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Resumo 

 

Trata-se de uma reflexão  sobre as implicações do modelo gerencialista-racional na 

verificação de desempenhos dos estudantes e  resultados da escola pública em busca de 

um padrão de qualidade universal. Aponta que o Ministério da Educação por meio do 

planejamento estratégico estabeleceu outra relação com estados e municípios ao criar o 

Simec, um ambiente virtual,  para o monitoramento dos  indicadores de eficácia, 

eficiência, produtividade e dos índices de qualidade das  escolas em todo o país. Desse 

modo, ao descentralizar as ações para estados, municípios e escolas, o MEC 

recentraliza, fiscaliza, avalia e regula a educação no país, tendo o Ideb como 

instrumento racional e objetivo para medir   e instituir modelo de qualidade das escolas 

e o desempenho dos alunos em todo país. 
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Introdução 

A intenção de continuar os estudos e reflexões  sobre a política de gestão da 

educação básica elege uma parte, integrada ao todo,  com o intuito de explicitar algumas 

articulações que indicam continuidades e rupturas dentro da mesma estrutura 

socioeconômica vigente no país. Um olhar aparente pode parecer que  o cenário é o 

mesmo, mas cabe aos pesquisadores  e educadores a tarefa de discernir e  revelar como 

as políticas públicas são criadas e, como elas se transformam para fazer valer  os 

interesses das forças  ou de grupos em disputas e, ainda, como revelam  continuidades, 

características e rupturas.   

De maneira que a forma administrativa, política, jurídica  e institucional que o 

Estado brasileiro assume, por vez, imprime um formato na gestão pública, incluindo 

funções, atribuições e responsabilidades da União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal que são inscritas no ordenamento constitucional e, ao mesmo tempo, regula as 
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relações  sociais e econômicas. Com essa compreensão inicio com alguns conceitos de 

políticas públicas e, na primeira parte, problematizo o modelo gerencialista racional 

como política pública para a escola e, na segunda, analiso como  esse modelo vincula os 

recursos financeiros  aos rendimentos dos alunos e  resultados da escola pública em 

busca de um padrão de qualidade universal.  Passemos então, à reflexão. 

Notas  sobre alguns conceitos de políticas públicas de educação 

 

De fato, nos anos 1990, o Estado brasileiro assumiu inclinações neoliberais, 

tais como: (i) garantir a ordem interna e a segurança do capital, (ii)  afiançar o 

cumprimento dos empréstimos e acordos externos, (iii) garantir a livre concorrência de 

produtos e de serviços, (iv) promover meios de circulação de mercadorias e serviços que 

levem à acumulação de capital, (v) admitir a presença e atuação de grupos estrangeiros 

na oferta da educação, (vi) induzir ações voltadas para administração racional e técnica 

da educação,(vii) atuar e estimular ações de redistribuição de bens sociais (viii) ser 

promotor e regulador do desenvolvimento do capital (ix)  e atuar por meio de políticas 

setoriais e focalizadas aos mais pobres.  Neste cenário indaga-se:  como o modelo 

gerencialista racional incide sobre os resultados de desempenho dos alunos e da escola 

pública? Como lutar por uma política para a educação básica frente aos grupos 

estrangeiros que possuem declarados interesses lucrativos?  

 Partimos de duas constatações. A primeira  refere-se à heterogeneidade nas 

escolas públicas em suas características regionais, a pluralidade étnica, condições 

socioeconômicas  dos estudantes, condições de trabalhos dos profissionais e  distintas 

concepções de gestão vigentes apontados nos estudos de Diniz( 2013) e Mendes (2011).  

E, mesmo que  a Lei 9394/96 tenha instituído o princípio da gestão democrática,  ainda 

persiste práticas autoritárias que se arrastam anos a fio,  mas  que vem sendo 

confrontadas pelos  estudantes, professores, pais e mães num processo em que externam 

suas reivindicações. Assim, de diferentes maneiras, a população tem buscado exercer os 

seus direitos sociais. E, a segunda são as possibilidades de acesso aos direitos  em que 

moradores se organizam  em entidades locais, manifestações de rua, exigindo respostas 

das autoridades políticas.  Estes dois exemplos evidenciam  que existe um movimento 

de descontentamento com as  situações de pobreza e  miséria, mas também  de luta para  

ampliação e extensão dos direitos sociais aos grupos excluídos.    

Estas constatações nos levam a duas interpretações para a política social: a) 

aqueles que privilegiam o Estado como o produtor exclusivo de política pública, a ponto 
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de conceber o termo público como sinônimo de estatal; e b)  aqueles que privilegiam a 

relação dialética contraditória entre Estado e sociedade como  fermento  da constituição 

e processamento dessa política, afirmando que “ trata-se, pois, a  política pública, de 

uma estratégia de ação pensada, planejada e avaliada, guiada por uma racionalidade 

coletiva, na qual, tanto o Estado  como a sociedade , desempenham papeis ativos” 

(PEREIRA, 2008, p.96). Portanto, aqui, assume-se a definição de que as políticas 

sociais resultam de um conjunto de ações e decisões  intencionais, institucionais e 

explícitas ou implícitas, decorrentes dos confrontos, disputas, tensões  e negociações 

entre os governos, ministérios, partidos políticos, organismos multilaterais,  

empresários, igrejas e a sociedade civil, nela, as associações científicas, os sindicatos, as 

entidades e movimentos sociais num embate de projetos nacionais que buscam  

reequilibrar as tensões  e diminuir as desigualdades entre capital e trabalho. 

Ainda nesta direção, Vieira (1992)  afirma que  constituindo uma unidade, 

tanto  a política econômica quanto a política social podem expressar mudanças nas 

relações entre as classes sociais ou nas relações entre os distintos grupos sociais 

existentes no interior de uma só classe.[...] “É possível evidenciar a ação do Estado no 

sentido de incentivar e ampliar o capitalismo em um determinado país. Formando um 

todo, a política econômica e a política social apenas formalmente se distinguem, às 

vezes  dão a enganosa impressão de que tratam de coisas muito diferentes [...] Não se 

pode analisar a política social sem se remeter à questão do desenvolvimento econômico, 

ou seja à transformação quantitativa e qualitativa das relações econômicas” 

(VIEIRA,1992, p.21).  

Nestes termos,  as políticas sociais resultam das ações e correlações de 

forças e dos processos que se desenrolam num determinado tempo histórico, no interior 

do Estado capitalista que limitam a quantidade de  recursos disponíveis para cada 

programa ou projeto. Os atores elegem prioridades e fazem escolhas de modo a 

reafirmar, para uns, a confiança no cumprimento dos contratos empresariais e, para 

outros, ao menos, parecer, em alguma medida, atender grupos sociais  pela cooptação 

ou  pelo acolhimento de demandas.  E ainda, nos lembra  Antunes (2005)  que as 

políticas públicas não estão circunscritas à ação governamental, antes, se constroem 

pela intervenção dos diversos setores e atores internacionais que participam da decisões, 

escolhas e prioridades que ocorrem no espaço público no qual a política pública se 

desenvolve. Neste cenário de transformações globais e locais surgem novas assimetrias 

entre os países em razão de protocolos, acordos e subscrição aos documentos de 
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conferências internacionais de ministros de Educação. De modo que,  as decisões e 

ações ou não ações do governos nacionais estão quase sempre em sintonia com 

protocolos internacionais. 

Portanto, ao assumir a política social como ações resultantes de um concreto 

pensado referenciado em de Marx e Engels (1984) significa dizer que na dinâmica das 

relações produtivas os seres humanos produzem objetos e cultura  e, se agrupam, se 

associam  para  defender  interesses coletivos, seja  nos partidos políticos, conselhos de 

educação, associações científicas, sindicatos, no orçamento participativo e entidades 

locais.  E, nesse movimento, os sujeitos modificam,  produzem e dão sentido, 

significados e valores às ações, ou seja eles reconstroem  outras formas de se relacionar 

com o Estado capitalista, numa luta constante por direitos humanos e sociais.   

Com este pressuposto assume-se que a política educacional  resulta das 

relações construídas entre o Estado e sociedade civil com  a finalidade de direcionar a 

educação.  Trata-se, pois, a política educacional  do conjunto de ações, decisões e 

práticas  intencionais e institucionais dos governos com  setores empresariais, 

banqueiros,  organizações multilaterais, bancos  internacionais  e nacionais, partidos 

políticos e setor religioso  com    a sociedade civil:  associações, entidades científicas, 

sindicatos e movimento social para  imprimir uma direção à educação básica, no país, 

consoante com a  base econômica vigente e favorável aos interesses empresariais.  Posto 

estes entendimentos passemos à discussão de como o modelo gerencialista racional 

incide nos processos de rendimentos dos alunos e das escolas públicas.  

 O modelo gerencialista-racional  como política para escola pública 

Observe que na década de 1990 treze países da América Latina realizaram 

reformas  educacionais  simultâneas  e adotaram sistemas nacionais de avaliação em 

larga escala, no entanto, o que impulsionava essa necessidade eram as mudanças na 

organização da economia global. Mais ainda, no circuito de tomada de decisões, Banco 

Mundial, Organização Mundial do Comércio - OMC e  a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE gerenciam estratégias para 

converter  as necessidades econômicas  em  supostas necessidades  na gestão pública 

estendida para os sistemas de educação desses países.   

Essa nova ordem significava a abertura das economias nacionais à 

concorrência em escala global e ao livre movimento  de investimentos e 

tecnologia. Nesse novo cenário de integração, com a economia baseada 

na concorrência e na redemocratização do sistema público, cabia aos 



5 
 

países a reforma de seus sistemas educacionais para garantir a 

competitividade. (BROOKE, 2012, p.327). 

 

Neste interregno, desde  1996, o Grupo  Banco Mundial no documento 

Prioridades y Estrategias para la educación preconizou uma política de educação em 

que ressalta a necessidade de uma estrutura burocrática e operacional para  

supervisionar e avaliar os resultados dos empréstimos financeiros. Além disso reafirmou 

o rigoroso cumprimento das condicionalidades e desembolso dos recursos do país, além 

do pagamento de juros e da  afirmação da subordinação das políticas sociais aos 

objetivos econômicos internacionais voltados prioritariamente para expansão do 

consumo e  estímulo à competitividade. 

Mais adiante, em 1999, o Grupo Banco Mundial, em outro documento,  

Estratégia para o setor educacional de maneira imperativa,  reafirmou a estratégia de 

tornar a educação um espaço para investimentos privados com fins comerciais. Também 

insistia na utilização das tecnologias  no ensino,  no  treinamento de professores, na 

adoção de padrões  e indicadores de verificação de desempenho, na descentralização 

com ênfase nos resultados  e na  diversificação das fontes de oferta e financiamento, 

incluindo outros provedores  e  parcerias público privadas. É, pois, neste cenário de 

reorganização das funções do Estado de contestação do modelo burocrático  que se 

buscou, no setor privado empresarial, o modelo de gerência introduzindo-o na educação 

para reduzir custos e com a promessa de  melhoria da qualidade do ensino.  

Contudo, sob a presidência de  Fernando Henrique Cardoso ( 1995- 1998 e 1999- 

2002) o país  assumiu a nova ordem econômica, estabeleceu metas prioritárias, reformas 

e ajustes estruturais  rompendo com o modelo de Estado nacional desenvolvimentista e 

introduzindo na gestão pública as agências  reguladoras. No âmbito macro político  

priorizou a modernização do Estado ao instituir no discurso e nas ações  a racionalidade 

técnica , eficiência, eficácia e competitividade como inevitáveis na reorganização da 

gestão a partir de novas necessidades econômicas. Ainda nesta gestão intensificaram os  

processos de internacionalização da economia brasileira, abertura comercial, 

privatizações,  desregulamentação financeira, restrições aos monopólios , criação de 

agências reguladoras e técnicas e as parcerias público privadas num movimento que 

subordinou parte da política econômica aos interesses do capital financeiro 

(FILGUEIRAS, 2006 e OURIQUES e RAMPINELLI,1997).  

Ao assumir  o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - Mare -   

Luís Carlos Bresser Pereira  tratou de levar  a cabo o processo de modernização do 
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Estado brasileiro, por meio do Plano Diretor da Reforma do Estado, implantando um 

peculiar processo de descentralização em que transferiam funções da União para estados 

e municípios. Um dos objetivos era imprimir racionalidade e eficiência ao setor público 

e, para isso  fiscalizar e avaliar os resultados dos programas setoriais e das instituições  

educacionais  frente ao princípio da descentralização e autonomia local. ( 

ABRUCIO,2010, PLATT, 2008 e ANDRADE, 2013).  

No âmbito da política de educação básica pública, em que pese a participação dos 

movimentos sociais, sindicatos de professores e das associações científicas,  o ministro 

da Educação Paulo Renato de Souza ( 1995-2002) propôs modernizar  a educação. 

Nesse contexto   modernizar significava uma empresarização da educação em que 

subordina  um discurso de democratização à ideologia da modernização (BROOKE, 

2012). Também,  nesse sentido, estão os estudos de Oliveira (2009) e Ball ( 2005)  

explicitando as articulações desse quase mercado na educação pública. E para justificar 

tais decisões e ações, o governo federal  priorizou três elementos:  a gestão da educação,  

a qualidade  do ensino e o financiamento público, seja pelas críticas à  ineficiência  dos 

resultados, seja pela isenção de impostos das instituições privadas e, ainda pela abertura 

da educação aos grupos empresariais internacionais. Essa abertura ocorria na provisão, 

financiamento,  estímulo à educação a distância, franquia aos grupos externos  na oferta 

do ensino e nos intercâmbios de professores e  de estudantes entre os países.  

Desta maneira na educação básica a racionalização da gestão dos sistemas e das 

escolas públicas,  a descentralização da educação, e a instituição de um sistema de 

avaliação nacional  foram eixos estruturantes para imprimir outra lógica na gestão da 

educação em todo o país.(GANDINI E RISCAL,2002 e ARAUJO, 2012). Adiciona-se a 

isso, a criação de ambientes virtuais  para  monitoramento constante dos  indicadores de 

eficácia, eficiência , produtividade, índices de qualidade, medidas racionais próprias do 

mercado que são incorporadas e exigidas  nos resultados das  escolas em todo o país. 

 Essas prioridades tinham a  intenção de ajustar o país como as proposições 

empresarias e comerciais, dentro da lógica de subordinação dos sistemas educacionais 

ao mercado internacional de educação favorecido pelos avanço das tecnologias da 

informação e comunicação – TIC conforme Antunes ( 2005) Teodoro (2008 e 2011) e 

Altmann ( 2002).  

Para a obtenção de empréstimos externos os governos federal e estaduais  

forjaram a ideia de que a modernização da gestão pública, a adoção de estratégias 

racionais, com metas e instrumentos de avaliação, levariam  à suposta qualidade do 



7 
 

ensino. Adiciona,  ainda, a esse contexto, a crença  desses neoliberais de que  a gestão 

do setor privado é o melhor modelo  a ser  adotado no sistema público de educação. 

Portanto, adotar os critérios de eficácia, eficiência, indicadores de qualidade, definir 

resultados, estimular a competitividade, além de  reduzir o custo aluno em todos os 

níveis ( CARNOY, 2002) tornaram-se  elos  umbilicais  da política de gestão 

gerencialista-racional a ser disseminada na escola pública.  

Para compreender a convergência  da política dos organismos multilaterais 

exige-se considerar como  e de que modo essas forças atuam nas decisões locais. 

Observe os  estudos de Albuquerque (2012); Araújo ( 2012) sobre  as disputas de 

projetos quando da elaboração do Plano Nacional de Educação - 2001- 2010 e, o outro, 

a exigência de que as escolas públicas criassem o Caixa escolar como personalidade 

jurídica para captação e recebimento de recursos expressa ajustes operacionais na gestão 

escolar. Também se tornou comum, a presença e atuação orgânica de consultores, 

técnicos e funcionários nomeados para ocupar funções nas estruturas do ministério da 

Educação e, em alguns, sistemas estaduais de ensino com a tarefa de imprimir a lógica 

empresarial no âmbito da educação, ainda que, sob muitas resistências e contestações de 

professores. (EVANGELISTA e LEHER, 2013).  

Ainda neste contexto, de confrontos em torno dos modelos de gestão, 

delinearam-se dois projetos antagônicos  de educação básica (i) os grupos  sociais 

heterogêneos e plurais  que defendem a gestão democrática na educação 

(ALBUQUERQUE, 2012 e ARAÚJO, 2012 ) insistiam  na necessidade democratizar os 

sistemas de ensino, as práticas escolares  e as decisões por meio de conselhos 

educacionais e (ii)os  grupos que se aglutinavam  e aglutinam em torno do modelo de 

gestão gerencialista racional , sob lógica neoliberal,  preconizam  critérios de eficácia e 

eficiência, a racionalização dos recursos vinculando-os aos resultados, e  

competitividade entre escolas,  além da personificação da gestão na pessoa do diretor da 

escola. 

No âmbito da gestão pública foram decisivas as ações do governo federal  a 

ponto de que  o governo federal  modificar as relações com os governos estaduais e 

municipais na educação básica, instituindo mecanismos administrativos, em ambientes 

virtuais, para aprimorar a fiscalização e um controle estatal direto  sobre as escolas 

públicas. São exemplos desta relação os processos de  descentralização  para estados, 

municípios e escolas, entre eles, o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE,  

Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, Programa Nacional do Livro 
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Didático – PNLD, Educacenso  e o Plano de Ações  Articulados - PAR. Esse último 

teve a adesão dos  estados e municípios  para levar a cabo um plano  do Poder 

Executivo voltado para aferição da qualidade do ensino, ao mesmo tempo, 

responsabilizar também diretores e professores nos resultados e indicadores a serem 

alcançados pela escola.  

Nesta outra relação com os entes coube ao Fundo de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE a  tarefa de centralizar os recursos financeiros ( FERREIRA, 2013), 

e por meio do decreto no. 2.520/1998, art. 12  a gerência (I) do programa de 

alimentação escolar, priorizando os mecanismos de descentralização da execução e (II) 

dos programas de assistência financeira para a manutenção e melhoria da gestão das 

escolas públicas. E, ao MEC coube a fiscalização, monitoramento e avaliação dos 

resultados dos projetos, planos e programas do governo federal.  

Nestas circunstâncias predominam nos sistemas de ensino e nas escolas 

públicas práticas gerencialistas-racionais, em que, a gestão tornou-se sinônimo de 

administração da escola para alcançar  resultados desejados nos exames e testes de 

rendimentos dos alunos. O fato é que, sob a lógica produtiva, utiliza-se dos  critérios de 

eficácia, eficiência, os indicadores de qualidade e o estímulo à competitividade para 

medir e verificar os resultados da escola e,  tomados como a realidade. Esqueceram que 

os dados e indicadores são tão somente uma  parte da realidade e, não toda a realidade, 

muito mais  complexa, plural e, que  não cabe nos índices decididos por um grupo. Tal 

desiderato inibe práticas de gestão democrática que ainda não estão consolidadas, mas 

que vão sendo esquecidas dentro das escolas, uma vez que todos os dias, diretor, 

professores e estudantes tem que apresentar um  “produto” aos governos e ao mercado. 

 

Como a gestão gerencialista-racional dos recursos financeiros  está vinculada  

aos rendimentos dos alunos  e da escola pública ? 

Partimos da compreensão de que o país tem uma heterogeneidade de escolas 

públicas, uma  pluralidade de professores e estudantes. Mesmo assim indagamos: que 

marcas da gestão gerencialista foram realçadas  e que  incidem  nos testes e exames de 

verificação de rendimento dos alunos e das escolas? Neste sentido, as ações dos três 

ministros evidenciam os mecanismos institucionais de gestão criados para regular, 

fiscalizar e avaliar a educação básica em todo o país. Antes, porem, o fato é que, de 

certo modo, a transição de governo traz expectativas de mudanças nas relações sociais, 

políticas e econômicas.  No entanto, algumas análises indicam um  continuun na política 
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econômica do país entre 1995 a 2007. Estudos de Filgueiras (2006) apontam que no 

governo Lula iniciou-se um neodesenvolvimento, pois contou com a flexibilização da 

política econômica  que permitiu um aumento real do salário mínimo  e  ampliação  dos 

gastos com a política social focalizada, mas relevou que o capitalismo brasileiro 

sustenta-se no modelo neoliberal periférico e subordinado.  E para negociar com os 

empresários e grupos internacionais e nacionais o governo, na educação, permitiu a 

abertura para o mercado privado na provisão e no financiamento, posicionando-se mais 

na fiscalização, avaliação e regulação local. 

Nesta direção, durante a gestão  do ministro Cristovam Buarque de 2003 a 

2004 predominou a democratização das relações institucionais entre o Ministério da 

Educação - MEC e os estados e municípios por meio do Programa de Fortalecimentos 

dos Conselhos Escolares - Pró-Conselho com a finalidade de prestar assistência técnica 

e operacional aos municípios na elaboração de  planos de educação. Também o 

Programa Fundo de Fortalecimento da Escola – Fundescola -   2ª. e 3ª. fases  tinha como 

objetivos: induzir padrões mínimos de  funcionamento da escola, estimular o 

planejamento estratégico das  secretarias estaduais e municipais  por meio do sistema 

integrado de informações gerenciais, organizar as unidades executoras,  a gestão e o 

desenvolvimento dos sistemas educacionais, padrões mínimos de funcionamento da 

escola, induzindo a autonomia gerencial da  escola. Também apoiou ações para elevar o  

desempenho dos alunos em matemática e língua portuguesa, a avaliação diagnóstico e  a 

aprendizagem, além da formação continuada de professores em exercício.  

Já o ministro Tarso Genro de janeiro 2004 a julho 2005 priorizou a reforma 

universitária e  a parceria público privada, lei no.11079/2004, que institui normas gerais 

para licitação e contratação de parceria público privada no âmbito da administração 

pública. Tanto a reforma universitária quanto as parcerias público privadas foram objeto 

de tensões e disputas entre os grupos. Mas, mesmo sem consenso, elas foram 

implementadas e fracionadas com grande impacto na definição de recursos financeiros 

para os estados e municípios e na gestão das escolas públicas. No decorrer dos anos  

seguintes evidenciou-se que havia uma diluição entre o que é público e o que é privado, 

e mais,  havia uma disposição política em dispensar recursos públicos para sustentar 

instituições privadas de educação. São  exemplos, o avanço da educação a distância e o 

Programa Universidade para Todos – Prouni. 

Contudo foi na gestão de Fernando Haddad de 2005 a 2012  que ocorreu a 

aprovação da Lei 11.274 de 06/02/2006, alterando a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 
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da Lei no 9.394/ 96, dispondo sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental  

e  novas atribuições para estados e municípios. Além disso, o Programa Mais Educação, 

instituído pela portaria Interministerial n.17/2007 sinalizou a ampliação da  jornada  

escolar e organização curricular na perspectiva da educação integral, são ações que 

estão  induzindo modificações na gestão dos sistema e das escolas no país e, que trazem 

modificações na gestão escolar e no custo-aluno. 

 Ainda na educação básica,  o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem criado 

em 1997 para: a) avaliar competências e habilidades dos alunos do ensino médio; b) ser 

ferramenta para avaliar a qualidade do ensino médio, em 2009, passou c) a ser utilizado 

como critérios para seleção de alunos aptos a receber a bolsa do Programa 

Universidades para Todos - Prouni, tanto  em instituições públicas quanto nas privadas, 

transformado-se assim,  d) num exame de acesso à educação superior por meio do  

Sistema  de Seleção Unificada - SISU. Desse modo o Enem tem ampla repercussão 

nacional  e, de fato, reordena e modifica a política educacional brasileira trazendo à tona 

desafios para gestores, reitores, diretores e professores. 

Note que desde 1995,   o governo federal demonstra disposição política  firme 

para a implantação de um  Sistema de Avaliação da Educação Básica- Saeb,  associando 

metas e indicadores de  qualidade de ensino  ao desempenho  de alunos e da escola. Dito 

em outras palavras, vinculou recursos aos rendimentos dos estudantes e das escolas, 

induz a competição  entre as unidades e exige dos professores e diretores uma atitude de 

prestação de constas em ambientes virtuais, de modo a vincular desembolso de recursos 

às  metas alcançadas no Ideb.   

Outra ação política decisiva, em 2007, na gestão de Fernando Haddad foi  o 

Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE - sustentado em seis pilares: visão 

sistêmica da educação, territorialidade, desenvolvimento, regime de colaboração, 

responsabilização e mobilidade social que, por meio do decreto n° 6.094/2007 instituiu 

o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. O objetivo proposto era articular 

as ações entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal para, em regime de 

colaboração, conjugar os esforços em prol da melhoria da qualidade da educação básica 

e ordenar  instrumentos de avaliação. Nesta direção, o governo recompôs um outro 

regime de colaboração  e reordenou  as ações com os estados, municípios, Distrito 

Federal, prevendo  metas e indicadores a serem alcançados pelas escolas e 

corresponsabilizando gestores. Observe que nesta ação houve alteração da relação do 

MEC  como  estados e municípios e Distrito Federal,  pois, esses aderiram ao Plano de 
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Ações Articuladas – PAR e  assumiram  compromissos com  quatro dimensões: gestão 

educacional, formação de professores em serviço, práticas pedagógicas e avaliação, e a  

infraestrutura  física e recursos pedagógicos, e em troca  recebiam recursos financeiros e  

ajuda técnica, essa nem sempre possível. Assim, o PAR teve adesão de todos os 

Estados, do Distrito Federal e da maioria dos municípios. Estava em questão a 

transferência de recursos federais para estados e municípios amarrados ao PAR e o Ideb 

prendido nas escolas e estudantes. 

Esta situação constatada em pesquisas de ( DINIZ, 2013 e MENDES,2011)  em 

que os diretores de escolas públicas  do Distrito Federal relataram que testes e exames  

tornaram-se ferramentas objetivas que permitem aos governos e  gestores medir  um 

aspecto da qualidade do ensino. Relataram que um amontoado de programas  chegam às 

escolas, sempre exigindo prestação de contas, nos ambientes virtuais, mesmo que a 

escola continue com  falta de recursos financeiros, equipamentos e de trabalhadores 

qualificados para tarefas básicas. 

De modo racional, o PAR promove uma articulação orgânica e sistêmica com 

as escolas sob a lógica da razão prática e utilitária. Nesse sentido, ao descentralizar 

ações para estados, municípios e escolas, ao instituir  o Sistema  Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC como 

ambiente virtual que pode ser acessado pela internet, criou-se, assim, uma ferramenta 

tecnológica de agilidade, transparência e de monitoramento dos resultados dos 

programas do governo federal. O MEC rearticulou no planejamento estratégico as  

possibilidades de  contato direito com as escolas das redes de ensino,  garantido assim,   

transferência de recursos financeiros, organicidade, operacionalidade  e prestação de 

contas online. Desse modo, ao descentralizar as ações para estados, municípios e 

escolas, o MEC recentraliza, fiscaliza, avalia e regula a educação no país, tendo o Ideb 

como instrumento racional e objetivo para medir uma parte das realizações das escolas. 

 Entretanto, esta  lógica  racional permite que a escola  receba  vários 

programas diariamente, de modo que professores e diretores, têm dificuldades de 

identificar as  intenções e  concepções subjacentes. Não há tempo para isso, pois a 

lógica é o fazer, alcançar metas e apresentar resultados. Entre as marcas realçadas  estão 

a intensificação do trabalho pedagógico, estímulo ao espírito competitivo,  

individualismos, preparação  do aluno para  testes,  currículo restrito ( em que pese 

algumas iniciativas dos professores)  a conteúdos  a ser cobrados na verificação  de 



12 
 

rendimentos e uma visão de um padrão de qualidade universal para todas as escolas, 

sem considerar  trajetória destas escolas e de seus sujeitos.  

 Considerações e notas 

 Desde a década de 1990  vinha sendo forjado a necessidade de um  Sistema  

de Avaliação da Educação Básica – Saeb, pois, assim,  afinava a sintonia com o Banco 

Mundial para medir resultados da educação (1996), uma vez que os governos  insistiam 

na qualidade do ensino aferida por instrumentos mensuráveis e quantitativos ( 

SOUZA,2005).  

     O  Programa Dinheiro Direto na Escola - PPDE-  contou com aportes 

financeiros do fundescola inicialmente para norte, nordeste e centro-oeste e, depois 

serviu para pavimentar outra relação do governo federal com as escolas nos municípios. 

Nesse programa o governo federal  repassou  recursos diretos à escola com base nos 

censo escolar independente de formalização de convênio ou termo adesão. A exigência 

de criação das Unidades Executoras permitia práticas mercantis privadas dentro das 

escolas, pois essas, são entidades jurídicas  aptas para receber recursos vindos do 

governo federal e servem também para realizar parcerias e captar recursos de outras 

fontes, de  alianças e voluntariado.  

A criação de instrumentos de verificação de rendimentos:  Saeb, Prova Brasil,  

Enem e o  Ideb ( Brasil,2007) tornaram-se ferramentas objetivas que permitem aos 

governos e aos gestores acesso a dados por aluno e por escola e, assim, atestam a 

qualidade do ensino pela ótica de mercado. O passo seguinte foi o Plano de 

Desenvolvimento da Escola – PDE- criado em 2007 pelo governo federal dentro da 

lógica do planejamento  estratégico  voltado para estimular  estados e municípios e 

diretores a conduzir mudanças  de melhoria nos indicadores de desempenho da escola. 

Exigia-se a celebração de contrato de gestão  para garantir  que metas  e índices fossem 

alcançados pelos diretores e, neste caso receberiam transferência de recursos. 

 Esta política governamental buscou  subordinar  as políticas de gestão da  

educação básica  a um modelo econômico em que, ao descentralizar a gestão,  encobriu 

com um véu o quadro sombrio e excludente  que expõem as debilidades da escola 

pública. O fato é que recompuseram-se as forças conservadoras resistentes à mudança 

social no país. Estas apegadas aos privilégios do Estado almejam inibir que  a maioria 

tenha acesso ao direito à  educação e   aquilo que a humanidade já produziu e, que nos 

torna seres humanos, éticos e sociais.  
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