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Resumo:   

Este estudo examina a idéia qualidade da educação presente nos programas de gestão da 
educação de uma entidade privada, adotado pela esfera pública. É de abordagem qualitativa e 
constou de análise de documentos expedidos pelas duas esferas. A idéia de qualidade 
veiculada nesses materiais é emprestada das teorias das organizações, como a Gerência da 
Qualidade Total. Atualmente, tem se evidenciado que a polissemia de ideias envolvidas no 
termo qualidade da educação possibilita diversas interpretações e facilita os discursos ou 
slogans sobre a temática. Conclui-se que a defesa da qualidade tem se dado no plano 
discursivo ou em slogans, como um recurso de poder, sem uma definição objetiva da 
qualidade que se defende para a educação.   
Palavras-chave: Gerência. Gestão da Educação. Qualidade Total.  

 
 
 

Introdução 

 
 

A palavra qualidade é um conceito polissêmico. Parece que a polissemia do termo 

tem possibilitado uma variedade de opiniões envolvendo a temática, em sua maioria, muito 

próximas da ideia de qualidade defendida para o meio empresarial. 

A transposição do conceito de qualidade do mercado para a área educacional pode 

estar relacionada com o esgotamento do modelo de acumulação fordista-keynesiano, 

passando-se para o modelo de acumulação flexível (HARVEY, 2003) a partir dos anos 1970.   

As medidas neoconservadoras orientaram a reestruturação do Estado, alterou seu 

papel, afetando intimamente a idéia de público estatal e a área social. As ações do Estado são 

orientadas pelos parâmetros da macroeconomia, atingindo diretamente a intervenção estatal 

tanto na área econômica quanto na social. Emergiram, nesse contexto, formas de execução de 

políticas que extrapolaram a simples privatização ou mesmo a delimitação de fronteiras entre 

                                                 
1 Parte dessa discussão encontra-se em texto publicado na Revista Perspectiva (UFSC), 2012. 
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a esfera pública e a privada (DALE, 1995). A criação da figura jurídica público não estatal 

possibilitou incursões de um novo ator nessa relação: o Terceiro Setor.  

O Terceiro Setor ao qual me refiro neste texto atua substituindo o papel do Estado, a 

partir da década de 1990. No caso em estudo, é um setor que mantém estreita relação com o 

grande capital e, em consonância com as prerrogativas do mercado, controla todo o processo 

educacional da elaboração à implementação de políticas educacionais, com acompanhamento 

e inserção de informações em tempo real em sistema informatizado de informação, 

compreendido também como um sistema de gestão da qualidade da educação (IAS, 2007).  

Com base em algumas categorias selecionadas para a análise, defendo neste texto que 

a ideia de qualidade da educação observada em teorias como aquelas que fundamentam os 

princípios da GQT, foram identificadas nos materiais de gestão municipal e escolar do 

Instituto Ayrton Senna – IAS, que, com a justificativa de promover a qualidade da educação, 

induz parcerias e implementa seu projeto de educação nas diferentes esferas de governos das 

cinco regiões brasileiras.    

É possível afirmar que os materiais instrucionais do IAS apresentam um conceito de 

qualidade da educação, ou esta não passa de um slogan utilizado por ele para difundir seus 

próprios interesses e os do capital na educação? Em que medida os argumentos em defesa da 

qualidade da educação se relaciona com aqueles provenientes do meio empresarial? Para 

responder essas e outras questões, trato a seguir de alguns conceitos provenientes da GQT e 

de sua aproximação com um conjunto de ideias apresentadas nos materiais de gestão do IAS, 

que, segundo afirmam, conduzem à qualidade da educação.   

 

 

Aproximações entre Gerência da Qualidade Total e qualidade da educação 

 

 

É no contexto de reestruturação produtiva, do padrão de organização daí decorrente e 

das metamorfoses no papel do Estado capitalista, que faz sentido tratar a qualidade na 

educação. Conceitos contidos na GQT, como qualidade, controle, liderança, objetivos, metas, 

racionalidade, trabalho em equipe ou time, participação, cooperação, gerência, parceria, 

terceirização e alianças ou aliados estratégicos fazem parte do vocabulário do IAS e de seus 

Programas de gestão da educação escolar. 

Conceitos tratados em outras abordagens das teorias das organizações são 

readaptados e aparecem compondo o quadro de referência da literatura sobre a GQT, 



3 
 

confirmando a constatação de Félix (1989) de que na evolução das teorias da administração, 

“[...]  não se dá a total substituição das concepções de cada escola. O que se observa, pelo 

contrário, é a integração das concepções das diferentes escolas e a sua aplicação na 

organização do trabalho e da produção nas empresas capitalistas” (FÉLIX, 1989, p. 53).  

Já que ideias contidas nas abordagens sistêmicas ajudam a compreender as bases 

epistemológicas da Qualidade Total, começo então com uma breve definição delas, tendo por 

base texto de Evando Neiva (1996), difundido no IV Congresso Pitágoras, Qualidade em 

Educação, além de Capra e Morin, que tratam da abordagem científica sobre a qual se 

sustenta a GQT. 

Para conseguir os meios intelectuais e conceptuais para entrar no universo da 

complexidade, Morin afirma que precisou esperar pelos anos de 1950 e pela chegada de três 

“teorias novas” – a Teoria dos Sistemas, a Cibernética e a Teoria da Informação (MORIN, 

1998). Igualmente, as bases da GQT parecem encontrar-se no pensamento complexo: na 

Física moderna, na Ciência do Caos e na Teoria de Prigogin, com o estudo da evolução dos 

sistemas complexos, tendo em vista a sua interação com o ambiente (NEIVA, 1996). 

No tocante à Física moderna, a insuficiência dos conceitos clássicos para descrever 

os fenômenos atômicos levou os físicos quânticos a compreenderem que o princípio de que as 

partículas são “coisas” isoladas é uma ilusão. Capra (2006) afirma que para David Bohm, na 

Teoria Quântica, nunca lidamos com “coisas”, lidamos com interconexões. Assim sendo, o 

funcionamento do mundo que nos rodeia pode ser apreendido sem “conflitos e confusões 

intermináveis” (NEIVA, 1996, p. 97). 

Em contraste, para a Física Clássica, que prevaleceu até o final do século XIX, as 

partículas poderiam ser estudadas isoladamente, com seu comportamento totalmente 

previsível a partir das condições iniciais, tais como: posição, velocidade e forças atuantes. 

Segundo Neiva (1996, p. 78), esses “[...] dois paradigmas científicos podem ser associados, 

por uma estreita analogia, com a evolução dos paradigmas gerenciais das organizações, do 

século XIX para o século XX”. O autor estabelece relação entre o modelo anterior, que tinha 

organização pautada nas formas hierárquicas e as funções individuais bem definidas, com 

pouca interação externa e com a gerência baseada no controle. No paradigma atual, “[...] que 

tem por base os princípios da Qualidade Total, a organização é articulada e aberta, interna e 

externamente, o foco é no trabalho cooperativo, em times, e, em lugar do controle, temos o 

autogerenciamento” (1996, p. 78). 

Outras analogias ainda são feitas pelo autor ao tratar das conclusões científicas da 

Física moderna, como entre a natureza dual das partículas, que ao mesmo tempo são 
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individualidade e interconexões, e os conceitos de energia pessoal – empowerment – e de 

sinergia, utilizada na Qualidade Total. Nessa perspectiva, Neiva destaca duas contribuições 

complementares do sujeito na organização: “[...] pela sua energia pessoal – individualidade –, 

ela [a sinergia] deve exercer a autoinspeção e o autocontrole; pela sinergia – interconexão –, 

ela deve atuar cooperativamente, participando de times de trabalho e agindo de forma 

articulada com os diversos setores da organização” (NEIVA, 1996, p. 78). 

Outra área da ciência – a Ciência do Caos – é também tratada por Neiva (1996) para 

aproximar alguns conceitos dessa área com a Qualidade Total. Segundo ele, “[...] a Ciência do 

caos tem como objeto o estudo dos sistemas complexos, entendendo por sistemas complexos 

aqueles formados por uma infinidade de interconexões” (NEIVA, 1996, p. 78). Nesse sentido, 

conforme a Ciência do Caos, o comportamento de um sistema complexo, embora 

imprevisível, tem uma “[...] dependência sensível das condições iniciais” (CAPRA, 2007, p. 

86). Igualmente, o comportamento de um sistema complexo, embora imprevisível, fica dentro 

de limites, e seu contorno recebe o nome de “atrator estranho” (CAPRA, 2007, p. 86). Da 

mesma forma, “[...] o formato desse atrator estranho depende dos parâmetros do sistema e, é 

claro, de suas condições iniciais” (NEIVA, 1996, p. 79). 

A analogia com a Gerência da Qualidade Total parece encontrar-se na missão ou na 

razão de ser da GQT, na definição da visão e das metas, e na expressão de um conjunto de 

valores. Tudo isso, segundo Neiva, compartilhado por todos os que integram a organização, 

como uma iniciativa da liderança.  

O papel atribuído à liderança perpassa todo o material instrucional do IAS, e as 

atribuições a ela sugeridas parecem muito próximas dessa definição da GQT. Cabe ao líder 

articular, na unidade escolar, os diferentes sujeitos, professores, pais, comunidade externa, 

empresários em busca de parcerias e do trabalho voluntário, necessárias, segundo o instituto, 

ao funcionamento da instituição educativa.  

A evolução das estruturas para uma ordem superior também foi focalizada em 

estudos do físico-químico Iliá Prigogin2 sobre a evolução dos sistemas complexos – estruturas 

–, levando-se em conta sua interação com o ambiente.  

Dadas as características dos sistemas abertos, sua interação com o ambiente, Prigogin 

pondera que as estruturas dissipativas poderão levar a uma ordem superior, vencendo a 

entropia, ou seja, a desordem. Segundo o autor, elas “[...] exibem a dinâmica da auto-

organização em suas formas mais simples, manifestando a maioria dos fenômenos 

                                                 
2 Prêmio Nobel, desenvolveu uma detalhada teoria dinâmica para descrever o comportamento desses sistemas 
(CAPRA, 2007). 
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característicos da vida – auto-renovação, adaptação, evolução e até formas primitivas de 

processos ‘mentais’” (CAPRA, 2007, p. 265). 

Outros conceitos tratados nessa teoria são liberdade e coerência, que em si parecem 

contraditórios. A conciliação desses dois elementos, segundo Neiva (1996), é papel decisivo 

da liderança, e assim a organização pode transformar-se – pela qualidade –, mantendo a sua 

identidade, assumindo formas mais complexas, flexíveis e ordenadas. 

Neiva identifica, na Teoria de Prigogin, estreita relação com os princípios da GQT, 

tais como: empowerment (autoinspeção e autocontrole), sinergia (trabalho cooperativo, 

trabalho em times), parceria (terceirização, alianças estratégicas) e missão/visão 

organizacional, entre outros (NEIVA, 1996). 

De posse dessas informações, é possível avançar na compreensão da Qualidade Total 

nas organizações. Estruturada e aperfeiçoada no Japão pela JUSE (Union of Japanese 

Scientists and Engineers), após a Segunda Guerra Mundial, a GQT é conceituada por Barbosa 

(1994) como “[...] um sistema administrativo baseado no engajamento ativo de todos os 

profissionais de todos os setores da instituição, em atividades de controle da qualidade por 

toda a organização, através de métodos e técnicas específicas” (BARBOSA, 1994, p. 3). 

Trata-se de um modelo de administração implantado nas organizações empresariais visando 

ao alcance da qualidade e rentabilidade de seus produtos. 

A difusão da GQT em outras partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, 

relaciona-se a um momento de profunda crise de produção, com a mudança no regime de 

acumulação capitalista fordista-keynesiano para o de acumulação flexível.  

Em tempos de reestruturação produtiva, Harvey (2003, p. 148) reconhece que “[...] a 

acumulação flexível foi acompanhada na ponta do consumo, portanto, por uma atenção muito 

maior às modas fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de indução de necessidades 

e de transformação cultural que isso implica (HARVEY, 2003, p. 148). 

O Brasil não ficou imune a essas transformações. Aqui, a implantação da GQT 

também está relacionada à crise econômica. Neste país, ela foi introduzida de forma 

sistemática pela Fundação Christiano Ottoni, Faculdade de Engenharia da Universidade 

Federal de Minas Gerais, com o objetivo de “[...] ajudar as indústrias brasileiras a enfrentarem 

a crise econômica nacional e a competitividade internacional” (BARBOSA, 1994, p. 4) na 

metade da década de 1980. Na área educacional, por sua vez, a GQT emerge no contexto das 

profundas mudanças introduzidas pelo discurso neoliberal em educação nas décadas de 1980 

e 1990. 
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A divulgação das ideias da GQT no Brasil ficou sob a tutela do Ministério da 

Educação (MEC), conforme registro de Silva (1996). Tais ideias foram resgatadas por Dias 

(2000) ao tratar do Programa “Escola de Qualidade Total”, apresentado pelo MEC. Segundo a 

autora, esse programa é baseado nos princípios de Glasser, difusor das ideias de Deming no 

campo educacional. O Método Deming de Administração, notável “Método dos 14 pontos”, 

foi traduzido para os meios escolares por Glasser em sete pontos, quais sejam: 1) Gestão 

democrática ou por liderança da escola e das salas de aula; 2) Diretor como líder da 

comunidade educativa; 3) Professor como líder dos alunos; 4) A escola como ambiente de 

satisfação das necessidades de seus membros; 5) Ensino baseado no aprendizado cooperativo; 

6) Participação do aluno na avaliação de seu próprio trabalho; 7) Trabalho escolar de alta 

qualidade como produto de uma Escola de Qualidade (DIAS, 2000). 

A divulgação dessas ideias no contexto brasileiro é associada aos projetos 

educacionais da ditadura militar. 

 
Não por acaso, a grande ideóloga e propagadora da “filosofia” da qualidade 
total no Brasil, Cosete Ramos, foi autora, naquele período, de um conjunto 
de livretos intitulados Engenharia da Instrução, – lá, como aqui, montada na 
burocracia do Ministério da Educação e Cultura (SILVA, 1996, p. 17). 

 
Silva (1996), chama a atenção para os cuidados necessários ao tratar de tal 

comparação, afirmando que as armas da crítica devem ser diferentes daquelas empregadas no 

contexto da ditadura militar, pois este momento é eminentemente “[...] diferente das 

condições em que se enuncia o discurso educacional neoliberal” (SILVA, 1996, p.17).  

As justificativas dos meios político e empresarial para a adoção de medidas como 

essa, orientadas pela teoria da Escolha Pública, a partir da década de 1980, consistem em 

transformar questões políticas e sociais em questões técnicas. Essas ideias foram 

desenvolvidas com base na teoria da Escolha Pública, da escola de pensamento neoliberal 

Public Choice; seus parâmetros para a área pública provêm do modelo macroeconômico.  

Essas proposições estão expressas nas formulações de Milton Friedman (1985) em 

Capitalismo e liberdade. São ideias que influenciaram a criação de mercados ou de quase-

mercados educacionais em praticamente todo o mundo, incluindo-se o Brasil.  

Silva (1996), ao tratar do contexto no qual se inscreve a adoção da Gerência da 

Qualidade Total na Educação, nos anos 1990, aponta para o diagnóstico neoliberal sobre as 

questões dos problemas sociais e educacionais. Para o autor, tais problemas “[...] não são 

tratados como questões políticas, como resultado – e objeto – de lutas em torno da 

distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos e de poder, mas como questões 
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técnicas, de eficácia/ineficácia na gerência e administração de recursos humanos e materiais”. 

(SILVA, 1996, p.18-19). 

Estudos que tratam das soluções apresentadas para “problemas” semelhantes por 

governos de praticamente todo o mundo, foram amparados em medidas de orientação 

neoliberal. Neste contexto, Lima (2005) adverte que  

 
[...] os indivíduos e as organizações de todo tipo, à semelhança das 
empresas, que são apresentadas como arquétipos da organização racional, 
inovadora e eficiente, passarão a reger-se por princípios gerencialistas, 
comandados por doutrinas neocientíficas ou neotaylorianas da gestão. 
(LIMA, 2005, p.81) 

 
O Brasil, alinhado a essa tendência mundial, também adotou o mesmo discurso 

desviando o foco dos problemas relacionados com o desempenho do sistema educacional a 

um problema de gerenciamento e controle das políticas educacionais pelas vias da avaliação. 

A medida de orientação empresarial, adotada com a promessa de melhoria da qualidade da 

educação é a já citada GQT. A GQT na Educação é considerada 

 
[...] uma nova estratégia que auxiliará as instituições educacionais a melhorarem a 
qualidade do seu trabalho, através de um enfoque gerencial nas suas atividades 
administrativas e pedagógicas. Trata-se de um sistema gerencial que possibilitará a 
introdução de mudanças substanciais na escola, respeitando as opções e o modelo 
pedagógico adotado pela mesma (BARBOSA, 1994, p. 3). 

 
Conhecedores que somos dos vários significados atribuídos à palavra qualidade, na 

perspectiva da GQT, citamos Chiavenato, quem fez um apanhado de concepções de qualidade 

para alguns autores, resumindo-as e apresentando-as da seguinte forma: 

 
[...] qualidade é o atendimento das exigências do cliente. Para Deming, “a qualidade 
deve ter como objetivo as necessidades do usuário, presentes e futuras”. Para Juran, 
representa “a adequação à finalidade ou ao uso”. Para Crosby, “é a conformidade 
com as exigências”. Feigenbaum diz que ela é “o total das características de um 
produto ou serviço referentes a marketing, engenharia, manufatura e manutenção, 
pelas quais o produto ou serviço, quando em uso, atenderá às expectativas do 
cliente” (CHIAVENATO, 2003, p. 581). 

 
Como se percebe, a ideia de qualidade apresentada relaciona-se à atividade 

administrativa nas organizações de produção capitalista, e não propriamente àquelas da área 

educacional. Há, como na maioria da história da educação, uma transposição de modelos de 

teorias das organizações empresariais para esta. A tentativa de elaboração de uma teoria de 

organização específica da área educacional surgiu no Brasil, na década de 1980, com a gestão 

democrática da educação. Porém, na década seguinte, vimos florescer a GQT, modelo de 

administração que é apropriado pelos sistemas de ensino, como a Secretaria de Estado da 
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Educação de Minas Gerais, em 1991, e pelo próprio Ministério da Educação, na mesma 

época, sob a justificativa de melhoria da qualidade na educação.   

Segundo Paro (2007), nem sempre há consenso a respeito de um conceito, do que se 

entende por qualidade na educação, assim como raramente tal conceito “[...] aparece 

explicitado de forma rigorosa” (PARO, 2007, p. 15). Esse autor argumenta que, “[...] quando 

se atenta para a importância social da educação e para os enormes contingentes populacionais 

que as políticas públicas da área envolvem, mostra-se bastante preocupante essa ausência de 

um conceito inequívoco de qualidade” (PARO, 2007, p. 15). 

O reduzido rigor aplicado ao conceito de qualidade na educação deixa margem para 

diversas interpretações. Muitas vezes, discursos sobre a qualidade são atrelados a resultados, 

como se pode extrair em artigo de Throsby e Gannicott (2005), “Qualidade da educação e 

eficácia do ensino escolar”. No texto, os autores afirmam que, “[...] nos anos de 1970 e 1980, 

muitos governos perceberam que o rápido aumento das matrículas, ao longo da década de 

1960 e início de 1970, talvez tivesse ocorrido ao preço de uma queda da qualidade do ensino” 

(THROSBY; GANNICOTT, 2005, p. 160). As inúmeras justificativas, especialmente de 

cunho econômico, dadas pelos governos sobre restrições orçamentárias e objetivos 

educacionais deslocaram o foco do debate da quantidade para a qualidade, como explicam os 

autores: “[...] em conseqüência disso, pesquisadores e instâncias decisórias foram deixando 

aos poucos de enfatizar os aspectos quantitativos e passaram a se preocupar com a qualidade 

do ensino e com a insuficiência sobre os resultados deste” (THROSBY; GANNICOTT, 2005, 

p. 160). Gannicott e Throsby (2005) extraem desse contexto um conceito de qualidade 

composto de elementos dentre outros: a formação e a qualificação dos professores; a 

disponibilidade e a qualidade dos materiais didáticos, assim como dos materiais escolares; a 

natureza e a eficácia da administração e a infraestrutura da educação, etc. Os autores deixam 

intocadas questões socioeconômicas dos estudantes, por muitos consideradas como 

importante variante da qualidade educacional, ou seja, o debate não se dá no nível das 

desigualdades sociais, cujos fatores contribuem para as desigualdades educacionais.  

Não se trata de ampliar recursos para a educação, mas justificam-se as mudanças no 

discurso do pseudodesperdício de recursos humanos e materiais com a proposta de uma 

gestão eficiente, fazendo mais com menos.  É, por exemplo, o que se nota com a aplicação 

dos preceitos da GQT na área educacional, pois não se deixa claro que qualidade se defende, e 

quais os meios humanos e materiais para alcançá-la; a impressão que se deixa é a de que cabe 

à gestão, pautada no gerencialismo, na racionalidade técnica, conduzir à qualidade 

proclamada.  
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Segundo Silva (1996) sob a aparência de escolha e participação, a GQT “[...] impõe 

uma visão de educação e gerência educacional que fecha a possibilidade de se pensar de outra 

forma” (SILVA, 1996, p. 21). De fato, “[...] a verdadeira escolha consistiria em poder rejeitar 

a própria ideia de qualidade total, o que equivaleria a rejeitar toda a noção neoliberal de 

educação” (SILVA, 1996, p. 21).  

Esse ambiente é acentuado em alto grau pela emergência da denominada era da 

informação. Com base em uma administração gerencial e tecnológica, os propositores de 

políticas educacionais, nesse caso o IAS, encontram neste aparato conceitual as justificativas 

para difusão de ideias sobre qualidade na educação, conforme texto a seguir. 

 

 

A qualidade da educação nos programas de gestão do IAS  

 

A relação entre planejamento e qualidade é também visível nos materiais analisados. 

O processo de elaboração do Planejamento, na perspectiva do IAS, apoia-se na ideia corrente 

das novas tecnologias educativas, operadas pelas pesquisas do neocomportamentalismo de 

Skiner e pelo desenvolvimento do computer science, no qual há uma centralidade cada vez 

maior atribuída às máquinas nesse processo. Assim como o ensino e a aprendizagem, o 

planejamento nessa perspectiva é mais impessoal, mais controlável, mais microestruturado, 

mais capaz de autocorreção, ou seja, “[...] através do feedback dos círculos cibernéticos, que é 

um voltar atrás para modificar o próprio operado e obter melhores resultados” (CAMBI, 

1999, p. 616). 

Essa ideia está expressa nos materiais do IAS e fundamenta-se em um arranjo no 

qual as informações oriundas da rotina das atividades escolares se processam em movimento 

circular: “[...] diagnosticar, planejar, executar, avaliar e diagnosticar... ‘retroalimentar’ novo 

planejamento” (IAS, MANUAL GESTÃO NOTA 10, 2007, p. 20). O arranjo é construído 

com base na análise gerencial feita a partir da checagem das informações prestadas com as 

previstas no Plano de Metas da Secretaria de Educação e das Unidades Escolares. O 

cumprimento de todas as etapas com a checagem de informações passa, conforme o IAS, a 

ideia de eficiência na gestão, levando, portanto, a melhores resultados.  

Alguns termos utilizados pelo IAS para assinalar elementos e mecanismos 

necessários à materialização da gestão, como retroalimentação/realimentação ou feedback, 

são usados para designar esse movimento circular, conforme já expresso, e indicam uma 

transposição de conceitos da Teoria de Sistemas Abertos e cibernética para a área da 
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educação. Por sua vez, esta também absorve outros termos, como sistema, rede, etc., 

mecanismos essenciais ao funcionamento da gestão dos Programas do IAS. 

A ideia de complexidade3 considera que a inter-relação dos agentes em um sistema 

complexo é dinâmica, não linear, aberta, imprevisível, caótica, sensível às condições iniciais. 

Como parte do pensamento complexo, o conceito de retroalimentação/realimentação ou 

feedback é considerado um dispositivo responsável pela eficiência e eficácia da gestão nos 

programas em estudo. A ideia é que “[...] as variações no ambiente devem determinar 

variações no sistema e as correções do sistema são possíveis graças à de um dispositivo 

especial que é o ‘feedback’ ou retroalimentação” (ALONSO, 1988, p. 77- 78).  

Ao criticar o uso indiscriminado da cibernética no mundo moderno, Morin (2005) 

argumenta que, retirando a sua vertente fecunda, “[...] a cibernética serviu para a redução de 

tudo que é social, humano, biológico à lógica unidimensional das máquinas artificiais” 

(MORIN, 2005, p. 110). Nessa perspectiva, o planejamento aparece, portanto, como o recurso 

mais adequado para manter um alto grau de racionalidade, por permitir um processo de 

decisão conveniente à organização, conforme defende Simon (1964). 

O uso do conceito de cibernética no contexto educacional remete à análise de Leff 

(2006), acerca do paradigma da complexidade. A incompatibilidade entre as origens do 

conceito e sua aplicação às Ciências Humanas e Sociais é focalizada pelo autor: 

 
[...] como mostra a epistemologia crítica, [...] ao estender os princípios 
organizadores da vida e dos processos ecológicos para a sociedade humana, se 
desconhece a especificidade das ordens históricas e simbólicas, do poder, do desejo 
e do conhecimento (LEFF, 2006, p. 29-29). 

 
Com a aplicação do conceito à área da educação, subentende-se que conseguirá 

eficiência e eficácia na gestão. Difunde-se a ideia de um sistema autorregulável em que, 

corrigidas todas as etapas do processo educacional, se terá o funcionamento “perfeito” do 

sistema, segundo o IAS, para uma educação pública de qualidade. 

Como já afirmei, a questão da qualidade do ensino é um tema recorrente nos últimos 

tempos. Não surpreende o fato de a temática ocupar lugar especial nos materiais de gestão do 

IAS os quais apontam a qualidade como o fim último da educação. Assim como outros 

conceitos abordados nos textos do IAS, não há uma definição clara da qualidade defendida 

para a educação pública brasileira. Contreras (2002) faz excelente análise sobre a profusão da 

idéia de qualidade da educação, na atualidade.  

                                                 
3 Vale ressaltar que Morin e Capra são citados porque auxiliam a compreensão dos Programas em análise. 
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O autor afirma que, “[...] atualmente, todo programa, toda política, toda pesquisa, 

toda reivindicação educativa é feita em nome da qualidade. É evidente que todos estão de 

acordo com tal aspiração” (CONTRERAS, 2002, p.23). No entanto, defende o autor, “[...] 

citá-la sem mais nem menos é às vezes um recurso para não defini-la, ou seja, para não 

esclarecer em que consiste, que aspirações traduz” (CONTRERAS, 2002, p.23). Contreras 

argumenta que: 

 
Remeter à expressão “qualidade da educação”, em vez de explicitar seus diversos 
conteúdos e significados para diferentes pessoas em diferentes posições ideológicas, 
é uma forma de pressionar para um consenso sem permitir discussão. Evidentemente 
esse é um discurso que pode ser utilizado por quem tem poder para dispor e difundir 
o slogan como forma de legitimar seu ponto de vista sem discuti-lo. Por que tem 
poder para repeti-lo várias vezes sem esclarecer nada. (CONTRERAS, 2002, p. 23 - 
24). 

 
Essa exposição auxilia a compreensão do uso recorrente da temática qualidade da 

educação nos textos do IAS. Assim como outros temas, este permeia seus materiais 

impressos, nos quais a sistemática de acompanhamento e o cumprimento de metas, entre 

outros, são indicativos de qualidade. Em nome da qualidade, justificam-se até mesmo a 

própria criação do IAS e sua atuação na área educacional. O poder de que desfruta o Instituto 

autoriza seus representantes4 a falar, por exemplo, em nome de uma pretensa qualidade da 

educação, sem, no entanto, se preocuparem com a sua definição. Neste momento particular do 

capitalismo, o Terceiro Setor “emergente” tem o controle da concepção, elaboração, 

implementação e avaliação de inúmeras políticas públicas sociais, portanto, produz seus 

slogans em torno de algumas palavras “aura” ou “mágicas”, que, como o “canto da sereia”, 

encantam o poder público, a área empresarial, o voluntariado e até mesmo inúmeros e 

desavisados educadores. 

Ainda sobre a questão da qualidade, Freitas (2003) também faz excelente análise da 

profusão desse tema na atualidade. Segundo ele, “[...] tem-se dito que o papel da escola em 

nossa sociedade é prover o ensino de qualidade para todos os estudantes, indistintamente” 

(FREITAS, 2003, p. 14). Para esclarecer a questão, o autor analisa o papel da escola à luz de 

duas tendências: a liberal e a socialista. Em virtude do curto espaço de escrita apresento 

somente a versão socialista.  

Esta versão, para Freitas (2003, p.18), “[...] não discorda que a escola deva ensinar 

todos os alunos em um nível elevado de domínio, mas atacará o problema por outro ângulo”, 
                                                 
4 A diretoria do IAS é formada pela família do piloto, e Viviane Senna é a presidente do IAS desde a sua 
fundação em 1994. O Conselho Consultivo é constituído por pessoas de diferentes segmentos sociais, tais como 
meios de comunicação, empresas, etc.  
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qual seja: “[...] pela necessidade da eliminação dos desníveis socioeconômicos e da 

distribuição do capital cultural e social, o que supõe discutir como se acumulam outras formas 

de capital – o econômico, por exemplo” (FREITAS, 2003, p. 18). 

Nos materiais instrucionais do IAS a escola não é apresentada como uma 

organização social, histórica e contextualizada, cuja atividade administrativa expresse as 

contradições da organização social capitalista. Pensar a função social da escola requer 

esclarecer a quem ela se destina. Isso certamente requer construí-la em uma perspectiva 

democrática.  

 

 

Considerações finais 

 

Retomando as questões que nortearam o texto, infere-se que os argumentos 

apresentados pelo IAS sobre a ineficácia do Estado na execução de políticas sociais, em 

especial a educação, são tomados de empréstimo do pensamento hegemônico (neoliberal e da 

Terceira Via), que têm por fundamentos os princípios da macroeconomia, da “solidariedade” 

e do “voluntariado”.  

A idéia de qualidade da educação presente nos materiais de gestão do IAS 

encaminhados para implementação pelo Poder Público não apresenta originalidade. É, ao 

contrário, emprestada da teoria das organizações e, nesse caso, da Gerência da Qualidade 

Total (GQT) e das teorias que lhe dão sustentação. A definição de muitos conceitos que, 

segundo o IAS, conduzem à qualidade da educação, expostos nos materiais analisados e 

presentes no texto, é extraída de dicionários de língua portuguesa, ou simplesmente os 

conceitos são apresentados sem uma definição. Essa ausência de definição de conceitos levou 

à busca de aproximação entre qualidade da educação difundida nos materiais do IAS e a teoria 

das organizações empresariais, nesse caso, a GQT. Pode-se afirmar que a ideia de qualidade 

da educação difundida pelo IAS é tomada de empréstimo do meio empresarial. Educação e 

mercadoria são equiparadas.   

Por fim, pode-se dizer que a defesa da qualidade da educação constitui, para o 

Instituto, um recurso de poder, um slogan, uma palavra com “aura” (CONTRERAS, 2002), da 

qual lança mão para seduzir o setor privado, com vistas ao financiamento, e o público para 

financiar e adotar seu projeto de educação. Em meio ao crescimento do Terceiro Setor, pós-

reforma do Estado na década de 1990, há milhares de ONGs disputando recursos públicos e 

privados no mercado, necessários à sua sobrevivência. O produto (informações privilegiadas e 
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em tempo real dos resultados da educação) possibilita a legitimidade do IAS na disputa por 

recursos junto ao grande empresariado e ao Estado. Diante da impossibilidade de privatização 

da Educação Básica, adota-se a lógica do mercado por dentro do público. Nessa lógica, não há 

menos investimento na educação, mas uma nova metodologia na utilização de recursos 

públicos. A ausência tanto de consenso em torno de um conceito de qualidade na educação 

quanto de rigor no tratamento de tal conceito é bastante preocupante (PARO, 2007), pois 

possibilita a incursão dos interesses do capital na educação, conforme apresenta este estudo.   
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