelo Instituto Ayrton Senna possibilita a construção de ferramentas que 
melhoram o controle e o desenvolvimento na qualidade da educação ofertada pelo 
poder público à sociedade. 
 
Palavras-chave: Reforma pública, Gestão educacional, Instituto Ayrton Senna, 
Parceria.  
 



 

ABSTRACT 

 

This research is about breaking the paradigm of public management education 
through partnership with the Ayrton Senna Institute. This partnership enabled the 
city of Caruaru to introduce a management model for its public schools, different 
from the trajectory used before. The management model presented by the Institute 
organized a plan with diagnosis, strategies, goals monitoring and search for results, 
just as private enterprises use. The reforms that occurred in public administration 
enabled the patrimonial bureaucracy gradual lost of space, while the management 
focusing in efficiency and results of public services was more used. To understand 
the reforms in all its phases, identifying and analyzing them, and also characterizing 
the innovative aspects to the state, I mentioned Bresser Pereira (2009), Costa 
(2010), Rezzende (2004) e Libâneo et al. (2009). I adopted a qualitative approach of 
research, conducting semi-structured interviews with staff and managers from 
Caruaru and Ayrton Senna Institute. For data processing I used the content analysis 
of Bardin (1977), where the analytical and interpretative reading of collected data 
permits the comprehension of the management model proposed by the Ayrton 
Senna Institute allows the designing of tools that improve the control and 
development of quality education offered by the government to the society. 
 
Keywords: Public reform, educational management, Ayrton Senna Institute, 
Partnership.  
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INTRODUÇÃO 

 

A minha trajetória profissional à frente de alguns órgãos públicos, tanto 

estaduais quanto municipais, impulsionou-me a construir este trabalho. A 

experiência adquirida incentivou-me a mergulhar na análise teórica da 

administração pública, pesquisando as reformas, os paradigmas e suas implicações 

para a gestão pública. 

Analisar a administração pública com sua importância, suas necessidades, 

seus limites, seus atores, sua inoperância e sua busca por eficiência através das 

Reformas de Estado é um desafio. Essa dissertação é motivada por tais fatores e é 

fruto do desconforto com a ausência na qualidade dos serviços prestados à 

população e pelas seqüelas deixadas ao cidadão vítima dessa situação. 

A experiência que construí ao longo dos últimos vinte anos, gerenciando 

secretarias públicas (administração direta), instituições e fundações públicas 

(administração indireta), possibilitou-me uma aproximação e uma convivência com 

os valores republicanos, com os atores envolvidos na elaboração dos mesmos, 

bem como nas demandas oriundas da sociedade. Nesse convívio, as observações 

acumuladas, as escutas em alguns momentos, as decisões ou a impossibilidade 

delas em outros trouxeram-me inquietações epistemológicas no que diz respeito à 

prática da gestão pública e seus paradigmas. 

O gerenciamento público, o qual é discutido neste trabalho, é extremamente 

contraditório e dissonante com as reais necessidades da sociedade, por isso é tão 

instigante e importante este estudo. O serviço público, além de não atender de 

forma eficiente, está sempre aquém das demandas advindas da sociedade. Essa 

situação é vista como problema a ser resolvido através de mudanças e será 

analisado em todo o percurso desta dissertação. 

Diante dessas questões, percebe-se a importância do debate sobre 

Reformas e as implicações produzidas. Costa (2010) diz que os mais otimistas 

acreditam que o processo já está posto e concluído, já os céticos preferem ressaltar 

o fracasso das Reformas. 

Aqui apresentarei um estudo de caso sobre a parceria entre o público e o 

privado, representados respectivamente pela Secretaria de Educação do Município 

de Caruaru e pelo Instituto Ayrton Senna, com a finalidade de melhorar a eficiência 
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da gestão pública educacional. Parceria esta possível e estimulada pela Reforma 

de Estado, principalmente a última conduzida por Luis Carlos Bresser Pereira. 

Dentro de um ambiente de grandes problemas gerados pela ausência de 

uma gestão eficiente, o grave problema da gestão da educação é visto de forma 

acintosa por uns e sem relevância por outros. A falta da educação produz um mal 

na sociedade que a corrói por dentro e, como não dói, não é relevante. Dados 

produzidos pelo Brasil no âmbito mundial retratam essa situação. 

Na economia, o Brasil alcança o sétimo PIB (Produto Interno Bruto) do 

mundo, segundo dados do site do Ministério da Fazenda1. Todavia, na educação, 

segundo o ranking elaborado pelo PISA2 (Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos) e disponível no site oficial do Ministério da Educação, o Brasil ocupa o 

quinquagésimo terceiro lugar entre os sessenta e cinco países pesquisados. 

Esses indicadores levam à inquietante necessidade de investigar e discutir 

sobre gestão pública eficiente, particularmente a educacional, e tornam o tema 

desta dissertação relevante, tanto para os que estudam o tema quanto para os que 

trabalham com políticas públicas, podendo assim, melhor compreender o papel do 

Estado nas parcerias com o terceiro setor, identificando a conexão existente entre 

os parceiros para compreender sua dimensão, sua finalidade e seu resultado. 

A parceria com o Instituo Ayrton Senna oferece a possibilidade de inovação 

na gestão da educação aos municípios e estados parceiros. E estes se 

comprometem em quebrar paradigmas nas suas administrações patrimonialistas e 

clientelistas para perseguir a qualidade em suas redes públicas de ensino, 

finalidade maior do Instituto. 

Na busca pela elucidação dessas colocações, recorri à literatura da área que 

me ajudou a tecer articulações na construção desse novo conhecimento. Na 

compreensão da Gestão Pública e suas Reformas, estudei Bresser Pereira (2009), 

Costa (2010), Rezzende (2004), Weber (1946), Giandomenico (2006). Para 

entender a parceria entre público privado, busquei apoio em Fernandes (2009) e 

Shinohara e Savoia (2008). Em relação ao conhecimento na gestão educacional, 

teci reflexões a partir dos ensinamentos de Libâneo et al. (2009) e Gonçalves 

(2005). 
                                                
1 O PIB representa a soma de todas as riquezas do país. 
2 Segundo o MEC, o PISA é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal 

finalidade é produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o 
desempenho de alunos. 
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Acredito que mais importante que destacar a ineficiência do Estado em 

atender crianças e adolescentes na qualidade da educação é investigar soluções 

que visem modificar essa realidade para que no futuro as políticas públicas 

educacionais, principalmente aqui no Nordeste, consigam atingir melhores 

rendimentos pedagógicos para crianças e adolescentes. Afinal, o objetivo deste 

Mestrado é discutir políticas públicas que produzam o desenvolvimento do 

Nordeste e nada mais importante para o desenvolvimento do que a educação de 

boa qualidade. 

A estrutura deste trabalho está distribuída em três capítulos, sendo o 

primeiro sobre Reforma da administração pública: discussão, desafios e 

expectativas, no qual é discutida a administração pública e as demandas da 

agenda pública imposta pela sociedade e também as Reformas surgidas com o 

objetivo de levar eficiência aos serviços públicos ofertados à sociedade.  

O segundo capítulo é apresentado através da trilha metodológica da 

pesquisa qualitativa, no qual são caracterizados os critérios utilizados sobre o 

campo de investigação, a apresentação dos sujeitos e como se deu o processo de 

coleta e análise dos dados. 

No terceiro capítulo, apresento os achados da pesquisa, analiso os 

resultados da parceria com o Instituto Ayrton Senna no município de Caruaru e os 

impactos resultantes dessa parceria. 

Por fim, as considerações finais sobre todo o processo da pesquisa 

apontando as contribuições após a realização do estudo, indicando, talvez, pistas 

para gestores públicos e, também, na contribuição de futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 1 REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: discussões, desafios 

e expectativas 
“A ciência nunca teria sido ciência 

se não tivesse sido transdisciplinar” 
Edgar Morin 

 

As Reformas nas administrações públicas sempre tiveram como foco 

mudanças de procedimento com propósito de melhorar o atendimento das 

demandas da sociedade, bem como corresponder às novas situações advindas da 

população. Para atender de forma eficiente a sociedade, a administração pública 

precisa avançar na busca dessa meta. Para isso, faz Reformas e parcerias com o 

setor privado, que serão aqui tratadas. 

Hoje, na sociedade globalizada, é visível a ideia que o cidadão busca 

incessantemente o bem-estar social e o crescimento econômico. A hipótese a ser 

testada é a de que o uso de ferramentas gerenciais oriundas da iniciativa privada 

ao serem aplicadas à educação pública leva a uma melhoria no Sistema Municipal 

de Ensino Público de Caruaru. 

Parto da premissa que instituições mais eficientes e eficazes são capazes de 

atender melhor a histórica demanda educacional tornando possível o 

desenvolvimento da qualidade de ensino. Essa demanda implica na necessidade 

do Estado ter uma boa administração pública, que 
 
Diante de uma série de aspectos diversificados, complexos e inter-
relacionados da realidade brasileira que condicionam o 
funcionamento do Estado e a ação e o desenvolvimento da 
administração pública e continuam a desafiar os cientistas sociais. 
As proclamadas “mazelas” brasileiras têm sido examinadas ora 
como “dados da realidade” ou “parte da nossa cultura”, ora como 
condicionantes estruturais, ora como resíduos do passado colonial e 
das estruturas oligárquicas, que estão desaparecendo 
“naturalmente” (COSTA, 2010, p. 27). 
 

O que se consegue inevitavelmente perceber é a necessidade cada vez 

maior de governos promoverem uma administração pública eficiente. Por isso, a 

Reforma na administração pública surge como necessidade de modificar a 

administração patrimonial que se mostrou conflitante com o capitalismo (BRESSER 

PEREIRA, 2009; GIANDOMENICO, 2006; COSTA, 2010).  
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Contudo, existe uma nítida percepção que a mesma não surgiu, na prática, 

da forma que foi apresentada no advento da New Public Management ou Nova 

Gestão Pública, mas do pressuposto que elas são formuladas e implementadas em 

princípio com o objetivo de superar as dificuldades organizacionais e operacionais 

do serviço público (REZZENDE, 2004; FADUL; SOUZA, 2004).  

No advento da New Public Management3, os principais princípios estavam: 

 Na descentralização administrativa e política; 

 Na autonomia de mercado e da sociedade; 

 Na flexibilização da gestão de pessoal e orçamento; 

 Ênfase na qualidade e nos resultados; 

 Preocupação com a eficiência e a redução de custos; 

 Maior transparência. 

Influenciados por fatores que passarão a ser basilares na Reforma como: a 

busca pela eficiência para atender suas demandas e pelas metas do New Public 

Management, o Estado tinha realmente que fazer as mudanças esperadas pela 

sociedade. Contraditória e historicamente, o Estado tinha nas suas entranhas uma 

administração patrimonial e clientelista difícil de ser extirpada. Entenda-se como 

administração patrimonial: o patrimônio público e privado estarem essencialmente 

fundidos. Neste caso, o Estado era concebido como propriedade do soberano. 
 
No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma 
extensão do poder do soberano e os seus servidores possuem 
status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A 
res publica não é diferenciada da res principis. Em conseqüência a 
corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração 
(BIZELLI, 2007, p. 12). 
 
 

A separação entre Estado e mercado é essencial ao capitalismo. E a 

distinção de ambos é importante para a elucidação deste estudo de caso, onde a 

parceria deles é relevante para a pesquisa. A separação passa a ser de grande 

importância, pois contribui para que os empresários e cidadãos confiem nas 

instituições que garantam ou assegurem: 1) O estado de direito, 2) Os direitos de 

propriedade e 3) Os contratos. Para realçar a discussão dessa dicotomia entre 

público/privado, Bobbio diz que, 

                                                
3 New Public Management foi um movimento que defendia uma nova teoria de gestão a ser utilizada 

pelos governos desde 1980 para modernizar o setor público. 
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Sendo o direito um ordenamento de relações sociais, a grande 
dicotomia entre público e privado duplica-se primeiramente na 
distinção de dois tipos de relações sociais: entre iguais e entre 
desiguais. O Estado, ou qualquer outra sociedade organizada onde 
existe uma esfera pública, não importa se total ou parcial, é 
caracterizado por relações de subordinação entre governantes e 
governados, ou melhor, entre detentores do poder de comando e 
destinatários do dever de obediência, que são relações entre 
desiguais; a sociedade natural tal como descrita pelos 
jusnaturalistas, ou a sociedade de mercado na idealização dos 
economistas clássicos, na medida em que são elevadas a modelo 
de uma esfera privada contraposta à esfera pública, são 
caracterizadas por relação entre iguais ou de coordenação 
(BOBBIO, 2007, p. 16). 
 
 

O Estado naturalmente passa a ser atraído pela Reforma na administração 

pública e para tanto precisa implantar um novo modelo de gestão. A base teórica 

do Novo Gerencialismo na administração pública que servirá de premissa da 

Reforma é fruto da experiência das empresas privadas. Estas obtêm na condução 

gerencial das mesmas o resultado desejado das suas metas com eficiência e 

eficácia. 

O Estado também convive com uma economia globalizada e com a 

necessidade dos avanços que os serviços públicos precisam fazer frente às novas 

demandas do cidadão. Com isso surge a procura por outras teorias para servirem 

de fonte para formulação e inspiração de sua Reforma, valendo-se delas para 

cristalizar seu programa de Reforma como pragmático: 
 
Pretendendo-se como programa pragmático, o receituário das 
reformas administrativas do novo gerencialismo é tributário das 
heranças da nova economia institucional ou neoinstitucionalismo 
econômico, da Teoria da Escolha racional e de sua aplicação no 
esquema agente X principal (COSTA, 2010, p. 139). 
 
 

Dentre as fontes que subsidiam a Reforma está a Teoria do Neo-

institucionalismo. Aqui me baseio no artigo de Peter A. Hall e Rosemary C. R. 

Taylor, “As três versões do Neo-institucionalismo”, que afirma não ser uma corrente 

de pensamento unificada, mas da junção de três escolas de pensamento como o 

institucionalismo histórico, institucionalismo da escolha racional e o 

institucionalismo sociológico. E todas procuram elucidar o papel das instituições 

dentro do Estado na busca dos resultados sociais e políticos (HALL; TAYLOR, 

2003). 
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1.1 A Burocracia Clássica como contraponto ao patrimonialismo. 
 

A Administração Pública burocrática surgiu na segunda metade do século 

XIX como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Os 

princípios orientadores para seu desenvolvimento são: a profissionalização, a 

hierarquia, a impessoalidade e o formalismo. 

O patrimonialismo é condição para citar e destacar a obra de Raymundo 

Faoro - Os donos do poder (2001) – como fonte de pesquisa deste tema, onde ele 

faz um estudo aprofundado das pessoas que são investidas em seus cargos por 

privilégio ou concessão ao longo de oito séculos de história e mostra como o 

patrimonialismo surgiu e cristalizou-se na vida política e social do Brasil. 
 
Na cúpula da organização política e administrativa situa-se o rei, 
com os poderes supremos de comando, conquistados na fixação do 
território e nos acontecimentos revolucionários do século XIV. Mas, 
não há um rei absoluto e solitário nas suas decisões; ao seu lado se 
articula, limitando-lhe o arbítrio, uma armadura ministerial e, o que é 
mais importante, uma construção colegiada, com órgão máximo à 
sua ilharga, estruturado, por ele presidido: o Conselho Del Rei ou 
Conselho de Estado. O apêndice ministerial, com suas funções de 
auxílio e execução, vincula-se ao comando monocrático, nas 
origens patrimoniais do servo que obedece e cumpre (FAORO, 
2001, p. 153). 
 
 

A burocracia é elucidada nos ensinamentos clássicos de Weber. Ele 

descrevia o poder burocrático como forma igualada à organização, considerando-o 

como sistema racional onde a divisão do trabalho se processa racionalmente em 

função dos fins propostos, no qual predomina a ação racional burocrática que 

demanda coerência entre meios e fins. Os princípios de hierarquia que o sistema 

burocrático atua são apresentados por ele como: 
 
O princípio da autoridade hierárquica dos cargos é organizada 
monocraticamente. O princípio da atividade hierárquica de cargo 
encontra-se em todas as organizações burocráticas: no Estado, nas 
organizações eclesiásticas, bem como nas grandes organizações 
partidárias e empresas privadas. Não importa, para o caráter da 
burocracia, que sua autoridade seja chamada “privada” ou pública” 
(WEBER, 1946, p. 230). 
 

A burocracia weberiana, assim chamada por ser estudada por ele, diz 

respeito à formação de um serviço público profissionalizado. Ocorreu em meados 
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do século XIX e início do século XX. E, o tipo burocrata weberiano pressupõe um 

indivíduo que age em cooperação com os outros, cuja função é separada de sua 

vida familiar e pessoal. É estudada como uma das formas puras do poder. É 

conduzido por normas e procedimentos legais, e são exigidas uma competência e 

uma perícia nos conhecimentos que regem a burocracia. Essa organização 

burocrática é extremamente hierárquica. 

A contribuição weberiana é apropriada por Behn (1988) ao trabalhar 

conceitos de burocracia começando por registrar uma máxima desse teórico: “A 

medida que a sociedade torna-se mais complexa, ela necessita de instituições mais 

complexas” (BEHN, 1998, p. 27). Behn na sua análise mostra que Weber já 

sinalizava que desde o final do século XX os governos não conseguiriam atender à 

sociedade com uma administração burocrática clássica. Reformas deveriam surgir 

para acompanhar as mudanças da sociedade. 

Considerando que os governos precisavam de uma quebra de paradigma 

para atender os atuais interesses do mercado e do cidadão, os governos foram 

conduzidos a procurar mudanças para que o modelo burocrático clássico sofresse 

alterações através de outros modelos administrativos. 

Claro que o novo modelo gerencial mesmo sendo considerado mais coerente 

com a sociedade atual não pode criar respostas utópicas. Reforça essa colocação 

as palavras de Fukuyama: “Mesmo no mais limitado domínio de organizações, não 

existe uma forma ideal de organização, seja no setor privado ou nos órgãos do 

setor público” (FUKUYAMA, 2005, p. 65). 

Embora a obra de Weber tenha deixado grande legado às futuras gerações, 

grande parte dos conceitos weberianos não mais se aplica à sociedade 

contemporânea, e não consegue corresponder às demandas da agenda pública, 

que hoje inclui serviços complexos e especializados. Contribui também o fato da 

burocracia tradicional ser lenta, ineficiente, improdutiva e muito pouco responsiva. 

Daí surge a necessidade de mudança para contrapor os fatos acima. 

No bojo dessas mudanças, surgem também outras transformações na 

estrutura do Estado, como as que compõem as forças do modo de produção 

capitalista, como a migração de mão-de-obra do setor industrial para o setor 

terciário que estava em franco crescimento, onde a economia passa de primário-

exportadora para um grande parque industrial e a sociedade rural migra para os 

grandes centros urbanos (BIZELLI, 2007; COSTA, 2010). 
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1.2 A globalização e sua influência nas administrações públicas. 

 

Assim como os conceitos de “civilização” e de “desenvolvimento”, o conceito 

de globalização também trouxe a esperança para o mundo sobre a universalização 

do bem-estar social e econômico. A grande questão é se de fato trouxe. Dos que 

defendem que a globalização causou a (des)ordem mundial, cito Bauman quando, 

em seu livro Globalization: The human consequences, apresenta o desemprego e a 

desigualdade social como causalidade da globalização e cita mais: 
 
Devido à total e inexorável disseminação das regras de livre 
mercado e, sobretudo, ao livre movimento do capital e das finanças, 
a “economia” é progressivamente isentada do controle político; com 
efeito, o significado primordial do termo “economia” é o de “área não 
política”. O que quer que restou da política, espera-se deve ser 
tratada pelo Estado, como nos bons velhos tempos – mas o Estado 
não deve tocar em coisa alguma relacionada à vida econômica: 
qualquer tentativa nesse sentido enfrentaria imediata e furiosa 
punição dos mercados imediatos (BAUMAN, 1999, p. 74).  
 

No final do século XX o mundo foi fortemente marcado pela globalização, e 

esta apresentou tendências contraditórias, pois acontecia tanto em países 

considerados periféricos ou em desenvolvimento, quanto em países do chamado 

primeiro mundo. Ao mesmo tempo a sociedade avançava na questão da alta 

tecnologia do conhecimento e da informação em tempo real, modificando conceitos 

de tempo e espaço. 

Ainda no século XX, o aparelho do Estado assumiu novas funções sociais e 

ampliou outras, nas áreas da educação, saúde, segurança, seguridade social e 

assistência social, bem como novos papéis econômicos: estabilidade 

macroeconômica, regulação dos serviços públicos e das atividades monopolistas e 

fornecimento de infraestrutura pública. Tais papéis produziram uma necessidade 

nos governos em tornar a administração pública mais eficiente e responsável, 

também tornando-a mais ágil nas respostas aos cidadãos. 

A globalização aumentou a responsabilidade dos governos em procurar 

adotar planejamentos e decisões estratégicas para administrar suas políticas 

públicas de forma a atender à necessidade cada vez maior e mais complexa da 

sociedade, complexidade, entendida como maior exigência da população em 
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relação aos seus direitos. Santos chama atenção desta realidade analisando o 

mundo globalizado e afirma que 
 
No caso do mundo atual, temos a consciência de viver um novo 
período, mas o novo que mais facilmente apreende-se diz respeito à 
utilização de formidáveis recursos da técnica e da ciência pelas 
novas formas do grande capital, apoiado por formas institucionais 
igualmente novas. Não se pode dizer que a globalização seja, 
semelhante às ondas anteriores, nem mesmo uma continuação do 
que havia antes, exatamente porque as condições de sua 
realização mudaram radicalmente. É somente agora que a 
humanidade está podendo contar com essa nova técnica, 
providenciada pelo que se está chamando de técnica internacional. 
Chegamos há outro século e o homem, por meio dos avanços da 
ciência, produz um sistema de técnicas da informação. Estas 
passam a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 
assegurando a presença planetária desse novo sistema técnico 
(SANTOS, 2002, p. 14). 
 

Esse cenário de globalização e complexidade influenciou novas demandas 

oriundas da sociedade para serem atendidas pelos serviços públicas. Através 

dessa constatação os defensores da Reforma na administração pública 

sustentavam seus argumentos de mudanças. Eles defendiam o modelo da Nova 

Gestão Pública por acreditar que este conseguiria de fato realizar a Reforma na 

burocracia estatal. E esta pudesse impulsionar a qualidade dos serviços oferecidos 

à população instalando assim melhores práticas administrativas como ferramenta 

que possibilitará atender os objetivos planejados. 

Os efeitos da globalização junto com a influência das teorias da Nova Gestão 

Pública foram tomando corpo e se desenvolvendo de forma rápida nas Escolas de 

Administração de Empresas e no mercado com os serviços das Consultorias 

Empresariais. Essa situação começou a ser percebida pelos que fazem a 

administração pública. Bresser Pereira, ao analisar o surgimento desse novo 

modelo mundial, cita o serviço público como o real interessado e beneficiado por 

esse modelo: “a reforma da gestão pública surgiu quando a globalização e a crise 

do Estado desafiaram a legitimidade das burocracias estatais e da administração 

pública burocrática” (BRESSER PEREIRA, 2009, p. 211). 

Este acontecimento cria novos e diferentes desafios para a gestão pública, 

que busca na governança soluções que parecem não resolvidas por meio de 

políticas públicas tradicionais já adotadas. Governança e gerencialismo público são 

considerados como “megatendências” para as agendas públicas nos Estados, 



21 

segundo Schwella (2005), quando analisa as inovações no setor público e suas 

implicações. 

Governança é um termo mais amplo que governo, abrange as parcerias com 

o mercado e a sociedade civil e é vista hoje como um novo processo de governar. 

Governança implica numa gestão pública eficiente e eficaz no trato com a coisa 

pública e no atendimento às necessidades mais prioritárias da sociedade, tudo 

exercido de forma ética e com total transparência em parceira com a sociedade civil 

organizada. 

 

1.3 O porquê das Reformas. 
 

Para compreender e estudar o presente reconhece-se a importância do 

conhecimento do passado. E para entender o surgimento das Reformas 

Administrativas no mundo e no Brasil apresentarei de forma histórica. Faço a 

ressalva que em alguns momentos são tão intrínsecos os fatores, surgidos de 

forma globalizada, que os Estados levam a efetivar a Reforma que descrevo ora de 

forma separada, ora de forma única. 

Não se pode discutir a Reforma da administração pública sem conhecer a 

trajetória do Estado no Brasil. Mesmo sabendo da grande dimensão cronológica da 

história do Brasil e sabendo das controvérsias que a divisão poderá apresentar, 

utilizarei a periodização utilizada por Costa (2010) para identificar a trajetória da 

administração pública no Brasil de forma didática para melhor compreensão: 

 De 1808 a 1930 – a construção do Estado Nacional; 

 De 1930 a 1945 – a “burocratização” do Estado Nacional; 

 De 1945 a 1964 – o nacional-desenvolvimentismo; 

 De 1964 a 1989 – a modernização autoritária; 

 De 1990 a 2002 – a era do gerencialismo. 

Antes de entrar nos anos 40, vale registrar a emblemática criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público – Dasp, que foi efetivamente 

criado em 1938 com a finalidade de executar a política para o pessoal civil, com a 

admissão mediante concurso público, a capacitação técnica dos funcionários, a 

promoção e a racionalização dos métodos burocráticos e o orçamento da União. 
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Esta Reforma, chamada de Reforma do Estado Novo, surge como principal 

contraponto ao patrimonialismo e se processa de forma sistemática. Esta é a 

primeira reforma administrativa e tem como inspiração o modelo americano e, ainda 

segundo Costa (2010), também se inspirava no modelo weberiano de burocracia. 

Como nosso foco é a Reforma para implantação do Novo Gerencialismo na 

administração pública, farei apenas pequenos registros das Reformas anteriores. 

Já no período de 1940 a 1970, o Estado vivia uma situação de ausência de 

definições de como prover a sociedade em suas reais necessidades. Definições 

como: Estado do bem estar, Estado desenvolvimentista e protecionista, Estado 

Liberal precisavam ser claramente estabelecidas e isso era sentido nesta época. 

Os governos à época não anteviam que a globalização interferiria de forma 

tão abrupta, como imposição, na economia e na gestão dos seus governos. Sendo 

assim, a sobrevida econômica do mesmo era condicionada a uma melhora na 

capacidade do serviço público em prover as crescentes demandas da sociedade 

que tinha uma cidadania ativa muito restrita em seus direitos. 

Esse período, de 40 a 70, embora agitado em sua forma de fazer política, 

não apresentou nenhum avanço ou transformação de grandes consequências na 

gestão pública estatal. Pode-se dizer que, 
 
Embora tenha havido avanços isolados durante os governos de 
Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João 
Goulart, o que se observava é a manutenção de práticas 
clientelistas, que negligenciavam a burocracia existente, além da 
falta de investimento na sua profissionalização (COSTA, 2010, p. 
101). 
 
 

Registra-se no final deste período a intenção de mudança na forma de 

administração pública com o Decreto-Lei nº 200, de 1967, uma espécie de lei 

orgânica da administração pública. Conforme síntese de Costa (2010), ele 

prescreve cinco princípios fundamentais: 

 O planejamento; 

 A expansão das empresas estatais, fundações e autarquias; 

 A necessidade do sistema de mérito; 

 Diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargos; 

 O reagrupamento de departamentos, divisões e serviços. 
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A reforma administrativa estabelecida no Decreto-Lei de nº 200 sofreu com o 

desgaste da distância entre o que se projeta e o pouco que se realiza. Também 

neste período a crise política surge com força, pelo regime do autoritarismo militar 

nos anos 70, e a administração pública ficava, por conveniência, cada vez mais 

centralizada. 

Na década de 70 antes da reforma administrativa gerencial, prevalecia o 

Estado Positivo. Depois emerge o Estado Regulador como novo modelo de 

administração pública onde o destaque é a privatização. Considero importante a 

análise de Giandomenico quando elucida esta transição. Diz ele: 
 
O consenso social-democrático sobre o papel beneficente do 
Estado positivo – como planejador, produtor direto de bens e 
serviços e, em última instância, como empregador – começou a 
desmoronar nos anos de 1970. A combinação crescente do 
desemprego com o crescimento das taxas de inflação não pode ser 
explicado dentro dos modelos “Keynesianos” da época, enquanto a 
despesa pública discricionária e as generosidades políticas de bem 
estar eram cada vez mais vista como parte do problema econômico 
insatisfatório (2006, p. 4). 
 

No mundo predominava nesse período uma situação econômica pouco 

sustentável, como foi dito por Giandomenico (2006). Tal situação possibilita 

despontar no cenário mundial uma necessidade de organizar os gastos públicos e 

melhorar a eficiência da máquina burocrática do governo. Surgem no esteio dessa 

crise as Reformas como meta para os governos melhor atenderem sua população 

(DINIZ, 1995, p. 387). 

Outra visão bastante significativa para apresentar de forma histórica a 

periodicidade das Reformas é dada por Fadul e Souza que contribuem com outro 

olhar na compreensão das políticas de Reforma na administração pública, quando 

elaboram os mapas conceituais4. 

Os autores através dos seus mapas conceituais dividem as Reformas em 

duas categorias classificando-as em conformidade com os resultados obtidos por 

meio delas. Com isso, as Reformas são divididas por eles em: 1) Reformas 

Administrativas Paradigmáticas, e 2) Reformas Administrativas Não-

Paradigmáticas. 

                                                
4 Ao governo Collor é dado o crédito da abertura do mercado como única ação paradigmática. Todas 

as ações do seu governo, como o desmonte do serviço público, são dadas como não-
paradigmáticas. 
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As Reformas Administrativas Paradigmáticas são assim classificadas: 

 Anos 30 – Governo Vargas, Estado Administrativo; 

 Decreto-Lei nº 200/67 – Governo Militar; 

 Constituição Federal de 1988 – Governo Sarney 

 Anos 90 – Estado e Administração Pública dos Governos Collor*, FHC 

e Lula. 

As Reformas Administrativas Não-Paradigmáticas estão assim classificadas: 

 Anos 50 – Segundo Governo Vargas; 

 Os anos de JK – Crescimento e Industrialização; 

 Governo Goulart – 1964; 

 Governo Collor. 

Neste estudo de mapas conceituais, chega-se à conclusão que nas 

Reformas o que muda são as estratégias, as políticas, os focos a serem priorizados 

em cada Reforma, mas a busca é sempre da melhora da administração pública. 

Começo agora adentrando no modelo da Administração Pública Gerencial 

que surge na segunda metade do século XX, foco da nossa discussão. A Reforma 

Gerencial vem com a pretensão de dar respostas satisfatórias à expansão das 

funções econômicas e sociais do Estado. Vem também com a visão do 

desenvolvimento tecnológico como ferramenta de propulsão à gestão pública e o 

entendimento da globalização da economia mundial. 

Na economia do ponto de vista macro, os Estados passaram a formar blocos 

transnacionais, que influenciavam também de forma particular a maneira como 

estava sendo efetivada sua burocracia na administração pública. 

A Administração Pública Gerencial é aqui definida como a necessidade de 

reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como 

beneficiário, tornando-se essencial ser orientada por valores da eficiência e 

qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma 

cultura gerencial nas organizações. 

Esse modelo gerencial vai implantar-se nos governos como uma reinvenção 

burocrática necessária, segundo os pressupostos econômicos transnacionais. E a 

partir daí o governo, naturalmente inserido do capitalismo, sente-se com mais 

capacidade para competir no mercado financeiro internacional. O equilíbrio 
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financeiro é condição sine qua non para a estabilidade da ordem econômica 

globalizada. 

Com isso se confirma o consenso de que os governos necessitam cada vez 

mais de flexibilização para gerenciar processos frente às estruturas burocráticas da 

administração pública (BIZELLI, 2007). 

A Reforma da gestão pública começou na Grã-Bretanha, na Nova Zelândia e 

na Austrália nos anos 80, depois nos Estados Unidos, este país com grande 

tendência liberal. Importante saber que a Reforma iniciou principalmente durante o 

governo do democrata Clinton e este entregou a responsabilidade de coordenar o 

programa de reformas ao vice-presidente Al Gore. Entre os países em 

desenvolvimento, somente no Brasil e no Chile a Reforma da Gestão Pública 

ganhou terreno. 

Conforme visto, a Reforma da Gestão Pública foi adotada por vários países 

de diferentes partidos políticos, sendo que na Europa e nos  EUA de forma mais 

destacada. Exemplo disto são os governos trabalhistas da Austrália e da Nova 

Zelândia, considerado de esquerda. Importante destacar que a Reforma realmente 

ganhou impulso no governo de Margareth Thatcher no Reino Unido que era liberal. 

Mas, foi totalmente aceito e inserido no programa do governo Tony Blair que é de 

origem trabalhista. 

Com isso, dá sustentação aos defensores da New Public Management em 

dizer que sua teoria não tem caráter ideológico, podendo ser usado por qualquer 

partido, seja liberal, conservador, progressista ou trabalhista. 
 
Discernir essas diferenças é um exercício complicado e nem 
sempre exitoso, porque a própria administração pública se 
apresenta aos estudiosos não só como teoria, como técnica e como 
prática, mas também como técnica e como prática, mas também 
como a forma simbólica de uma ideologia racionalizadora que, 
muitas vezes, em nome da eficiência, faz valer prática por técnica, 
técnica por teoria e teoria por ideologia (COSTA, 2010, p. 153). 
 
 

Observa-se também que embora tenha surgido na maioria de governos de 

cunho neoliberal, o modelo gerencial e o debate em torno dele não podem ser 

circunscritos apenas a este contexto, como ressalva Abrucio (1997). Todos os 

governos que introduziram a Nova Gestão Pública eram considerados democratas, 

condição basilar para a Reforma da Administração Pública. Desta forma, a nova 
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agenda pública inclui, entre seus objetivos prioritários, além da estabilidade 

econômica, a redução do gasto público e a institucionalização da democracia. 

Abro um parêntese necessário para fazer considerações acerca da 

democracia brasileira, a qual na minha visão está em processo de consolidação. É 

possível avançar nessa consolidação, quando efetivamente houver o fortalecimento 

dos direitos constitucionais - tão desrespeitados atualmente. 

As instituições devem ser protegidas para que não sofram ameaças as 

conquistas tão importantes para a sociedade. É como alerta Zaverucha: “A 

aparência de democracia é uma ameaça à própria democracia” (2005, p. 87). E 

para que a democracia possa se consolidar, o governo necessita, além de 

implantar as Reformas institucionais, políticas e econômicas, defender as 

instituições dos ataques à República. 

E ainda segundo Diniz (1995, p. 387), “A complexidade dessa situação torna-

se ainda maior se considerarmos os imperativos decorrentes da derrocada do 

regime autoritário, ao lado dos requisitos da consolidação de uma ordem 

democrática”. 

Bresser Pereira foi um dos primeiros a acreditar na teoria da Nova Gestão 

Pública e trabalha para mostrar a importância e a necessidade da Reforma da 

Administração Pública. Ele acredita que governos possam cumprir com esse 

modelo sua função de atender aos cidadãos dentro de suas necessidades. Ele 

utiliza a citação de Aucoin: 
 
De acordo com Aucoin (1995, p. 2), governos de todas as 
democracias ocidentais foram levados a promover a reforma por 
três motivos principais: primeiro, a necessidade de “conter as 
despesas do setor público” – o que chamo de “crise fiscal”; 
segundo, o “declínio generalizado da confiança pública na 
efetividade das políticas públicas e na qualidade dos serviços 
públicos”; terceiro, “na nova ordem econômica internacional, o 
impacto do que os governos faziam e não faziam, em uma ampla 
faixa de áreas políticas, não era mais considerado um mero assunto 
interno ou doméstico, com pouco ou nenhum efeito sobre a 
competitividade global das economias nacionais” (BRESSER 
PEREIRA, 2009, p. 211). 
 
 

Importante é destacar que neste período as mudanças estavam 

extremamente favoráveis no cenário internacional para Reformas. O Banco Mundial 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento ofereceram incentivos econômicos 
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aos países da América Latina para implantar Reformas em suas administrações 

públicas nos seus Estados, abrindo possibilidade de novas técnicas administrativas 

serem colocadas em prática, como exemplo a gestão gerencial (BIZELLI, 2007). 

Os Estados que passaram por profundas transformações em seus sistemas 

de governo, nos anos 70 e 80, viviam na transição política. Seu sistema autoritário 

estava em decadência e surgia a almejada democracia. Somando com a crise 

financeira nos anos 80, corroborava para uma forte tendência de ruptura com 

apenas o modelo de burocracia clássica na administração pública. 

 
1.4 A Nova Gestão Pública implantada no Brasil. 

 

A partir de agora será demonstrado o processo que o Brasil passou com a 

implementação desse novo modelo de Administração Pública Gerencial, que 

inspirado em modelos da iniciativa privada e buscando equilíbrio nos gastos 

públicos, fosse à busca de políticas públicas de resultado. 

Não existe na literatura, segundo Bresser Pereira (2009), nenhum modelo 

único, que servisse à época de premissa para que as Reformas que estavam 

acontecendo no mundo ao mesmo tempo tivessem se originado. O que se discutia 

à época eram as urgentes necessidades que as administrações teriam que atender 

às novas demandas oriundas da sociedade. 

As primeiras discussões sobre a Reforma da Administração Pública 

Gerencial aconteceu no período da transição democrática, e da promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Neste período de mudanças também aconteceu uma 

ampla campanha dos políticos e da sociedade civil organizada contra a privatização 

e contra o Estado Liberal. 

Isto levou, consequentemente, os Constituintes a aumentarem os controles 

burocráticos sobre a administração pública e estabelecerem normas mais rígidas 

de regulação, com características da burocracia clássica e menos flexibilidade de 

gestão, o que era um paradoxo, pois, por um lado, se fazia a abertura política com 

descentralização e maior participação da sociedade e, por outro, fechava-se o 

modo como a burocracia operava. 

Os Constituintes não tiveram coragem à época de ampliar o debate para que 

a Reforma na administração pública acontecesse, temendo serem cobrados nas 

urnas pelos eleitores. O medo é justificado porque toda Reforma da administração 
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pública sempre está associada a mudanças de poder e que são difíceis de serem 

negociadas e discutidas com a sociedade. 

O cidadão não tem a compreensão e a informação necessária para participar 

do debate, por vários fatores, entre estes o mais importante é a educação. Por 

desconhecer, ele não cobra e não se interessa. A consequência é o entrave nos 

projetos de Reforma no Congresso Nacional até hoje. 

Os Constituintes não estavam dispostos, à época da elaboração da 

Constituição Federal de 1988, a discutir este tema, conforme confirma Rezzende: 
 
De um modo geral, as reformas administrativas são políticas 
públicas que visam alterar a estrutura de controle e, por esta razão, 
envolvem uma tensão estrutural entre maior e menor controle, ou 
seja, alterações na questão de quem controla quem (REZZENDE, 
2004, p. 112). 
 
 

Mesmo assim a Constituição Federal de 1988 foi um marco no avanço das 

políticas sociais no Brasil e na forma institucional de administrar o governo, a 

exemplo da descentralização imposta a estados e municípios para atender grande 

parte das políticas públicas. 

A carta magna foi tradicional por realçar o modelo de Administração Pública 

Burocrática em detrimento do modelo Gerencial. Enquanto aquele está baseado no 

excesso de normas e na rigidez de procedimentos, o modelo de Administração 

Pública Gerencial busca resultado do trabalho através de ferramentas gerenciais 

mais flexíveis, pressupondo maior eficiência e eficácia na administração. 

Sobre a descentralização, tema de destaque na Constituição Federal de 

1988, deve-se observar que o Brasil sofre com as desigualdades regionais. O Brasil 

é estruturalmente um país caracterizado pela existência de uma esmagadora 

maioria de municípios com pequeno porte populacional, densidade econômica 

pouco expressiva e significativa dependência de transferências fiscais 

(ARRETCHE, 1999). 

Se neste contexto os municípios pequenos têm dificuldades de atender as 

demandas da população, imagine implantar modelo de gestão pública com 

eficiência. Aos municípios cabe a responsabilidade imposta pela Constituição 

Federal de 1988 de atender as demandas locais nas áreas públicas, de forma 

isolada e em parcerias com Estado e/ou União. 
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As parcerias foram iniciadas de forma tímida na administração pública. O 

arcabouço legal que possibilitou as parcerias foi iniciado na Constituição Federal de 

1988, sendo insuficiente. Posteriormente, os marcos legais que definem sua 

trajetória são definidos e promulgados. Produzindo de forma legal a dimensão de 

sua atuação no desenvolvimento sócio-econômico na administração pública passa 

a ser uma realidade, conforme discussão no item seguinte. 

Os municípios que não têm uma receita fiscal compatível com a necessidade 

que eles precisam para atender os cidadãos ficam com o desempenho público 

muito aquém, conforme as desigualdades mostradas. 

Esta situação mostra uma maior gravidade para a implantação da Reforma. 

Conforme afirma Diniz (1995), quando a necessidade de conter o gasto público 

para atender a estabilidade macro-econômica exige um esvaziamento da agenda 

pública nos programas sociais, é penalizada de imediato a população que mora em 

municípios pequenos, que não têm receitas próprias. 

E se tratando do Brasil, são muitos os municípios com essa situação, 

deixando o país em situação de desequilíbrio econômico, com uma desigualdade 

social assustadora, onde o crescimento econômico mais igualitário passa a ser 

prioritário. Aí está parte da fonte da justificativa dos programas sociais de 

distribuição de renda. 

A questão não é simples, na medida em que o pacto federativo se estruturou 

politicamente para a descentralização. E concedeu maior peso e maior capacidade 

para atender as demandas públicas daqueles estados e municípios mais fortes do 

ponto de vista econômico. Com isso as diferenças federativas passam a ser mais 

marcantes, mostrando um Brasil passível de várias identidades no seu capital 

social e nos seus governos. 

Finalmente, os estados e municípios precisam ter uma administração pública 

baseada na perspectiva real de um modelo que dê mais ênfase na eficiência e na 

eficácia, bem como na produção de resultados, e no acompanhamento da 

implantação e no monitoramento efetivo da ação. 

Assim, foi implantada no Brasil a Reforma Gerencial da Gestão Pública no 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Teve como instrumento 

orientador o Plano Diretor – Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - que 

anunciava no seu texto ações a serem realizadas, onde destacarei as principais: 
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 Classificação da evolução da administração pública; 

 Histórico das reformas administrativas no Brasil a partir dos anos 1930; 

 Um diagnóstico da administração pública brasileira; 

 Um quadro referencial das formas de propriedade, setores do Estado e 

tipos de gestão; 

 A estratégia de mudança; 

 Os principais projetos de reforma do aparelho do Estado. 

Este Plano foi elaborado pelo Ministério de Administração Pública e da 

Reforma do Estado e, depois, pela Câmara de Reforma do Estado em sua Reunião 

de 21 de setembro de 1995. Em seguida, o Plano Diretor foi submetido ao 

Presidente da República que o aprovou. 

Entenda-se por aparelho de Estado a administração pública em sentido 

amplo, ou seja, a estrutura organizacional do Estado em seus três poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e em seus três níveis (União, Estados e 

Municípios). Através desse conceito pode-se vislumbrar o tamanho e a importância 

da reforma administrativa. 

A Câmara de Reforma do Estado era constituída por: Presidente, Clóvis 

Carvalho – Ministro Chefe da Casa Civil; membros: Luiz Carlos Bresser Pereira – 

Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado; Paulo Paiva – Ministro do 

Trabalho; Pedro Malam – Ministro da Fazenda; José Serra – Ministro do 

Planejamento e do Orçamento; Gen. Benedito Onofre Bezerra Leonel – Ministro 

Chefe do Estado Maior das Forças Armadas. 

A Reforma da Administração Pública tinha como marco legal a Emenda 

Constitucional nº 19, de 14 de junho de 1998. Esta modifica o regime e dispõe 

sobre os princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes 

políticos, controle de despesa e finanças públicas e custeio de atividade a cargo do 

Distrito Federal. Tal Emenda Constitucional segundo Bresser Pereira foi 

extremamente importante para que acontecesse o debate político sobre o tema: 
 
A Emenda Constitucional constituiu uma parte importante da 
reforma da gestão pública porque, além de criar as condições 
jurídicas e estabelecer alguns princípios básicos para a reforma, 
estimulou um debate nacional que acabou por modificar as 
concepções burocráticas brasileiras sobre a administração pública 
(BRESSER PEREIRA, 2009, p. 249). 
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A iniciativa de implantar a Administração Pública Gerencial constituiu um 

avanço administrativo. Ela ocorreu com a ruptura da Administração Pública 

Burocrática pelos motivos já citados. Não significou que fossem negados os 

princípios desta. Ao contrário percebe-se que serviu de apoio à Reforma, 

agregando-se a esses o desenvolvimento de uma cultura gerencial nas 

organizações, onde a estratégia da Administração Pública Gerencial é regida pela 

definição dos objetivos e o controle posterior dos resultados. Esse modelo cristaliza 

o critério de um sistema de avaliação de desempenho. 

O Plano Diretor desejava alterar a forma estabelecida nas relações entre 

Estado e sociedade, propondo que nesta relação a visão fosse orientada para 

reconhecer o cidadão como cidadão-usuário ou cidadão-cliente.  
 
A ampliação dos direitos de cidadania, o fortalecimento da 
sociedade civil e a derrocada do Keynesianismo impuseram o 
advento da administração gerencial, que corresponde ao fim da 
história da administração pública. Em português brasileiro, essa 
designação constitui um pleonasmo abominável, pois as palavras 
administração, gerência e gestão são sinônimas. Embora se 
pretenda nomear um modelo de gestão em que prevalecem valores 
e técnicas próprias ao mundo empresarial (management), falar em 
administração gerencial é o mesmo que se referir a uma 
administração administrativa (COSTA, 2010, p.131). 
 

Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, a estratégia 

que a administração pública gerencial devia se pautar estava alicerçada em três 

níveis, são: 1) Definição precisa que o administrador público deverá ter em sua 

instituição para atingir suas metas; 2) Garantia de autonomia do administrador na 

gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe foram colocados à 

disposição para atingir os objetivos contratados; 3) Controle dos resultados. 

Ainda segundo o Plano Diretor, o paradigma gerencial contemporâneo é 

fundamentado em princípios de confiança e de descentralização das decisões. Por 

isso, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização das estruturas, 

descentralização das funções e incentivos à criatividade. 

A prática mostra uma grande desconfiança da sociedade para com os 

administradores públicos. O Plano Diretor não delegou autoridade centralizadora, 

para obter maior proximidade com a sociedade. O gestor mais próximo e inserido 

na comunidade com autonomia melhor resolveria os problemas relacionados com 
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os recursos humanos, materiais e financeiros. Pelo menos, é o que está previsto na 

lei, embora a realidade mostre o hiato que existe entre o legal e o real. 

Em se tratando de confiança, é preciso registrar a obra de Putnam (2000) 

quando ele descreve que as relações sociais ficam fortalecidas quando são 

baseadas na confiança mútua com cidadãos atuantes e imbuídos de espírito 

público, e em relações igualitárias através de uma estrutura social firmada na 

confiança e na colaboração. 

Tendo como referência a análise de Putnam (2000) sobre capital social, 

constata-se que a sociedade brasileira mantém uma grande desconfiança em 

relação aos servidores públicos. De acordo com esta percepção, eles estariam 

sempre prontos a subornar a administração pública a seus interesses. 

Reforçando este pensamento Zaverucha (2005) questiona os frágeis níveis 

de credibilidade na nossa democracia representativa e a solidez de suas 

instituições. Acredito que a transparência dos processos de gestão pública é 

fundamental para elevar os níveis de credibilidade de um governo democrático.  

No cenário político a sociedade começa a ser representada através do 

governo civil que fora instalado no Brasil em 1985, após o período da ditadura 

militar. O governo civil herdou o aparelho do Estado com uma administração 

excessivamente centralizada. E a Reforma do Estado era uma das principais 

promessas dessa nova fase.  

A defesa pela Reforma também aconteceu nas escolas de administração e 

nos fóruns relacionados ao tema. O Instituto Nacional de Altos Estudos – INAE – 

onde Roberto Cavalcanti de Albuquerque apresentou um estudo no Fórum Nacional 

sobre a Reforma administrativa no Brasil, que mostrava um diagnóstico da 

administração pública e indicava a necessidade de Reformas. 

Os pontos principais da Reforma da administração apresentadas no Plano 

Diretor convergem para a necessidade de reconstruir o Estado, de forma que ele 

não apenas garanta a propriedade e os contratos, mas também exerça seu papel 

complementar ao mercado na coordenação da economia e na busca da redução 

das desigualdades (BRESSER PEREIRA, 2009). 

No bojo do Plano Diretor para a Reforma do Estado, dimensionaram-se três 

etapas a serem vencidas: na primeira de curto prazo, a modernização da gestão 

pública em duas instituições: as agências autônomas que realizam atividades 
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exclusivas de Estado, e as organizações sociais que realizam serviços não 

exclusivos de Estado. 

Na segunda de médio prazo, a expectativa de aprovação das emendas 

constitucionais e respectivas regulamentações para implementação das 

organizações sociais e aprofundamento da implantação da nova cultura gerencial, 

centrada em resultados, em competição administrativa e baseada na avaliação de 

desempenho. 

Finalmente, na terceira, de longo prazo, espera-se que a Reforma do 

aparelho do Estado produza as transformações fundamentais que viabilizem o novo 

Estado desejado, indutor e promotor do desenvolvimento social e econômico do 

país. 

Observa-se que programas de reformas administrativas surgem como 

alternativas para que governos possam atingir uma eficiência no atendimento dos 

serviços prestados com menor custo. 
 
Frente às questões postas pela administração gerencial, o governo 
é repensado a partir de uma diferenciação na sua estrutura, 
proveniente da divisão de suas funções em: núcleo estratégico 
(legislativo, executivo e judiciário), serviços monopolistas 
(regulamentação, fiscalização, subsídio, seguridade), serviços 
competitivos (universidades, hospitais, centros de pesquisa, 
museus) e produção para o mercado (empresas estatais) (BIZELLI, 
2007, p. 13). 
 
 

Os objetivos da Reforma eram bastante ambiciosos com a instalação no 

aparelho do Estado de técnicas capazes de combater o clientelismo e o nepotismo, 

bem como reduzir o tamanho do Estado sem alterar o atendimento das demandas 

da sociedade. 

E, por fim, fazer tudo isso com eficiência e com um gasto público menor. 

Para potencializar essas ações o governo sabia que a abrangência das suas ações 

era enorme, como confirma Costa (2010, p. 108) quando diz que “é importante 

sublimar, portanto, que o processo de reforma está estreitamente ligado ao 

contexto político-social e cultural do país, o que significa que não se pode enfatizar 

somente seus aspectos legal e técnico”. 

A conclusão desta análise mostra que todas as Reformas prometem muito, 

mas frequentemente falham em aumentar a performance da administração pública. 

Rezzende (2004, p. 33-45) explica a inoperância das Reformas, que ele chama de 
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falha sequencial. Ele relata a descontinuidade das Reformas, o abandono dos 

processos de intervenção, sem que os objetivos e metas sejam atingidos ou 

mesmo que tenha melhorado a administração pública. 

As principais causas apontadas por ele são: a sólida institucionalização que 

inibe Reformas; a resistência organizada das organizações afetadas pela Reforma; 

os conflitos não esperados dentro das instituições através de interesses e valores 

diversificados; a dificuldade de aglutinação dos interesses dos atores; dificuldade 

em coordenar as incertezas e ambiguidades; tensão na descentralização e 

coordenação e expectativas exageradas.  

Todas essas razões apresentadas por Rezzende mostram a grande 

dificuldade que a administração pública tem em implantar mudanças, em trabalhar 

com cenários e incertezas.  

 

1.5 O terceiro setor como parceiro junto à gestão pública. 
 

O marco jurídico no qual se insere o Terceiro Setor e que possibilitou a 

criação do Instituto Ayrton Senna encontra-se ancorado no campo da Constituição 

Federal de 1988. Esta institucionalizou a participação das organizações 

representativas da sociedade civil na formulação e no controle das políticas em 

todos os níveis, bem como a coordenação e a execução dos programas nos 

diferentes entes da federação e nas entidades definidas como beneficentes (Art. 

204).  

Importante frisar que a parceria realizada pelo Instituto Ayrton Senna e o 

município de Caruaru não envolve questões financeiras. Quando envolve questões 

financeiras são chamadas de parceria público-privado - PPP’s. Estas foram 

implantadas para alavancar o crescimento e o desenvolvimento do país, dada a 

escassez de recursos para capitalizar novos investimentos públicos. E é hoje 

considerada uma ferramenta imprescindível. Portanto, PPP é um programa de 

incentivo ao investimento privado no setor público. A PPP também é fruto da 

Reforma na Administração Pública e é diferente da parceria estudada nesta 

dissertação. 

Dita a diferença, volto à questão da Constituição Federal que incentivou a 

participação das organizações sociais por meio do financiamento indireto como o 

de isenção fiscal, mediante a certificação como instituições beneficentes nos 
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Conselhos de Assistência Social nas três esferas da federação. Esta prerrogativa 

constitucional foi respaldada pela Emenda Constitucional nº 3/1993, que faculta às 

esferas federal, estadual ou municipal a concessão de subsídios ou isenções 

relativos a créditos, taxas, contribuições, desde que haja lei específica. 

Como já foi dito, os anos 90 surgem com várias mudanças no cenário 

brasileiro, a democracia dando seus primeiros passos em busca do seu 

fortalecimento, a Reforma administrativa gerencial sendo discutida e a participação 

popular dando seus primeiros passos para estar presente no governo. 

No meio disso surge um novo padrão organizacional de intervenção social – 

o Terceiro Setor. Este traz no seu bojo a promessa de transformação social da 

realidade brasileira, considerada alarmante na situação de desigualdade social, 

tendo como referencial a sociedade e não o governo. 

As organizações do Terceiro Setor são oriundas do fortalecimento da 

sociedade civil, do Estado democrático e, consequentemente, têm na cidadania seu 

pilar fundamental para a viabilidade de tais projetos. 

O Terceiro Setor é uma organização caracterizada como sendo de finalidade 

social, financiada por doações, de caráter privado e sem fins lucrativos. A 

nomeação Terceiro Setor é obviamente atribuída pela existência de dois outros 

setores: o primeiro setor é o Estado e o segundo setor o mercado. Neste contexto, 

Fernandes (2009) diz que 
 
na nova conformação propugnada, a posição do Estado, buscou 
desenvolver a idéia de uma terceira esfera, no sentido de que, ao 
lado da esfera pública-estatal e da esfera do privado-mercadológica, 
emergiria um conjunto de entidades privadas, não constituídas sob 
finalidade lucrativa, mas sob escopos ditos de interesse público ou 
social, sem vínculo com o Estado, caracterizando o chamado 
público não-estatal (FERNANDES, 2009, p. 243). 
 
 

O Terceiro Setor é um novo universo, com um padrão de intervenção social 

bastante consolidado e que vem se firmando dia após dia, como mecanismo 

institucional por excelência da sociedade civil, com pretensões de que as 

transformações sociais necessárias para o desenvolvimento humano devam 

acontecer com a participação ativa deste setor. 

É evidente a desconfiança do serviço público pela sociedade e sua 

ineficiência em atender suas demandas. Neste contexto, surge o Terceiro Setor 
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como alternativa para complementar a sociedade, no vazio deixado pela 

ineficiência pública. 
 
A gestão Pública frequentemente é caracterizada como um estilo de 
administração burocrático e ineficiente. Existe uma série de razões 
para que se afirme que a habilidade administrativa do setor privado 
é superior ao setor público (SHINOHARA; SAVOIA, 2008, p. 3). 
 
 

A origem do termo está associada à história norte-americana que foi 

fortemente marcada pela filantropia e pelas associações voluntárias. Entretanto, é 

apenas a partir da década de 90 que as entidades que praticavam filantropias 

passam a ser devidamente reconhecidas. 

A tradição norte-americana, segundo Fischer e Falconer (1998), se organiza 

na ideia de que a população desempenha papel fundamental no desenvolvimento 

social, uma vez que atrai para si funções e responsabilidades. E, que por sua vez, é 

o que caracteriza também o modelo democrático e de seu modelo de governo. 

Logo, a característica mais marcante do governo norte-americano é a participação 

da sociedade civil e consequentemente o favorecimento do Terceiro Setor. 

No Brasil, foi introduzido, segundo Fischer e Falconer (1998), de fora para 

dentro, ou seja, pelos organismos internacionais e multilaterais. Ele destaca o papel 

do Banco Mundial como sendo a instituição internacional que mais contribuiu para a 

consolidação e a disseminação do Terceiro Setor nos países em desenvolvimento, 

dentre estes o Brasil. 

O Banco Mundial criou uma política de incentivo aos países-membros para 

que estes desenvolvam todo o aparato legal com o objetivo de estimular e 

consolidar esse setor. 

Posteriormente, mais leis foram sancionadas com o intuito de definição dos 

atores, dos espaços de atuação e das formas de participação nas políticas sociais. 

A primeira delas foi a Lei do Voluntariado, Lei 9.608/98, que dispõe sobre o serviço 

voluntário, definindo esta forma de agir como 
 
Atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade 
pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não 
lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 
mutualidade (BRASIL, 1998). 
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No mesmo ano, outra lei foi sancionada pelo governo FHC na perspectiva de 

consolidação do público não-estatal: a Lei das Organizações Sociais, Lei 9.637/98, 

que dispõe sobre a qualificação de entidades como “pessoas jurídicas de direito 

privado sem fins lucrativos” (BRASIL, 1988, Art. 1º). 

Por essa regulamentação, as atividades das organizações podem ser 

“dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde...” (idem). Nota-se 

que a referida lei dá uma abordagem ampla do papel das organizações sociais. 

A Lei 9.790/99, conhecida como a Lei do Terceiro Setor, apresenta os 

critérios que qualificam as entidades sem fins lucrativos perante o poder público 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Esta Lei 

também apresenta a inovação que para atender as políticas públicas o Estado pode 

formalizar parcerias com a sociedade civil. 

O fator importante e responsável pela consolidação do Terceiro Setor no 

Brasil foi a Reforma Administrativa promovida pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso, através do Plano Diretor da Reforma do Estado. 

 O Terceiro Setor também obteve o apoio do setor empresarial que junto com 

a sociedade era um crítico contumaz da ineficiência do setor público na prestação 

dos seus serviços ao cidadão. 

Com isso pode-se verificar que o Estado desde a década de 90 vem 

estruturando a parceria entre o poder público e a iniciativa privada. E neste estudo 

de caso, o Instituto Ayrton Senna é considerado uma organização não-

governamental sem fins lucrativos. É por meio de convênios entre estados e 

municípios que o instituto vem realizando ações diretas na gestão das políticas 

educacionais públicas.  

 

1.6 A Reforma sob o ponto de vista educacional. 
 

As transformações ocorridas mundialmente e que se denominam de 

globalização alterara os vários segmentos da agenda pública, entre estes a 

educação. Analisarei a partir de agora as mudanças que ocorreram com a 

educação pública, do ponto de vista da reforma administrativa, exigindo-se dela 

alteração e adequação aos interesses de mercado. Dizem Libâneo et al.: 
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A reorganização do capitalismo mundial, para a globalização da 
economia, assim como o discurso do neoliberalismo de mercado e 
das mudanças técnico-científicas trouxeram novas exigências, 
novas agendas, novas ações e novo discurso ao setor educacional, 
sobretudo a partir da década de 80 (2009, p. 96). 
 

É importante destacar que as mudanças são significativas e extrapolam o 

que antes era realizado de forma setorizada com mudanças nos currículos, 

metodológicas ou de modernização de equipamento, entre outras. Vão além 

desses aspectos e demandam um novo estilo de se relacionar entre as instituições 

educacionais e a sociedade. 

Na Reforma se vislumbra que se reforce um novo posicionamento dos atores 

envolvidos no sistema educacional. Estes deveriam se posicionar como sujeitos 

ativos, conscientes e responsáveis pela dinamização dos processos institucionais. 

A Gestão Pública Educacional é uma expressão que ganhou destaque na 

literatura e aceita no contexto educacional, sobretudo a partir da década de 90, 

pelos defensores deste novo modelo. E obteve muita resistência dos professores 

contrários a essa mudança. Estes justificavam que os interesses capitalistas 

estavam interferindo na dinâmica da educação. 

A mudança tem como objetivo a orientação para a melhoria do 

funcionamento e da qualidade da educação, assim como poder intervir nos 

sistemas de ensino e de escolas, tanto em ambiente macro, como no micro e na 

interação de ambos. 

A Reforma foi também fortalecida pelo CONSED – Conselho Nacional de 

Secretários de Educação que estabeleceu e mantém a gestão educacional como 

uma de suas políticas prioritárias desde os anos 90. 

A lógica da Gestão Educacional é norteada pelos princípios democráticos e é 

caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação dos atores 

envolvidos nas decisões. Entende-se que o conceito de gestão, tendo em vista seu 

caráter paradigmático, não se refere a este ou aquele segmento, mas ao sistema 

de ensino como um todo, tanto horizontal quanto verticalmente e, portanto, todos 

que fazem parte da instituição, desde o cargo/função menor ao maior, participam 

desse processo. 

O marco da Reforma Administrativa Educacional se deu a partir da 

Conferência de Jontien na Tailândia na década de 90, que culminou com a 
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declaração do “Movimento de Educação Para Todos”. Contou na sua organização 

com a participação de 155 países e 120 organizações não-governamentais, tendo 

como seu principal financiador o Banco Mundial, que a partir da década de 70, volta 

prioritariamente sua atenção para área educacional.  

O Banco Mundial desenvolve assim a lógica de investir capital nesse setor, 

considerado frágil para atender a globalização do capitalismo. 
 
Nesse sentido, a orientação do Banco Mundial (1995) tem sido a de 
educar para produzir mais e melhor. Para o banco, o investimento 
em educação, em uma sociedade de livre mercado, permite o 
aumento da produtividade e do crescimento econômico, como se 
evidencia em certos países do Sudeste Asiático, como Indonésia, 
Singapura, Malásia e Tailândia (LIBÂNEO et al., 2009, p. 95). 
 

A Conferência procurou, através do campo educacional, disseminar suas 

disposições ideológicas necessárias ao processo de manutenção da lógica do 

capital. É oportuno destacar que semelhante papel antes era assumido pela 

UNESCO e que nas décadas seguintes passa a ocupar um lugar secundário nas 

organizações dos fóruns mundiais e nacionais de educação. 

O objetivo e as diretrizes elaborados na Conferência serviram como marco 

importante para formular uma série de recomendações direcionadas aos gestores 

da política educacional e enfatizam o papel da educação para enfrentar os desafios 

de uma nova ordem econômica mundial. 

As Reformas Públicas Educacionais têm se pautado no entendimento 

segundo o qual a educação assuma importância substancial no processo de 

transformação social, muito embora grande parte dos atores envolvidos não saiba 

como concretizar seus discursos. 

E, nesse sentido, a educação passa a ser considerada primordial dentre as 

políticas com vistas à preparação dos países em desenvolvimento para o 

enfrentamento da concorrência em uma economia globalizada. Libâneo (2008) se 

refere à educação sob o aspecto globalizado. 
 
As instituições escolares vêm sendo pressionadas a repensar seu 
papel diante das transformações que caracterizam o acelerado 
processo de integração e reestruturação capitalista mundial. De 
fato, o novo paradigma econômico, os avanços científicos, a 
reestruturação do sistema de produção e as mudanças do mundo 
do conhecimento afetam a organização do trabalho e o perfil dos 
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trabalhadores, repercutindo na qualidade profissional e, por 
consequência, nos sistemas de ensino (LIBÂNEO, 2008, p. 45). 
 
 

A reforma educacional obteve grande resistência às mudanças que 

alteraram as políticas públicas na área da educação. A justificativa dos que se 

posicionavam contrários era que fora realizada para exigir da educação a 

adequação aos interesses de mercado nas questões de orientação aos sistemas de 

ensino. 
 
No tocante à educação, a orientação política do neoliberalismo de 
mercado evidencia, ideologicamente, um discurso de crise e de 
fracasso da escola pública, como decorrência da incapacidade 
administrativa e financeira de o Estado gerir o bem comum. A 
necessidade de reestruturação da escola pública advoga a primazia 
da iniciativa privada, regida pelas leis de mercado. Desse modo, o 
papel do Estado é relegado a segundo plano, ao mesmo tempo que 
se valorizam os métodos e o papel da iniciativa privada no 
desenvolvimento e no progresso individual e social (LIBÂNEO et al., 
2009, p. 101). 
 

Na prática, as escolas estão longe da realidade, onde a ciência e a inovação 

tecnológica estão longe de sua rotina escolar e ao alcance na fábrica, na televisão, 

nas ruas e em tantos outros espaços de aprendizagem. 
 
A instituição escolar, portanto, já não é considerada o único meio ou 
o meio mais eficiente e ágil de socialização dos conhecimentos 
técnicos-científicos e de desenvolvimento de habilidades cognitivas 
e de competências sociais requeridas para a vida prática (LIBÂNEO 
et al., 2009, p. 52). 
 
 

A Reforma traz um novo modelo que resulta de um novo entendimento a 

respeito da condução dos destinos das organizações, que leva em consideração o 

todo em razão de suas partes e destas entre si, de modo a promover maior 

efetividade no conjunto, possibilitando com isso, gerir a dinâmica dos sistemas de 

ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico. Assim, não se 

refere a este ou aquele segmento, mas ao sistema de ensino como um todo, tanto 

horizontal quanto verticalmente. 

Observa-se que ao longo da história da educação os esforços para a 

melhoria da qualidade do ensino têm privilegiado ações que focalizam, de acordo 

com a prioridade definida na ocasião. E essas ações isoladas resultam em meros 
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paliativos aos problemas enfrentados e que a falta de articulação entre elas 

explicaria casos de fracasso e falta de eficiência na aplicação dos recursos 

materiais e humanos. 
 
No mundo todo estão sendo implantadas reformas educacionais 
para adequar o sistema de ensino às mudanças na economia e na 
sociedade. Uma das palavras-chave é a qualidade. Qualidade da 
escola refere-se tanto a tributos ou características de sua 
organização e funcionamento quanto ao grau de excelência 
baseado numa escala valorativa (a qualidade desta escola é ruim, 
medíocre, boa, excelente). Embora haja uma grande diversidade de 
opiniões entre os educadores, administradores e pais sobre critérios 
de qualidade das escolas, os profissionais de cada escola precisam 
estabelecer um consenso mínimo sobre o padrão de qualidade que 
orientará seu trabalho. Quais seriam os critérios que definiriam uma 
qualidade social da escola? (LIBÂNEO, 2008, p. 65). 
 
 

Curiosamente, a introdução do modelo de Gestão Pública Educacional no 

Brasil tem sido precedida por sistemas de avaliação institucional que, por sua vez, 

permitem aflorar certas fragilidades e oportunidades de melhoria do serviço público. 

A década de 90 trouxe uma série de sistemas avaliativos e instrumentos de 

medição da eficácia educacional no País. 

Supõe-se que essas avaliações institucionais tenham gerado uma 

consciência de que os resultados educacionais poderiam melhorar, de que era 

possível buscar a excelência por meio do engajamento dos diversos atores 

envolvidos no processo educativo em sistemas gerenciais. 

De fato, a Gestão Pública Educacional tem a pretensão de ser um modelo na 

busca da excelência mediante o envolvimento e o desenvolvimento de todos os 

envolvidos, pois, os sistemas tradicionais baseados no rigor, a partir das camadas 

hierárquicas superiores, têm cedido espaço a concepções mais democráticas e 

abrangentes, com ênfase no desenvolvimento das pessoas e eficiência no serviço. 

A Gestão Pública Educacional não elimina e não abandona a tradicional 

Administração Educacional Burocrática, apenas a supera, dando a essa uma nova 

acepção mais significativa e de caráter potencialmente transformador. 

A gestão orientada para o serviço público pode representar a própria busca 

pela excelência, uma vez que esta pressupõe o desenvolvimento contínuo de 

competências e a adequação dos instrumentos gerenciais à organização ou ao 

sistema em questão. 
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O aspecto inovador, presente em qualquer processo de mudança 

paradigmática, provoca reações explícitas ou subliminares, em nível de 

pensamentos ou atitudes, saudáveis ao processo de construção coletiva e à 

democratização da educação pública. A discussão em torno da adequação e da 

utilização dos modelos gerenciais tem sido permeada pelo reconhecimento da 

complexidade dos sistemas educacionais em virtude dos diversos processos e 

atores envolvidos. Conforme confirma Gonçalves (2005), 
 
Esforços estruturados têm levado ao reconhecimento de modelos 
de gestão contemporâneos, que surgem na prática organizacional e 
em estudos avançados, lidando com a identificação de conceitos 
mais fundamentais, tanto culturais como de caráter científico, e com 
práticas e ações reconhecidas que estão sendo adotadas em 
algumas organizações numa dinâmica para sustentar resultados de 
melhoramento contínuo. São desempenhos esperados em 
ambientes onde influem aspectos humanos, tecnológicos humanos, 
econômicos e organizacionais – onde se insere a questão da 
gestão (2005, p. 71). 
 
 

De fato, introduzir um modelo gerencial em um sistema educacional constitui 

tarefa bem mais complexa que introduzi-la num ambiente fabril. Há de se perceber 

os cenários atuais no que se refere à situação econômica, política e social, sem 

esquecer a história que interfere na dinâmica das instituições educacionais 

públicas. 

No Brasil, os gestores educacionais em todos os níveis, federal, estadual e 

municipal, são escolhidos e indicados pelos representantes políticos eleitos, o que 

naturalmente “fideliza” e personaliza tais relações. 

Nesse modo clientelista de indicação, a implementação de qualquer modelo 

gerencial revela grande dependência das lideranças políticas no âmbito da 

educação pública. Esse fato também gera os riscos da descontinuidade no 

processo de consolidação do modelo gerencial adotado, uma vez que as lideranças 

políticas envolvidas estão temporariamente nos cargos eletivos, exercem grande 

influência no processo e os seus sucessores eleitos nem sempre demonstram 

interesse pelo tema. Embora influencie, não é determinante. 

O contraponto para a grande influência política no campo da gestão 

educacional pública será o fortalecimento dos atores que compõem os sistemas 

educacionais (professores, funcionários, estudantes, pais, parceiros, comunidade) 
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que aqui denominarei de stakeholders, expressão idiomática norte-americana 

traduzida para o português como “Partes Interessadas”. 

Independente das preferências dos administradores educacionais 

(secretários, dirigentes, especialistas) é seu dever agir para defender os interesses 

e demandas de todas as Partes Interessadas do sistema ou instituição educacional, 

mantendo assim o equilíbrio do sistema. 
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CAPÍTULO 2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

Enquanto ensino, continuo buscando, procurando. Ensino 
porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 
intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade (FREIRE, 2008, p. 138). 

 
 
2.1 Bases teórico-metodológicas 

 

Os estudos de caso5 têm sido historicamente marcados por trabalhos que 

demonstram o emprego de métodos quantitativos para relatar e explicar a 

fenomenologia. Hoje, porém, utiliza-se cada vez mais outra forma de abordagem, 

que é a pesquisa qualitativa, e esta tem se efetivado como promissora na 

possibilidade de investigação. Embora a pesquisa qualitativa tenha surgido no 

alicerce da antropologia e da sociologia, ganhou novos espaços a partir dos anos 

50, nas áreas de psicologia, educação e administração. 

Nos estudos de caso, Yin (2001) define assim os componentes da pesquisa: 
 
Para os estudos de caso, são especialmente importantes cinco 
componentes de um projeto de pesquisa: 1) as questões de um 
estudo; 2) suas proposições, se houver; 3) sua(s) unidade(s) de 
análise; 4) a lógica que une os dados às proposições; e 5) os 
critérios para se interpretar as descobertas (2001, p. 42). 
 
 

Enquanto a pesquisa quantitativa trabalha com um rigor no planejamento 

previamente estabelecido nas hipóteses, a pesquisa qualitativa vai além. A 

pesquisa qualitativa não busca apenas enumerar ou medir os fenômenos, ela 

amplia a atuação através de observações e interpretações obtidas em relatos. 

Para a construção das bases teórico-metodológicas que me permitiram 

chegar ao meu objetivo, servi-me da abordagem qualitativa, pois ela possibilitou 

uma melhor reflexão sobre a parceria entre o modelo de gestão educacional 

                                                
5 O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e 

sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 
permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados (GIL, 2006, p. 54). 
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indicado pelo Instituto Ayrton Senna e o adotado pela Secretaria de Educação de 

Caruaru. 

Os estudos de pesquisa qualitativa diferem entre si quanto ao método, à 

forma e aos objetivos (GODOY, 1995b, p. 62). É destacada a diversidade que 

existe nos trabalhos qualitativos e indica algumas características importantes para 

distinguir esse tipo de pesquisa, como: 

1. O ambiente natural como fonte direta de dados; 

2. O pesquisador como instrumento fundamental; 

3. O caráter descritivo; 

4. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como 

preocupação do investigador; 

5. Enfoque indutivo. 

Os métodos qualitativos se aproximam de procedimentos de interpretação 

dos fenômenos que usamos no nosso dia a dia, que têm o mesmo objetivo dos 

dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua pesquisa. Tanto em um como 

em outro caso, os dados devem estar situados em um contexto, sendo fundamental 

ter a consciência que os dados revelam parte da realidade e escondem outra parte. 

A escolha pelo método qualitativo pelo pesquisador já demonstra uma maior 

preocupação com o processo social do que com a estrutura social, buscando uma 

visualização maior do contexto para uma melhor compreensão do objeto de estudo, 

embora registre-se que na construção e no desenvolvimento da ciência, as teorias 

venham antes dos fatos, sob a forma de hipóteses. Pereira (2006) diz que se 

teoriza porque pensa, sente e age, e seu ato teórico está ligado ao desejo e à 

paixão do pesquisador. 

No método qualitativo, o pesquisador pode conferir durante o processo o 

redirecionamento da investigação, possibilitando uma flexibilidade com vista a obter 

informações mais amplas. Mesmo com todo o planejamento já realizado 

anteriormente, a mudança de trajetória em algumas situações não prejudica o 

estudo. 

O cuidado nesses casos é para não haver ilusões, não fugir do foco, pois em 

se tratando desses dados que são mais atrativos, mais ricos, mais globais do que 

os da pesquisa quantitativa, isso pode vir a ocorrer. Cabe ressalvar que tanto o 

método quantitativo quanto o qualitativo são capazes de produzir excelentes 

trabalhos e que um não exclui o outro, mas sim, se completam. 
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Godoy (1995b, p. 25) mostra a existência de três diferentes possibilidades 

oferecidas pela pesquisa qualitativa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a 

etnografia. A opção do estudo de caso é o resultado de uma análise profunda de 

uma unidade de estudo. 

A forma utilizada para avançar neste estudo é o conhecimento do fenômeno 

através: da descrição, da medição, pela busca do nexo causal entre seus 

condicionantes, pela análise do contexto, pela distinção entre a forma manifestada 

e a essência, pela visão de sua estrutura. Portanto, compreender e interpretar 

fenômenos são tarefa presente na produção do conhecimento. 

Entrevistei a técnica pedagógica e representante do Instituto Ayrton Senna, 

bem como os representantes da Secretaria de Educação de Caruaru nas várias 

etapas de gestão, que foi escolhida pela melhor condição de aprofundamento da 

análise. Também foi entrevistado o Gestor Municipal, ator importante na decisão da 

parceria. Como pesquisadora, esta abordagem ajudou na atribuição do 

entendimento dos fenômenos pesquisados e da transformação das informações 

coletadas em conhecimentos acerca das práticas da gestão pública educacional. 

Esse processo de reflexão se efetivou de forma mais contundente no 

momento da imersão no campo de investigação, quando entrevistei os atores 

envolvidos no processo de parceria entre o Instituto Ayrton Senna e a Secretaria de 

Educação de Caruaru. A abordagem qualitativa se opõe ao pressuposto 

experimental que visa “legitimar seus conhecimentos por processos quantificáveis 

que venham a se transformar, por técnicas de mensuração, em leis e explicações 

gerais” (CHIZZOTTI, 1995, p. 79). 

Realço que a pesquisa qualitativa se especifica do estudo do comportamento 

humano e social; a descrição dos fatos e dos fenômenos é uma de suas 

características, mas a descrição ancorada em pressupostos teóricos transforma-se 

em análise e interpretação dos fatos e dos fenômenos. 

A abordagem qualitativa parte do “fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1995, p. 79). 
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2.2 Campo Empírico de Investigação 

 

O desenvolvimento de um trabalho de pesquisa supõe um corte temporal-

espacial de determinado fenômeno por decisão do pesquisador. Este corte 

caracteriza o campo e a dimensão em que o trabalho irá se desenvolver. 

De acordo com Cruz Neto (1994, p. 53), o campo de pesquisa é um “recorte 

que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade 

empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o 

objeto investigação”. Também referendada por Minayo (2008), “entende por campo, 

na pesquisa qualitativa, o recorte espacial que corresponde à abrangência, em 

termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto de investigação” (p. 

105). 

O campo se caracteriza por espaço privilegiado e como fonte natural para a 

pesquisa, seja ela qualitativa ou quantitativa. Ele representa o lócus onde 

acontecem as relações entre os sujeitos e onde estão sendo desvendadas as 

crenças e as representações acerca das questões investigadas. Para 

desenvolvimento da pesquisa, o campo empírico foi constituído pela gestão da 

Secretaria Municipal de Educação de Caruaru e o próprio Instituto Ayrton Senna, no 

período de 2001 a 2007. 

A escolha do município de Caruaru se deu pelo fato do fácil acesso às 

informações necessárias, à pesquisa, aos entrevistados e pela própria experiência 

profissional na rede de ensino de Caruaru. Gil relata que na escolha do campo o 

pesquisador interage de forma direta: 
 
No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do 
trabalho pessoalmente, pois é enfatizada a importância de o 
pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a 
situação de estudo {....} pois somente com essa imersão na 
realidade é que se pode entender as regras, os costumes, as 
convenções que reagem o grupo estudado (GIL, 2006, p. 53). 
 

 

2.2.1 Descrição do Campo Empírico 

 

Caruaru apresenta uma localização estratégica privilegiada a nível logístico e 

exerce uma influência indireta sobre setenta e um municípios da Região Agreste. 

De forma mais direta em quarenta cidades mais próximas em um mercado 
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estimado de 1,5 milhão de pessoas, o que lhe caracteriza como cidade pólo do 

Estado de Pernambuco e possui uma população, segundo o censo do IBGE, de 

2010 de 314.951 habitantes. 

As empresas estabelecidas como dois shopping centers, dois grandes pólos 

de compras, redes de comércio de nomes nacionais, construção civil em clara 

expansão mostram a pujança da cidade. Projetos de grande porte na área de infra-

estrutura, em andamento, também sinalizam esse desenvolvimento, a saber: (1) 

Execução da Ferrovia Transnordestina, destinada a ligar o Porto de Pecém (CE) 

pelo interior do Estado até o Porto de Suape. (2) Duplicação da BR-232 desde a 

capital até o município de São Caetano e em fase de estudos com perspectivas de 

ampliação do trecho até o município de Arcoverde. (3) Recém iniciada duplicação 

da BR-101 privilegiando o eixo econômico têxtil das cidades que compõem o Pólo 

de Confecções do Agreste (Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama), aliado 

à reestruturação do aeroporto. (4) Implantação do gasoduto. (5) Além das obras do 

Anel Viário e do Projeto Alvorada (ampliação do saneamento básico). (6) Expansão 

do Distrito Industrial (etapa III) que atrairá novas indústrias, contemplam as ações 

primordiais para a comprovação do nosso desenvolvimento. 

É o município mais populoso do interior do estado. O ponto central da 

economia é o comércio, notadamente as feiras livres, tendo destaque a Feira da 

Sulanca. Seu desenvolvimento mais recente se deu por investimento na 

infraestrutura, possibilitando um grande crescimento do distrito industrial. O setor 

de serviços atende a mais de setenta municípios da região nas áreas de saúde e 

educação, perdendo apenas para a cidade do Recife. 

Na área da educação no período aqui estudado, o município pulou de 8 

cursos superiores para mais de 48 cursos com a entrada de novas faculdades 

privadas e a interiorização das universidades públicas como: a Universidade 

Federal de Pernambuco e a Universidade do Estado de Pernambuco. 

 

Secretaria de Educação de Caruaru 

 

O Sistema Municipal de Educação de Caruaru foi criado através da Lei 

Municipal de nº 4.279, de 05 de novembro de 2003, regulamentando a rede de 

ensino de acordo com o estabelecido na Constituição Federal de 1988 e emendas 

implementadas, Lei Orgânica do Município, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional, Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério – FUNDEF. 

Conta também com o Conselho Municipal de Educação criado através da Lei 

Municipal de nº 2.991, de 19 de dezembro de 1985, e reestruturado através da Lei 

Municipal de nº 4.466, de 22 de dezembro de 2005, é composto de forma paritária, 

é fruto do processo de descentralização e de participação popular imposto pela 

Constituição Federal, é órgão de controle social, fiscalizador, normativo e é 

representado pelas seguintes entidades e/ou órgãos: 

 

 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia; 

 Gerência Regional de Ensino – GRE; 

 Secretaria Municipal da Infância e Juventude; 

 Representantes da Câmara de Ensino Particular; 

 Representantes da Câmara de Ensino Superior; 

 Representante de pais de alunos; 

 Sindicato dos Servidores Municipais de Educação; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caruaru. 

 

Além do Conselho Municipal de Educação, dois outros conselhos de controle 

social compõem sua estrutura, são: Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – 

FUNDEB, e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. 

Ainda conta com o Plano Municipal de Educação – PME, que terá vigência 

decenal, sendo, a partir de então, o documento norteador da Política Educacional 

do Município em todos os níveis, etapas e modalidades de educação e de ensino. 

Foi aprovada por Lei Municipal de nº 4.654 de 11 de dezembro de 2007. 

A rede de Ensino do Município, de acordo com os dados coletados no Censo 

Escolar no período pesquisado, apresenta a seguinte população educacional: 
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Gráfico 1 – Matrículas na Rede Municipal de Ensino de Caruaru 
 

 
Fonte: INEP – Censo Escolar 

 

A Secretaria Municipal de Educação conta com uma estrutura que comporta 

cinco diretorias, a saber: 1) Diretoria de Planejamento, responsável por planejar e 

acompanhar os projetos e programas da secretaria, bem como a formação 

continuada dos profissionais da educação; 2) Diretoria de Ensino, responsável pelo 

acompanhamento das ações realizadas pelas escolas através dos supervisores 

regionais; 3) Diretoria de Organização Escolar, responsável pelo Censo Escolar e 

toda a documentação e a escrituração das escolas; 4) Diretoria Financeira, 

responsável pelo acompanhamento dos gastos realizados através do FUNDEB – 

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e todos os programas tidos pelo 

FNDE/MEC; 5) Diretoria de Recursos Humanos, responsável pela lotação de 

todos(as) os(as) funcionários(as) das escolas da rede municipal e pelos(as) da 

secretaria de educação, conforme organograma abaixo. 
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Figura 1 – Organograma da Secretaria Municipal de Educação de Caruaru 

 

A Secretaria Municipal de Educação tem como missão fortalecer a escola 

para garantir o acesso, a permanência e o sucesso do aluno. Para que isto 

aconteça, a SME tem cinco eixos estruturadores que fazem a base da gestão, que 

são: 
 

Figura 2 – Eixos Norteadores da Gestão Educacional 

 

 

Conselho Municipal de Educação de 
Caruaru - CME 

Conselho do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica - 

Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar - CMAE 
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A Secretaria desenvolve diversos programas em parceira com o Ministério 

da Educação e a Secretaria Estadual de Educação de forma mais diretiva e com 

outros órgãos de forma indireta. Seus programas, projetos e atividades são aqui 

representados: 

 

Tabela 1 – Programas em parceria com MEC 
Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 

Programa de Adequação dos Prédios Escolares – PAPE 

Plano de Ações Articuladas – PAR 

Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Projeto de Nucleação Rural 

Programa Escola Campeã – parceria com o IAS 

Programa Se Liga/Acelera – parceira com o IAS 
Programa Gestão Nota 10 – parceria com o IAS 

Programa SIASI – parceria com o IAS 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

Programa Escola Ativa 

Cursinho Pré-vestibular Popular. 

Programa de Formação Continuada para Profissionais em Educação – FOCO 

Programa Nacional de Informática nas Escolas – PROINFO 

Projeto TV-Escola 

Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE 

Programa de Formação de Profissionais Alfabetizadores 

Projeto Literatura de Cordel nas Escolas 

 

2.3 Sujeitos da pesquisa 

 

De acordo com Minayo (2008, p. 197), o processo de definição da amostra 

qualitativa na pesquisa deve seguir alguns critérios, sendo eles: 

 
Investir em instrumentos que permitam compreensão de 
diferenciações internas e de homogeneidade; assegurar que a 
escolha do lócus e do grupo de observação e informação 
contenham o conjunto das experiências e expressões que se 
pretende objetivar na pesquisa; privilegiar os sujeitos sociais que 
detém os atributos que o investigador pretende conhecer; definir 
claramente a pergunta central da pesquisa; dar atenção a todos os 
outros grupos que interagem com o do foco principal, buscando 
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compreender o papel de cada em suas interações; trabalhar num 
processo de inconclusão progressiva das descobertas do campo, 
confrontando-as com as teorias que demarcam o objeto; nunca 
desprezar informações ímpares e não repetidas, cujo potencial 
explicativo, cujo potencial explicativo acabam por ser importantes na 
descoberta da lógica interna do grupo; considerar um número 
suficiente de interlocutores para permitir reincidência e 
complementaridade da informação; certificar-se de que o quadro 
empírico da pesquisa esteja mapeado e compreendido; sempre que 
possível, prever uma triangulação de técnicas e até de métodos, 
isto é, em lugar de se restringir a apenas uma fonte de dados, 
multiplicar as tentativas de aproximação. 
 

 

No que diz respeito aos sujeitos, é importante “privilegiar os sujeitos sociais 

que detêm os atributos que o investigador pretende conhecer” (p. 197). Em se 

tratando desse critério descrito por Minayo, os sujeitos foram os seguintes: 1) 

Prefeito, 2) Técnicos da Secretaria de Educação e 3) Técnica do Instituto Ayrton 

Senna. Todos tiveram participação importante nas decisões da gestão educacional 

junto à rede municipal de ensino de Caruaru e têm os atributos necessários à 

minha investigação. 

 
Descrição dos Sujeitos 
 

Em relação à atuação desses sujeitos no campo profissional, dos seis 

sujeitos pesquisados, temos: um prefeito que administrou o município de 2001 até 

início de 2008, técnico pedagógico da SME e por fim técnico responsável do 

Instituto Ayrton Senna. 

 

2.4 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 
 

O grande desafio foi organizar o tempo de forma a explorar livremente os 

dados e seguir os instintos e a curiosidade, depois a convivência com um grande 

volume de dados à disposição também por meio de tecnologia. Por fim dar um 

tratamento adequado e de bom senso aos dados coletados para que se 

transformem em informações realmente importantes. 
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Para ter acesso a todos os dados que foram coletados, reuni meu arquivo 

pessoal quando estava à frente da secretaria de educação no período de 2005 até 

maio de 2008, e os dados oficiais disponíveis no site oficial do INEP/MEC. 

Utilizei a análise documental do modelo de gestão educacional da secretaria 

de educação, procurando identificar as práticas da gestão de sua rede, como 

também procurei compreender as mudanças que esse modelo trazia para a 

secretaria. A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

No Departamento de Organização Escolar e no INEP/MEC recolhi os dados 

relativos ao Censo Escolar, o quantitativo de escolas da rede, número de turmas 

por escolas, de alunos por turma. Aliás, tudo que se relacionava à vida do aluno. 

Realizei entrevistas semi-estruturadas “porque esta, ao mesmo tempo em 

que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis 

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 

enriquecendo a investigação” (TRIVIÑOS, 1987, p. 146) com os sujeitos da 

pesquisa. 

Esse instrumento foi fundamental na pesquisa, ajudou a obter informações 

de como as novas práticas de gestão vêm tentando contribuir para a melhora da 

educação pública. Escolhi a entrevista e a análise documental por acreditar serem 

elas os procedimentos mais adequados para minha investigação e para meu objeto 

de pesquisa, pois através da análise documental pude compreender a formatação 

do modelo de gestão e suas implicações nos indicadores educacionais e suas 

estratégias para se obter resultados positivos. 

A pesquisa documental foi constituída pelo exame meticuloso dos materiais 

que são colhidos no campo e na internet, mas que não receberam um tratamento 

analítico com a finalidade de uma interpretação nova ou complementar. 

As entrevistas possibilitaram compreender o porquê das decisões tomadas 

para o suposto fortalecimento do modelo de gestão na educação pública. Apoiados 

nas entrevistas semi-estruturadas buscamos, de acordo com Cruz Neto (1994, p. 

57), 
 
obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não significa 
despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 
coletar dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objetos 
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da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está 
sendo focalizada. 
 
 

O que tornou a entrevista um instrumento privilegiado de coleta de dados foi 

a possibilidade de captar opiniões dos sujeitos entrevistados através de suas falas 

sobre a importância do modelo de gestão apresentado pelo Instituto Ayrton Senna, 

e a prática da pesquisadora nos procedimentos da secretaria e das escolas de sua 

jurisdição, havendo um processo de interação como pesquisadora com os sujeitos 

pesquisados. 

Ao terminar as entrevistas, fiz imediatamente as transcrições das mesmas 

com o objetivo de ter o material necessário para a análise. De posse dos dados 

coletados, parti para a análise e para a interpretação dos dados apoiados em 

Bardin (1977) e Vala (1999). 

Utilizei a Análise de Conteúdo subsidiada no que diz Bardin (1977, p. 38) ao 

considerá-la “como um conjunto de técnicas de análises de comunicações que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens”. A descrição das práticas de gestão educacional permitiu-me 

interpretar através das inferências às suas contribuições para o desenvolvimento da 

gestão educacional. 

Para analisar os dados, passei pelas seguintes etapas (BARDIN, 1977): 

1) Pré-análise – essa fase de organização propriamente dita. Realizei a leitura 

flutuante, lendo todas as respostas dos(as) entrevistados(as). Foi neste momento 

onde estabeleci o contato direto com as entrevistas e o modelo de gestão 

educacional do Instituto Ayrton Senna. Esse material segundo Vala (1999), o 

corpus de minha análise: as entrevistas que realizei com o prefeito, secretários(as) 

municipais e técnicos pedagógicos da SME e do Instituto Ayrton Senna para a 

identificação das práticas e concepções que utilizaram na gestão educacional. A 

partir dessa organização pude perceber a significância desse corpus constituído 

para minha análise em busca dos achados da pesquisa. 

2) Exploração do Material – nessa etapa procedi com a codificação do material 

analisado, através das categorias temáticas que emergiram dos dados coletados. 

Utilizei a análise temática aqui concebida como uma forma de atingir os 

significados manifestos e latentes, buscando descobrir os “núcleos do sentido” que 
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compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem ter 

significados para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 1977, p. 105). 

Neste trabalho, os dados empíricos foram agrupados em subtemas por 

categorias temáticas as quais Vala (1999, p. 111) conceitua como sendo um 

“termo-chave que indica a significação central do conceito que se quer apreender”, 

sendo elas: 

 Gestão educacional 

 Melhora nos instrumentos/ferramentas gerenciais. 

3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação – nessa etapa, segundo 

Bardin (1977, p. 102), “os resultados brutos são tratados de maneira a serem 

significativos (falantes) e válidos”. Essa etapa permitiu a elaboração de quadros 

que entre a dinâmica de descrição e interpretação, mediadas pela inferência, se 

estabeleceram articulações entre os dados coletados e o referencial teórico 

utilizado na pesquisa. 

Por fim, foi realizado um conjunto de procedimentos de forma sistemática, 

baseado no raciocínio lógico e nas teorias que tiveram como finalidade maior 

encontrar soluções para os problemas propostos mediante uso de métodos 

científicos. 
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CAPÍTULO 3 IMPLICAÇÕES DA PARCERIA ENTRE O INSTITUTO AYRTON 

SENNA E O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARUARU: UM NOVO 
OLHAR SOBRE O PARADIGMA DE GESTÃO 
 

“Os homens são bons ou maus, úteis ou inúteis, 

graças a sua Educação” (John Locke) 

 
3.1 O Instituto Ayrton Senna e a quebra de paradigma 

 

O Instituto Ayrton Senna é uma organização não-governamental sem fins 

lucrativos, fundado em novembro de 1994. Desde então, sua meta principal tem 

sido trabalhar para criar oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e 

jovens, em cooperação com empresas, prefeituras e ONGs. 

Através de programas gerenciais, o Instituto Ayrton Senna desenvolve o 

acompanhamento pedagógico com foco na alfabetização, na diminuição da 

distorção idade-série, e na redução da evasão e reprovação escolar nos municípios 

e estados parceiros. Esse acompanhamento acontece através da inserção mensal 

de dados que são analisados e transformados em planos de intervenção direta. 

Para isso desenvolve programas educacionais que já atenderam 6.545.794 

crianças e jovens, em 25 estados brasileiros, com 343.420 educadores capacitados 

de 12.035 organizações parceiras. 

Seu objetivo é elevar a qualidade da aprendizagem de forma equitativa e 

promover a articulação de todas as condições necessárias para a eficácia dos 

processos educacionais nas redes públicas de ensino, incluindo princípios de 

gestão nas quatro esferas da educação formal: aprendizagem, ensino, rotina 

escolar e política educacional vêm sendo o seu objetivo. Também objetiva 

fortalecer a competência técnica das lideranças e das equipes de trabalho, criando 

uma interação ativa e cooperativa na escola e entre a escola e a secretaria de 

educação através da inserção de dados on line onde imediatamente podem ser 

realizadas as análises e redirecionamentos das ações e planejamentos. 

O Instituto Ayrton Senna propôs ao município de Caruaru uma nova visão na 

gestão de sua rede de ensino, através dos seus objetivos e programas que serão 

aqui analisados. O município ao aceitar compromete-se em modificar sua gestão e 
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implantar o modelo proposto pelo Instituto. Todas as ferramentas de gerenciamento 

levadas pelo Instituto não existiam no município. Daí a ruptura na forma de 

administrar a educação pública em Caruaru. 

O município não tinha instrumentos para fazer o monitoramento no processo 

de aprendizagem durante o ano letivo, e consequentemente poder intervir para 

melhorar o ensino ainda no mesmo ano. Também não fazia avaliação externa, com 

isso não sabia como estava a situação de aprendizagem dos seus alunos. Tanto o 

monitoramento quanto a avaliação são instrumentos de controle de qualidade na 

escola. 

Os gestores das escolas tinham suas indicações referenciadas por políticos 

do município e com a parceria tiveram que romper com esse clientelismo histórico. 

Os professores que estavam aptos a concorrer a uma seleção organizada pela 

Universidade do Estado de Pernambuco, tendo como foco a meritocracia, puderam 

assim, através de seleção técnica, ser gestores escolares. O gestor é a peça-chave 

do sucesso de qualquer escola. Muitos dizem que a escola tem a cara do seu 

diretor. Sua influência é decisiva, é ele que traça o rumo e assume a liderança. 

Ciente dessa responsabilidade, o Instituto em parceria com a secretaria preparou 

capacitações continuadas para os gestores (Vide anexos 4 e 5). 

É importante destacar que essas modificações extrapolam mudanças 

meramente metodológicas, curriculares ou de modernização de gestão de pessoas 

e equipamentos. Para além desses aspectos, elas demandam um novo estilo de 

gestão educacional. Uma nova orientação a respeito do significado da eficiência e 

pela construção de um projeto educacional competente onde o foco seja a 

qualidade da educação. Essas modificações, sejam através de adoção de 

ferramentas gerenciais ou escolha técnica dos recursos humanos, demonstram 

uma quebra de paradigma da gestão pública de Caruaru. 

 

3.1.1 Programas do IAS 
 
3.1.1.1 Gestão Nota 10: Gerenciamento das rotinas nas escolas e secretarias 

para melhoria da qualidade do ensino. 
 

Voltado ao sucesso do aluno, o Programa Gestão Nota 10 aponta como 

solução escolas autônomas dentro da rede de ensino, geridas por diretores 
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tecnicamente competentes e com apoio gerencial e pedagógico da Secretaria de 

Educação. Para tornar essas soluções realidade, o programa Gestão Nota 10 

investe no fortalecimento das lideranças e equipes de trabalho, nas unidades 

escolares e nas Secretarias de Educação. 

O Programa trabalha com indicadores e metas gerenciais, capacitação dos 

profissionais em serviço e informação em tempo real, sobre os quatro âmbitos da 

gestão educacional: aprendizagem, ensino, rotina escolar e política educacional. 

Como a aprendizagem é o termômetro da qualidade educacional, toda ação 

educacional deve ter como ponto de partida, e de chegada, o desempenho do 

aluno. É para seu sucesso que a educação formal existe. 

Aluno que aprende torna-se aluno assíduo e feliz. Dificilmente estará em 

situação de distorção idade/série, pois terá suas habilidades desenvolvidas ao 

longo de todo processo. Assim, então, são trabalhados positivamente os dois 

pontos do IDEB, fluxo - taxas de rendimento e de transição - e desempenho - 

pontuação na escala SAEB. 

Esse trabalho requer ações que incidam sobre os indicadores de sucesso, 

todos eles simples, óbvios, mas que precisam de ações planejadas, devidamente 

acompanhadas e avaliadas, com metas claras e pactuadas pelas equipes. São 

eles: 

 Cumprimento de 100% das 800 horas mínimas de aula; 

 98% de frequência de professores e alunos; 

 95% de alfabetização ao final da 1ª série (sete anos de idade); 

 95% de aprovação; 

 Somente 2% de reprovação por falta - abandono e; 

 95% de fluxo escolar corrigido, no mínimo. 

 

Desde o início do Programa Gestão Nota 10 foram atendidas 4.886.985 

crianças. Os municípios parceiros no programa Gestão Nota 10 obtiveram uma 

média de aprovação de 88%. Perfil atendimento em 2009: 943.537 crianças e 364 

municípios. 
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3.1.1.2 Circuito Campeão: Gerenciamento da aprendizagem nas quatro 

primeiras séries do Ensino Fundamental. 

 

A experiência acumulada pelo Instituto Ayrton Senna com os Programas de 

Correção de Fluxo expôs um dos grandes, ou o maior, desencadeador do fracasso 

escolar: a precariedade do processo de alfabetização e a fragilidade da 

aprendizagem nas séries da primeira fase do Ensino Fundamental. 

Investir na correção de fluxo é ação emergencial, pois o aluno já foi atingido 

pelo fracasso dos sistemas anteriores e evitar que outros alunos sejam atingidos 

pelo mesmo mal é obrigação moral e requer ação preventiva. 

Assim, superar a precariedade da aprendizagem, e do ensino, nessa fase 

inicial da vida escolar é fundamental para se elevar a qualidade da aprendizagem 

nas séries subsequentes. A partir desta intervenção busca-se também promover o 

desenvolvimento humano e a equidade social, na medida em que é notória a 

relação da educação com a participação democrática e o crescimento econômico. 

O Programa Circuito Campeão, uma das soluções na área da Educação 

Formal, foi criado pelo Instituto Ayrton Senna como parte de sua missão para 

"oferecer oportunidades de desenvolvimento a crianças e jovens brasileiros", com 

os seguintes objetivos: 

 Qualificar a aprendizagem dos alunos matriculados na 1ª fase do Ensino 

Fundamental através de processos gerenciais e pedagógicos; 

 Acompanhar sistematicamente o alcance de metas definidas para indicadores 

do sucesso de alunos e redes de ensino, e 

 Fortalecer, nas unidades escolares e nas secretarias de educação, equipes 

comprometidas com resultados positivos para todos os alunos. 

É através do gerenciamento da aprendizagem proposto pelo Circuito 

Campeão, que será possível detectar e localizar as dificuldades que o ameaçam e 

desenvolver ações de superação que levem ao sucesso nessa fase escolar. E é ele 

que direciona o emprego produtivo do conhecimento socialmente acumulado e de 

métodos e teorias de aprendizagem e de ensino. 

Para se ter uma ideia do impacto do Programa, em 2007, 84,3% dos alunos 

acompanhados pelo Circuito Campeão foram alfabetizados na 1ª série/2º ano do 

Ensino Fundamental, e a média de alunos promovidos da série inicial/1º ano à 4ª 
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série/5º ano do Ensino Fundamental foi de 90,7%. Perfil de atendimento 2009: 

539.533 crianças e 590 municípios. 

 
3.1.1.3 Correção de Fluxo Escolar: Se liga e Acelera Brasil 
 

I - Se liga: Combate o analfabetismo de alunos com distorção idade/série nos 
primeiros anos do ensino fundamental. 

 

O analfabetismo é o maior vilão da educação pública no Brasil. Ele pune as 

crianças com a repetência, o difícil recomeço todos os anos, a insegurança e a baixa 

autoestima. Cerca de 40% dos alunos de 1ª à 4ª série com distorção idade-série 

ainda não sabem ler nem escrever. 

O Programa Se Liga tem feito milhares de crianças voltarem a acreditar que 

são capazes de aprender. Ele alfabetiza crianças com distorção idade-série e 

provoca mudanças na educação formal. Isso porque ele introduz na rede escolar 

uma cultura de gestão eficaz, focada em resultados. 

Desde seu início, em 2001, o Se Liga atendeu a 452.070 crianças de 592 

municípios. Em 2007, a média de alfabetização dos alunos do Se Liga foi de 86,5%. 

Perfil de atendimento em 2009: 61.481 crianças e 592 municípios. 

 

II - Acelera Brasil: Aceleração de aprendizagem de alunos com distorção 
idade/série nos primeiros anos do ensino fundamental. 

 

Criado em 1997, o Programa Acelera Brasil introduz na rede educacional uma 

cultura de gestão eficaz, focada em resultados, e que combate os principais 

problemas do sistema de ensino: os baixos níveis de aprendizagem, a repetência e 

a distorção idade/série. 

Hoje cerca de 7 milhões de crianças da primeira fase do ensino fundamental 

no país não frequentam a série escolar correspondente à sua idade. O Acelera 

Brasil está ajudando a mudar essa realidade, e dando a milhares de alunos a 

oportunidade de experimentar o que é seu direito: aprender e passar de ano, além 

de estar gerando uma grande economia aos cofres públicos. O Programa já 

beneficiou, desde a sua implantação, 368.968 crianças em 492 municípios. 
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O Acelera tem contribuído para diminuir a defasagem escolar. A média de 

aprovação no Programa é 94,3%. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o Acelera 

acontece há 5 anos e o índice de abandono parou de crescer. Em 2007 ficou no 

patamar de 2,2%, e até agosto de 2008, 1,2%, enquanto a evasão da 2ª a 4ª série 

do ensino regular brasileiro é três vezes maior (7,2%). No Programa, os alunos leem, 

em média, 45 livros ao ano, enquanto que os brasileiros leem cerca de 2 livros 

anualmente. Perfil de atendimento 2009: 33.942 crianças e 492 municípios. 
 
3.2 Análise da atuação do Instituto Ayrton Senna no município de Caruaru  

 

Discussões e estudos já realizados demonstram o quanto a mudança nas 

administrações e nos investimentos na Educação pode melhorar o desenvolvimento 

de uma sociedade/nação. Ela é um forte indicador na elevação do IDH de uma 

cidade, estado, país. Especificamente aqui no Nordeste que se apresenta como a 

região mais pobre do país, a melhoria na educação pode viabilizar várias mudanças 

na composição da sociedade, como: elevação econômica, cultural, na saúde, 

aspectos que têm impacto no desenvolvimento social/humano da população 

nordestina. 

Em se tratando do estudo que realizei, no Mestrado de Gestão Pública 
para o desenvolvimento do Nordeste, falar em Educação e principalmente 

analisar a gestão da educação na formação de políticas que buscam melhorá-las 

torna-se extremamente relevante para contribuição no processo de avaliação, 

reflexão e tomada de decisões de alguns gestores públicos da região nordeste 

especificamente. 

Discuto modelos de gestão que passaram de centralizadores, instrumentais, 

unilaterais até a nova perspectiva de gestão. Os princípios norteadores são: as 

coletividades, democracia e gerenciamento. Eles contribuem para a ruptura de 

paradigmas surgindo um novo processo de gestão cujo foco seja traçado em metas 

e objetivos. O conceito de centralização cai por terra dando lugar à inovação, à 

criatividade, e busca por parceria para alterar situações antes difíceis de serem 

modificadas. 

Apresento aqui os resultados da minha pesquisa cujo foco foi analisar as 

ações de um Instituto que estabeleceu parceria numa gestão pública educacional 

tentando reverter os índices, até aquele momento alcançado, índices que 
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demonstravam o quanto a população precisava avançar rumo a uma educação de 

qualidade e consequentemente o desenvolvimento desta região. 

 

3.3 A implantação da parceria entre o Instituto Ayrton Senna e a Secretaria 
Municipal de Educação de Caruaru: desafios e perspectivas. 

 

A parceria entre o Instituto Ayrton Senna e a Secretaria Municipal de 

Educação foi consolidada no ano de 2001 e aditada nos anos seguintes (Vide 

anexo 1), buscando a melhoria da qualidade do ensino neste município, projetando 

elevar assim os seus indicadores educacionais. O convênio foi firmado tendo como 

documento norteador o Instrumento Particular de Parceria. Este formaliza a adesão 

da rede municipal de ensino a todos os programas destinados pelo Instituto Ayrton 

Senna à cidade de Caruaru, visando correção de fluxo escolar, modernização da 

rede escolar, acompanhamento pedagógico através das tecnologias sociais e o 

monitoramento da gestão. 

Inicialmente, a parceria foi firmada com a implantação da “Escola Campeã”, 

cujo objetivo foi fortalecer a gestão municipal e a gestão escolar, entre os anos de 

2001 e 2004, com abrangências nas esferas de competência da Secretaria 

Municipal de Educação e Escolas da Rede Municipal e tem como objetivo melhorar 

a qualidade do Ensino Fundamental. 

O objetivo da implantação do programa foi de certa forma dar uma nova 

visão à gestão pública municipal na área educacional. O Instituto Ayrton Senna 

parte do pressuposto que o sistema público está com problemas de qualidade e 

não está enganado; na última avaliação do PISA o Brasil encontra-se numa posição 

muito abaixo do desejável. 

O município de fato teve que se reorganizar, assumindo o compromisso de 

elaborar e implantar o Plano Municipal de Educação, um Conselho Municipal de 

Educação, implementar o Plano de Cargos e Carreiras para os profissionais do 

magistério, implantar o processo de seleção de gestores por eleição e/ou provas, e 

ainda submeter os alunos da rede a avaliações externas que tornou-se o grande 

instrumento e termômetro de redirecionamento da política educacional da rede. 

O Instituto passa então a atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, 

buscando a sistematização e a administração do trabalho pedagógico da secretaria 

de educação e escolas. Após a assinatura do convênio houve um grande programa 
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de formação para a equipe técnica da secretaria de educação e das equipes 

gestoras das escolas. O objetivo era não apenas a apresentação da proposta do 

Instituto Ayrton Senna, mas também a sensibilização para adesão desta parceria. 

Os sujeitos tornaram-se agentes multiplicadores dos programas do Instituto Ayrton 

Senna e de suas tecnologias sociais nas escolas. 

A mudança foi extremamente difícil, a adaptação ao novo torna-se 

inquietante às vezes, o que pude perceber na fala de uma técnica da secretaria de 

educação, quando perguntada sobre a implantação dos programas no município: 
 
É, a gente fica um pouco receosa, vamos ter que trabalhar de forma 
diferenciada, ter foco em resultados, usar instrumentos avaliativos 
diferenciados, algo que não estávamos acostumados na secretaria 
(Técnica da Secretaria, Caruaru – novembro/10). 
 
 

A inovação através da utilização de vários instrumentos de medição de 

qualidade é algo que acompanha as novas tendências na área de gestão. 

Especificamente na área administrativa e econômica, onde vem crescendo a 

elaboração de relatórios e sistematizações de informações que possam 

consubstanciar o gestor para tomada de decisões. De alguma forma é o modelo 

gerencial que vem ocupando seu espaço e o Instituto Ayrton Senna propõe aos 

municípios parceiros. 

Especificamente na área pública, os gestores tendem a assumir parcerias 

com vistas a mudanças significativas em suas pastas, a melhoria da qualidade de 

serviço oferecida, a transparência nas informações, a avaliação como instrumento 

norteador das práticas e a mudança de ações de forma mais acertada e rápida para 

reversão de possíveis problemas. O então prefeito da cidade Antonio Geraldo 

Rodrigues ao iniciar sua gestão queria elevar os índices e investir numa forma 

diferenciada de gerir a educação municipal. 
 
A melhoria da educação foi uma das minhas bandeiras na 
campanha. Não poderia deixar a educação como estava, tinha que 
melhorar, por isso vi que o Instituto Ayrton Senna seria essa forma 
diferenciada de fazer educação, de melhorar a educação de caruaru 
com os seus programas e na formação dos nossos profissionais, 
com a gestão partilhada entre escola e secretaria de educação. O 
gestor hoje tem que ter uma mente aberta, visão de futuro, trabalhar 
com o Instituto Ayrton Senna foi adotar essa visão de futuro. Ter 
dados que iriam ajudar nas tomadas de decisões coletivas, 
perseguir a alfabetização, modernizar a gestão nas escolas e na 
secretaria de educação, certamente faria evoluir a qualidade de 
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ensino do município (Antonio Geraldo Rodrigues - Prefeito de 
Caruaru – Gestão 2001 – 2007- dezembro/10). 
 
 

O que coloca o então prefeito é o olhar atento para as novas demandas, a 

nova gestão pública discute uma gestão focada na qualidade dos serviços públicos 

por meio da descentralização do poder público, do foco em resultados, da inserção 

de várias outras políticas gerenciais na administração pública. A descentralização 

do poder público representa este novo modelo, trazendo a ideia de 

desburocratização e proximidade entre Estado e sociedade. 

Quanto às mudanças realizadas pela rede municipal de ensino através da 

parceria, uma das primeiras ações foi a implantação da Nucleação Rural. O 

município de Caruaru tem o maior número de escolas localizadas na área rural, 

escolas de médio porte e escolas de pequeno porte. Ao todo são cem, sendo 

algumas escolas com uma ou duas salas de aula. 

Nestas escolas antes da parceria quem cuidava da parte administrativa e 

pedagógica eram os próprios professores, ficando o foco do processo ensino-

aprendizagem em segundo plano. Apenas sete escolas possuíam equipe de 

gestão, as demais não contavam com esta equipe, ficando as questões 

administrativo-pedagógicas para as professoras, desviando da sua função de 

ensinar. 

Numa ação inovadora do Instituto Ayrton Senna, reorganizaram-se 

administrativamente esses espaços, formaram-se então as Nucleações Rurais, 

treze equipes foram formadas, tendo gestor, supervisor e secretário para cuidar dos 

conjuntos de escolas que foram agrupadas por proximidade geográfica. Havia a 

escola núcleo e as nucleadas, tendo assim, uma maior autonomia administrativa, 

financeira e pedagógica. 

Dava-se, assim, uma nova visão administrativa à rede: escolas da sede e 

área rural, divididas em independentes e nucleações, com propostas pedagógicas 

próprias, tendo a autonomia administrativa, pedagógica e financeira e sendo 

monitoradas pelas tecnologias sociais do Instituto Ayrton Senna. 

Uma ação um pouco difícil de ser implantada foi a seleção de gestores 

escolares, num município onde ainda é forte o ranço político-partidário, mal se 

começava a gestão e a possibilidade dos colaboradores do prefeito atuarem em 

cargos delegados por ele, surgia a reviravolta de uma seleção técnica para 
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indicação de gestores escolares. Segundo o prefeito, foi, inicialmente, um dos 

entraves da parceria: 
 
Quando o Instituto Ayrton Senna me disse que seria necessário 
investir em formação e para isso teríamos que ter pessoas que 
acreditassem na proposta do Instituto, que quisessem colaborar 
com seu trabalho e que também teriam que ter a capacidade 
técnica para estar a frente da gestão de escolas, fiquei receoso pela 
possibilidade de alguns dos que ali estavam não passarem na 
seleção e assim ter que deixar a direção da escola. Essa decisão foi 
difícil de ser tomada, mas tomei por que entendi que seria a melhor 
forma de posteriormente dar prosseguimento as ações do Instituto 
Ayrton Senna e a formação continuada com foco nos resultados 
satisfatórios para o município (Antonio Geraldo Rodrigues - Prefeito 
de Caruaru – dezembro/10). 
 

 

Gerou-se então o primeiro entrave: deixar indicações por seleção. Os 

pretensos gestores não ficaram nada satisfeitos, mas fizeram a seleção. Não deixa 

de ser um desprendimento por parte da administração pública tomar essa decisão, 

que de fato torna-se política, política no sentido de querer organizar da melhor 

forma possível suas ações visando o bem comum e a melhoria do serviço público 

oferecido. 

O Plano Municipal de Educação foi elaborado com a participação de toda a 

sociedade civil organizada. Sua formulação se deu a partir da própria prerrogativa 

do Plano Nacional de Educação que dava como diretriz a elaboração nos estados e 

municípios a partir de sua própria implantação em 2001. Esta elaboração ocorreu a 

partir de três fóruns de estudo e coleta de dados sobre os níveis e modalidades de 

ensino e também a valorização do magistério. Sua aprovação foi obtida 

posteriormente através de votação na Câmara de Vereadores. 

Em 2005, sai de cena o Programa Escola Campeã e toma corpo o Programa 

Rede Vencer, surgindo novas demandas para o município. O Instituto Ayrton Senna 

pede que as escolas além da gestão tenham em seus quadros coordenadores 

escolares. Estes fazem todo o monitoramento dos instrumentos de gerenciamento 

da educação. Solicita também que a Secretaria de Educação coloque um 

superintendente escolar. Este coordenará em nível macro a política educacional 

implantada pela secretaria. Cada superintendente acompanha cerca de seis 

escolas. 
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Os Programas da Rede Vencer visam ser uma solução para a educação 

pública, pois partem do pressuposto da ineficiência do público, e por isso 

introduzem políticas de acompanhamento de resultados das aprendizagens dos 

alunos objetivando o fortalecimento das lideranças e equipes de trabalho, tanto nas 

unidades escolares como nas Secretarias de Educação (Instituto Ayrton Senna, 

2010), a fim de qualificar o desempenho escolar de jovens e crianças. O programa 

continha um plano anual de metas a serem atingidas (Vide anexo 6). 

A estrutura da Rede Vencer consta com um organograma e uma estrutura de 

trabalho que mostraremos abaixo. 

 

Figura 3 – Foco de Trabalho Instituto Ayrton Senna 

4

FOCO de trabalho

PROFESSOR

PREFEITO

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

DIRETOR DE ESCOLA

COORDENADOR PEDAGÓGICO

COORDENADORES DOS PROGRAMAS 

E EQUIPES

ALUNO

 

Fonte: Reunião de Coordenadores da Rede Vencer. 

As diretrizes lançadas, a partir dessa parceria pela secretaria de educação e 

a Rede Vencer/Instituto Ayrton Senna são desenvolvidas da seguinte forma (SME; 

IAS, 2005): 
 
A Gestão Educacional, desenvolvida pela Secretaria de Educação, 
Ciência e Tecnologia, tem dois importantes objetivos: garantir a 
aprendizagem de todos os alunos e contribuir para a formação de 
equipes nas unidades escolares, com foco em resultados. 
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A responsabilidade pelo sucesso dos alunos e, conseqüentemente 
de toda equipe escolar, é fruto do trabalho conjunto entre a 
Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares. 
À Secretaria de Educação cabe definir a política educacional do 
município, orientar e apoiar a escola em sua execução. 
À unidade escolar, sob a liderança dos gestores, cabe o 
desenvolvimento e o sucesso da política definida, e o bom uso das 
autonomias a ele delegadas pela Secretaria. 
Os Coordenadores da Equipe de Gestão e Superintendentes 
Escolares formam, no âmbito da Secretaria, a equipe proposta para 
apoiar os Gestores de escola no alcance das metas estabelecidas 
em seus planos. 
Para tanto, colocamos à disposição do Gestor Escolar, o líder das 
equipes escolares, ferramentas gerenciais que facilitarão o 
diagnóstico e as análises sistemáticas sobre a aprendizagem dos 
alunos e o alcance das metas, e darão objetividade ao 
planejamento e às decisões a serem tomadas, no campo 
pedagógico ou administrativo.  
A adesão, o alinhamento e a integração entre todos os profissionais 
da educação, como co-responsáveis pelo sucesso dos alunos e de 
seu próprio sucesso, constituem prioridades da Gestão Escolar. 
 
 

As ferramentas apresentadas pelo Instituto Ayrton Senna para que tanto 

secretaria de educação como escolas tenham condições de diagnosticarem as 

suas necessidades são vistas como tecnologias sociais, a avaliação permanente 

através de exames externos, implantação de fichas de leitura e escrita, 

acompanhamento mensal e bimestral, além de um moderno sistema de inserção de 

dados on line, onde rapidamente o município tem relatórios analíticos sobre o 

processo ensino-aprendizagem da rede, o SIASI (Vide anexo 7). 

Especificamente no que diz respeito à avaliação, ela tem ganhado grande 

peso na área educacional e vem se expandindo para outras áreas, como a 

administração, ciências contábeis e saúde. O objetivo é avaliar, escutar, mensurar, 

diagnosticar através de instrumentos diversos como está o desenvolvimento das 

ações da educação, da gestão, ter em tempo hábil resultados que ajudem o gestor 

a redirecionar suas estratégias de atuação ou fortalecê-las (Vide anexos 2 e 3).  

Percebo que este é o grande diferencial do Instituto Ayrton Senna: construir 

uma política de avaliação e gerenciamento que ajude o gestor educacional a traçar 

rotas, metas e objetivos. 

Nesse sentido, a avaliação e a inserção de dados para gerenciamento da 

gestão educacional ajudam a secretaria a: 

 Formular políticas 

 Induzir ações 
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 Redirecionar trajetórias 

 Permitir escolhas informadas. 

É importante não colocar aqui o Instituto Ayrton Senna como o “obrador de 

milagres”, mas um Instituto que tem tecnologias sociais e que elas estão voltadas 

ao gerenciamento da gestão educacional com estratégias que ajudem nesse 

sentido. O próprio instituto se coloca nessa situação como afirma a Coordenadora 

da Educação Formal do Instituto Ayrton Senna: 
 
Acho que o Instituto Ayrton Senna não pode se colocar como 
aquele que vai resolver o problema, não é o Instituto que resolve o 
problema, quem resolve é o local. Tanto é que não levamos 
nenhum funcionário, professor, coordenador, nada. O que levamos 
é o conhecimento do melhor caminho, respeitando a autonomia da 
rede, mas estando junto, com o direito de estar apontando o que 
pode estar dando errado ou certo. Qual o melhor caminho. O 
cenário mais otimista, o mais pessimista, e aí é uma negociação 
digamos assim, com o pessoal local... 
Há vários problemas nos municípios: a má gestão financeira, quer 
dizer, o quanto dos recursos são bem utilizados na educação? ou 
são utilizados até fora. Sabemos que existem muitas situações 
adversas em relação a isso. Aí quando entramos no município 
procuramos fazer o alinhamento, a articulação entre recursos. O 
conceito de gestão que nós usamos é este. Gestão é articulação 
dos recursos e dos conhecimentos locais. Então o que é que o 
gestor pode fazer com o que tem? Até onde ele pode chegar? Que 
visão de futuro ele tem? De onde ele está até onde pode chegar? 
Prá onde ele quer ir? E como ele vai disponibilizar os seus recursos 
que ele tem na própria rede? Porque tem gente boa e nova em 
todas as redes. Então, como é que esse gestor vai ser realmente 
um gestor? Porque eu acho que agente confunde muito a 
substituição do termo diretor (burocracia) para o gestor 
(gerencialismo) sem mudar o conceito e a prática (Coordenadora do 
Instituto Ayrton Senna - São Paulo, outubro/10). 
 
 

 Como vi na fala da coordenadora, o Instituto Ayrton Senna não é a solução, 

todavia possui uma forma diferenciada de enxergar a gestão, onde utilizam 

instrumentos gerenciais, conceitos e articulação de ideias que ajudam o gestor a 

tomar decisões mais aproximadas da realidade e ter maiores chances de reversão 

dos problemas, elevando, assim, os indicadores de qualidade da educação 

municipal ou estadual. 

Esta concepção está amparada num novo modelo de gestão, como diz 

Bezerra (2009): “o referido modelo, também conhecido como gerencialismo, tem 



70 

como base o foco nos resultados, (...) a qualidade na prestação dos serviços 

públicos”. 

O autor ainda completa dizendo; 
 
O foco nos resultados é um aspecto de suma importância para o 
bom andamento de qualquer grande organização, visto que é 
humanamente impossível controlar esta megaestrutura, no sentido 
de evitar falhas ou desvios de conduta. Em visto disso, coloca-se, a 
importância de focalizar as atividades estatais nos resultados e não 
na estrutura. Assim, surgem conceitos novos na administração 
pública, como eficiência, eficácia e efetividade, que passam a 
orientar a atividade estatal, buscando torná-la mais precisa e 
objetiva (BEZERRA, 2009, p. 3). 

 

Quatro são os diferenciais trazidos pelo Instituto Ayrton Senna para a gestão 

pública: 1) foco nos resultados, 2) busca pela qualidade, 3) planejamento a partir de 

diagnósticos, 4) utilização de instrumentos gerenciais que possam indicar com 

precisão e rapidez o próximo passo. De fato, a não eficiência é que muitas vezes 

impede o serviço público de avançar e alcançar maiores e melhores resultados. 

O Instituto Ayrton Senna não está só preocupado em atingir altos patamares 

da gestão educacional, mas avançar nos indicadores educacionais para que haja 

aumento e melhoria na formação humana, do sujeito, ou seja, elevar índices sociais 

com qualidade. O indicador educacional analisado nesta pesquisa sugere ser o elo 

entre os modelos de gestão explicados na Teoria do Gerencialismo e a evidência 

empírica dos fenômenos sociais observados na parceria entre o Instituto e o 

município de Caruaru. 
 
Os Indicadores Sociais deixaram de figurar apenas nos diagnósticos 
e relatórios governamentais ganhando um papel mais relevante nas 
arenas de discussão político-social da sociedade brasileira nesta 
virada de século (JANUZZI, 2001, p. 11).  
 

Temos abaixo os indicadores de sucesso que são perseguidos pelo Instituto 

Ayrton Senna nos municípios em que atua: 
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Tabela 2 - Indicadores de Sucesso 
INDICADOR META-% 

200 dias letivos 100 

Frequência de Professores 95 

Frequência de Alunos 95 

Reprovação por Falta 2 

Aprovação de 1ª. a 4ª. Série do EF 95 

Aprovação de 5ª. a 8ª. Série do EF 95 

Atendimento a alunos com distorção idade-série 100 

Alfabetização ao final da 1ª. Série 100 

 

Esses indicadores demonstram uma articulação em toda a organização do 

sistema gerencial. Lá estão sendo inseridos os dados relativos a esses indicadores. 

Após a coleta mensal e bimestral realizada pela secretaria de educação e enviada 

ao Instituto Ayrton Senna é feita uma análise por parte do Instituto e retorna ao 

município para que sejam debatidas na equipe da secretaria e analisadas formas 

de intervenção rápida no processo para que se tomem as devidas atitudes, obtendo 

assim agir eficazmente nas problemáticas que surgem durante o ano letivo. Antes o 

município só percebia no final do ano quando a secretaria de educação 

contabilizava a aprovação, a reprovação e a evasão. 

O gestor municipal tem, a partir dos dados coletados e das análises feitas, 

condições de gerenciar os seus problemas. Ele sabe o foco de atuação, a escola 

que apresenta maiores dificuldades e assim vai poder intervir rapidamente na 

problemática encontrada. A busca então pela qualidade do ensino, pelo bom 

gerenciamento da rede, passa pela perseguição de metas e objetivos que são 

elaborados a cada início de ano e colocados no Plano de Metas Anual. 

Esse plano na verdade ajuda o gestor municipal, pois além de estabelecer 

aonde se quer chegar, tem a visualização de quem ficará responsável por tal meta. 

Perceberá as ações que serão priorizadas nessa meta e o tempo de realização das 

mesmas. Assim, mensalmente o gestor tem a condição de analisar se a meta 

perseguida terá condição de ser atingida, pois no percurso análises são realizadas 

e redirecionamentos de ações são feitos e cobrar do responsável o resultado. 
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Essa perspectiva de trabalho demonstra que o planejamento de ações e 

políticas educacionais deve ser flexível e passível de mudanças ao longo do 

percurso. A própria coordenadora do Instituto Ayrton Senna se coloca dessa forma 

em relação aos programas e à forma de trabalho do Instituto: 

 
Nós nunca achamos que alguma coisa está pronta. A gente nunca 
acha que chegamos ao desenho ideal. Nós não temos problemas 
em fazer mudanças, quando elas se mostrarem necessárias. O que 
agente pode faz e o não mudar é a espinha dorsal de qualquer 
programa (Coordenadora do Instituto Ayrton Senna – São Paulo, 
outubro/10). 
 
 

Fica perceptível que o foco do Instituto Ayrton Senna encontra-se no: 1) 

gerencialismo de ações, 2) na obtenção de resultados, 3) metas a serem 

alcançadas e 4) na necessidade de uma equipe que esteja pronta a perseguir esse 

tipo de gestão. Para o Instituto Ayrton Senna, as decisões são sempre tomadas de 

forma coletiva e a dinâmica das ações torna-se uma constante. 

É a perspectiva da nova administração pública que surge para que o Estado 

consiga atender de forma eficiente as demandas da sociedade 
 
O Estado gerencial baseia-se na utilização, de todo um conjunto de 
conhecimentos e técnicas de poder, que tem como foco a vida das 
populações, cujo intuito primeiro é administrá-las com vistas à 
normalidade. Tecnologias, estas, que foram resumidas por Foucault 
(1979) em uma palavra: governamentalidade (GRISCHKE; 
HYPOLITO, 2010). 

 

Na visão de Bresser Pereira (1997), o “modelo gerencial, também conhecido 

como ‘nova administração pública’ a ser implantada no plano de reforma do Estado, 

sendo a reforma do Estado um processo de criação ou de transformação de 

instituições de forma a aumentar sua governança e governabilidade”. 

 
3.4 A avaliação como indutora de mudanças na gestão educacional municipal. 

 

A avaliação vem ganhando destaque na área administrativa, educacional e 

gerencial. Avaliar vem sendo a grande tônica do momento tanto na administração 

como no planejamento e redirecionamento de ações. 
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Não poderia ser diferente numa administração pública municipal. O Instituto 

Ayrton Senna utiliza a avaliação como um norte indutor na execução de seu 

planejamento e acompanhamento dos municípios parceiros. Ela deve servir, 

sobretudo, para: 

 Determinar quais os resultados que foram alcançados; 

 Comparar os resultados com as metas e objetivos da escola; 

 Premiar o bom desempenho de alunos, professores e demais 

colaboradores; 

 Encorajar alunos a melhorarem o desempenho e estabelecerem 

metas de auto superação; 

 Estabelecer mecanismos corretivos – recuperação, revisão de 

currículos, programas, materiais, professores, entre outros; 

 Estabelecer novas metas. 

 

O Instituto Ayrton Senna implantou nos municípios aos quais presta 

consultoria uma avaliação externa em todas as turmas que acompanha. Ela 

acontece duas vezes por ano, tendo assim a condição de estabelecer comparações 

sobre os resultados alcançados pelos alunos. As avaliações são feitas a partir de 

matrizes de habilidades em língua portuguesa e matemática. O resultado dessa 

avaliação serve de embasamento para a preparação da formação continuada dos 

professores. 

Há uma articulação entre as matrizes de habilidade e outros instrumentos de 

gerenciamento do instituto. São eles: 1) ficha de leitura e escrita, 2) 

acompanhamento bimestral e 3) acompanhamento mensal. A ficha de leitura é um 

documento onde o professor registra o nível de leitura e escrita do aluno. O 

acompanhamento bimestral registra a avaliação dos alunos que estão na média e 

os abaixo da média. No acompanhamento mensal anotam-se os livros lidos pelo 

aluno, a frequência dos professores e alunos e os “para casa” realizados pelos 

alunos. 

Desde a sua implantação, a avaliação externa foi de grande ajuda no 

redirecionamento das ações da rede municipal de ensino de Caruaru. Tanto a 

elaboração dos planos de metas como a formação continuada dos professores foi 
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guiada pelos resultados que essas avaliações traziam. Podemos constatar isso na 

fala da técnica da Secretaria Municipal de Educação: 
 
Uma das grandes mudanças com a implantação dos programas do 
Instituto Ayrton Senna em Caruaru foi a avaliação como propulsora 
de mudanças. Inicialmente foi meio complicado, os gestores e as 
próprias pessoas da Secretaria Municipal de Educação achavam 
que tudo o que preenchíamos de documentação nas planilhas para 
o Instituto era muito burocrático, que não precisávamos fazer 
avaliação semestral se sabíamos que as turmas não iam bem. Só 
que eles não percebiam que as planilhas com dados das turmas era 
uma forma de avaliar sistematicamente e interferir com planos de 
intervenção imediatamente, em relação à Prova Caruaru, realmente 
nós sabíamos que o desempenho das turmas não estavam bons, 
mas não sabíamos precisamente em quê. A partir da avaliação e 
dos resultados por questão e por habilidade, nós saímos do 
“achismo” e tínhamos dados concretos das turmas de suas reais 
condições. Em qual habilidade tinham se saído bem, qual 
deveríamos atacar mais. Tudo isso foi revertido em intensificação 
de trabalho, de acompanhamento pelas superintendências às 
escolas, de investimento na formação continuada, em compra de 
material didático específico, na construção de apostilhas que 
pudessem subsidiar melhor os professores. Enfim, tínhamos um 
diagnóstico que poucos tinham e poderíamos fazer muito com 
aqueles resultados (Técnica da Secretaria, Caruaru novembro/10). 
 
 

Vemos que a avaliação tem assumido um importante papel, pois a partir dela 

a Secretaria Municipal de Educação pode direcionar melhor suas ações e seu 

planejamento. Pude perceber assim como no setor privado, o gerenciamento de 

resultados desempenha papel preponderante na esfera pública, ajudando a definir 

o foco da atuação e metas para atingir os objetivos projetados. No tocante à 

educação, essa prática corporativa tem muito a oferecer para que o ensino público 

ganhe também qualidade a partir de boas práticas de gestão. 

A ideia da avaliação, geralmente, se aplica apenas ao desempenho dos 

alunos. Entretanto, a avaliação assume importância cada vez maior em função da 

necessidade de planejar a partir de dados e indicadores reais e confiáveis. As 

demandas das escolas, os problemas a serem solucionados e os recursos a serem 

alocados só se revelam a partir de mecanismos de avaliação eficaz. 

A avaliação deve ser considerada, tanto no âmbito dos resultados escolares 

(rendimentos escolares dos alunos, fatores a eles associados, qualidade das 

aprendizagens, desempenho dos alunos em provas específicas), quanto ao âmbito 

da avaliação institucional (condições de infraestrutura das escolas, processo de 
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gestão, formação, qualificação e produtividade do pessoal docente e técnico-

administrativo). 

 De acordo com Luckesi (1999), a avaliação que se pratica na escola é a 

avaliação da culpa. Aponta, ainda, que as notas são usadas para fundamentar 

necessidades de classificação de alunos, onde são comparados desempenhos e 

não objetivos que se deseja atingir. Avaliar exige, antes que se defina aonde se 

quer chegar, que se estabeleçam os critérios, para, em seguida, escolherem-se os 

procedimentos, inclusive aqueles referentes à coleta de dados, comparados e 

postos em cheque com o contexto e a forma em que foram produzidos. 

Modificar a forma de avaliar implica na reformulação do processo didático-

pedagógico, deslocando também a ideia da avaliação do ensino para a avaliação 

da aprendizagem. Assim, a avaliação torna-se um instrumento de gerenciamento 

para formulação de políticas de intervenção na Rede Municipal de Ensino. 

A avaliação é um instrumento a mais de diagnóstico que deve ser analisado 

de maneira cruzada com os outros instrumentos gerenciais. Sendo a avaliação um 

instrumento que propicia a melhoria contínua, que cumpre a sua função de 

diagnosticar, reforçar e permitir crescer, o realizar do processo pedagógico deve 

ser uma de suas finalidades. O questionamento principal é se o educando 

apreendeu ou não aprendeu e caso negativo quais estratégias serão utilizadas para 

ajudar o educando a superar as suas dificuldades. Os resultados passam a ser 

subsídios, recursos para delinear novas ações do processo como um todo e num 

ensino mais personalizado. Se for diagnosticada qualquer dificuldade cabe ao 

professor acessar outros mecanismos, métodos e práticas de aprendizagem para 

que as mesmas sejam sanadas. Busca-se, portanto, todas as formas possíveis de 

evitar o fracasso e garantir o sucesso do aluno. 

 Antes de qualquer análise de resultados é importante que a equipe técnica 

da secretaria compare os descritores avaliados nas provas com o planejamento dos 

professores e o fluxo de aula proposto para o período, uma vez que o aluno pode 

mesmo não ter aprendido o que o professor não ensinou. Os descritores podem ser 

compreendidos como habilidade ou competência que o aluno tem que construir em 

relação ao conteúdo estudado. 

Planejar é uma decisão antecipada do que fazer e também estará presente 

na sala de aula, na medida em que cabe ao professor selecionar os conteúdos, 

definir a metodologia, preparar o material didático, e outras ações, com vistas ao 
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desenvolvimento do conteúdo do currículo escolar, mas sem deixar de lado a matriz 

de habilidades.  

Um dos maiores propósitos da avaliação é ajudar aos professores a 

entenderem melhor o que sabem os alunos e a tomarem decisões significativas 

sobre atividades de ensino e aprendizagem. Então a primeira síntese foi realizada 

pelo professor da turma e acredita-se que desta forma, com a evidência de 

dificuldade por aluno, fica facilitado o trabalho docente em atividades de 

planejamento de ensino e de cada aula. 

 Para que os resultados da avaliação surtam efeito positivo, é preciso usá-los 

para reforçar o ensino dos itens que concentraram o maior número de alunos com 

dificuldades. 

Esse primeiro olhar é básico para dimensionar com realismo os resultados 

dos alunos e também para pautar as reuniões posteriores à aplicação da avaliação 

para replanejamento com os professores. 

 Esse vem sendo o perfil avaliativo adotado pelo Instituto Ayrton Senna nos 

municípios parceiros e, pelo que pude constatar com a pesquisa, há uma mudança 

significativa na forma de gerenciar a rede municipal de ensino de Caruaru a partir 

dessas premissas. É o que afirma Sousa (2007): 
 
O objetivo da avaliação de política pública é conhecer seus fatores 
positivos, apontar seus equívocos e insuficiências, com a finalidade 
de buscar seu aperfeiçoamento ou reformulação. A avaliação é 
parte integrante do processo de desenvolvimento da política 
pública, pois possibilita uma averiguação sistemática do 
cumprimento de sua função social. Nesse sentido, a avaliação tem 
um duplo objetivo de autoconhecimento e de formulação de 
subsídios para a tomada de decisão institucional, com a finalidade 
de promover o aprimoramento da política implementada e a 
concretização dos objetivos da sociedade ou grupo social a que se 
destina (p. 45). 
 

 

 Certamente este é o objetivo da avaliação numa política pública de 

gerenciamento da educação: avaliar para redirecionar. 
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Análise dos Resultados da Parceria entre o Instituto Ayrton Senna e a 

Secretaria Municipal de Educação 
 

Para se discutir formas de melhorar a educação e traçar estratégias para 

perseguir essa melhoria, não adianta frisar apenas na qualidade, mas no que 

poderíamos chamar de tríade da educação: acesso, permanência e sucesso. 

Apresentamos as mudanças quantitativas e qualitativas que a parceria com o 

Instituto Ayrton Senna trouxe à gestão municipal da educação de Caruaru. 

 

3.4.1 Políticas de Acesso  
 

Gráfico 2 - Evolução do Número de Matrículas 

 
Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 
 

 

A busca pela universalização do ensino é crescente; atualmente temos no 

Brasil um percentual de matrícula de 97,5% de alunos entre sete e quatorze anos 

no ensino fundamental. Caruaru persegue a meta nacional aumentando seu 

número de matrículas. É bom frisar que o aumento se deu a partir da ampliação 

física da rede, ofertando mais escolas e ampliando outras, para não inchar as salas 

de aula. Com salas cheias, a qualidade no ensino fica comprometida. 
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As reformas educativas empreendidas no país nas últimas décadas levaram 

a um aumento significativo das matrículas do ensino fundamental. A saber: 1) a 

criação do FUNDEF, depois transformado em FUNDEB; 2) a fixação dos 

parâmetros curriculares nacionais para a educação fundamental; 3) a avaliação 

prévia da qualidade do livro didático; 5) TV escola; 6) PDDE – Programa Dinheiro 

Direto na Escola; 7) municipalização da merenda escolar, dentre outras. Em 

Caruaru houve um aumento considerável de 43% de matrículas na rede, aliado à 

readequação de espaços e construção de novas escolas. 

No entanto, esse crescimento quantitativo das oportunidades de acesso à 

escola pública trouxe como problema fundamental a questão da precariedade da 

qualidade do ensino ministrado e, por conseguinte, a falta de uma gestão 

educacional eficiente. Como o gráfico acima apresenta, o município avançou muito 

em sua capacidade de ampliar a oferta de matrículas ofertadas à população. 

 

3.4.2 Políticas para Permanência 

 

O Instituto Ayrton Senna tem como prioridade cinco Eixos Norteadores, é a 

partir deles que o Instituto direciona sua política e fortalece a assessoria aos 

municípios parceiros. Tanto o Instituto quanto a secretaria de Caruaru sabem da 

dificuldade de, uma vez vencida a etapa de acesso, ultrapassar a etapa da 

permanência. Por isso todo esforço concentrado é para que o município tenha um 

consistente mecanismo de gestão. Destacamos abaixo como acontece cada um 

dos Eixos Norteadores. 

 

A - Alfabetização nas séries regulares 

 

Não se pode pensar em prosseguimento nos níveis de escolaridade sem 

índices de alfabetização. Ou seja, o aluno precisa dominar o conteúdo na série 

regular inicial para não precisar entrar em programas de correção e/ou aceleração. 

O município organizou todo um aparato de condições para que desse condições às 

escolas de aumentarem seus índices de alfabetização ao final da primeira série do 

ensino fundamental. 

Foram implantadas fichas de leitura e escrita; na leitura foi investida uma 

mini biblioteca com 30 livros paradidáticos em cada sala de aula. Acompanhamento 
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bimestral e mensal onde supervisores, secretaria de educação e professores 

tinham um referencial de acompanhamento para direcionar suas práticas. Além do 

investimento em material didático específico para todas as turmas iniciais da rede, 

foi feito investimento na capacitação do professor alfabetizador. 

 

B - Combate à evasão e à reprovação 

 

O combate à evasão como à reprovação foi realizado a partir do 

acompanhamento das fichas. Elas se tornaram o carro chefe no que diz respeito ao 

gerenciamento de dados e tomada de decisões. A partir delas, as escolas tomaram 

atitudes no sentido de coibir o aumento desses índices. 

As ações para melhorar a aprovação e diminuir a evasão passavam por 

visitas familiares, palestras na comunidade e parcerias com outros órgãos que 

atuassem naquela comunidade. 

 

C - Correção do Fluxo Escolar 

 

A correção de fluxo é um dos eixos norteadores da Política Educacional. 

Este eixo faz parte do direcionamento de ações para o atendimento diferenciado de 

alunos que têm atraso escolar, ou que sejam repetentes por mais de dois anos. 

Este programa, também em parceria com o Instituto Ayrton Senna, vem para 

minimizar a distorção idade-série entre os alunos que estão matriculados na rede 

regular de ensino. 

Há todo um direcionamento através dos dados e o material é específico com 

livros próprios à realidade dos alunos. Há kits contendo 40 livros paradidáticos que 

fazem parte do cantinho da leitura; alfabeto móvel para os alunos que não são 

alfabetizados e material dourado para ser trabalhado na área da matemática. Este 

material dourado é um recurso pedagógico que auxilia na contagem. 

Materiais específicos que ajudam os professores no planejamento de aulas 

diversificadas que atendam às necessidades dos alunos, resgatem sua autoestima 

e façam o aluno gostar de estar na escola por ter uma sala de aula propícia ao 

aprendizado. A capacitação do professor é específica e diferenciada para que 

consiga resgatar o aluno e colocá-lo de novo na série regular. A supervisão 

também recebe capacitação para dar apoio necessário ao professor. 
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O programa vem mostrando resultados positivos ao longo dos anos, de 

acordo com o que podemos perceber: 

 
 

Gráfico 3 – Percentual de alunos com distorção idade/série. 

17%

15%

17%

11%

9%
7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

2003 2004 2005 2006 2007
 

Fonte: MEC/INEP 
 

Com o programa correção de fluxo estamos não só atendendo ao dispositivo 

da LDB que assegura a aceleração da aprendizagem aos alunos com distorção 

idade-série, como também temos a ação política de inclusão social de alunos que 

estavam em iminência de reprovação mais um ano e que, a partir deste programa, 

estão sendo reinseridos no contexto educacional visando a seu sucesso escolar.  

O grande desafio deste programa é o resgate da autoestima, pois caso o 

aluno não recebesse essa oportunidade de uma proposta de ensino diferenciada, 

muito provavelmente abandonaria os estudos. 

 

D - Aperfeiçoamento da Gestão Escolar 

 

Os gestores foram capacitados pelo Instituto Ayrton Senna a se tornarem 

gerentes educacionais. Eles precisavam elaborar um plano de metas anual para 

suas escolas, bem como propor metas responsáveis. Além disso, faziam o 

monitoramento do que era realizado a partir das análises dos resultados anteriores. 

A partir da plataforma do Instituto Ayrton Senna os dados eram coletados 

mensalmente das escolas e vistos com os gestores onde se tinha avançado e o 

que seria necessário fazer para avançar em outros aspectos. Esta análise era 

elaborada pelo Instituto em parceria com a secretaria. Para isso, os gestores 
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passaram por um processo de formação e orientação desse novo perfil de gestão 

para que pudessem atuar de forma eficaz em suas escolas. 

 

E - Formação Continuada dos profissionais do Magistério 

 

A Secretaria de Educação ofereceu programas de Formação Continuada a 

647 professores, supervisores e gestores da rede municipal de ensino. 

Os referidos programas tiveram por escopo propiciar o acesso do docente 

aos novos métodos de ensino, como também às fundamentações teóricas 

produzidas pela pesquisa científica, além de viabilizar a troca de experiências e a 

construção coletiva de situações didáticas. 

O FOCO – Formação Continuada - implantou programas essenciais para a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem, arrolando os conteúdos específicos 

das respectivas áreas. Sustentáculo da potencialização do processo ensino-

aprendizagem, contabilizou – em todos os seus programas - a totalidade de 804h/a 

de estudo dirigido contemplando 2.685 alunos em sala de aula. 

A metodologia aplicada pelos programas do FOCO potencializou um dos 

eixos norteadores desta Secretaria: Formação Continuada do Profissional em 

Educação, considerando o professor sujeito da ação. Assim, ela empreendeu 

esforços e investiu para efetivar o objetivo de possibilitar a melhoria da prática em 

sala de aula. Outras formações específicas aconteceram, quando na análise dos 

dados se percebiam situações isoladas, mas que precisavam de atuação 

diferenciada. 

 

3.4.3 Políticas de Sucesso 
 

Os dados abaixo demonstram o quanto é eficaz a política adotada pelo 

Instituto Ayrton Senna em Caruaru e o quanto ela vem mudando o perfil de 

gerenciar dos gestores escolares. Todo um investimento que assegura a 

implantação dos programas, articulando a estratégias gerenciais, ao uso de 

tecnologias sociais que vêm modificar a gestão de uma rede de ensino. 

É o olhar focado nos resultados, na avaliação como condutora de ações e o 

fortalecimento de uma equipe que trabalha em busca de resultados. Pode-se 

concluir que a parceria realizada entre o Instituto Ayrton Senna e o município de 
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Caruaru pode alavancar a qualidade da educação oferecida pela municipalidade. 

Os resultados são visíveis nos gráficos abaixo. É o trabalho planejado e com foco 

em ações que sejam exequíveis de ser realizado. O redirecionamento delas no 

momento exato. Tornando os dados vivos para que sejam trabalhados em prol da 

perseguição de metas. 

O que não se consegue é colocado em pauta de reunião e em seguida 

conjuntamente busca-se uma intervenção precisa que modifique os resultados 

insatisfatórios. Pode-se perceber que a parceria de fato pode render aos entes 

públicos grandes ganhos, principalmente porque na construção de políticas 

públicas deve buscar o bem-estar social de todos, a redução de desigualdades 

sociais e a qualidade no serviço oferecido. Os dados abaixo comprovam que a 

política pública municipal de Caruaru avançou através da parceria com o Instituto 

Ayrton Senna alcançando os reais objetivos das políticas sociais. 

 
Gráfico 4 - Taxas de abandono do ensino fundamental 

 
Fonte: MEC/INEP 

 

Este gráfico demonstra que a permanência do aluno na escola foi 

claramente atingida. A maneira mais eficaz de acabar com o problema do 

abandono escolar é tornar a escola atrativa e eficiente. Um elevado nível de 

abandono significa que a escola encontra-se num meio ambiente difícil. Qualquer 

esforço e estratégia para modificar o abandono requer um forte trabalho 

envolvendo a escola, a família e a comunidade. 

Essa é a tarefa mais importante. Implica a conscientização dos pais, das 

famílias em geral, da comunidade e do poder público. É uma medida de longo 
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prazo, um trabalho educativo demorado. Mas afinal de contas o objetivo é esse, 

planejar para crescer.  

 

Gráfico 5 - Taxa de Escolarização Líquida no Ensino Fundamenta 
(alunos de 7 a 14 anos) 

 

 
Fonte: MEC/INEP 
 

 
 

Gráfico 6 - Taxa de Distorção Idade X Série no Ensino Fundamental 

 
Fonte: MEC/INEP 
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Os gráficos acima demonstram que a taxa de escolarização líquida melhora 

na proporção inversa que a distorção idade/série diminui. A solução deste problema 

foi analisado pelo Instituto e pela secretaria de educação buscando melhor atuação 

nas causas. As principais são: 1) repetência, 2) abandono, 3) entrada tardia na 

escola e 4) evasão. Como se pode constatar, as ações do município de Caruaru 

obtiveram resultados segundo os gráficos acima. 

Pode-se perceber que Caruaru criou condições especiais, apoiados no 

Instituto Ayrton Senna, para que os alunos defasados recuperem, pelo menos em 

parte, o tempo perdido. A médio prazo, os programas do Instituto Ayrton Senna têm 

como objetivo corrigir o fluxo escolar, à medida que os alunos vão se ajustando às 

séries correspondentes à sua idade. 

Esta última tabela a seguir apresenta um quadro que demonstra um olhar 

desde o início da implantação da parceria entre o Instituto Ayrton Senna e o 

município de Caruaru até o ano analisado por essa pesquisa. E demonstra a 

importância dessa parceria para o desenvolvimento educacional dos alunos da rede 

pública de Caruaru.  

 

Tabela 3 – Índices Educacionais por série (2001 a 2007) 

Indicador Série 
No 1º ano 

da 
parceria 

2005 2006 2007 

Número de matrículas 
Até a 4ª série 15 190 14 845 16 018 16 843 

5ª à 8ª séries 7 090 7 502 8 189 8 629 

% Distorção idade / série 

Até a 4ª série 38.4% 25.6% 26.5% 23.1% 

5ª à 8ª séries 65.3% 42.1% 12.2% 9.2% 

1ª série 23.9% 20.6% 17.6% 18.2% 

% Abandono 

Até a 4ª série 10.3% 4.3% 3.8% 2.5% 

5ª à 8ª séries 22.7% 11.6% 9.3% 9.0% 

1ª série 16% 5.8% 5.1% 2.9% 

% Aprovação 

Até a 4ª série 63% 77.5% 74% 75.9% 

5ª à 8ª séries 62.2% 70.5% 71.6% 70.5% 

1ª série 58.8% 64.1% 62% 67.3% 

% Alfabetização 1ª série  64.2% 63% 65% 

% Frequência de 
professor 

Até a 4ª série  98.8% 98.7% 98.6% 

5ª à 8ª séries  98% 96.4% 98.7% 

1ª série  98.2% 98.1% 97.9% 
Fonte: MEC/INEP 
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Neste estudo de caso percebi que nenhuma ação setorial, por si, é 

adequada e suficiente para promover avanços consistentes, sustentáveis e 

duradouros no ensino. Daí a importância da gestão educacional eficiente para 

trabalhar a educação como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A eficiência na administração pública é uma das grandes recorrências nos 

debates sobre os serviços públicos nos governos. Perspectivas e modelos são 

discutidos. As demandas públicas ficam cada vez mais complexas, contudo os 

governos não conseguem avançar. Qual modelo de gestão adotar? A gestão deve 

ser por resultados? Essas são algumas questões que fazem parte da agenda do 

administrador público. 

Nesta dissertação analisei a Reforma na Administração Pública como busca 

do Estado para implantar eficiência nos serviços educacionais ofertados à 

população de Caruaru. Trata-se, portanto, de uma condição necessária, mas não 

suficiente para que os fins sejam alcançados (REZZENDE, 2004). 

Aqui tratei de um debate que confronta o posicionamento do Estado desde o 

tempo do Império, nas questões relacionadas aos serviços públicos educacionais 

ofertados à sociedade. Antes só ao Estado cabia organizar matéria relacionada 

com a educação. Neste caso, o Estado legisla, reconhece, valida e certifica. 

Mas, o Brasil desenvolveu-se e incorporou mudanças ocorridas no mundo. A 

globalização gerou mudanças no capitalismo internacional. O avanço da ciência e 

da tecnologia alterou significativamente o mercado e as demandas públicas da 

sociedade. Com isso, surgiram novos espaços de serviços para o Estado atender o 

cidadão e esses espaços trouxeram concepções diferenciadas sobre a agenda 

pública do passado. O cidadão passa a cobrar do Estado uma administração 

pública mais complexa e eficiência. 

As atuais demandas da sociedade não são devidamente satisfeitas pelo 

Estado. Em muitos setores, o Estado peca na falta e/ou má qualidade do serviço 

ofertado ao contribuinte, como no caso da educação pública. 

A partir desses pressupostos, o grande desafio da Reforma Administrativa é 

o de quebrar o paradigma de que modelos de gestão oriundos do mercado não 

possam servir de exemplo ao Estado. Este estudo mostrou que em Caruaru a 

mudança não se deu apenas pelas ferramentas levadas pelo Instituto Ayrton 

Senna. Ocorreu uma mudança de visão dos atores na concepção da realidade 

educacional feita pelo diagnóstico realizado pela secretaria e pelo Instituto, 

significando alterações mediante novas posturas dos atores envolvidos na 

secretaria de educação. 
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O Instituto Ayrton Senna procurou fornecer ao município um novo modelo de 

gestão educacional. Novas ferramentas gerenciais foram colocadas à disposição da 

secretaria para que a mesma pudesse melhorar a qualidade no ensino ofertado. 

Essas ferramentas puderam ajudar o município a realizar um correto diagnóstico 

dos problemas existentes. A partir daí, faz-se um planejamento adequado, 

monitora-se os resultados e, por fim, avaliações são realizadas durante o processo, 

para que se defina mudança ou não de rota. 

O Instituto também atua no incentivo à discussão interna entre os atores que 

fazem parte do processo, pois pressupõe que a realidade dos sistemas de ensino e 

das escolas pode ser mudada sempre, na medida em que seus participantes 

tenham a consciência de que são eles que mudam na medida em que atuam de 

acordo com essa consciência. Em suma, a quebra de paradigma aconteceu, 

porque seus participantes tiveram a consciência de que são responsáveis pelos 

resultados e acreditam na mudança. 

O Instituto Ayrton Senna acredita que com metas definidas o município 

parceiro consegue romper barreiras arcaicas e evoluir para responder às 

dificuldades encontradas no diagnóstico. 

Ganha destaque após o diagnóstico a ação do SIASE, que ajuda de forma 

sistêmica a Secretaria de Educação no tratamento do dado obtido e nas planilhas 

construídas para a reflexão das ações a serem tomadas. Nessa fase, a equipe do 

Instituto Ayrton Senna coloca-se para analisar os dados e formular 

questionamentos à Secretaria de Educação de Caruaru, indagações que formam a 

base do Plano de Intervenção a ser construído. 

Este é o destaque do modelo, a intervenção ocorre ainda no meio do ano, 

durante o processo ensino-aprendizagem, e altera o resultado. Antes o gestor 

escolar só analisava a situação de todos os alunos ao fim do ano letivo. 

Esse modelo tem uma perspectiva emancipatória, pois contribuiu para que o 

sujeito possa compreender criticamente se suas ações têm refletido na qualidade 

do ensino. Ele analisa, é analisado e com isso altera sua atitude. 

Os avanços encontrados na diminuição do abandono escolar, na diminuição 

da repetência e da distorção idade-série, na ampliação das matrículas e 

principalmente no modelo de gestão foram importantes e significativos. 

Destaco a iniciativa de Viviane Senna como fundadora do Instituto Ayrton 

Senna, realizando o sonho acalentado por seu irmão através de sua visão 
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multicultural em sua trajetória internacional de piloto de fórmula um. Depois, a 

vontade política do gestor municipal em reconhecer a necessidade de buscar 

alternativa para a ineficiência da rede municipal de ensino, reconhecendo a não 

condição do poder público de realizar esta tarefa de forma isolada. 

O Instituto Ayrton Senna gerou mudanças, com o aprofundamento 

necessário para alterar essa relação com o novo modo de ser e de agir na rede de 

ensino do município de Caruaru. Portanto, o que ocorreu não foi uma substituição 

de um enfoque por outro. Caso isto tivesse acontecido o município estaria negando 

sua própria realidade. Pois negar ou menosprezar sua história seria um erro, pois 

ela é a base para determinar o desenvolvimento e a evolução a um melhor patamar 

na qualidade da educação. 

Acredito que a gestão pública poderá vir a ser eficiente quando modelos 

como o apresentado pelo Instituto Ayrton Senna - diagnóstico, monitoramento 

sistemático, capacitação e avaliação de resultado - sejam implantados na 

administração pública. E, espero que este estudo possa ter contribuído para esse 

pensar. 

Propostas devem ser sugeridas por esta pesquisa para atender o objetivo do 

Mestrado Profissional de Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, 

para que gestores públicos coloquem a educação como alavanca principal do 

desenvolvimento econômico do país. 

O Modelo de Gestão apresentado pelo Instituto Ayrton Senna deve ser 

replicado em outros municípios, pois: 

- um modelo de gestão eficiente possibilita melhor tratamento do dinheiro 

público, pois ele evita o abandono escolar, com isso diminui o desperdício 

financeiro, pedagógico e humano. 

 - possibilita um Sistema Integrado de informações gerenciais e pedagógicas 

que facilita a implantação de relatórios gerenciais e pedagógicos que influenciarão 

nas tomadas de decisões. 

- a avaliação externa sistemática para orientação e intervenções 

necessárias. 

Por fim, acredito que uma remuneração vinculada ao desempenho e ao 

cumprimento de metas, com a adoção de mecanismos de meritocracia para 

professores, produzirá motivação na carreira deste profissional. 
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Anexo 1 - Instrumento de Parceria – Instituto Ayrton Senna 

MINUTA – 12/03/08 

TERCEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA 

 Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito: 

 

INSTITUTO AYRTON SENNA, associação de caráter filantrópico, com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Olavo Egídio, nº 287, 2º, 7º, 10º, 15º e 16º andares, inscrito 

no CNPJ sob n.º 00.328.072/0001-62, neste ato representado na forma de seu estatuto social em 

vigor, doravante denominado IAS; e, 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, com sede na Cidade de Caruaru, Estado de 

Pernambuco, na Praça Teotônio Villela, s/n , Bairro Centro, CEP 55.004-901, inscrita no CNPJ sob 

nº 10.091.536/0001-13, neste ato representada pelo Sr. Prefeito, Sr. Antonio Geraldo Rodrigues da 

Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 212.350 SSP/PE, 

inscrito no CPF/MF sob nº 113.249.294-72, doravante denominada PREFEITURA. 

 

Os PARCEIROS acima qualificados, têm entre si, justo e contratado, o presente Terceiro Aditamento 

ao Instrumento Particular de Parceria (“Aditamento”), relativo ao Instrumento Particular de 

PARCERIA formalizado em 10/05/2005 (“PARCERIA”), que permaneceu em vigor até 31/12/2007 

em virtude da formalização, em 08/02/2007, do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de 

Parceria (“Segundo Aditamento”), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

DAS CONDIÇÕES ALTERADAS ATRAVÉS DESTE ADITAMENTO 

 

1. ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA: Os PARCEIROS resolvem, de comum acordo, renovar o 

prazo de vigência da PARCERIA, a qual vigorará até 31/12/2008, sem solução de 

continuidade.  

 

2. INCLUSÃO DE DISPOSIÇÕES: Os PARCEIROS resolvem, de comum acordo, incluir a 

letra (d) à Cláusula 7.1. e a Cláusula 9.7. à PARCERIA, as quais terão as seguintes redações:  

 

“7.1. (...) 

(d)  caso a PREFEITURA venha a ter o seu nome e/ou imagem e/ou de seus 
representantes e/ou de seus serviços questionados de forma negativa pela 
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sociedade e/ou por qualquer autoridade, por atos de seus representantes 
legais, representantes e/ou de seus prepostos, funcionários e prestadores de 
serviços, bem como se estes desrespeitarem os princípios da necessária 
transparência das suas atividades, da legalidade e moralidade dos seus atos.” 

 

 “9.7. A PREFEITURA declara que não se utiliza, apóia, incentiva ou divulga, de 
qualquer forma, direta ou indiretamente, ações ou atividade voltadas, 
patrocinadas e/ou associadas ao terrorismo e/ou atividades voltadas para a 
exploração do trabalho infantil, respondendo civil e criminalmente pela 
inveracidade da presente declaração.” 

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DESTE ADITAMENTO 

 

3. Os PARCEIROS ratificam integralmente as demais cláusulas e condições da PARCERIA, do 

Primeiro Aditamento à PARCERIA, formalizado em 26/06/2006 e do Segundo Aditamento, 

não modificadas através do presente, e que com este não conflitem, as quais permanecem 

íntegras e exigíveis em todos os seus termos. 

 

 

E por estarem assim, justos e contratados, os PARCEIROS assinam o presente Aditamento, com as 

testemunhas abaixo assinadas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam um só 

efeito. 

 
São Paulo, ___ de ____________de 2008. 

 
 

p. INSTITUTO AYRTON SENNA 
 
 

p. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARUARU 
Antonio Geraldo Rodrigues da Silva 

 
 
Testemunhas: 
1.- _________________________  2.- ___________________________ 
Nome:      Nome:   
RG:      RG:   
    
d:/ 3adit rede caruaru 



97 

 

Anexo 2 - 1ª Avaliação do Circuito Campeão - Rede Vencer 
 

Rede Vencer 

                  

1ª Avaliação do Circuito Campeão/GN 
- Maio/Junho de 2007 - 

Município: CARUARU                                                                                                 UF: PE 
 
Prezada Eliana e Prezada Ilma, 
                                                                   
 A avaliação é um instrumento a mais de diagnóstico que deve ser analisada de maneira 
cruzada com os outros instrumentos gerenciais.  
Sendo a avaliação um instrumento que propicia a melhoria contínua, que cumpre a sua função de 
diagnosticar, reforçar e permitir crescer, o realizar do processo pedagógico deve ser uma de suas 
finalidades. O questionamento principal é se o educando apreendeu ou não aprendeu e caso 
negativo quais estratégias serão utilizadas para ajudar o educando a superar as suas dificuldades. 
Os resultados passam a ser subsídios, recursos para delinear novas ações do processo como um 
todo e num ensino mais personalizado. Se for diagnosticada qualquer dificuldade cabe ao professor 
acessar outros mecanismos, métodos e práticas de aprendizagem para que as mesmas sejam 
sanadas. Busca-se, portanto todas as formas possíveis de evitar o fracasso e garantir o sucesso do 
aluno. 
 Antes de qualquer análise de resultados é importante que você juntamente com a equipe 
técnica da secretaria compare os descritores avaliados nas provas com o planejamento dos 
professores e o fluxo de aula proposto para o período, uma vez que o aluno pode mesmo não ter 
aprendido o que o professor não ensinou.  

Planejar é uma decisão antecipada do que fazer e também estará presente na sala de aula, 
na medida em que cabe ao professor selecionar os conteúdos, definir a metodologia, preparar o 
material didático, e outras ações, com vistas ao desenvolvimento do conteúdo do currículo escolar, 
mas sem deixar de lado a matriz de habilidades. O texto 2, da FOCO CPs - IAS 2007, contribuirá 
para ampliar a compreensão e refletir um pouco mais acerca da importância do planejamento. 
Um dos maiores propósitos da avaliação é ajudar aos professores a entender melhor o que sabem 
os alunos e a tomar decisões significativas sobre atividades de ensino e aprendizagem. 
 Então a primeira síntese foi realizada pelo professor da turma e acredito que desta forma, 
com a evidência de dificuldade por aluno, fica facilitado o trabalho docente em atividades de 
planejamento de ensino e de cada aula. 
 Para que os resultados da avaliação surtam efeito positivo, é preciso usá-los para reforçar o 
ensino dos itens que concentraram o maior número de alunos com dificuldades. 
Esse primeiro olhar é básico para dimensionar com realismo os resultados dos alunos e também 
para pautar as reuniões posteriores à aplicação da avaliação para replanejamento com os 
professores.  
Os coordenadores pedagógicos devem ser preparados para ter esse olhar e para agirem nessa 
direção dando respaldo aos responsáveis pela alfabetização, sob a orientação do Coordenador do 
Circuito Campeão. 
 
“A educadora argentina Emília Ferreiro, num artigo sobre o tema que NOVA ESCOLA On-line 
publica com exclusividade em português, destaca que a aprendizagem só ocorre se entrarem em 
cena os três elementos a seguir: o conteúdo a ser aprendido, o aprendiz e o responsável por 
fornecer as condições necessárias à aprendizagem. “Se o aluno obtém um baixo desempenho, a 
responsabilidade não é unicamente dele. A forma de avaliar as situações efetivas que favorecem 
a obtenção de determinada competência supõe emitir dúvidas sobre a qualidade da intervenção 
educativa”, escreve ela.”  
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Abaixo apresento alguns destaques quanto aos resultados enviados: 
 

 Foram avaliados na 1ª série 85,12% dos alunos. Se fossem avaliados 100% dos alunos o 
diagnóstico seria mais seguro quanto ao processo de aprendizagem. 
 
a) Em Língua Portuguesa – 1ª série.  
 
45,0% dos alunos não desenvolveram a habilidade de “Escrever nomes de desenhos de 
palavras conhecidas”. 
 Os alunos deveriam escrever de forma legível, pelo menos 4 nomes das 6 figuras, mesmo 
com incorreção ortográfica e o professor poderia falar o nome das figuras: faca-mesa-pia-cadeira-
bule-fogão. 
O percentual de dificuldades indica que 1748 alunos, até o momento da aplicação da prova, ainda 
não tinham desenvolvido o principio alfabético (Escrita com correspondência som/registro dentro do 
sistema padrão), fase de desenvolvimento da evolução da escrita necessária ao processo de 
alfabetização.  
O professor em sua prática na sala de aula deverá colocar os alunos em contatos diários com a 
palavra escrita e encorajá-los, desafiá-los através de atividades concretas de leitura e escrita de 
forma lúdica e prazerosa. 

  
49,0% dos alunos não desenvolveram a habilidade de “Elaborar lista temática”. 
  
 Escrever cinco nomes de comidas doces ou salgadas: Minhas comidas preferidas; não 
oferecia dificuldade quanto ao tema na prova, o que nos leva a indagar:  

 Como esta habilidade foi entendida e trabalhada pelos professores?  
 Como o alfabeto móvel foi utilizado na turma?  
 Como este material serve ao desenvolvimento da habilidade: elaborar lista temática?  

É possível estabelecer comparação com a porcentagem, em Maio, de alunos que não 
escrevem (Ficha de Leitura e Escrita – SIASI), com a prova. Os índices demonstram a incoerência 
que há entre a observação do professor, o trabalho que desenvolve em leitura/escrita junto aos 
alunos e o desenvolvimento deles nessa habilidade. 

SIASI-Maio - não escrevem 39,1% 
Prova: não elaboram lista temática 49,0% 

 
O trabalho em escrita apresenta maior complexidade e, portanto, apareceram aqui as 

divergências entre o informado pela observação (SIASI) e acompanhamento do professor e a 
avaliação. Muita atenção se o professor não está registrando crianças “copistas” como crianças que 
já lêem/escrevem. 
O trabalho com listas prioriza principalmente a construção da base alfabética, pois no início do 
processo de aquisição da escrita as listas são textos significativos para a criança aprender o 
Sistema alfabético. O texto do FOCO 3 de 2006 elucida o trabalho com as listas de palavras, com 
diferentes objetivos e em diferentes situações, vale a pena resgatá-lo diante do resultado 
apresentado.  
 É necessário implementar atividades lúdicas com toda turma, isso deve anteceder ao 
momento individual de categorização. Quantas categorias podem ser formadas com as crianças 
através de jogos?Inúmeras, relacionando elementos que sejam do mesmo campo de significado 
(objetos que usamos para escrever, animais domésticos, brinquedos, móveis da sala de aula, 
profissões, esportes, nomes próprios, alimentos doces e salgados, etc.).  
 
67,0% dos alunos não desenvolveram a habilidade de “Escrever pequenas frases com 
palavras conhecidas”. 

Este é o descritor da 1ª série que necessita de maior atenção e trabalho, pois foi o de maior 
dificuldade.  
As palavras dadas para a escrita de frases pertencem ao vocabulário comum das crianças e 
observando o critério de correção que excluía os empregos da letra maiúscula, ponto final e a 
ortografia de palavras, indago:  

 O professor seguiu os critérios de correção?  
 Como estarão planejando os professores? 
 Planejam a partir das matrizes de habilidades?  
 Trabalham a construção de texto coletivo periodicamente? 
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 Abrem espaços na aula para a escrita de frases?  
 Encorajam os alunos?  
 Como entendem os erros cometidos pelos alunos?  
 Como organizam a turma de modo a favorecer a troca de saberes entre todos?  
 Que encaminhamentos são dados a partir dos resultados da avaliação? 

 As aulas devem ser dinâmicas, ricas em atividades que desafiem e fortaleçam a auto-estima 
dos alunos. O professor deve criar situações reais de uso da escrita. A produção de textos coletivos 
é uma delas, na qual o professor ensina o aluno a estruturar um texto.  
 Assim, a habilidade “Escrever pequenas frases com palavras conhecidas”, poderá 
também ser comparada com o dado de Junho da Ficha de Leitura e Escrita e verificar a consistência 
ou inconsistência dos resultados para tomada de providências em tempo hábil. 
A escrita de frases é necessária à contextualização de palavras e colabora para a enunciação do 
pensamento completo do aluno. Para produzir textos, deverá inicialmente ser capaz de escrever 
pequenas frases. 
 
b) Em Matemática -1ª série 
   
51,0% dos alunos não desenvolveram a habilidade de “Organizar números em escala 
ascendente”. 

 
 Ensinar as crianças a contarem requer envolvê-las em uma variedade de situações nas 
quais a contagem é uma boa estratégia para resolver problemas e nas quais elas podem fazer 
inferências com base na contagem. 
 Na área de Matemática o recurso a materiais de sucata que apóiem nas contagens que os 
alunos continuamente farão é muito apropriado. Há materiais que podem ser confeccionados com 
tampinhas de garrafa, caixas de fósforos, palitos de picolé, canudinhos, fichas coloridas, caixas de 
vários tamanhos, entre outros. E com muita criatividade podemos substituir os materiais comprados. 
É preciso repensar a forma que tem sido ensinada a matemática.  

  Será que os professores estão visando o aprendizado das técnicas ou estão dando 
mais importância à compreensão dos Conceitos matemáticos? 

 Como encaminhar o trabalho com a matemática na sala de aula, para que o aluno 
construa seu conhecimento matemático de maneira a desenvolver e utilizar todo o 
seu potencial criativo? 

Por isso, sugere-se que o professor reflita não apenas o que trabalhar, mas especialmente sobre 
como conduzir esse trabalho. 
 
56,0% dos alunos não desenvolveram a habilidade de “Resolver situação problema 
envolvendo a subtração de termos até 99, sem recurso”. 
 
55,0% dos alunos não desenvolveram a habilidade de “Resolver situação problema 
envolvendo a adição de termos até 99, sem reserva”. 
   
 Os itens 5 e 6 avaliaram a resolução de problemas, um com a idéia da subtração e outro 
com a idéia da adição.  
Em relação à correção das questões o aluno poderia resolver desenhando, fazendo marcas, 
escrevendo como pensou ou usando algoritmo. Os alunos poderiam resolver a situação problema 
por meio de estratégias próprias. 
 Os altos índices de erros nos levam a inferir que estas atividades podem não estar fazendo 
parte do cotidiano dos alunos, acostumados que são a resolver problemas sempre por meio de 
técnicas convencionais.  
Volto a lembrar de um texto da Foco dos Cps em 2006 e que os mesmos tiveram a oportunidade de 
estudar,debater e colocar em prática a aprendizagem adquirida.Se necessário retomar o texto para 
novos estudos e práticas pedagógicas,deixo a dica: 
Texto 4: Conhecendo Diferentes Tipos de Problemas - Renata Stancanelli... -O texto relaciona-
se com as habilidades das Matrizes sobre Resoluções de Situações Problemas. 
Os problemas encontrados no dia a dia incentivam o raciocínio lógico-aritmético. 
O alto percentual de alunos que não desenvolveram esta habilidade exige intervenções no 
planejamento dos professores. 

 Os professores planejam a partir das matrizes de habilidades?  
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 As estratégias próprias que os alunos encontram para solucionar seus problemas 
matemáticos são aceitos pelos professores e socializados com a turma?  

 Os alunos são encorajados pelos professores, a encontrarem suas próprias 
estratégias?  

 Sugiro analisar em especial o caso das turmas em que praticamente a totalidade dos alunos 
não venceu essa habilidade:- será que o professor sabe trabalhar esse tema? Em caso negativo, 
qual a ação planejada pelo cp da escola? 
 A habilidade que apresentou menor dificuldade foi:- Reconhecer a distância de objetos a 
partir de uma referência, quanto a estar "longe" ou "perto”, pois 89,0% dos alunos adquiriram a 
habilidade. 
E a de maior dificuldade concentrou-se, respectivamente no campo de resolução de problemas. 
 
Em relação aos resultados dos alunos da 2a. série. 
 
Foram avaliados na 2ª série 88,45% dos alunos. 
 

a) Em Língua Portuguesa – 2ª série 
     
       O melhor resultado foi encontrado no desenvolvimento do descritor 1 – “Inferir o sentido de 
uma palavra ou expressão a partir de um contexto” (18,0%)  
O mais baixo foi quanto ao desenvolvimento da habilidade – “Escrever pequeno texto: com 
pontuação adequada ao final de cada frase” (52,0%). 
 
  Esta habilidade indica as condições de reconhecimento do valor expressivo dos sinais de 
pontuação, como também a análise do efeito conseqüente do uso dos mesmos. É preciso que o 
aluno tenha entendimento geral do texto escrito para o emprego dos sinais adequados. 
A sugestão metodológica é simples: 

 A pontuação deve ser enfatizada pela professora em cada texto lido, ou escrito no 
conjunto da turma, 

 Em cada texto escrito no conjunto da turma a pontuação deve ser aplicada, 
 A pontuação deve ser aplicada em cada produção escrita da criança, 
 Realização de atividades de linguagem que conscientizem a compreensão dos 

significados do uso dos sinais de pontuação. 
 Podemos perceber as consistências e/ou inconsistências nos dados extraídos de fontes diferentes, 
da prova e do SIASI, exigindo acompanhamento mais próximo pelos Coordenadores Pedagógicos 
das Escolas junto às equipes docentes quanto à avaliação de alunos (de processo e resultados), 
instrumentos utilizados e registros de resultados. 
 
 

b) Em Matemática – 2ª série 
 

 A habilidade que apresentou menor dificuldade foi:- “Resolver situação-problema 
utilizando-se das idéias da adição, usando números até 400, sem reserva” (15,0%).  
Retornando a 2006, na FOCO dos Cps e o estudo do texto 4, me possibilita inferir que esta 
habilidade foi bem trabalhada com os alunos da 1ª série e que foram bem desenvolvidas. 
 
 O mais baixo resultado, em Matemática foi o seguinte descritor:- 44,0% dos alunos não 
desenvolveram a habilidade de “Comparar objetos esféricos e cilíndricos”. 
  
 A questão 7, que exigia a comparação de objetos esféricos e cilíndricos, a dificuldade maior 
deve ter se localizado na hora de escrever a resposta (1693 alunos não acertaram essa questão). 
Vale a pena verificar isso, ou seja, se realmente os alunos sabem reconhecer diferenças e 
semelhanças entre figuras planas e sólidos geométricos ou se apenas não souberam se expressar 
por escrito. Além de constatar o fato é necessário fazer encaminhamentos com os dados obtidos. O 
professor deverá explorar situações que leve o aluno a perceber e saber redigir comparações de 
objetos, figuras e sólidos geométricos, a partir da realidade da sala de aula. 
 
 Outro resultado baixo, em Matemática, concentrou-se, respectivamente no campo espaço e 
forma, 32,0% dos alunos não desenvolveram a habilidade de “Desenhar croquis de espaços 
determinados”. 
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 Os altos índices de erros nos levam a inferir que estas atividades não fazem parte do 
cotidiano dos alunos. Muitos professores trabalham prioritariamente e/ou exclusivamente com 
atividades ligadas ao campo “números e operações” relegando ao segundo plano os demais 
campos da matemática 
Tente fazer uma análise comparativa entre os resultados dos alunos em Matemática e o grau de 
prazer com que o professor ensina os conteúdos de Matemática. Sabemos que alguns professores, 
por não gostarem da disciplina, acabam a deixando de lado. 
 Frente aos resultados e certos da intervenção pelos profissionais responsáveis, sugerimos 
estudos de conteúdos da área matemática articulados com a prática metodológica para assegurar a 
aprendizagem de todos os alunos. 
 
 
Em relação aos resultados dos alunos da 3a. série. 
 
Foram avaliados na 3ª série 88,16% dos alunos. 
 
a) Em Língua Portuguesa – 3ª série 
 
 O melhor resultado foi encontrado no desenvolvimento do descritor 7 – “Inferir afirmação 
implícita em texto narrativo” (18,0%)  
O mais baixo foi quanto ao desenvolvimento da habilidade 9 – “Segmentar o texto utilizando 
parágrafo e pontuação de final de frase” (48,0%). 
 
 A pontuação é a sinalização do texto; facilita a leitura e, se facilita a leitura, facilita a 
comunicação. Um texto sem pontuação fica sem sentido e perde a expressividade que o autor quer 
transmitir. 
É para isso que serve a pontuação: imprimir significado e exprimir emoção, sentimento. Há, 
portanto, os sinais de pausa e sinais de entonação, bem como o parágrafo para separar pequena 
seção ou capítulo do discurso do texto. Esta habilidade indica as condições de reconhecimento do 
valor expressivo dos sinais de pontuação, como também a análise do efeito conseqüente do uso dos 
mesmos. Ela poderá ser desenvolvida pelos alunos com muitas atividades que exijam a utilização 
dos mesmos. Isso pode ser feito no dia a dia: o professor ao construir um texto coletivamente vai 
mostrando para os alunos a utilização da pontuação e do parágrafo. 
 A leitura em voz alta pelo professor contribui para reforçar a ênfase na pontuação. Através da 
audição de bons textos (vários gêneros) e histórias lidas pelo professor o aluno percebe as 
exigências da língua escrita. 
 
b) Em Matemática – 3ª série 
 
  “Ler informações contidas num gráfico de barras” foi o descritor de melhor resultado, 
pois 90,0% dos alunos desenvolveram a habilidade. 
 E a de maior dificuldade concentrou-se, respectivamente no tratamento da informação:- “Construir 
tabela a partir de dados representados em um gráfico de barras”, pois 40,0% dos alunos não 
desenvolveram, ainda, a habilidade. 
 
 O objetivo maior desta habilidade é despertar na criança o espírito de investigação e 
organização das informações. Interessante que os alunos lêem informações no gráfico, mas muitos 
alunos (1524) não sabem construir tabelas. Isso demonstra que o professor está explorando poucas 
situações que leve o aluno a identificar dados representados em gráficos e a organização das 
Informações para construções de tabelas. Sugiro que os professores trabalhem em sala de aula 
coleta de dados em gráficos de variadas formas (barras, linhas, pizza..) classifiquem as informações 
coletivamente para facilitar a construção das tabelas. Elaborarem tabelas, gráficos, cartazes com 
dados obtidos a partir da realidade da sala de aula. Outra atividade é explorar o número como 
código na organização das informações (linhas de ônibus, telefones, placas de carro, registros de 
identidade, bibliotecas, roupas, calçados) e construir gráficos com as devidas tabelas. Atividades de 
elaboração, interpretação de tabelas e gráficos, são de suma importância hoje, pois há uma 
utilização cada vez maior de informações desse tipo na nossa sociedade. 
 
Com relação aos resultados dos alunos da 4ª série: 
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Foram avaliados na 4ª série 90,63% dos alunos. 
 
a) Em Língua Portuguesa 
 
 A habilidade que apresentou menor dificuldade foi: “Identificar informação explícita em 
pequeno poema”, com 12,0%. 
A habilidade de “Pontuar diálogos” teve m percentual de 42,0%,porém acima já consta uma análise 
sobre pontuação. 
E a 2ª maior dificuldade foi “Identificar afirmação implícita em texto”, pois 40,0% dos alunos não 
desenvolveram, ainda, a habilidade. 
 Esta habilidade nos remete a compreensão, a interpretação de textos e o reconhecimento 
que a escrita não é um ato isolado. É preciso aprender a ser bom leitor, visto que, do contrário, o 
que acontecerá é simplesmente responder as perguntas sobre o texto sem interagir com ele. Todo 
texto comporta informações explícitas e implícitas. Existem dois tipos de implícitos: os pressupostos 
e os subentendidos. Os pressupostos são idéias que não aparecem explicitamente em um 
enunciado, porém decorrem do sentido de certas palavras ou expressões pertencentes a este. 
 No texto trabalhado pelo Coordenador do Circuito Campeão (no inicio do ano) na 1ª 
Capacitação com os Coordenadores Pedagógicos com o título “O ensino de estratégias de leitura” 
foi elencado uma série de sugestões de como o professor deve desenvolver o trabalho para 
incentivar os alunos a descobrirem o mundo mágico da leitura. Essa habilidade o texto trata no item 
“depois da leitura”. O professor deve: formular e responder perguntas, ensinar os alunos a 
elaborarem as perguntas, que podem ser classificadas em:  
- perguntas de resposta literal (estão no texto) - Habilidade "Localizar afirmação explícita no texto", 
- perguntas para pensar e buscar (deduzida a partir dos elementos contidos no texto) - Habilidade 
"Inferir afirmação implícita no texto", 
- perguntas de elaboração pessoal (o texto é referência para a emissão de opinião do leitor) - 
Habilidade "Expressar suas opiniões ou conhecimentos acerca do tema". 
É necessário retomar esse texto com os professores! 
 
b) Em Matemática – 4ª série 
 
 A habilidade que apresentou menor dificuldade foi: “Comparar e relacionar poliedros e 
corpos redondos a objetos criados pelo homem - cilindro”, com 14,0%. 
As maiores dificuldades foram: 
- “Resolver situação-problema que envolva a idéia fracionária”, com 46,0%. 
- “Resolver situação problema que envolva a idéia da divisão com números naturais”, com 
44,0% dos alunos que não desenvolveram, ainda, a habilidade. 
 
  Há evidências que o conteúdo inerente ao descritor não foi efetivamente assimilado por 
todos os alunos. A Resolução de Problemas é uma tendência atual no ensino da matemática. Nessa 
perspectiva, é considerada como uma forma de abordagem dos conteúdos matemáticos tendo como 
finalidade primordial desencadear o pensamento por meio de um desafio. E, na tentativa de 
encontrar resoluções para as questões propostas, ocorre o desenvolvimento do raciocínio lógico e 
da habilidade de enfrentar situações novas, além da aprendizagem significativa dos conteúdos 
envolvidos. As aulas tornam-se mais interessantes e desafiadoras. 
 Existem várias formas para trabalhar resolução de problemas e levar o aluno a adquirir esta 
habilidade. A partir de situações problema, envolvidas, por exemplo, em jogos, brincadeiras, textos 
literários, o aluno pode ser desafiado a fazer tal operação ou tais operações. É preciso desenvolver 
a capacidade de criar diferentes processos de resolução para um mesmo problema, utilizando as 
idéias, em questão. É necessário que o aluno perceba a existência de diferentes maneiras para 
achar a solução. Seu pensamento deve ser livre para percorrer estes caminhos ao invés de ser 
forçado a usar uma “forma” imposta a ele como convenção arbitrada pelo professor. 
O professor precisa trabalhar situações da vida diária do aluno, apresentando oportunidades para 
eles estruturem e definam problemas dentro das ambigüidades do mundo real, assim como as 
situações que lhes são apresentadas, para que elas consigam fazer a inferência no momento de 
uma situação problema como a apresentada na prova. 
  O aluno pode ter errado por não ter conseguido interpretar. A leitura é uma estratégia 
importantíssima no processo da interpretação de problemas matemáticos.  
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Para o professor refletir sobre alguns pontos necessários a situações com as operações, a situações 
de problemas matemáticos e estudar em capacitações para melhorar a sua didática, segue a 
bibliografia: 
-Didática da resolução de problemas de matemática de Luís Roberto Dante 
-A arte de resolver problemas de Polya. 
 

Considerações Finais 
 
Certamente os resultados enviados já foram objetos de reflexão nas reuniões pedagógicas 

das equipes da Secretaria e das escolas, e também nos encontros de capacitação dos diretores das 
unidades escolares, já estando em ação nas salas de aula. 
 Para o alcance da meta proposta pelo Município para o ano de 2007, reitera-se a 
necessidade de: 

 
Planos de: 
 
– Ensino a partir das Matrizes de Habilidades, dos resultados das avaliações de MAT, LP e 

da ficha de acompanhamento de leitura e escrita do SIASI. 
– Intervenção rápida para atender às dificuldades dos alunos, em MAT e LP expressas nos 

descritores dos itens. 
 

Atividades que contemplem: 
 
– Leitura de textos e livros literários, em voz alta pelo professor. 
– Incentivo à leitura de livros pelos alunos. 
– Construção de textos coletivos. 
– Construção de textos pelos alunos, em duplas e individuais. 
– Trabalho com apoio de material concreto. 

 
 A reflexão coletiva sobre os resultados permite a releitura da Proposta Pedagógica da 
unidade escolar, dos Planos de Ensino, Plano de aula e até dos planos de recuperação, com o 
intuito de verificar a coerência entre eles e as metas que a escola definiu.  
 Desejo SUCESSO a toda a sua equipe, que sempre tem mostrado empenho na busca dos 
resultados positivos para os alunos. 
 
 Acredito que gestão de qualidade é aquela em que o aluno aprende, desenvolve seus 
potenciais e as competências previstas para o ano letivo. 
 

Beijinhos, 
CLENEIDE NUNES -07/2007 

 
“Quando a escola estabelece através de seus profissionais da educação os indicadores, 
quesitos e níveis de exigência e aborda todos os seus significados de maneira clara e 
precisa com o aluno fica evidente que a prática avaliativa torna-se mais criteriosa e justa. 
Muito da "animosidade, subjetividade e desconforto que acompanha processos dessa 
natureza são eliminados e o educador passa ao seu aluno que o seu trabalho para ser 
aceito tem de ter qualidade”. 
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Anexo 3 - 2ª Avaliação do Circuito Campeão - Rede Vencer 
 

                                                                                                                                       
 

 

Município: CARUARU                                                                                              UF: PE 
 
Senhora Coordenadora da Rede Vencer, 

O IAS vem disponibilizando aos seus parceiros vários instrumentos gerenciais com 
o intuito de auxiliá-los na busca de melhores resultados, e dentre esses instrumentos está 
a avaliação externa. É chamada de externa, porque não é elaborada pelo professor da 
turma, é um instrumento que o beneficia diretamente, pois ele tem o objetivo de 
diagnosticar o que o aluno ainda não desenvolveu, tendo como ponto de partida a matriz 
de habilidades.  

A matriz é o instrumento base para a elaboração das referidas avaliações e também 
para o planejamento diário do professor. Sendo assim, as avaliações não têm a intenção 
de constranger ou avaliar o professor e sim de fornecer subsídio necessário para a 
elaboração de planos de intervenção efetivos e eficazes.   
 E por falar em subsídios para planejamento, antes de qualquer análise de 
resultados é importante que você juntamente com a equipe técnica da secretaria tenha a 
certeza de que o professor está planejando de acordo com a matriz de habilidades, fato 
que os coordenadores pedagógicos podem diagnosticar no decorrer de suas visitas de 
acompanhamento e reuniões de planejamento. 
  

Avaliar deve servir para cada vez mais permitir a cada um aprender! 
 

 
 

 
 
 
 

Veja abaixo os descritores que necessitam de atenção e trabalho (os resultados das 
avaliações do CC) e os dados do SIASI (Resultados bimestrais, Ficha de leitura e escrita, 
livros lidos...). 
    
         

Resultados Bimestrais 
 
 

Bimestres/séries 1ª série % 2ª série % 3ª série 
% 

4ª série 
% 

Número dos alunos abaixo da 
média no primeiro bimestre-2007 

Port= 49,9 
Mat= 45,3 

Port= 33,4 
Mat= 27,9  

Port= 
29,6 
Mat= 
32,1  

Port= 
25,9 
Mat= 
29,4  

Número dos alunos abaixo da 
média no segundo bimestre-2007 

Port= 44,5 
Mat= 40,4  

Port= 27,5 
Mat= 24,9  

Port= 
26,6  
Mat= 
29,6  

Port= 
23,0 
Mat= 
27,2 

                                 

Rede Vencer 

2ª Avaliação do Circuito Campeão/GN 
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ALFA- Série Inicial – 2328 alunos (Matrícula –SIASI – Mês de aplicação-
Setembro) 
                                                                              Obs. Agosto sem inserção 
Evolução da Ficha de Leitura e Escrita Setembro 
Não encadeia idéias em histórias representadas 
por desenhos 12,2% 

Lê frases do suporte utilizado 19,7% 
Não relaciona letra ao som 19,7% 
Reconta a história ouvida ou lida 45,4% 
Média de Livros lidos (SIASI) 0,4 

 
 
     
              1ª série – 205 turmas – 4512 alunos (Matrícula –SIASI – Mês de aplicação-
Setembro) 
                                                                              Obs. Agosto sem inserção 
Evolução da Ficha de Leitura e Escrita Maio Setembro 
Ainda não lê 43,8% 25,6% 
Ainda não escreve  39,0% 23,3% 
Lê textos  4,5% 24,0% 
Produz textos 0,4% 13,3% 
Média de Livros lidos (SIASI) 1,3 1,1 

 
 
             2ª série – 161 turmas – 3292 alunos (Matrícula –SIASI – Mês de aplicação - 
Setembro) 
 
Evolução da Ficha de Leitura e Escrita Maio Setembro 
Lê silabando 46,5% 18,6% 
Escreve textos com começo, meio e fim, com 
frases simples dentro do tema. 0% 38,0% 

Escreve textos com frases ampliadas, com 
desenvolvimento lógico de idéias interligadas por 
conectivos. 

0% 13,9% 

Ainda não lê 0  
Média de Livros lidos (SIASI) 0,8 1,0 
 
 
 
2ª. Avaliação do CC – Língua Portuguesa  
 
Os descritores que tiveram o maior percentual de crianças que não desenvolveram a 
habilidade: 
 

Séries Descritores 
% de alunos 

que não 
desenvolveram 

a habilidade 

ALFA-
Série 
Inicial 

-Escrever pequena frase com base em 
uma figura 
-Escrever lista temática 
-Completar palavras, com apoio de 

52,2% 
 

35,0% 
 



106 

desenho, cuja lacuna inicial 
corresponda à sílaba simples. 
 

23,0% 
 

1ª 
série 

-Reconhecer no texto, o sentido 
decorrente do emprego intencional e 
repetido de palavras. 
 
Escrever frases a partir de gravuras 
-com letra maiúscula no início de frases. 
-com emprego de ponto final. 
 

47,0% 
 
 
 

58,0% 
62,0% 
63,0% 

2ª 
série 

-Inferir afirmação implícita em texto 
narrativo 
-Reconhecer em um texto, a relação 
causa-conseqüência em ações de 
personagens. 
 
-Escrever textos com emprego de 
pontuação em substituição ao emprego 
excessivo de e, aí, daí, então. 
Escrever o texto dentro da proposta. 
-com emprego de travessão. 
-com final para a história. 
 

40,0% 
 

41,0% 
 
 

65,0% 
 

51,0% 
67,0% 
57,0% 

3ª 
Série 

-Escrever textos considerando a sua 
finalidade. (bilhete), com assinatura. 
-Descrever personagens quanto às suas 
características físicas e psicológicas, de 
acordo com o texto. 
-Inferir o sentido de palavra ou 
expressão a partir do contexto. 
 

46,0% 
 
 

45,0% 
 
 

38,0% 

4ª 
Série 

-Inferir sobre regras de acentuação de 
palavras 
-Pontuar diálogos: dois pontos e 
travessão 
-Produzir texto com encadeamento de 
fatos na seqüência cronológica, dividido 
em frases pontuadas. (ao menos em 
70% dos casos) 

60,0% 
 

56,0% 
 

46,0% 

 
 
Análise:  
 
 Em Maio tínhamos cerca de 4,5% dos alunos de 1ª s séries lendo textos e em 
Setembro 24,0% - SIASI –evidências de evolução em todos os campos da Ficha de leitura 
e escrita.  
 A meta de alfabetização a alcançar até o final do ano é de 68%.Até o mês de 
Setembro não estão lendo 25,6%,isto quer dizer que estão com 74,4% dos alunos 
alfabetizados, contando com os alunos que ainda estão lendo somente palavras silabando 
e lendo palavras com fluência (30,6%). Considerando o mês de Setembro, estão acima da 
meta pré definida em 6,5%, o que exigirá muita atenção, intervenção e acompanhamento 
de vocês para manter este índice. A meta poderá ser atingida e mesmo superada com a 
continuidade do trabalho que vem sendo realizado nas escolas e trabalhando corpo a 
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corpo a alfabetização dos alunos que ainda não lêem e com os alunos que estão lendo 
palavras silabando e com fluência. 
Na avaliação do CC as maiores dificuldades foram em escrita (Quadro acima) e em leitura 
apenas 1 item com índice de 47,0% evidencia os alunos que ainda não estão lendo, o que 
praticamente se assemelha com a ficha de leitura e escrita: alunos que não lêem+ alunos 
lendo palavras silabando (50,2%). A média de livros lidos regrediu e também está 
muitíssimo abaixo do esperado: os alunos devem ler pelo menos 1 livro por semana 
(Intervenção necessária e urgente nesta situação).  
 
Veja as habilidades mínimas para considerar o aluno alfabetizado: 
 
Leitura: 
 Relacionar palavras ou frases aos desenhos. 
 Identificar afirmação explícita em pequeno texto. 
 Identificar, dentre alternativas, a palavra que nomeia uma figura isolada. 

 
Escrita: 
 Escrever nomes de desenhos de palavras. 
 Completar palavras, com apoio de desenho, com as letras faltantes. 

 
Produção de texto: 
 Escrever com possibilidade de leitura, um parágrafo ou uma frase dentro do tema 

solicitado, mesmo que não ortograficamente.  
 
 Após análises ficaram evidentes que os menores índices de dificuldade 
concentram-se, em leitura (ainda necessitando de muitas intervenções), e os maiores 
índices, em escrita (ainda com professores que podem estar registrando alunos copistas 
como alunos que escrevem. Tem 2,3% de alunos que já escrevem e não lêem!!!).  
Os resultados do 2º bimestre (SIASI) indicam que 44,5% dos alunos estão abaixo da média 
e ainda não lêem 25,6%. Os índices demonstram a incoerência que há entre a observação 
do professor e os resultados bimestrais. Há divergências entre o informado pela 
observação (SIASI), o acompanhamento do professor e as avaliações do CC (47,0% índice 
leitura). Os resultados do 2º bimestre e a avaliação do CC se assemelham. 
 Em relação à 2ª série as dificuldades maiores se concentram na produção de texto 
e pontuação. Os índices também demonstram a incoerência que há entre a observação do 
professor na Ficha de leitura e escrita e os resultados do 2º bimestre em Língua 
Portuguesa. São 24,9% dos alunos que estão abaixo da média, 86,1% dos alunos não 
escrevem textos com frases ampliadas, com desenvolvimento lógico de idéias interligadas 
por conectivos (dados de Setembro) e na avaliação do CC foram 65,0% dos alunos que 
não escrevem textos com emprego de pontuação em substituição ao emprego excessivo 
de e, aí, daí, então. É necessária muita atenção e acompanhamento de vocês para que tal 
diferença não seja tão grande. 
Evidências para um trabalho corpo a corpo junto aos CPs/professores/escolas para 
alcançar resultados melhores e reais. 
 
 

Em relação à Série Inicial, 3ª s e 4ª s séries - é fundamental que a equipe faça este 
exercício de análises com cruzamentos (utilizando os dados acima), além de aprofundar 
em relação as análises elaboradas das 1ªs e 2ªs séries, que foram aqui cruzados com 
dados de Leitura e Escrita, resultados do 2º bimestre e as avaliações do CC. 
 
2ª. Avaliação do CC – Matemática  
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Os descritores que tiveram o maior percentual de crianças que não desenvolveram a 
habilidade 
 

Séries Descritores 
% de alunos 

que não 
desenvolveram 

a habilidade 

ALFA-
Série 
Inicial 

-Registrar a medida de objetos utilizando-
se de estratégia própria para medir 
-Resolver situação-problema utilizando-se 
de estratégias próprias. 

40,0% 
 

30,0% 
 
 

1ª 
Série. 

-Criar uma situação problema a partir de 
uma operação matemática. 
 
-Aplicar o conceito da multiplicação 
evidenciando compreensão acerca da 
soma de parcelas iguais. 
 

76,0% 
 
 

65,0% 

2ª 
Série. 

-Associar o conceito de bimestre a 2 
meses ou 60 dias 
-Resolver situação problema utilizando-se 
da técnica operatória da subtração. 
-Preencher lacunas de números em uma 
seqüência organizada com critérios: mais 
1, mais 2, mais 5, dobro, etc. 
 

50,0% 
 

54,0% 
 
 

47,0% 

3ª 
Série 

-Resolver situação problema envolvendo 
idéias de medidas e de distribuição igual 
às partes, na divisão. 
-Identificar em situações do cotidiano, o 
uso dos números racionais em sua 
representação decimal. 
-Resolver situação problema envolvendo 
a idéia de soma de parcelas iguais na 
multiplicação. 
 

58,0% 
 
 

57,0% 
 
 

53,0% 

4ª 
Série 

-Resolver situação problema que 
envolva mais de uma operação com 
números naturais. 
-Formular pergunta para um texto 
incompleto de situação problema. 
-Resolver situação problema que envolva 
a idéia fracionária. 
 

87,0% 
-Atenção- 

 
55,0% 

 
50,0% 

 
Análise: 
 
 As maiores dificuldades concentraram-se, respectivamente no campo de resolução 
de problemas, operações/cálculos e conceitos matemáticos. 
 Tanto nas 1ª s séries quanto nas 2ª s, 3ª s e 4ª s séries os índices demonstram 
incoerências: índices acima de 47,0% de habilidades não adquiridas pelos alunos 
(resultados nas avaliações do CC - menor percentual do quadro acima) e os resultados do 
2º bimestre que também caracterizam habilidades não adquiridas (1ª série= 40,4% de 
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alunos abaixo da média, 2ª série= 24,9%, 3ª série=29,6% e 4ª série= 27,2%). Veja que os 
resultados bimestrais estão com índices menores e melhores. Os resultados das 
avaliações do CC evidenciaram que muitos alunos podem estar com a média, mas que 
ainda não adquiriram certas habilidades. Muita atenção para identificarem estes alunos, 
checar a situação individual de cada um e intervir rapidamente. 
 Podemos perceber as consistências e/ou inconsistências nos dados extraídos de 
fontes diferentes, da prova e do SIASI, exigindo acompanhamento mais próximo pelos 
Coordenadores Pedagógicos das Escolas junto às equipes docentes quanto à avaliação de 
alunos (de processo e resultados), instrumentos utilizados, critérios e registros de 
resultados. 
O alto percentual de alunos que não desenvolveram estas habilidades exigem intervenções 
dos CPs no planejamento dos professores: 

– Ensino a partir das Matrizes de Habilidades e dos resultados das avaliações de 
Matemática; 

– Acompanhamento da ficha individual das habilidades adquiridas pelos alunos; 
– Intervenção rápida para atender às dificuldades dos alunos, em Matemática 

expressa nos descritores dos itens. 
 
 Devemos tornar a aprendizagem da matemática mais dinâmica e mais atraente, 
buscando sempre novas técnicas e estratégias. É necessário desenvolver o raciocínio 
lógico dos alunos através de atividades estimulantes e desafiadoras. 
 
  
Considerações gerais: 
 
 A avaliação foi aplicada em 82,4% dos alunos da Série inicial, 85,5% dos alunos da 
1ª série, 90,2% dos alunos da 2ª série, 89,7% dos alunos da 3ª série e 88,8% dos alunos 
da 4ª série. Lembrando que é recomendável que avalie 100% dos alunos que fazem parte 
do Programa Circuito Campeão para que o diagnóstico seja mais seguro. 
 
 A avaliação dos alunos deve ser coerente com a prática do processo didático-
pedagógico. Trata-se de uma análise do percurso de cada estudante, do ponto de vista da 
evolução de suas competências ao resolver problemas de toda ordem e de seus 
progressos na organização do trabalho escolar; no tratamento das informações e na 
participação na vida social da escola.  
Um dos maiores propósitos da avaliação é ajudar aos professores a entender melhor o que 
sabem os alunos e a tomar decisões significativas sobre atividades de ensino e 
aprendizagem. 

Deve-se, consequentemente, realizar processos avaliativos que permitam identificar 
as dificuldades e que forneçam pistas para intervenções necessárias à sua superação. Não 
basta identificar dificuldades, é preciso superá-las.  

Muitas vezes, não é preciso nenhum instrumento de avaliação para identificar as 
dificuldades que os alunos enfrentam em determinada área. O acompanhamento de seu 
caderno, de sua participação em classe, a análise de suas lições de casa, fornecem 
preciosos subsídios sobre o seu desempenho.  

A avaliação apenas identifica a origem do problema. Cumpre ao educador, a partir 
daí, definir a estratégia a empregar. Recuperar, como? Aulas complementares? Ensino 
individualizado? Rever a programação? Replanejar? 

A grande questão é saber por que o aluno não está aprendendo. Porque 
determinado aluno vai mal, se outro aprende facilmente? Quais procedimentos promovem 
melhores aprendizagens?  

 
 
A proposta da unidade foi bem elaborada? As metas, bem dimensionadas? A 

equipe escolar está alinhada nos ideais e estratégias utilizadas? 



110 

 
 Atenção!  
 
Os resultados apresentados sinalizam para o município a persistência das dificuldades e a 
situação dos alunos que ainda não desenvolveram as habilidades esperadas para o 
período. Há necessidade de mudanças importantes nas práticas escolares e que seja feito 
um plano de intervenção para que os alunos consigam alcançar o sucesso! 
 Faça uma reflexão coletiva sobre os resultados e considerem os resultados 
bimestrais, a ficha de leitura e escrita, as observações e os registros que o professor fez de 
cada aluno quanto ao desenvolvimento das habilidades estabelecidas para o período 
(ficha individual do desenvolvimento de habilidades – Português e Matemática). 
Nesse aspecto, o coordenador pedagógico pode ajudar o professor nas análises das 
avaliações (processos e resultados), tendo em vista as estratégias urgentes que serão 
traçadas por aluno, turmas, professores, e porque se as visitas previstas no 
acompanhamento dos programas foram realizadas, o planejamento feito com olhos nas 
dificuldades dos alunos, ele, coordenador pedagógico, também conhece o aluno e pode ser 
um olhar de fora, que auxilia o professor nessa intervenção. 
 
Vejam estes dados do Relatório ABCD do mês de Setembro (A, B): 
 
Os CPs, no ABCD, afirmam que 96,7% de “seus” professores: 
 Dominavam os conteúdos a serem ensinados; 
 Mantiveram sala com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem; 
 Atenderam as dificuldades dos alunos, através de atividades diversificadas. 

 
Os diretores, no ABCD, afirmam que 98,9% de “seus” CPs: 
 Valeram-se do gerenciamento de dados para pautar suas reuniões pedagógicas; 
 Realizaram reuniões de estudos para atender a necessidade de professores e 

alunos; 
 Acompanharam o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; 
 Mantiveram o diretor informado sobre os resultados e necessidades de cada turma. 

 
 A responsabilidade primordial pela avaliação do desempenho do aluno é do 
professor. A função básica da avaliação de desempenho do aluno é ajudá-lo e ao professor 
a diagnosticar a aprendizagem, os progressos e as lacunas de desempenho, com o 
objetivo de corrigi-las no processo, isto é, durante o ano letivo. 
 O professor pode tomar em função das avaliações, diversos tipos de informação: 
 Identificar que determinado aluno ou grupo de alunos não tem base suficiente para 

compreender um determinado tópico ou unidade; 
 Identificar que o aluno ou grupo de alunos não possui os pré-requisitos (ou certas 

habilidades) para compreender a unidade avaliada; 
 Identificar que o aluno não aprendeu por causa do método, forma ou ritmo como o 

assunto foi abordado, ou por falta de prática do que foi aprendido. 
 
 Esse tipo de informação permite que o professor tome decisões a respeito de como 
ajudar o aluno a superar as dificuldades. Por exemplo: 
 Estratégias de recuperação dos pré-requisitos (habilidades não adquiridas) seguidas 

de nova oportunidade para o aluno demonstrar que aprendeu; 
 Estratégias de consolidação da “base” que está faltando – caso se trate de 

conhecimento específico que o aluno nunca aprendeu ou não domina bem; 
 Exercícios ou atividades adicionais que permitam ao aluno praticar e aplicar o que foi 

aprendido, ou adquirir maior ritmo e proficiência no uso do que foi aprendido; 
 Estratégias que ajudem o aluno a melhorar seu ritmo de leitura com compreensão; 
 Reensinar usando métodos ou técnicas diferentes; 
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Além disso, a avaliação de processos e resultados (desempenho) serve a outros fins e 
usuários, além dos professores: CPs, conselho de classe, diretores, pais de alunos. 
 Apesar de suas diferentes finalidades e usuários, a principal função da avaliação é 
“formativa”, isto é, fornecer informações para propiciar a aprendizagem. A própria interação 
do aluno com testes e instrumentos de avaliação deve ser concebida e implementada 
como uma série de desafios que levem à melhoria da aprendizagem. 
 O acompanhamento individual dos alunos compete a cada professor. O 
acompanhamento do desempenho das diversas turmas é tarefa dos CPs e diretor da 
escola. Cabe à secretaria acompanhar o desempenho da escola como um todo – 
identificando o percentual de alunos que se situam abaixo da média obtida nas diversas 
turmas/escolas e que ainda não desenvolveram as habilidades para o período. 
As medidas corretivas relacionadas com esses dados devem ser identificadas e 
determinadas dentro da escola - que precisa acompanhar inclusive a reincidência de 
alunos que continuam abaixo da média. Em casos excepcionais em que a escola não toma 
providências, cabe a SME articular-se com o diretor para ajudá-lo a superar eventuais 
deficiências do ensino ou do processo de recuperação. Portanto há um papel importante de 
acompanhamento do progresso dos alunos pelas secretarias de educação, durante todo o 
ano letivo! 
 

Este Relatório tem o objetivo de apontar os caminhos que devem ser 
percorridos para melhorar os resultados dos alunos. Cabe a você e a sua equipe 
de posse dos dados das avaliações do CC, de leitura e escrita, de livros lidos no 
mês e também dos resultados do 1º e 2º bimestre por escola e por turma, 
traçar ações juntamente com a equipe das escolas para que o sucesso do aluno 
seja alcançado. 
 
Esses dados são importantíssimos para as análises e encaminhamentos das 
ações. 
 

 
 

 
Cleneide Nunes- 11/10/2007   

Revisado em 12/10/2007 
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Anexo 4 - Capacitação para gestores (Texto 05/07) 

 

Texto 05/07 
 

O diretor de escola como gestor de transformações 
 

Introdução  
 

Textos anteriores trataram dos valores que devem nortear o trabalho educacional 
com vistas à formação da cidadania e promoção da equidade.  Mas a escola não consegue 
desempenhar essas funções a contento, devido ao fracasso escolar, patente nas diversas 
avaliações aplicadas a alunos do EF e EM. 

O FOCO-IAS 2007 já apresentou o Compromisso Todos pela Educação, uma 
convocação pública nacional para superação do fracasso da educação formal, que objetiva 
deslocar o Brasil para patamares superiores nas escalas de proficiência. A proposta, 
recentemente adotada pelo MEC, tem tudo a ver com as práticas desenvolvidas pelos 
parceiros da Rede Vencer, que contribuem para que cada diretor de escola seja um 
gerente eficaz, e cada unidade escolar, um centro de promoção do sucesso de cada aluno. 
Isso requer eficiência na articulação de recursos humanos, financeiros e materiais. 

A Rede Vencer tem apontado, desde o início, a importância da gestão da 
aprendizagem para a eficácia do processo educacional, sabendo que o aluno dá certo 
quando: 

1. freqüenta as aulas 
2. o professor está presente e acredita nele 
3. a escola cumpre as 800 horas aula 
4. as lições de casa são feitas  
5. aprende a ler 
6. há livros de literatura disponíveis na sala de aula e 
7. escola e família se comunicam. 
Foi acreditando nisso que a Rede Vencer definiu os indicadores de sucesso e as 

respectivas metas, com ênfase na alfabetização do aluno aos sete anos de idade, na 1ª 
série. 

Os princípios do Gestão Nota 10 e as práticas estabelecidas, ganham expressiva 
referência com a recente publicação do relatório Repensando a escola: um estudo sobre os 
desafios de aprender, ler e escrever, da Unesco em parceria com o INEP e o MEC, 2007. 

O relatório é fruto de uma pesquisa com alunos de 4ª série e educadores de 
escolas públicas que participaram do SAEB 2003, que também agregou informações a 
respeito de alunos de 2ª série, com o intuito de apreender a trajetória escolar precedente. 

No rol dos educadores envolvidos estão professores, diretores e especialistas: 
coordenador pedagógico, supervisor, orientador educacional, psicólogo escolar e 
assistente social escolar. 
 
Explicando o sucesso ou o fracasso 
 

O sucesso, bem como o fracasso, não acontece de uma hora para outra. É uma 
construção feita ao longo das histórias pessoal, institucional, cultural e social. 

Segundo os educadores, o bom aluno, isto é, o candidato ao sucesso, é quem se 
esforça para dar conta da escola, é disciplinado e faz muitas perguntas. Segundo os 
alunos, o bom aluno é aquele que, em primeiro lugar, obedece à professora, passa de ano 
e se esforça para dar conta da escola.  
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Ora, obedecer à professora remete à discussão da disciplina, do comportamento, 
dos limites e da autoridade docente, o que torna antagônicas as percepções docente e 
discente, isto é, o professor espera um aluno questionador e critico, e este sente que deve 
se submeter ao professor. 

O bom professor é, segundo os entrevistados, primeiramente quem tem 
compromisso com seus alunos e sempre recicla os próprios conhecimentos. Dominar o 
conteúdo que leciona e saber explicar a matéria são itens que aparecem em segundo 
plano.  

Sempre reciclar conhecimentos é mais importante que dominar conteúdos e ter 
competência para transmiti-los. Isto leva às seguintes indagações: A formação continuada 
é mais importante que a sua formação inicial? A mudança é mais importante que os 
fundamentos? 

O sucesso e/ou fracasso escolar são raramente concebidos como resultado da 
conjunção – ou ausência - de quatro fatores: o esforço do aluno, o compromisso do 
professor, a estrutura da escola e o envolvimento dos pais. A presença - ou a ausência – 
de tais fatores determina a qualidade do resultado.  
 
Quem é o responsável pela qualidade dos resultados? 

 
Segundo o relatório, “cada personagem culpa o outro pelo fracasso da 

aprendizagem, e o lado mais fraco, o aluno, leva a maior culpa. O denominador comum 
vem a ser o bode expiatório, isto é, o aluno, quando não se enquadra nas exigências das 
escolas e, em muitos casos, a família, especial e enfaticamente dos estratos sociais menos 
favorecidos.” 

A pesquisa revela que a maior motivação do aluno para ir à escola é a existência 
das aulas; os professores ocupam o segundo lugar, à frente dos amigos. Uma pequena 
parcela aponta a merenda como fator motivacional, talvez pelo fato de ela já ser parte da 
escola. Sua presença não motiva ou motiva muito pouco a presença do aluno, mas sua 
falta provavelmente afetaria a freqüência.  

As duas primeiras causas apontam para a importância do cumprimento do 
calendário e para a presença dos professores todos os dias, mas isso, infelizmente não faz 
parte da consciência de muitos educadores, dado o expressivo número de faltas docentes, 
e as conseqüentes interrupções no processo da aprendizagem. 

Somente 33.9% dos professores assinalaram que puderam trabalhar todos os dias, 
52,5% dos diretores e 41,8% dos especialistas. Um número expressivo de professores não 
cumpriu as horas previstas e, como muitos não tiveram substitutos, os alunos concluíram o 
ano letivo com déficit de horas e conteúdos. Oficialmente, o ano letivo foi formalmente 
cumprido com a realização, talvez, de atividades extra-classes. 

O absenteísmo entre os professores, conclui o relatório, “talvez seja um dos 
principais problemas a ser enfrentado pelos gestores escolares.”, pois, mesmo que os 
docentes faltosos sejam substituídos por colegas, há “quebra” do processo, já que os 
alunos são obrigados a adaptações afetivas e metodológicas. Além dessa conseqüência, 
há que ser considerado o efeito dominó, isto é, professores faltosos induzem alunos a 
faltarem também.  

Mas, será que a grande porcentagem de ausências entre os diretores, muito 
superior à dos professores, não estaria induzindo estes a faltarem também? 

A pesquisa detectou que os professores mais jovens, e com menos tempo de 
magistério, mostram-se mais desanimados e com pouca vontade de ir para o trabalho. 
Assim, a escola deve repensar suas práticas pedagógicas e a própria gestão escolar, 
tornando-as mais efetivas e comprometidas com o sucesso dos alunos e professores.  

Muitas escolas abrigam educadores, e particularmente professores, que agem 
como burocratas e apenas cumprem uma rotina. Muitas vezes a instituição não oferece a 
infra-estrutura necessária à aprendizagem, mas não se vê como responsável. Ao contrário, 
lança toda a culpa sobre a família e, principalmente, sobre os alunos. 
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De vitima, o aluno passa a ser réu no julgamento do fracasso escolar. Entre os 
entrevistados, 82,4% se consideram culpados por sua reprovação; 63% dos professores, 
31,5% dos diretores e 46,1% dos especialistas colocam a culpa no aluno ou em sua 
família.  

Vale lembrar aqui que 36,7% dos professores da amostra, foram reprovados em 
sua vida de estudante, assim como 28,4% dos diretores e 31,1% dos técnicos. Portanto, o 
fracasso é um tema conhecido e vivenciado por boa parte dos profissionais da educação. 
Certamente, também eles assumiram, na época, a culpa pelo seu fracasso. Isso colabora 
para que o fracasso do aluno seja por eles aceito como natural e, provavelmente, 
inevitável. 

 
A infra-estrutura e a aprendizagem 

 
Só aprende quem entra em uma atividade intelectual, e só ingressa nela quem está 

animado por um desejo. Mas, só esse desejo não basta para garantir bons resultados. 
Para que se torne realidade, é preciso que as práticas escolares sejam analisadas e 
avaliadas para aquilatar seu potencial para promover o sucesso de alunos e educadores. 

As famílias enxergam a atividade fundamental da escola centrada na leitura e na 
escrita, e afirmam que ela deveria se tornar mais atraente a seus filhos; a escola, por sua 
vez, espera encontrar famílias organizadas e estabilizadas, numa realidade muito pouco 
provável.. 

Assim, “..há uma espécie de empurra- empurra entre pais e escola: a escola diz que 
os pais não cumprem sua parte (educar/participar) e os pais dizem que a escola não faz o 
que deveria fazer (educar/ensinar).” 

Raramente é colocada a função primordial da escola na tarefa de ensinar a ler e 
escrever a qualquer aluno, de qualquer origem familiar ou social, mesmo para aqueles que 
lá se encontram por causa do caráter compulsório da educação. 

Sendo as capacidades de leitura e escrita o foco dominante do sucesso escolar, 
atenção especifica teria que ser dada ao papel das bibliotecas – ou, de modo mais amplo, 
à disponibilidade de livros e outros materiais de aprendizagem.  

A infra-estrutura escolar, seus aspectos físicos e os recursos de que dispõe, podem 
ser indutores de fracasso, dado que a precariedade do prédio escolar é fator relevante para 
a baixa qualidade da educação nele oferecido. Curiosamente, conservação do prédio 
independe da localização ou da rede, pois a grande diferença está na forma com a 
escola é gerida. 

 
A prática docente e a aprendizagem 

 
A rotina do ensino/aprendizagem requer, do profissional, competências para a 

gestão da sala de aula e para gestão do conhecimento, além da competência relacional, 
dada a importância da afetividade no processo ensino/aprendizagem, principalmente nas 
séries iniciais. 

Uma informação advinda da pesquisa, deve servir de alerta a todos os educadores: 
30% dos alunos disseram ter medo do professor e 64,3%, medo do diretor. Esses dados 
denotam a falta de confiança e, logicamente, o afastamento entre os atores que, diária e 
obrigatoriamente, devem compartilhar o espaço escolar.  

A auto-avaliação profissional sobre posturas e conceitos, deve acontecer 
continuamente, sobre todos os aspectos da rotina da sala de aula. O fato a seguir, ilustra 
essa necessidade. 

Um dos itens que permite ao aluno ter sucesso, e que está inteiramente sob o 
domínio do professor, é a realização da lição de casa. Sobre ela, 87,2% dos professores 
disseram que os alunos poderiam fazê-la sem ajuda de outras pessoas, mas acontece que 
somente 40% dos alunos afirmaram que os deveres são fáceis, e 70,4% da amostra 
disseram que alguém os ajuda a fazer a lição. 
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Outra constatação derruba a posição docente quanto à culpa da família, já que os 
alunos revelaram buscar a ajuda justamente em casa para cumprir a tarefa dada pelo 
professor. E a escola ainda convoca os pais quando a tarefa não é realizada pelo filho, 
apesar da propalada limitação e ausência que lhes atribuem. 

As respostas dos entrevistados evidenciaram que o objetivo é, pura e 
simplesmente, fazer a tarefa, pois ela não é suporte de uma atividade intelectual. O que 
importa é que o trabalho seja feito, nesta e em outras atividades escolares. Os alunos se 
preocupam com o “fazer”, e o “entender” simplesmente permite que façam. Entender é, 
então, um meio e não um fim do ensino/aprendizagem. 

A única tarefa utilizada com freqüência, e que não requer ajuda, é a cópia, 
justificada pela ausência de livros didáticos e outros materiais. O uso excessivo de cópias 
anula a sua finalidade pedagógica. 

A experiência no magistério, e não o grau de formação do professor apresentou-se 
como relevante para a qualidade do ensino, embora esta seja negativamente afetada pela 
alta rotatividade dos professores (mais de 1/4 das turmas pesquisadas viram os 
professores serem substituídos por outros durante o ano letivo). 

Escolas situadas acima da média têm menor rotatividade de professores, ou seja, 
são as escolas onde quase a metade do corpo docente (44,5%) faz parte de seus quadros 
há mais de cinco anos. 

Quanto à experiência dos diretores, é o grupo que apresenta o maior percentual de 
indivíduos com menos de cinco anos de experiência e também o de percentuais nas faixas 
etárias mais altas, ou seja, apesar de mais idosos são os que têm menor experiência. É 
importante atentar para o fato que a gestão de uma escola visa, em principio, criar as 
condições e os meios para que professores e técnicos possam desenvolver suas 
atividades adequadamente. 

 
O diretor pode e deve 
 

Ao longo de sua história. a educação no Brasil não se constituiu em prioridade 
nacional, e os problemas sempre foram enfrentados com ações pontuais limitadas por 
financiamentos esporádicos, dependentes de determinações externas às unidades 
escolares e às redes de ensino. 

O papel dos profissionais da educação, nesse contexto, foi o de ser receptores e 
executores dessas ações dispersas, cambiáveis a cada troca de gestão que, embora na 
maioria das vezes tenham sido denominadas como políticas públicas, na realidade sempre 
foram ações desarticuladas, desprovidas de processo e continuidade. 

Na ultima década do século XX desenvolveu-se a proposta nacional para que toda 
criança fosse colocada na escola. O resultado foi positivo e a cobertura beira os 97% da 
faixa entre 7 e 14 anos de idade. Embora ainda tenhamos cerca de 3% fora do sistema 
formal de educação, que requer esforço de toda a sociedade para superá-lo, o momento é 
de deslocar tempo, energia e recursos para garantir a qualidade, até então abandonada. 

O Brasil precisa completar a universalização do Ensino Fundamental, garantir sua 
expansão para os extremos: Ensino Médio e Educação Infantil, e expandir o Ensino 
Superior. Isso, sem esquecer a alfabetização de adultos e os investimentos em pesquisa e 
na pós-graduação. 

Cada cidadão deve se perguntar de que modo pode contribuir para a 
implementação das ações necessárias a essa política de inclusão social, via educação de 
qualidade. O diretor de escola, onde de fato acontece a aprendizagem tem para si a 
seguinte indagação:  

O que a gestão escolar pode fazer para superar as ameaças e transformá-las em 
oportunidades de sucesso? 

Uma frase extraída do relatório deve pautar o trabalho do diretor de escola: “O foco 
da gestão deve ser o aluno. Em torno dele devem girar os meios.” 
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O caminho a ser percorrido deve ter, como ponto de partida e de chegada, o aluno. 
Se o centro da escola é o aluno, a visão dos profissionais não pode ser cartorial. O mais 
importante é que a escola se desenvolva em torno do pilar “aprender a ser”. 

A gestão escolar não pode se perder em discussões e em buscar soluções para 
conseqüências, como por exemplo, indisciplina, jornada escolar, regime de trabalho dos 
professores, formação continuada de professores, responsabilidade das famílias, etc., ao 
invés de centrar-se nas causas. 

A partir dos indicadores de sucesso, citado no inicio deste texto, é possível traçar 
um roteiro de trabalho que otimize as decisões e as ações de gestão: 

 
1. cumprimento das 800 horas mínimas de aula 

Educação envolve dois tipos de tempo: o objetivo, previsto em lei, e o subjetivo, 
próprio da relação de sujeitos no processo ensino/aprendizagem. Nenhum dos dois deve 
ser visto com olhar burocrático, mas sim como espaços constitutivos da construção do 
conhecimento e do individuo. 

Cabe ao diretor de escola garantir que ambos aconteçam. 
No primeiro caso, é preciso permitir à equipe apropriar-se do calendário e 

comprometer-se conscientemente com sua realização. Isso se dá a partir da construção da 
Proposta Pedagógica e dos Planos de Trabalho e de Ensino de cada educador. 

No segundo caso, é necessário garantir que as avaliações aconteçam diariamente; 
que os diferentes instrumentos utilizados sejam devidamente registrados e utilizados como 
base nas reuniões de planejamento, pois é nestas que se constrói o plano de reforço, seja 
para acontecer no horário de aula, com atividades diversificadas, seja para horário extra-
classe. 

Acompanhar a atuação do coordenador pedagógico e a realização de reuniões 
sistemáticas de planejamento, é também uma das funções do diretor de escola. 

Problemas de infra-estrutura que comprometem o cumprimento da jornada legal, e 
falta de recursos materiais, que afetem a qualidade do trabalho docente, como ausência de 
livros de literatura em salas de aula, podem ser resolvidos com verbas recebidas 
regularmente. Caso isso não seja possível, é preciso acionar a SE com rapidez. 

 
2. freqüência de professor e alunos 

“Alguém bem sucedido é aquele que extrai prazer daquilo que faz” 
 
Nenhum professor será bem-sucedido: 1) com elevado número de alunos que “não 

aprendem” e são reprovados, 2) em escolas onde grupos de pessoas não conseguem 
formar equipes, 3) onde as lideranças são frágeis e os ambientes, degradados fisicamente. 
Essa situação somente servirá para promover o desânimo, aumentar a infreqüência e 
ampliar o número de licenças médicas. E, por fim, provocar o insucesso e o conseqüente 
afastamento do aluno. 

A freqüência do aluno e o comprometimento da família com sua presença são 
diretamente proporcionais à sua aprendizagem e realização pessoal. 

O aluno capaz de transitar do estado de não-domínio de um saber para o de 
domínio, é bem-sucedido, e está mobilizado mais fortemente para aprender. É missão da 
escola estimular a aquisição do saber e o domínio das competências que permitem o 
desenvolvimento do aprender a aprender. 

Alunos bem-sucedidos: 
 vão às aulas com vontade 
 não abandonam a escola 
 não apresentam problemas comportamentais 

 
3. aprendizagem nas séries iniciais com ênfase para  a alfabetização aos sete anos 

É fundamental que os educadores atentem para as necessidades de aprendizagem 
das crianças, principalmente para o tempo individual que cada um precisa para 
desenvolver suas competências.  
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Saiba que toda criança aprende, desde que se lhe garanta as condições 
necessárias. 

A aprendizagem e o ensino não acontecem por osmose, de maneira espontânea. 
Elas demandam grandes investimentos de tempo e de crença, numa relação de mútua 
confiança. 

Não basta que essa confiança se estabeleça entre professor e aluno, é preciso que 
exista entre coordenador pedagógico e professor, entre diretor e equipe e entre escola e 
famílias, numa espécie de corrente do “bem”.  

A qualidade da aprendizagem somente acontecerá, e será duradoura, se a 
educação for vista de maneira processual, através de ações integradas e cumulativas, 
desenvolvidas por profissionais conscientes de sua função, que assumam sua parcela de 
responsabilidade no sucesso ou no fracasso. 

Cabe ao diretor de escola zelar pelos valores e informações transmitidos aos 
alunos, saber se os profissionais são competentes e bem formados, e se as aulas 
transcorrem segundo a Proposta Pedagógica e os Planos de Ensino. 

Não é possível manter alunos atentos em aulas sem planejamento ou planejadas 
sem compromisso com a aprendizagem. Se o professor não conhece o nível de 
conhecimento dos alunos, não sabe aquilatar o quanto e o quê ensinar, obviamente as 
aulas acabam se pautando pelo livro didático em atividades sem atrativo, como cópias, por 
exemplo. 

O trabalho de forma planejada, seja em diagnósticos, seja no acompanhamento 
diário e de forma coletiva, possibilita conhecer as dificuldades dos profissionais e, 
consequentemente, organizar ações de enfrentamento e superação. Como conseqüência, 
tem-se a ampliação dos índices de aproveitamento, da proficiência dos alunos, da 
qualificação dos profissionais, e inversamente, a diminuição dos índices de reprovação por 
desempenho e por falta, e das ocorrências disciplinares. 

O crescimento da eficiência da educação reduz a distorção idade/série, e a 
possibilidade do aluno abandonar a escola, pois alunos com atraso escolar acumulado 
estão sujeitos a uma probabilidade 1,6 vezes maior de se verem compelidos a “ajudar nas 
tarefas familiares” e/ou “trabalhar fora de casa” do que seus colegas com melhor histórico 
de percurso escolar. 

Lembre-se: fracasso escolar não se resolve com promoção automática, e não se 
supera com reprovação. A única solução eficiente é a garantia da aprendizagem através de 
propostas efetivas, eficazes e eficientes, começando  pela alfabetização e se estendendo 
por todo o Ensino Fundamental. 
 
Conclusão 
 

Quando os diretores de escola foram perguntados sobre o que faz um “bom diretor”, 
a opção que recebeu a grande maioria das respostas foi “ser democrático na tomada de 
decisões”, seguida por “conhecer as regras da administração escolar e aplicá-las” e por 
“sempre estar reciclando seus conhecimentos”. “Ser o líder da equipe que trabalha na 
escola” ficou em 4º lugar. 

Esse fato requer reflexão, pois o termo “democrático” pode ser lido de várias 
formas, desde fazer a vontade da maioria, até ceder a interesses corporativos ou de grupos 
privilegiados. 

Para que uma decisão seja tomada, é fundamental conhecer o mérito da questão, e 
para que uma decisão seja acatada e executada, é preciso haver liderança. Diretor sem 
competência técnica e sem liderança não pode ser chamado de diretor. Ele será sempre 
um burocrata, incapaz de levar a equipe a trabalhar de forma organizada em busca de um 
mesmo fim, no contexto de uma rede de auxílio mútuo. 

 
 
Sugestões para auto-questionamento: 
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1. A unidade que dirijo está mais para o sucesso ou para o fracasso? 
2. Quem é apontado como responsável pelos resultados que ela apresenta? 
3. A infra-estrutura da escola pode garantir o sucesso da aprendizagem? 
4. E a prática do corpo docente e dos coordenadores pedagógicos? 
5. Sou respeitado, ou temido, pelo corpo docente e discente? 

 
 
 

Para ampliar a discussão, sugere-se a retomada dos textos do FOCO-IAS 
Diretores: 02 e 05/2005; 03, 04 e 05/2006. 

 
O relatório da Unesco pode ser acessado pelo endereço abaixo, apresenta vasta 

bibliografia sobre os temas abordados.  
  
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151253POR.pdf 
 

 
 
 

Equipe da Educação Formal 
Instituto Ayrton Senna 

Setembro/2007 
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Anexo 5 - Capacitação para gestores (Texto 06/07) 
 

Texto 06/07 
 
Diretor de escola: articulador de equipes e soluções. 
 

O FOCO-IAS-Diretor 2007 pautou-se pelos temas solicitados ao final de 2006 sem, 
contudo, retirar o aluno do centro das ações educacionais, razão da existência escolar. 
Nessa linha, os textos foram articulados entre si pelas responsabilidades do diretor nos 
vários papéis impostos pela sua função de gerente de processos e pessoas. 

A partir do cenário macro, Brasil, propôs-se ao diretor que voltasse seu olhar para o 
cenário micro, a unidade escolar, e ampliasse seus conhecimentos sobre sua realidade, 
fortalecesse sua liderança e aceitasse o desafio da superação das barreiras que impedem 
o sucesso.  

Conhecer o potencial dos recursos disponíveis, humanos, materiais ou financeiros, 
é o primeiro passo. Estabelecer planos e metas é o passo seguinte. Mas nada disso terá 
valor se ele, então, não conseguir que as coisas certas sejam feitas. 

Mas como fazer com que isso aconteça, levando-se em conta a grande e variada 
demanda que acomete o diretor diariamente? Como administrar a diversidade de 
personalidades, de formações humana e profissional, de convicções e experiências que 
compõem a equipe? 

Gerir uma escola implica ser pressionado pelas famílias que lhe confiam os filhos, 
pela SME* que lhe faz cobranças de diversas ordens, pelos profissionais de sua equipe 
que lhe requisitam melhorias no ambiente de trabalho e, também, por suas próprias 
necessidades.  

Isso tudo obriga-o a conviver com: 
 demandas não esperadas 
 falta de tempo para cumprir com suas atribuições 
 dependência de outras pessoas sob sua liderança ou que sejam seus 

superiores 
e o sucesso acontecerá, desde que consiga: 

 estabelecer rotinas 
 otimizar o tempo e  
 otimizar as competências de cada membro da equipe. 

 
Estabelecer rotinas 

 
A rotina de um diretor de escola envolve trabalho físico e mental para que dê conta 

de atendimentos coletivos e individualizados, reuniões internas e externas, relatórios 
informativos e de prestação de contas, respostas a consultas “de cima” e “de baixo”, e 
muitas, mas muitas outras decisões. Além, é claro, de boa dose do tripé: diplomacia, 
psicologia e paciência para administrar situações delicadas e impensáveis. 

É comum ouvir-se expressões, como: “hoje foi um dia atípico”, “mato um leão por 
dia”, “já vi esse filme antes”, “a mesma coisa do mês - ou do ano - passado”, ou ainda “Ah, 
não! De novo?”.  

Demandas e crises inesperadas exigem ações imediatas e específicas, mas 
emergência que se repete de forma cíclica, deixa de ser uma emergência e passa a ser 
uma espécie de “tragédia anunciada” que deveria ter sido prevista e, portanto, evitada.  

Compete ao diretor estabelecer padrões para administrar essas situações, através 
de: 

a. Diagnóstico da crise: acreditar que o problema é conseqüência e não causa. Isso 
lhe permite aprofundar a investigação e aproximar-se de sua origem, além de 
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escutar e analisar, de forma neutra, as explicações dos profissionais envolvidos 
e/ou afetados pelo problema. 

 
b. Escolha de caminhos: os profissionais participantes da crise devem ser 

convidados a fazer parte da busca da solução, pois envolvimento implica em 
comprometimento. Não desprezar nenhuma alternativa de antemão, olhar 
primeiro para as mais simples e antever sua operacionalização, antes de se 
decidir, já que o custo da execução pode pôr abaixo boas idéias.  

 
c. Tomada de decisão: os processos de identificação e de busca de solução são 

coletivos, mas a decisão é exclusivamente do diretor. Ela é intransferível. Passar 
para outro as próprias responsabilidades, significa “abrir mão” da liderança e, é 
perfeitamente possível, que sua presença se mostre supérflua. 

 
d. Sistematização da solução: não existe receita para se organizar boas práticas. O 

importante é que elas respondam às necessidades da escola, de alunos, famílias 
e profissionais, e evitem desgastes e perda de tempo. A sistematização envolve 
pessoas (quem faz), normas (quando fazer), formulários (como fazer) e 
acompanhamento (verificação e ajustes). 

 
e. Comunicação: uma vez definidas as estratégias, cumpre informar a todos os que, 

direta ou indiretamente, delas deverão participar. Ninguém pode ser esquecido 
ou, o que é pior, ser mal informado. A clareza e objetividade das informações 
contribuirão para a qualidade do resultado. A seleção sobre o quê, para quem, 
quando e como uma informação deve ser dada, requer do diretor sensibilidade e, 
acima de tudo, profissionalismo. De nada valerá o processo anterior se o fluxo 
das informações relativas à intervenção não acontecer a contento. 

 
Estabelecer regras de conduta confere segurança e autonomia aos profissionais, 

evita tratamentos desiguais, e libera tempo do diretor para atuar em ações mais 
estratégicas. 
 
Otimizar o tempo 

 
O trabalho do diretor é de natureza intelectual. Consome tempo para processar 

informações, estabelecer critérios, elaborar análises e sínteses, antes de tornar pública 
uma decisão. Sem contar o tempo que precisa para entender e administrar pessoas, 
conforme o tamanho da equipe. 

Vários “tempos” devem ser equacionados no seu dia-a-dia: o da aprendizagem dos 
alunos, o do crescimento profissional e da integração da equipe, o do envolvimento das 
comunidades externas e do próprio crescimento profissional. Isso tudo num “espaço de 
tempo” de, no mínimo, 800 horas distribuídas por 200 dias letivos. 

A questão do tempo, e sua otimização, são altamente relevantes para o sucesso da 
empreitada, principalmente porque ele é limitado, não pode ser estocado e nem transferido 
a ninguém, como também não está à venda.  

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação do MEC, ao adotar o IDEB 
como termômetro da qualidade educacional, desafiou cada unidade escolar a vencer, no 
menor tempo possível, com prazo máximo até 2022, a “distância” entre seus atuais 
resultados e o valor mínimo ideal (6). 

Por isso, é importante ao sucesso do diretor, saber como o seu tempo é gasto e 
como poderia ser melhor empregado, para garantir os resultados estipulados na Proposta 
Pedagógica e no Plano de Metas, definidos pela sua equipe. 

É importante que o diretor adote algumas medidas: 
a. Descobrir em quais atividades seu tempo é empregado: fazer uma relação das 

atividades realizadas e do tempo que cada uma demandou, e começar a 
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perguntar-se se foram essenciais ao bom funcionamento da unidade e o que 
aconteceria se não tivessem sido realizadas, ou se o fossem em outro momento. 
Caso a resposta seja “não aconteceria nada”, a atividade deve ser excluída. O 
registro permite atribuir valores aos compromissos e identificar o que é sua 
responsabilidade de fato. 

 
b. Descobrir se suas atividades promovem o bom rendimento da equipe: muitas 

atividades podem se revelar importantes para o diretor, mas não são 
significativas para o rendimento da equipe. É importante saber o que os seus 
profissionais esperam e precisam que ele faça para promover o sucesso. 

 
c. Identificar as atribuições de rotina: o diretor deve ter clareza sobre o que a SME 

espera dele, pois sua vida funcional faz a ponte entre a opção por uma 
determinada política educacional e a sua execução. Os rumos educacionais são 
decisões políticas do prefeito, geralmente tomadas junto ao secretário de 
educação, como resposta às demandas de setores ou de pressões locais, 
expressas no Programa de Ensino e quantificadas no Plano de Metas da SME. 
Em relação à execução, há o trabalho em sala de aula, fruto de planejamentos 
coletivos, pautados na política definida, expressa na Proposta Pedagógica, no 
Plano de Metas da unidade e nos Planos de Ensino e ação dos professores e 
demais membros da equipe escolar. 
Esses instrumentos não se concretizam por si só. Eles exigem muito trabalho de 
todos os profissionais, mas, fundamentalmente, é a partir da ação gestora, 
focada em resultados que reside a chance de sucesso coletivo. É preciso que se 
cuide da infra-estrutura física da unidade escolar - rotinas no recebimento de 
verbas e na prestação de contas - e dos recursos humanos compatíveis com as 
necessidades - rotinas para preenchimento de cargos e acompanhamento da 
vida funcional de professores e demais funcionários -. São rotinas que garantem 
a “rotina primeira” do diretor, aquela que dá sentido às demais, que é o 
acompanhamento da aprendizagem. Fazem parte dela: visita a salas de aula e à 
biblioteca, presença às reuniões de planejamento e de pais.  
Outras duas rotinas precisam ser cuidadas: a visita dos superintendentes e a 
presença do diretor às reuniões na SME, duas ótimas oportunidades para o 
diretor expor dificuldades e otimizar os trabalhos da SME e da UE. A 
identificação das rotinas certamente trará a identificação de sua periodicidade e 
facilitará a organização do diretor. 
 

d. Organizar a agenda: realizados os passos anteriores, é hora de organizar a 
agenda, de maneira a garantir o tempo necessário para cada atividade, em 
respeito às suas prioridades e significâncias. É importante identificar o quanto de 
tempo cada uma exige e procurar garantir que ele lhe seja reservado de uma só 
vez. Por exemplo, quanto tempo é preciso para que uma prestação de contas 
seja feita? Se forem necessárias três horas, é importante dedicar-lhe isso de uma 
só vez, pois o tempo fracionado implica em tempo além do necessário. Quanto 
tempo é preciso reservar para visitar as turmas e acompanhar sua aprendizagem, 
inclusive para ouvir a leitura dos alunos? Quanto é preciso reservar para as 
reuniões pedagógicas ou para ouvir professores, funcionários ou famílias 
individualmente? Não basta compor a agenda, é preciso respeitá-la, embora 
ninguém esteja imune a emergências e alterações de última hora. 
Prestações de conta não feitas ou fora de prazo comprometem novo 
recebimento financeiro, envio da freqüência de professores e funcionários fora 
de prazo comprometem os salários, avaliações do processo de aprendizagem 
não aplicadas comprometem as possíveis intervenções de superação, reuniões 
de planejamento não realizadas comprometem o apoio ao professor e, 
conseqüentemente, o sucesso do aluno, e assim por diante. 
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É preciso que a agenda seja periodicamente avaliada e adequada, pois pode 
haver problemas de diversas ordens para serem superados, tais como: volume 
de trabalho incompatível com o tamanho da equipe; reuniões carentes de 
direcionamento e objetividade; dispersão das responsabilidades e falhas no 
fluxo das informações. 
 

e. Organizar a “mesa”: Selecionar, dentre atividades, informações e papéis, o que é 
importante e deve ser mantido e o que é preciso ser descartado. Organizar, 
demanda muito menos tempo quando se transforma em hábito, e a ela se 
dedique alguns minutos por dia. Escolher o melhor horário para se organizar e 
não deixar compromissos, papéis e decisões se acumularem. 
A organização deve influenciar todo o ambiente, e se espalhar para todos os 
departamentos da unidade. É muito comum encontrar-se secretarias e pessoas 
atoladas em trabalho, movendo-se entre papéis e móveis entulhados, em 
ambientes desagradáveis e nada aconchegantes. Mas também, felizmente em 
número bem maior, há os espaços extremamente acolhedores, com plantas, 
cortinas e pisos brilhando, com pessoas atentas também para com sua própria 
aparência. Nesses casos, as pessoas pensam o ambiente coletivo com o 
mesmo carinho que dispensam ao seu espaço pessoal. 
Atitudes repletas de valores, muitas vezes pequenas, contribuem para o bom 
andamento da aprendizagem. 

 
Otimizar as competências de cada membro da equipe 
 

Uma vez consciente das próprias funções, e da rotina escolar, o diretor tem 
elementos para dotar a escola dos recursos humanos que permitirão a promoção do 
desenvolvimento integral dos alunos, desde que:  

 Garanta o foco do trabalho 
 Conheça o perfil dos componentes da equipe 
 Promova o profissionalismo e o comprometimento 
 Propicie a ampliação de conhecimentos e 
 Crie clima de “complementaridade” entre os componentes. 

 
Mas, como fazer isso? 
a. Identificar as atribuições que poderiam ser feitas por uma pessoa da equipe: cada 

profissional tem responsabilidades para fazer o próprio trabalho. Se alguém 
precisa passar uma tarefa para outro ou se precisa desempenhar a função de 
outrem, há algo errado. 
Rever funções e tarefas faz parte da ação gerencial e certamente aumentará a 
eficiência da equipe. Para isso é preciso que as pessoas não se sintam 
ameaçadas ou insubstituíveis, já que é natural as pessoas superestimarem suas 
ações.  

 
b. Verificar se a função exigida é realmente necessária, e se é compatível com as 

possibilidades dos ocupantes: em todas as profissões é fundamental que o 
campo afetivo seja cuidado e que as relações interpessoais sejam positivas, mas 
em educação seu peso é maior, pois trata-se de “desenvolver gente”. Pessoas 
que não exercem empatia mútua terão e darão problemas ao diretor, mas este 
não pode se deixar levar por desencontros de egos.  
Cargos e funções devem ser preenchidos de forma objetiva, com foco na tarefa 
a ser desempenhada, e as pessoas, quando chegam, dificilmente estão prontas. 
Elas precisam de um tempo para se desenvolver, e devem tê-lo, desde que 
estejam motivadas. 
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Se o trabalho de determinada pessoa não satisfaz, é preciso analisar se o 
problema está nela ou na função exercida. Neste caso, ela deve ser 
reestruturada.  
Toda função “pede” um perfil apropriado. Deve-se perguntar ao candidato sobre 
como ele se vê naquela tarefa e o que espera dela.  

 
c. Descobrir sempre no que o profissional é bom: ninguém é totalmente bom nem 

totalmente mau, e nem está plenamente apto para qualquer tarefa. É preciso que 
o diretor tenha sensibilidade suficiente para otimizar as “forças” e superar as 
debilidades dos componentes da equipe, mesmo que tenha que promover 
alterações. Sempre alguém será bom em algo. 
Estar consciente disso permite exigir que, uma vez designada, a pessoa faça 
bem o que lhe compete. Exigir não significa ser autoritário, mas sim liderar de 
forma comprometida e presente. 
Desafios medíocres provocam resultados e envolvimentos medíocres. Uma 
tarefa que não demanda avanços é desanimadora e frustrante. 
É através da observação que se identifica o que a pessoa faz bem, e o que é 
preciso para que ela desenvolva e aprenda a “dar” o melhor de si. 

 
d. Garantir a infra-estrutura necessária: não é possível exigir qualidade dos 

funcionários, se não lhes é dada qualidade no ambiente de trabalho. Isso significa 
espaço cuidado e limpo, com os recursos necessários, humanos ou materiais. 
Outro elemento importante para a equipe é a proximidade do diretor, pois é ele 
quem, ao conhecer as demandas, pode providenciar atendimento na unidade, 
junto à SME. 

 
e. Garantir que todos tenham planos de trabalho e agendas: o planejamento é a 

alma das realizações. Ao fazê-lo, é possível identificar ameaças e transformá-las 
em oportunidades. É importante que todos se sintam educadores, e ajam como 
tal, de forma a contribuir para o desenvolvimento dos alunos e da equipe. 
Improvisos são amigos da desorganização.  
Merendeira que não sabe qual será o cardápio da semana; secretário de escola 
que não tenha agendado os compromissos para com a comunidade escolar e 
extra-escolar; professor que não planeja sua aula e coordenador que chega à 
reunião sem tê-la preparado, são profissionais que devem contar, certamente, 
com muita sorte para obter algum sucesso.  
Todos os planejamentos devem partir da Proposta Pedagógica, e o mesmo 
ponto de chegada: atingir as metas previstas coletivamente. 

 
f. Dar apoio a quem precisar, na medida de suas necessidades: à semelhança do 

líder servidor, o bom diretor deve descobrir: o que cada membro da equipe 
pensa; como vê o próprio desempenho e o dos demais, aí incluído o diretor; 
como se sente no processo e o que precisa para que sua contribuição seja 
efetiva para a consecução dos objetivos institucionais. 
Segundo John Kotter, autor de Liderando Mudanças: “Modificar o 
comportamento das pessoas é menos uma questão de oferecer a elas uma 
análise que influencie a maneira como elas pensam do que ajudá-las a ver uma 
verdade que influencie suas emoções.” 
“Tanto o raciocínio quanto as emoções são essenciais e ambos são 
encontrados nas organizações bem sucedidas; mas o coração da mudança está 
em nossas emoções. O fluxo perceber-sentir-mudar é mais poderoso que 
analisar-pensar-mudar.” 
Simplesmente escutar, falar bom dia, sorrir, perguntar o que a pessoa pensa a 
respeito de determinado assunto ou qual sugestão tem a dar, pode ser a mola 
propulsora de grandes mudanças pessoais. 
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g. Garantir que o grupo seja uma equipe: a diversidade de conhecimentos e de 

personalidades caracteriza uma boa equipe. Essa diversidade enriquecerá o 
trabalho de todos e permitirá chegar a resultados positivos. Daí a importância de 
unir as pessoas e possibilitar que trabalhem de forma complementar e solidária. 
Emoções e sentimentos estarão presentes em todos os momentos, seja no nível 
coletivo seja no individual, mas serão estes que impactarão positiva ou 
negativamente os primeiros.  
É importante que o gerente observe pessoa a pessoa, pois cada uma quer 
participar das ações de planejamento e execução, e precisa ter a oportunidade 
de ser parte da solução. No início do processo, a adesão poderá ser pequena, 
mas, à medida que se percebam o “clima” de respeito e camaradagem, criado 
pelo diretor, e seus resultados positivos, os demais profissionais se 
transformarão em membros da equipe. 
O sucesso é estratégico para elevar a auto-estima de todos. Portanto, é 
importante começar com as dificuldades significativas e que permitam vitórias, 
para, gradativamente, serem enfrentadas as mais difíceis. O diretor pode 
conduzir as pessoas a romperem o limite de seus próprios conhecimentos, e a 
darem maior importância ao conjunto.  
Equipes bem lideradas sabem como decidir se determinada questão, por 
exemplo, deve ser resolvida pelo consenso, pelo voto da maioria ou por uma 
minoria apaixonada pela coisa. E aprenderão a trabalhar em conjunto. Isso 
significa trabalhar na comunicabilidade lateral. 
Quando o desempenho do líder é elevado, a média da equipe certamente 
também o será. 
 

Ação do Diretor  
 

A escola precisa garantir desempenho em três grandes aspectos: resultados; 
construção de valores e desenvolvimento de pessoas. 

É importante que o diretor se coloque no lugar do aluno e dos profissionais da 
equipe, e pergunte: “Com o que posso contribuir?” Ao se fazer a pergunta, e conduzir os 
demais a também se fazerem o mesmo questionamento, o diretor terá aberto o espaço ao 
sucesso de todos, inclusive o seu. 

Isso acontece porque: 
 A pergunta representa o estabelecimento de diálogo. 
 Define o trabalho em equipe. 
 Comprometerá a todos na melhoria e ampliação de suas competências e 

habilidades. 
 

As pessoas, em geral, crescem em função das exigências que fazem a si próprias. 
Mas também em função dos encaminhamentos que fazem a seus superiores, quando a 
eles se reportam ao atingirem os limites da própria atuação. 

A SME será atuante e co-responsável, na medida em que for demandada pelo 
diretor, de forma profissional e objetiva. A relação diretor/SME replica a relação diretor/UE, 
pois ele faz parte da equipe da secretaria. 

Portanto, a atitude correta do diretor é deixar de lado a declaração: “alguém não me 
deixa fazer nada” ou, “eu não tenho condições de fazer”, e indicar aos superiores em que 
eles podem colaborar para seu sucesso. Essa postura supera limitações.  

Para que o diretor possa otimizar suas ações e as da SME, sua presença e a do 
superintendente, e cumprir com as funções pelas quais são remunerados, é preciso ter 
sempre em mãos relatórios e informações objetivas e atualizadas. 

A pressa é de todos, pois o ano letivo é curto: intervenções não podem esperar, 
decisões não podem demorar e ações não podem ficar para depois. Mesmo que as 
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prioridades tenham sido estabelecidas, esta é apenas metade da batalha, talvez a mais 
fácil. Fazê-las acontecer requer coragem e determinação. 

 
Conclusão  
 

É preciso que o diretor se pergunte diariamente: “O que posso fazer hoje para 
tornar melhor o meu amanhã?”  

Alguns cuidados para que o diretor se sinta “energizado”:  
 Aceitar que o mundo (incluindo pessoas e instituições) não é perfeito e que o 

perfeccionismo dificulta ceder espaço e poder. Aceitar a imperfeição, mas 
trabalhar pelo melhor, geralmente conduz para o esperado. 

 Manter hábitos saudáveis. 
 Selecionar e agendar as informações importantes, porque não é possível 

lembrar-se de tudo. 
 Descartar o estresse derivado das coisas que escapam do controle pessoal.  
 Projetar a vida desejada para daqui a dez anos e planejar o caminho, com 

pausas regulares para avaliação. Tomar “fôlego” para continuar a jornada. 
 Aproximar-se das pessoas através de um simples bom dia, de encontros 

como café da manhã ou almoços para ouvir opiniões. Manter sempre o bom 
humor. 

 Dedicar tempo às coisas de que mais gostar. Ampliar e diversificar as 
atividades. 

 Assinalar o melhor e o que poderia ser melhor no dia: listar, ao final do dia, 
duas ou três coisas agradáveis, e coisas que devem ser melhoradas da 
próxima vez. 

 Brincar, mesmo que as brincadeiras pareçam infantis.  
 
E, por último, não esquecer que é sabedoria admitir que sempre haverá algo para 

se aprender. 
 
 

Equipe da Educação Formal 
Instituto Ayrton Senna 

Outubro/2007 
 
 
 
 
 



126 

 
 
 
Referência Bibliográfica 
 
1. Billingtom, Jim. Insights atemporais sobre a maneira de administrar o tempo.Jim 
Billington. In Assumindo o controle do seu tempo / Harvard Business School Press. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2007 
 
2. Drucker, Peter F. O gerente eficaz. Rio de Janeiro, L.T.C. S.A, 1990 
 
3. Gerando envolvimento na equipe/ Harvard Business School Press. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2007 
 
4. Hoffman, Constantine von. Organize-se In Assumindo o controle do seu tempo / Harvard 
Business School Press. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007 
 
5. McFarland, Jennifer. Um conselho aos líderes em novos cargos. In Assumindo o controle 
do seu tempo / Harvard Business School Press. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007 
 
6. Michelman, Paul. Quais deverão ser os projetos prioritários? In Assumindo o controle do 
seu tempo / Harvard Business School Press. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007 
 
7. Raffoni, Melissa. Certifique-se de estar investindo o seu tempo nas coisas certas. In 
Assumindo o controle do seu tempo / Harvard Business School Press. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2007 
 
8. Stauffer, David. Intensifique sua capacidade – algumas idéias para aumentar a 
produtividade pessoal. In Assumindo o controle do seu tempo / Harvard Business School 
Press. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007 
 
9. Thomas, Robert J e Bennis Warren. Liderança acelerada. In Assumindo o controle do 
seu tempo / Harvard Business School Press. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007 
 



                                                                                                                                                                             

 

Anexo 6 - Plano Anual de Trabalho - 2005 
Rede Vencer 

Plano Anual de Trabalho – 2005 
 

Município: CARUARU - PE Secretário (a) de Educação: MARIA IVANIA ALMEIDA GOMES PORTO 
 

1ª Meta: Cumprir os 200 dias letivos e as 800 horas de trabalho pedagógico. 
 

Ações Prazo Responsável 
a) Monitoramento da freqüência do aluno e professor, através do acompanhamento mensal; 14 de fevereiro a 30 de 

dezembro de 2005 COORDENADOR DA REDE 

b) Sensibilizar toda a comunidade escolar, através de reuniões sistemáticas, no 
cumprimento efetivo dos 200 dias letivos, com qualidade; SEMESTRAL Welson Costa 

 
2ª Meta: Elevar o índice de aprovação dos alunos de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental de 75% para 80%. 
(Considerar o resultado final do ano anterior). 
 

Ações Prazo Responsável 
a) Assegurar assessoria direta às escolas que apresentam o mais baixo desempenho 14 de fevereiro a 30 de 

dezembro de 2005 
COORDENADOR DE 
CLASSES REGULARES 

b) Expandir a metodologia da Escola Ativa para todas as turmas multisseriadas do Espaço 
Rural; 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 Eliana Tabosa 

c) revitalização dos Conselhos de Classe; 14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005  

d) oportunizar a formação continuada aos professores de 1ª a 4ª série do Ensino 
Fundamental, nas disciplinas críticas – Português e Matemática  

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005  

 



                                                                                                                                                                             

 

3ª Meta: Elevar o índice de aprovação de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental de 70.% para 75%. 
(Considerar o resultado final do ano anterior). 

 
Ações Prazo Responsável 

a) Assegurar assessoria direta às escolas que apresentam o mais baixo desempenho 14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 

COORDENADOR DE 
CLASSES 
REGULARES 

b) Revitalização dos Conselhos de Classe; 14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 Eliana Tabosa 

d) Oportunizar a formação continuada aos professores de 5ª a 8ª série do Ensino 
Fundamental, nas disciplinas críticas – Português e Matemática 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005  

 
4ª Meta: Elevar o índice de alunos alfabetizados ao final da 1ª série/ciclo de 62%  para 70 %  
(Considerar o resultado final do ano anterior). 

 
Ações Prazo Responsável 

a) Expansão do atendimento da Educação Infantil; 14 a 28 de fevereiro 
COORDENADOR DE 
CLASSES 
REGULARES 

b) Implantar a metodologia utilizada no Programa “Se Liga”, na primeira série do 
ensino Fundamental; 14 a 28 de fevereiro Eliana Tabosa 

c)Implantação do Projeto “Pra Ler”, em parceria com o Ministério da Educação 04 de julho a 30 de 
dezembro de 2005  

d) Criar ou reformar os serviços aos alunos com dificuldades de aprendizagem (leitura 
e escrita) 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005  

e) Capacitar os professores alfabetizadores dentro da proposta metodológica do 
PROFA.  

04 de julho a 30 de 
dezembro de 2005  

 
 



                                                                                                                                                                             

 

5ª Meta: Reduzir de 30% para  20% o índice de alunos defasados de 1ª a 4ª série, alfabetizados e não alfabetizados. 
(Considerar o índice do ano anterior). 

 
Ações Prazo Responsável 

a) Disseminar em toda a Rede Municipal de ensino, turmas dos Programas “Se Liga” 
e “Acelera”, com monitoramento sistemático 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 

COORDENADOR DA 
CORREÇÃO DE FLUXO 
ESCOLAR  

b) Estabelecer “tempos de aprendizagem” em aulas comuns e no contra-turno (aulas 
de reforço) 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 Ilma Oliveira 

c) Promoção de adaptações didáticas formais de sala de aula, através da formação de 
grupos de trabalho, considerando as Zonas de Desenvolvimento Proximal - ZDP 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005  

d) Promoção de adaptações curriculares; 14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005  

e) Promoção de adaptações nas formas de avaliação, a partir de critérios da utilidade, 
viabilidade, ética e precisão 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005  

 
6ª Meta: Garantir o atendimento de 100% dos alunos do ensino fundamental, com 15 anos ou mais, na Educação de Jovens e Adultos.  

 
Ações Prazo Responsável 

a)Realizar Formação continuada de professores para o trabalho na Educação de 
Jovens e Adultos - EJA 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 

COORDENADOR DA 
EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

b) Aquisição de livro didático específico para a EJA MAIO/2005 Ivaneide Albuquerque 

c) Redefinir a metodologia da EJA, atendendo as especificidades da clientela 2º semestre/2005  
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             

 

 

7ª Meta: Estabelecer o índice de freqüência dos alunos de 89,2%. para 80%, visando assegurar a média de 4 faltas/ano/aluno.  

 
Ações Prazo Responsável 
a) Responsabilizar as famílias, através dos pais e encarregados de educação, 
acionando o Conselho Tutelar e Promotoria Pública para o cumprimento da 
freqüência escolar obrigatória estabelecida por lei;  

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 

COORDENADOR DE 
GESTÃO 

b) Promover a comunicação aos pais e encarregados de educação a assiduidade 

dos alunos à escola. 
14 de fevereiro a 30 de 

dezembro de 2005 
Lúcia Rabelo 

 
 

8ª Meta: Elevar o índice de freqüência dos professores de 98,2%. para 80% , visando assegurar a média de 4 faltas/ano/professor.  
 

Ações Prazo Responsável 
a) Intervenção do Departamento Pessoal, através de monitoramento nas escolas do 
Livro de Registro de Ponto; 

14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 

COORDENADOR DE 
GESTÃO 

b) Aplicação dos dispositivos regimentais pertinentes. 14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 

Lúcia Rabelo 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             

 

 
 
9ª Meta: Garantir a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem em 100% das unidades escolares da rede municipal, 
comprovada por avaliação externa do IAS. 
 

Ações Prazo Responsável 
a) Implementar o Conselho Municipal de Educação; 2º semestre / 2005 COORDENADOR DA 

REDE 

b) Fortalecer a política de formação continuada de profissionais de educação; 14 de fevereiro a 30 de 
dezembro de 2005 Welson Costa 

c) Realização de concurso público para o magistério municipal 2º semestre/ 2005  
 
                                       
                   MARIA IVANIA ALMEIDA GOMES PORTO                                           WELSON LUIZ DA COSTA SANTOS 

Secretário(a) Municipal de Educação              Coordenador(a) da Rede Vencer 
 
 
 
 

Data de Revisão das metas 7 e 8  : 10 / 08/ 2005 
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REDE VENCER 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DADOS DO SIASI 

Anexo 7 - Relatório de Acompanhamento Mensal - SIASI 

Município: Caruaru (dados de 21/07) UF:PE Data: 
28/07/2005 

Análise dos dados do SIASI  

Itens 

 
Dados encontrados 

no SIASI 

Orientações para a 
Coordenadora da Rede 

Vencer 
Encaminhamentos: 

Retorno do 
coordenador aos 

Encaminhamentos 
(14/08): 

Cumprimento 
dos  

dias letivos 

No campo Municípios-
dias letivos previstos 
de Fevereiro a 
Dezembro totalizam 
52,9 de média. 
No SIASI consta que 
o município havia 
previsto no período 
de fevereiro a maio 
33,2 dias letivos e 
foram ministradas 
33,0. 
Porém, nas turmas de 
1ª série os dados 
mostram que os dias 
letivos previstos foram 
31,1% e dados 
30,8%, faltando dias 
letivos a cumprir. 
 
Dados até 21/07, 
somente da Rede 
Municipal. 

Revisão, complementação e 
inserção dos dados no SIASI, 
além do monitoramento 
sistemático para o 
cumprimento dos 200 dias 
letivos. 
- Rever os dados inseridos no 
SIASI pois há incoerência do 
calendário (200 dias) com os 
dados apresentados (52,9 
dias letivos). 
- seguir o passo a passo para 
identificar quais as escolas 
que não foram inseridos os 
dias letivos: 

1. Coleta  
2. Escola Anual  
3. Perfil de Atendimento 

das Unidades Escolares  
4. Pesquisar  
5. Clique na seta azul ao 

lado do código da 
escola  

6. Clicar na barrinha azul 
"Dias Letivos Previstos"  

7. Clicar na seta azul ao 
lado de "2005"  

     8. Se estiver correto o 
numero de dias letivos 
lançados, clica em "cancelar" 
se estiver errado, corrija e 
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REDE VENCER 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DADOS DO SIASI 

depois clique em "confirmar". 

Freqüência de 
professor  

1ª a 4ª série 

No período de 
fevereiro a Maio os 
índices de 
infrequência dos 
professores foram: 
faltas justificadas-
0,3% (42 faltas) e 
0,2% de faltas não 
justificadas(28 faltas). 
A 1ª série, no período, 
foi a que apresentou 
o maior índice 1,3 
(NJ-0,7% e J-0,6%). 
Analisando os dados 
(até agora inseridos) 
no mês de maio a 
infrequência dos 
professores 
apresentou índice de 
0,1% (5 faltas), todas 
justificadas,mostrando 
uma redução.Na 1ª 
série também houve 
redução 0,3%.  
Inserção somente de 
95 escolas. 
A meta prevista no 
Plano para 2005 é de 
90,0% (checar). 
 

Complementar os dados 
do SIASI. 
- analisar os dados de 
infrequência dos 
professores e gerar um 
relatório estatístico para 
identificar as principais 
causas das infrequências. 
- detectar quais as ações 
que os diretores 
desenvolveram para 
reduzir as infrequências. 
- Fazer um levantamento 
das conseqüências que as 
infrequências dos 
professores trazem para a 
aprendizagem do aluno e 
quais as interferências na 
rotina da escola.  
- que tenha sempre o 
olhar na meta de 99% de 
frequência para este ano 
(analisar a realidade e 
repensar a meta). 
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Freqüência de 
professor  

5ª a 8ª série 

Faltaram dados para 
a análise. 
Inicio da inserção 
(bimestral). 
Dados incompletos 
para análise: 1º 
bimestre em 
Português foram 
previstas 57 aulas e 
ministradas 57 
aulas.Em Matemática 
previstas 48 e 
ministradas 48 aulas. 

A inserção deverá ser 
complementada, pois são 
dados importantes para o 
acompanhamento. 

- analisar os dados de 
infrequência dos 
professores e detectar os 
fatores que tem 
contribuído para o 
aumento e redução das 
mesmas. 

 

Freqüência de 
aluno 1ª a 4ª 

série 

O índice total de 
infrequência dos 
alunos (acumulado de 
Fevereiro a Maio) foi 
de 4,0%, somando os 
percentuais de faltas 
justificadas e não 
justificadas.Sendo na 
1ª série (4,4%), na 2ª 
série (3,6%), na 3ª 
série (4,0%) e na 4ª 
série (1,7%). Dos 
dados inseridos até o 
momento a série que 
está contribuindo para 
aumentar o índice é a 
1ª série. 
Analisando o mês de 
maio, o índice de 
freqüência dos alunos 
de 1ª a 4ª série não 
reduziu (4,6% total de 
faltas não justificadas 
e justificadas). 
A infrequência dos 
alunos da 1ª série 
continuou o mais alto 
(em maio percentual 

Completar os dados do SIASI, 
pois são de suma importância 
para o acompanhamento. 
 
-Realizar o levantamento das 
escolas com índices 
significativos de faltas de 
alunos (todas as séries), 
analisá-los e detectar os 
fatores/causas para a tomada 
de providências. 
-Cruzar as faltas dos alunos e 
professores destas escolas 
como mais um dado a ser 
levado em conta nas causas.  
-Acompanhar e controlar 
todas as escolas no sentido 
de intervir nas principais 
causas da infrequência dos 
alunos. 
-Solicitar aos 
superintendentes relatórios 
dessas escolas e o que foi 
realizado pelo diretor (ações) 
para melhorar e atrair os 
alunos, além da necessidade 
de maior aproximação da 
escola com as famílias no 
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somado- 5,9%-
NJ:3,7% e J:2,2%). 
Os dados estão 
incompletos no SIASI 
faltando escolas para 
inserção, por isto não 
verificada as Escolas 
que estão 
aumentando o índice 
de infrequência dos 
alunos (acumuladas 
no período de 
Fevereiro a maio). 

sentido de reverter e melhorar 
a freqüência. 
- Monitorar a situação de 
infrequência dos alunos da 1ª 
série. 
- é importante inserir e 
confirmar a fidedignidade dos 
dados, pois algumas escolas 
“puxam” o índice do município 
para baixo. 
- fazer a socialização das 
ações de sucesso das 
escolas que tem revertido as 
infrequências. 
- lembrar sempre da meta de 
90% de frequência. 

Freqüência de 
aluno  

5ª a 8ª série 

Até o momento foram 
229 faltas dos alunos 
em Português e 132 
faltas em Matemática 
no 1º bimestre. 

- inserir os dados de “todas” 
as escolas para que o 
município possa identificar 
as escolas que tem o maior 
número de faltas e fazer as 
intervenções em tempo 
hábil. 

 

Leitura e 
escrita  
1ª série 

A partir de agosto 

 ACOMPANHAMENTO 
DE LEITURA E ESCRITA 
 Organização do 
trabalho do Circuito 
Campeão 
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Livros  
Lidos 

Indícios que existe a 
cultura deste trabalho 
no Município. 
Inserindo dados 
(ainda faltam 
escolas). 
Poucos dados para 
análise: Temos 
acumulado de 
fevereiro a maio: 1ª 
série-25 livros lidos, 
2ª série-20, 3ª série-0 
e 4ª série-20.A média 
ainda é de 0,0. 

 ACOMPANHAMENTO 
MENSAL. 
 Organização do 
Programa Circuito Campeão: 
- Garantia das caixas 
próprias com 30 livros de 
literatura, material dourado, 
o alfabeto móvel e os 
cartazes de Livros Lidos e 
Acompanhamento Mensal 
para  as turmas de 1ª série 
(Circuito Campeão). 
- Certifique-se que o 
Coordenador das Séries 
Regulares esteja orientando 
os coordenadores 
pedagógicos das escolas 
sobre o acompanhamento 
mensal (no de visitas, no de 
reuniões, livros lidos, para 
casa não feito, última aula) 
que deverão integrar o 
trabalho nas turmas de 1a 
série; 
- a meta do município é que 
cada aluno leia uma média 
de 4 livros por mês. 

 

Movimentação 
e  

transferência 

Matricula inicial de 
7065 alunos e 432 
turmas de 1ª a 4ª 
série (até o momento 
inserido). 
Acumulado de 
fevereiro a maio, nas 
turmas de 1ª série a 
4ª série - houve mais 
transferências 
recebidas do que 
expedidas. 
Aumentando o 
número de alunos 

 
- Realizar análise após 
inserção completa. 
- certificar-se de que as 
transferências expedidas 
não estejam mascarando o 
abandono. 
- A movimentação é 
realizada sempre nas 
próprias escolas (entradas, 
saídas). 
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para, 7152 (87 alunos 
a mais). 
Na movimentação: 
entrada de 17 alunos 
e saída de 1 (um). 
Transferências-
recebidas 106 (1,5%) 
e expedidas 35 
(0,5%). 

Alunos com 
distorção nas 

séries 
regulares 

São 1459 alunos com 
distorção idade 
séries,de 1ª a 4ª série 
- sendo 564 não 
alfabetizados e 895 
alfabetizados –5,4% 
na 1ª série; 6,3% na 
2ª série;4,4% na 3ª 
série e 4,5% na 4ª 
série (inseridos até a 
data de 21/07) 
São atendidos 933 
alunos em 86 turmas 
de Correção de Fluxo 
(Se Liga e Acelera 
Brasil)-47 escolas da 
Rede Municipal. 
No Ensino regular 
temos 20,7% de 
alunos em distorção 
idade/série 
distribuídos em várias 
unidades escolares. 
Distorção idade série 
mais concentrada na 
faixa etária de 12 
anos (4,7%) e maior 
na 2ª série,sendo que 
na 4ª série há um 
percentual 
significativo 4,5% o 
que exigirá um 

- orientar a coordenadora 
de correção de fluxo para:  
-identificar e localizar os 
alunos com distorção. 
-Realizar acompanhamento 
sistemático com 
monitoramento quanto à 
aprendizagem dos mesmos 
(reforços, recuperações). 
-Localizar os alunos não 
alfabetizados e verificar 
(diagnóstico) o nível de 
aprendizagem para 
intervenções imediatas, 
acompanhando as 
interferências. 
-Elaborar relatórios dos 
resultados. 
-Verificar possíveis 
reclassificações ao final do 
ano letivo para alcançar a 
meta do município de 
reduzir para 20% a 
defasagem da Rede 
Municipal. 
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trabalho eficiente de 
acompanhamento e 
apoio 
pedagógico,com 
estes alunos para que 
não fiquem 
reprovados. 

Resultado 
bimestral 

Temos os resultados 
dos 7065 alunos de 1ª 
a 4ª série no 1º 
bimestre. Em 
Português 1754 
alunos abaixo da 
média (24,9%) e em 
Matemática 1714 
alunos abaixo da 
média (24,3%). Os 
índices maiores até o 
momento são dos 
alunos das 1ª séries- 
2361 alunos: 
Português, 801 
abaixo da média 
(33,9%) e 
matemática, 738 
alunos (31,3%) AM. 
Os resultados dos 
4272 alunos de 5ª a 
8ª série (inseridos até 
esta data) 
apresentam: 
Português-AM:115 
(2,7%), faltas dos 
alunos-229 e aulas 
previstas e dadas: 57. 
Em Matemática-AM 
126 alunos (2,9%), 
faltas-132 e aulas 
previstas e dadas-48. 
(ainda faltam dados 
para inserção) 

-O acompanhamento 
bimestral é um instrumento 
que serve como ação 
preventiva no alcance das 
metas traçadas. 
No Plano de Metas são: 
80% Aprovação de 1ª a 4ª 
série e 75% de 5ª a 8ª 
série. 
-Assegurar as ações do 
Plano de metas e 
acompanhar as estratégias 
pedagógicas em cada 
unidade escolar.  
-Verificar os Critérios de 
avaliações das escolas-
(resultados com percentuais 
altos, escolas com 100% de 
médias perdidas, caso da 
Escola de código 
26054493, entre outras). 
-Checar a inserção dos 
resultados de todas as 
escolas no SIASI (de 1ª 
série a 4ª série). 
-Agilizar a inserção dos 
dados bimestrais dos 
alunos de 5ª a 8ª série (1º 
bimestre), analisá-los para 
interferências pedagógicas 
e  acompanhamento. 
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