
1 

 

DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO À 

ESCOLA: AÇÃO POLÍTICA E AUTONOMIA NO DIREITO A EDUCAÇÃO 

 

Márcia Helena Amâncio
1
  

lelenaproinfo@gmail.com 

 

Resumo- O estudo é parte da tese de doutorado, ainda em andamento, e visa levantar 

alguns elementos acerca do processo de implantação do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, especialmente no que se refere à materialização dessa política 

através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. IDEB.  Para tanto, busca-se 

uma aproximação com questões levantadas por Dupriez ( 011) e Maroy (2011) quando é 

colocado, respectivamente  pelos autores,  os conceitos de autonomia  e regulação dos 

estabelecimentos de ensino. Na pesquisa, propõe-se compreender a abordagem dos 

autores  na análise do processo de gestão da ação educativa,  diante  dos indicadores 

oficiais. O aprendizado dos alunos é a expressão da efetivação da função social da 

escola, mas essa função não poderá ser exercida sem as condições contextuais para a 

sua obtenção. E dificilmente poderá ser expressa em um número, mesmo que seja muito 

bem (tecnicamente) elaborado e construído como o IDEB. Acredita-se que um caminho 

para a concretização de tais condições é a competência técnica e política dos 

profissionais da educação e a efetiva autonomia dos estabelecimentos de ensino. 

 

Palavras Chave   ação política-  autonomia – regulação  

1. Introdução  

 

Foi a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB
2
 que 

trouxe a ideia de que o aprendizado dos alunos e seu fluxo entre as várias etapas da 

educação básica são, hoje, a mais clara expressão do direito constitucional à educação 

(SOARES, 2011). Com o objetivo de melhor compreender essa afirmação do professor 

e pesquisador Francisco Soares que ingressei, no ano de 2013, no Programa de Pós 

Graduação em Educação da Universidade de Brasília/UnB.  Dessa forma, este texto 

                                                           
1
 Supervisor Educacional da Rede Municipal de Ensino de Patos de Minas- Doutoranda do Programa de 

Pós Graduação em Educação da Universidade de Brasília/ UnB. 

2
 No Brasil, a OCDE dirige o Sistema de Indicadores Educacionais (INES) com informações e 

orientações, que são repassadas para o Programa WEI, desdobrando-se em publicações estatística dentre 

estas o IDEB - Indicador de fluxo (promoção, repetência e evasão) e pontuação na Prova Brasil de 

Português e Matemática (exame padronizado para estudantes ao final dos 5º/ 9º anos do Ensino 

Fundamental e 3º ano do Ensino Médio). Mais informações sobre o calculo da media podem ser 

consultado no sítio eletrônico do  INEP: <www.inep.gov.br>  
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apresenta-se como uma forma de explicitar o caminho que tenho percorrido em busca 

dessa compreensão. 

Na última década do século XX e na primeira do século XXI,  a escola pública 

e os profissionais da educação
3
 que nela atuam têm sido pressionados, avaliados, 

rotulados e julgados pelos resultados de dados estatísticos estabelecidos por políticas 

educacionais, justificadas pelos seus elaboradores, como medidas para a elevação da 

qualidade da educação pública. Portanto, os princípios de subordinação intelectual, 

dominação ideológica, cooptação, consentimento e coerção, que norteiam a elaboração 

da política de avaliação sistêmica fazem com que esses profissionais, às vezes, 

desconheçam a origem dessas políticas. Podem desconhecer que a repercussão dessas 

políticas tem origem no processo de cooperação entre o Brasil, através do Instituto de 

Pesquisas Educacionais (INEP) e a Organização para o Crescimento e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

Em razão de o Brasil, a partir dos anos 1990, diante das pressões da dívida 

externa o governo federal, parte dos governos estaduais e municipais aceitaram as 

determinações  da OCDE e se dispuseram a programar, gradualmente, as medidas 

econômicas de corte neoliberal. Em consequência, passam a defender um Estado que se 

ocupa com políticas públicas do interesse do capital, com livre mercado e contenção de 

investimentos públicos na área social, em especial na educação, induzindo a 

privatização das políticas sociais (SILVA, 2005). Dessa forma, o poder executivo 

federal, no período acima citado, atribuiu à OCDE as diretrizes da política educacional 

do Brasil. Neste estudo, o foco volta-se para a política Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação
4
, em sua materialização no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). 

                                                           
3
 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/1996, os profissionais de educação são definidos 

pelos profissionais que exercem a função da docência, administração, planejamento, inspeção, supervisão 

e orientação educacional na educação básica. 

4
 Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União, Federal, em regime de colaboração com Municípios, 

Distrito Federal  e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de 

assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação 

básica.  Os sistemas municipais e estaduais que aderirem ao Compromisso seguirão 28 diretrizes pautadas 

em resultados de avaliação de qualidade e de rendimento dos estudantes.  

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/decreto_6094x.pdf>  
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A escola é o “coração” do sistema escolar. É o lugar de decisão onde se 

materializam e concretizam as políticas públicas através do estabelecimento de suas 

metas e ação política conforme a cultura organizacional de cada instituição de ensino e 

órgão gestor. (SOARES, 2003). Todavia, observo, por meio de minha atuação 

profissional, que isso pode não estar acontecendo. A política neoliberal tem se 

concretizado pelo discurso da qualidade na educação, atrelada às estratégias de 

regulação, persuasão e cooptação
5
 dos profissionais da educação.  

Esses profissionais podem assumir um “conformismo” (cf. Pansardi: 

Schlesener, 2077) e um “senso comum” (cf. Gramsci, 1981) em que a repetência e a 

evasão escolar deixam de ser vistas como problemas decorrentes do sistema capitalista, 

e passam a ser analisadas como um retrabalho que custa caro ao Estado. Também nessa 

perspectiva, os resultados de minha dissertação de mestrado (AMÂNCIO, 2003) 

revelam que a não participação dos profissionais da educação nas decisões das diretrizes 

políticas e pedagógicas do próprio sistema de ensino parece criar um vácuo que fragiliza 

a função desempenhada por esses profissionais. 

 Tenho como premissa que essa constatação os aproxima das afirmações de 

Boneti (2007, p. 91): “não se pode pensar em políticas públicas sob a ótica dicotômica 

as sua horizontalidade ou na verticalidade, desconsiderando-as como resultado de uma 

correlação de forças”, e de Marx (2008 p. 276): “não é a consciência dos homens que 

determina o seu ser, mas , ao contrário, é o ser social que determina sua consciência”. 

Tal constatação os aproxima também, do entendimento de que é na ausência de 

participação nos processos históricos que envolvem a esfera pública, econômica e 

cultural, que tem início os processos de alienação, coerção, e subordinação, 

preconizados pela ideologia das políticas públicas. 

No inicio do ano letivo de 2011, diante da redução do número de alunos e da 

pressão dos gestores da Secretaria Municipal da Educação- SEMED para a escola em 

que atuo
6
 elevasse a média do IDEB, a diretora da escola solicitou me  que coordenasse 

                                                           
5
 Associação às classes dominantes são incapazes de criar uma autocrítica do grupo que representam e de 

apresentar projetos de alcance ético-político. 
6
  Supervisor Educacional na Rede Municipal de Ensino de Patos de Minas ,  desde o ano de 1989. Desse 

ano até o ano 2000, integrei a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Há 13 anos exerço a 

supervisão da ação educativa em turma de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental em 

uma das escolas da rede municipal.  
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um momento de formação com os professores abordando a política de avaliação do 

IDEB ; política da qual eu desconhecia os princípios norteadores.  Instigada pela busca 

de fundamentos científicos, encontrei uma pesquisa científica sobre o tema
e
 pude 

constatar que a minha atuação foi ao encontro de  um  profissional não organicamente 

ligado a sua classe necessitando assim, significá-la  Um profissional a serviço do capital 

e mantenedor das estruturas do discurso de domínio, subordinação, coerção e 

concessões que subsidiam as diretrizes da OCDE. Compreendi que a pesquisa científica 

é, mais uma vez, o caminho a ser percorrido em busca de identidade e sentido para 

minha ação política transformadora.   

 

2 Desenvolvimento  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é 

uma organização internacional e intergovernamental com sede em Paris, na França. 

Consolidou-se como organismo que agrega e media ações/intervenções em países 

membros e colaboradores como o Brasil, auxiliando os governos a alcançarem o 

desenvolvimento econômico ao mesmo tempo em que desenvolvem políticas sociais. 

Possui, portanto, uma base política de origem social liberal e incorpora demandas da 

sociedade civil, como ampliação do acesso à educação de modo a garantir o discurso 

hegemônico de premissas neoliberais de Terceira Via
7
.  

No Brasil, esta Organização desregulamentou a legislação nacional para 

adaptá-la a uma regulamentação internacional a partir das demandas do mercado, 

organizando acordos econômicos e fomentando a práxis da subordinação da classe 

trabalhadora à hegemonia da classe burguesa. Como consequência, acabou por modelar 

os profissionais da educação, além de regular as reformas no ambiente da escola. Nesse 

sentido, o campo da sociedade civil é onde se estrutura o processo de consentimento e o 

campo da política ou Estado é onde se estrutura o processo de coerção. 

O Estado e a OCDE, por meio do discurso de melhoramento da qualidade da 

educação básica, combinam estratégias de regulação para a cooptação de profissionais 

da educação em relação ao projeto de qualificação profissional. Através de seus 

                                                           
7
 Projeto neoliberal que busca construir uma idealização maciça sobre a possibilidade de humanização do 

capitalismo ou sua reforma. Defende que haja um reordenamento da vida coletiva e individual articulando 

a solidariedade social. Neves (2010). 
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intelectuais cooptados, os órgãos gestores dos sistemas de ensino, os meios de 

comunicação e o INEP, colocam o discurso ideológico burguês em movimento, 

manipulam a opinião pública e evitam a transformação da classe trabalhadora de 

subalterna à hegemônica. O governo na realidade tem atrelado a avaliação externa ao 

financiamento da educação, através de políticas que seguem a tradição da 

superficialidade e descontinuidade, como Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação,  por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB).  

Oliveira (2009 p. 26) afirma que esse argumento de que a melhora da educação 

básica é compromisso de todos é bastante retórico no sentido que insiste em um 

discurso que evoca práticas de envolvimento e responsabilização social- como se 

estivesse nas mãos de cada indivíduo, em particular, melhorar o mundo, melhorando a 

educação- quando se sabe que fatores estruturais intra e extraescolares são 

determinantes do baixo desempenho obtido nos exames de medição de qualidade (p. 

206). Essa constatação vai ao encontro de Barroso (2011) quando esse autor argumenta 

que um “saber próprio” especializado, sobretudo no que se refere à avaliação, à análise 

estatística e às comparações internacionais,  faz com que mudanças  retóricas funcionem 

como estratégia de o Estado recuperar o controle sobre as escolas e os professores.  

O discurso hegemônico de qualidade é construído sob a lógica de reformas na 

educação. Atualmente, uma das formas de manifestação da lógica do capital pode ser 

encontrada sob a “velha bandeira da democratização da gestão escolar”, na medida em 

que esta não se efetiva como resultado das ações dos próprios trabalhadores, mas sim 

por políticas definidas pela OCDE (SILVA & LIMA, 2009).  Sendo assim, no olho do 

furacão fica a direção e os supervisores educacionais, concebidos como intelectuais 

cooptados dessa forma de “gestão democrática”, e subordinados pelo projeto burguês. 

(SOUZA, 2009, p.10).  

Não há duvida de que a participação crítica dos profissionais da educação nos 

processos que envolvem a conjuntura pública, econômica e cultural, onde se iniciam os 

fenômenos de subordinação intelectual, e dominação pode contribuir para a formação de 

intelectuais orgânicos (cf. Gramsci, 1981), ou seja, que compreendam o discurso 

subjacente às políticas (educacionais) propostas. Nesse sentido, Gramsci (op. cit.) 

destaca a importância do entendimento dos conceitos de subordinação e catarse.  
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Subordinação intelectual é uma expressão utilizada por Gramsci (1981) para 

apresentar sua visão da dimensão ideológica da dominação de classe na sociedade 

capitalista. Já a expressão „catarsis‟ pode ser empregada para indicar a passagem do 

momento puramente econômico (ou egoísta-passional) ao momento ético-político, isto 

é, a elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens 

(GRAMSCI, 1981). 

Semearo (2006, p. 387-388), ao discutir o papel do intelectual orgânico em 

tempos de modernidade, afirma que “há em Gramsci uma relação estreita entre o 

conceito de „orgânico‟ e o de „ético-político‟, se consideramos que os dois remetem à 

universalização da democracia popular”. Torna-se igualmente relevante mencionar que 

é também na análise do bloco histórico
8
 que Gramsci estuda como se desagrega a 

hegemonia da classe dirigente. Através da filosofia da práxis, edifica-se um novo 

sistema hegemônico e cria-se um novo bloco histórico composto de profissionais / 

intelectuais ineficazes para o capital ou, como aponta Meszários (2005), eficazes para 

além do capital.  

Julgo relevante lembrar que Boron (1994, p 251.) afirma que a rica herança 

gramsciana está longe de achar-se livre de ambiguidades e contradições e, portanto, 

superar o impasse teórico acerca da questão do Estado. 

Contudo, defendo que tais conceitos abordados por Gramsci sejam inseridos e 

discutidos na formação técnica e política dos gestores da ação educativa nas escolas: o 

conhecimento da influência dos problemas sociais no êxito de sua profissão os 

encaminhe a tomar partido e a projetar ações.  

Diante de uma curiosidade epistemológica e dos compromissos acadêmicos, 

sociais e políticos assumidos, indago: Como os modos de regulação em escala nacional 

interagem com os processos locais de regulação e influenciam a produção da qualidade 

da ação educativa? Os gestores da ação educativa nas escolas estão munidos de 

competência técnica e política para exercer autonomia, elaborar propostas pedagógicas 

comprometidas com o direito constitucional dos alunos? Como o IDEB tem sido 

vivenciado na gestão da ação educativa  nas  escolas? 

                                                           
8
 Bloco Histórico: Considerando que um bloco histórico é uma situação histórica global, distinguimos, 

por um lado, uma estrutura social (classes que dependem diretamente da relação com as forças 

produtivas) e por outro lado, uma superestrutura ideológica e política . Portelli (1977) 
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O percurso de minha compreensão iniciou em setembro do ano de 2012.  Com 

o objetivo de investigar o entendimento dos diretores do sistema municipal de ensino 

sobre o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, suas 28 diretrizes e 

repercussões na realidade das escolas, fui a campo
9
.  O referido sistema de ensino é 

constituído por 15 escolas (seis urbanas e nove rurais). A opção de abordagem foi por 

diretores que atuam na gestão das escolas urbanas, em vista de que essas contabilizam o 

maior número de alunos e profissionais. A metodologia utilizada foi uma pesquisa em 

documentos do MEC e uma entrevista semiestruturada. Verifiquei que os diretores 

abordados, na condição de gestor
10

 do trabalho pedagógico, desconhecem a política do 

Plano de Metas, e as 28 diretrizes por ele estabelecidas. 

Desde o ano de 2000, acompanho a tentativa do Poder Público Municipal de 

garantir a gestão democrática, com a eleição de diretores
11

. Entretanto, mais uma vez, a 

experiência profissional permite acreditar que o movimento de troca de gestores, em 

tese, a cada dois anos, ratifica a superficialidade e a descontinuidade na gestão 

pedagógica e administrativa da cultura organizacional das escolas. No entanto, o mesmo 

não acontece com a gestão da ação educativa exercida pelo grupo de 25 profissionais 

(concursado e estável) que exercem a função de fomentar, coordenar e orientar  a gestão 

da ação educativa nas 15 escolas
12

.  Diante desta percepção, defendo que o supervisor 

educacional da rede municipal de Patos de Minas é o profissional que melhor pode 

gestar ações educativas na direção de que o aprendizado dos alunos e de seu fluxo 

escolar sejam  a  expressão do seu direito constitucional à educação.  

Diante dessa constatação, percebi a necessidade de compreender a relação 

entre política educacional e política social e, assim sendo, por que a educação é uma 

política social. Com esse objetivo, a primeira disciplina que me matriculei no Programa 

de Pós Graduação da UnB, foi Política Social- Educação.  

                                                           
9
  Trabalho apresentado no VII Congresso Mineiro de Formação de Professores para a Educação Básica, 

promovido pelo Centro Universitário de Patos de Minas, out. 2012.  

10
  Portaria 001/2003- Dispõe sobre as normas de condutas e atribuições dos servidores que integram o 

Quadro  de Pessoal das Unidades Escolares da Rede Municipal de ensino e outras providências.   

11
 Art. 130 – Lei Orgânica Municipal. (Câmara Municipal de Patos de Minas, 1990). Na eleição do diretor 

e vice-diretor é permitida uma recondução consecutiva.  

 
12

  ( Cf. Portaria 001/2003)  



8 

 

Com a leitura de Boneti (2007, p.74) chega-se ao entendimento de que política 

pública é o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelecem no âmbito das 

relações de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e políticos, 

classes sociais e demais organizações da sociedade civil. Demo (1994, p.25) permite 

acentuar que uma política para ser social necessita  ser emancipatória, atingir a condição 

concreta de redução da desigualdade. Política social é o processo por meio do qual o 

necessitado gesta consciência política do que necessita e, em decorrência disso, funda-

se na cidadania organizada dos interessados.  

A dimensão apontada pelos autores citados,  é afirmada por Azevedo ( 2004, p. 

5). Nos dizeres da autora, quando a educação é abordada como uma política social, 

precisa ser diluída em sua inserção mais ampla, ou seja, em sua materialidade pela 

intervenção do Estado. A relação entre política educacional e política social precisa 

também ser compreendida no reconhecimento do direito à educação.  

O direito constitucional da educação é tema adequadamente explicitado nos 

estudos de Yannoulas (2013) e Albuquerque (2011). Pesquisas desenvolvidas 

confirmam que o direito à educação, declarado em lei, é relativamente recente. É fruto 

dos processos de reivindicações dos trabalhadores pelo direito ao trabalho, à habitação, 

à segurança social, à saúde, à aposentadoria que vislumbraram na educação formal uma 

oportunidade para a mobilidade  e integração social.  

As pesquisadoras destacam ainda os debates da relação entre a União, os Estados 

e os Municípios e do ensino público versus privado, que envolvem o direito à educação 

e a institucionalização da gestão democrática dos sistemas de ensino público, para a 

efetivação do direito à educação. Esta última pretende assegurar a mobilização e a 

participação da comunidade na determinação das políticas educacionais e escolares.  

Constata-se que a relação entre a política educacional e a política social não 

pode ser analisada desconsiderando que a organização dos sistemas de ensino convive 

com a lógica capital-trabalho. E ainda, que a educação como um direito social e setor de 

políticas públicas no país se efetivou de forma complexa, resultado de lutas pelo acesso 

aos conhecimentos e contra os efeitos perversos da desigualdade social. As escolas não 

são ilhas e, nesse sentido, também fazem parte da deteriorização das relações sociais em 

geral no contexto contemporâneo (Yannoulas 2013, p.15). 
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Compreendida a relação entre política social e política educacional, o passo 

seguinte foi analisar como a gestão do IDEB tem sido vivenciada nos sistemas de 

ensino/escolas. Para tanto, considerei a produção acadêmica contemporânea brasileira 

sobre o tema, a partir da procura em quatro fontes: Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), e o Portal da Capes, a Scientific Electronic Library 

OnLine (SciELO) e de forma complementar, o Google Acadêmico. Utilizando como 

localizadores os vocábulos "IDED" e "Gestão" e considerados os períodos de 2010 a 

2013, foram identificadas um total de 08 dissertações nas bases abertas controladas da  

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e do Portal da Capes. No Google Acadêmico e 

Scientific Eletronic Libray OnLine (Beta), 05 artigos.  

 Para a seleção da documentação encontrada, a opção foi a leitura do resumo e 

também as palavras-chave. Encontrando dados relacionados ao tema da pesquisa, era 

realizada a leitura integral. Considerando os argumentos apresentados, busquei nas 

experiências registradas em cinco (05) pesquisas, analisar como o indicador de 

desenvolvimento educacional está sendo vivenciado nos sistemas de ensino e escolas.  

Diante da produção selecionada foram identificados os resultados das seguintes 

pesquisas: 1) ANDREWS Christina W; DE VRIES Michiel. Pobreza e Municipalização 

da educação: análise dos resultados do Ideb (2005-2009); 2) VIDAL, Eloisa Maia; 

VIEIRA, Sofia Lerche. Gestão educacional e resultados no Ideb: um estudo de caso em 

dez municípios cearenses; 3)MESQUITA. Silvana. Os resultados do Ideb no cotidiano 

escolar ; 4) PAZ, Fábio Mariano da ; Raphae, Helia Sônia. Contribuições para o debate 

sobre a escola pública: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ideb); e 5) 

ALVES, Maria Teresa Gonzaga; SOARES, José Francisco. Contexto escolar e 

indicadores educacionais: condições desiguais para a efetivação de uma política de 

avaliação educacional. 

Nos resultados apresentados pelas cinco pesquisas, foi possível identificar que 

a rápida aceitação do IDEB entre os formuladores de políticas públicas, gestores 

educacionais e especialmente na imprensa. A repercussão da divulgação dos índices do 

Ideb na mídia tem um papel decisivo na mobilização dos profissionais da educação na 

escola e dos gestores dos sistemas públicos. Aliado a isso há em algumas situações da 

liberação descontrolada do fluxo escolar, a introdução de assessorias privadas nos 

sistemas de ensino e o treino contínuo de versões anteriores da Prova Brasil ou na ânsia 
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da busca por resultados. Ademais, uma crença irreflexiva que um índice alto significa 

melhoria para todos os alunos.   

Os resultados do IDEB de 2005 mostraram as escolas públicas, muito abaixo 

da média. Porém, no ano subsequente, algumas escolas desta mesma região com 

expressiva melhora em seus índices de desempenho. Há uma diferença nos índices dos 

anos finais do ensino fundamental, sua evolução foi menor na maior número de 

municípios e sendo assim, a necessidade de estudos que expliquem essa diferença. 

A partir do surgimento dos indicadores de desempenho, estados e municípios 

adotam posturas de responsabilização, desconsiderando o impacto socioeconômico das 

famílias dos alunos. Os pesquisadores sinalizaram a necessidade de estudos que 

indiquem ações para os municípios e escolas onde a evasão e a repetência não se dão 

por causas pedagógicas e os professores e gestores deixem de ser  vistos como os únicos 

responsáveis por tais ocorrências.  Dentro desse contexto, Vidal e Vieira (20011) Alves 

e Soares ( 2013) sinalizam a necessidade do indicador Custo Aluno/Qualidade Inicial.  

No entanto, o estudo de Mesquita (2012) apresenta um contraponto aos 

resultados dos outros quatro estudos. A análise dos dados quantitativos e qualitativos da 

escola Darwin( nome fictício utilizado pela pesquisadora)  evidenciou que esta escola, 

com nível socioeconômico e os mesmos recursos de outras escolas do Município, gerou 

ambientes escolares muitos diferentes. A pesquisadora ressaltou ainda a necessidade de 

se estudar os fatores intraescolares como meio de contribuir para melhoria da qualidade 

do ensino. 

 

3 Conclusão  

 

Quando se trata de avaliação, parece haver sempre uma relação conflituosa entre 

o poder central e o poder local, agora aqui compreendido como secretaria da educação e 

gestores escolares.  O exercício de supervisor educacional, há mais de 20 anos na rede 

municipal de ensino, permite reconhecer que no cotidiano das escolas, os  modos de 

regulação implantados pelas autoridades educativas e a autonomia de cunho neoliberal
13

 

                                                           
13

 Na perspectiva neoliberal, a autonomia da escola não contempla uma efetiva distribuição do poder, mas 

implica a delegação de tarefas e atribuições, com um agravante: ela não vem acompanhada dos recursos ( 

humanos, materiais e financeiros) necessários para as tarefas e atribuições sejam cumpridas de modo 
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vem marcando forte presença. Todavia, tal reconhecimento me permite concordar com 

Neto e Sousa (2011) que a bandeira da autonomia escolar, advogada pelos pioneiros da 

Educação Nova e os que lhes sucederam, não deve ser arriada em definitivo.  

Com efeito, os mesmos autores (op. cit.) lembram que Barroso. chama a 

atenção para o fato de que o processo de construção e efetivação do princípio  da 

autonomia é permeado por uma dinâmica conflitiva, já que resulta da confluência de 

várias lógicas e interesses (políticos, gestionários, profissionais e pedagógicos), os quais 

é preciso saber gerir, integrar e negociar. Consequentemente, como afirma Maroy 

(2011), a autonomia dos estabelecimentos de ensino deve ser vista como um campo de 

forças no qual se confrontam e equilibram-se diferentes focos de influência (externos e 

internos)  

Diante dos modos de regulação implantados pelas autoridades educativas 

entendo que os profissionais da educação, principalmente na função de gestor da ação 

educativa nas escolas, precisam se munir de competência técnica e política para orientar 

a ação educativa. Por conseguinte, a competência técnica e política subsidia o exercício 

da autonomia dos estabelecimentos de ensino, conduz a escola a cumprir sua função 

social e garantir ao aluno o seu direito constitucional de uma qualidade educacional.  

Explicito que a autonomia dos estabelecimentos de ensino é aqui considerada 

como a possibilidade de uma escola, dentro de um contexto sociopolítico com o qual 

mantém interdependência administrativa, pedagógica e financeira, elaborar seu projeto 

político pedagógico, tendo em vista a consecução de seus objetivos e suas finalidades 

educacionais Dupriez (2011).. 

Procurei, a partir dos dados empíricos, demonstrar o que eu compreendo como 

sendo a intencionalidade e o sentido das escolas: devem ser vistas, pelos profissionais 

do ensino e pela sociedade, como uma instituição que se ocupa com o aprendizado de 

seus alunos. O aprendizado dos alunos é a expressão da efetivação de sua função social, 

mas essa função não poderá ser exercida sem as condições contextuais para a sua 

obtenção. E dificilmente poderá ser expressa em um número, mesmo que seja muito 

bem (tecnicamente) elaborado e construído com o IDEB. Acredito que um caminho 

para a concretização de tais condições contextuais é a efetivação da autonomia dos 

                                                                                                                                                                          
satisfatório e, assim, a escola pública vê-se impossibilitada de atender às exigências que a sociedade lhe 

faz. Neto; Sousa ( 2011)  
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estabelecimentos de ensino. Porquanto, minha pesquisa em andamento se propõe a 

investigar como os gestores da ação educativa, na escola, compreendem os processos de 

regulação e de autonomia dos estabelecimentos de ensino e a partir dessa compreensão, 

como orientam a ação educativa. O desejável acredito, é que os gestores compreendam, 

apreendam e utilizem, pela filosofia da práxis, os indicadores de tais avaliações para um 

direcionamento de metas e ação política, visando ao êxito do processo de ensino 

escolar.  
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