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RESUMO 
 

O papel da gestão educacional é analisado, sob vários ângulos, a partir de dois programas 

implantados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e de entrevistas com 

educadores. O foco é verificar fragilidades e detectar alternativas para promover melhorias 

na qualidade do sistema de ensino público de educação básica. Aspectos como a 

continuidade de políticas comprovadamente eficazes, equilíbrio entre a autonomia escolar e 

as diretrizes do poder gestor central, acompanhamento dos programas e ações, inclusão de 

mecanismos de transparência ativa, e a participação dos vários agentes na formulação das 

ações, são abordados.    

 
Palavra chave: política pública educacional, gestão escolar, continuidade, articulação, 
participação, transparência ativa. 
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INTRODUÇÃO 

Esse artigo apresenta aspectos relativos à gestão educacional paulista, identificados 

como essenciais para a melhoria da qualidade do sistema de ensino público de educação 

básica. Elementos como a continuidade de políticas comprovadamente eficazes, equilíbrio 

entre a autonomia escolar e as diretrizes do poder gestor central, acompanhamento dos 

programas e ações, inclusão de mecanismos de transparência ativa, e a participação dos 

vários agentes na formulação tanto do nível central, como nas escolas são abordados como 

alternativas às fragilidades detectadas.  

Pesquisa de campo e entrevistas com educadores e gestores educacionais 

forneceram subsídios para a elaboração do diagnóstico quanto às fragilidades no sistema. A 

experiência da autora, trabalhando junto à gestão na Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo (SEE), constituiu fonte complementar.  

Para além das diretrizes pedagógicas e definições estruturais de funcionamento do 

sistema educacional, fatores relacionados à gestão, à articulação e à sustentabilidade das 

políticas ao longo do tempo são fatores imprescindíveis para garantir capacidade de 

execução de qualquer melhoria desejada.  Sem o atendimento a essas premissas, ainda que 

bem delineadas e fortemente embasadas, as políticas formuladas não atingem a 

concretização, de maneira sólida e estruturada. Observa-se que o sistema educacional 

continua em dificuldades, apesar dos inúmeros projetos, programas e iniciativas 

provenientes das diversas esferas governamentais. 

Não há a pretensão de esgotar o tema, mas sim chamar a atenção para aspectos 

constatados como necessários para o alcance da qualidade do sistema de ensino.  As 

condições detectadas no Estado de São Paulo não são isoladas, sendo também decorrência 

do contexto brasileiro.   As questões abordadas, reservadas as especificidades locais, estão 

presentes nos três níveis federativos: União, estados e municípios. 

A educação é tema em si complexo e tem chamado a atenção de diversos segmentos 

da sociedade.  Para movimentos sociais, empresários, governos e partidos políticos, a 

educação é tema mobilizador de esforços e capaz de atrair a atenção de diversos atores. 

Coloca-se no contexto atual como um dos temas centrais de campanhas políticas, mídia, 

pesquisas acadêmicas, preocupações e debates cotidianos dos cidadãos. Há, portanto, 
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consenso sobre a sua importância, embora variem as perspectivas, justificativas e visões de 

mundo orientadores sobre o que é, para que serve e como deve ser desenvolvida. Para 

efeito dessa análise, empresta-se a concepção utilizada por Dourado (2007) que entende a 

educação 

como processo amplo de socialização da cultura, historicamente 
produzida pelo homem, e a escola, como lócus privilegiado de produção e 
apropriação do saber, cujas políticas, gestão e processos se organizam, 
coletivamente ou não, em prol dos objetivos de formação. Sendo assim, 
políticas educacionais efetivamente implicam o envolvimento e o 
comprometimento de diferentes atores, incluindo gestores e professores 
vinculados aos diferentes sistemas de ensino (DOURADO, 2007, p.923-
924). 

 

O conceito de gestão educacional aplicado segue a visão de LÜCK (2010), que leva 

em consideração o todo em relação com suas partes e destas entre si, de modo a promover 

maior efetividade do conjunto. Nessa perspectiva, embora necessários, a existência das 

concepções, insumos e pessoas não são suficientes para produzir por si mesmos os 

resultados desejados. A promoção de mudanças pressupõe a transposição da questão da 

baixa qualidade do sistema educacional para além do discurso. A mera declaração de 

intenções e compromissos, embora seja passo essencial, não é capaz de, por si só, 

estabelecer as mudanças estruturais necessárias. 

No ensino básico, muitas são as precariedades identificadas, como a baixa 

remuneração dos docentes, falta de infraestrutura das escolas e carga horária deficitária 

(Oliveira, 2011).  Essas são questões objetivas e bem conhecidas. Entretanto, os aspectos de 

gestão dirigidos a obter eficácia quanto às metas estabelecidas, no contingente abrangente 

de toda a rede pública, acabam sendo menos evidentes, apesar de definitivos para a 

obtenção de qualidade no ensino. 

A falta de coesão nas diretrizes centrais representadas pelo Ministério da Educação, 

em nível federal, e pelas Secretarias de Educação nos Estados, implica na proliferação de 

projetos e programas, por vezes concorrentes, que são repassados às escolas como 

burocracias a realizar e metas a atingir. Decorrem da dificuldade de articulação interna nas 

unidades gestoras, produzindo reflexos negativos nas salas de aula. A clara desconexão 

entre os projetos gera falta de credibilidade no sistema de ensino, o que produz um 

“escudo” refratário a novas mudanças. 
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Soma-se a isso a falta de continuidade de programas implementados relatadas por 

vários dos entrevistados como um fator desmotivador à adesão a novos projetos e como 

deflagrador de descrédito frente ao sistema educacional.  

A baixa qualidade do sistema educacional reduz a capacidade de desenvolvimento 

socioeconômico do país e ajuda a promover a manutenção das desigualdades sociais. 

Segundo Oliveira (2011), a educação no Brasil está intrinsicamente vinculada e reflete as 

desigualdades sociais, ainda uma das maiores do mundo, mesmo após a redução na extrema 

pobreza, ocorrida na última década. De acordo com o Relatório do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Humano (PNUD, 2010), o Brasil tem o terceiro pior índice 

de desigualdade no mundo. Esse processo de mudança, entretanto, é lento exigindo que 

mudanças estruturais e de gestão, determinantes para melhorar a educação, sejam mais 

ágeis.  Detectar as especificidades de cada escola não é tarefa fácil e devem ser instituídas 

ações, mecanismos e ferramentas que indiquem, a partir da escola (alunos, professores, 

coordenadores e diretores, supervisores), quais os aspectos chave a serem focados.    

METODOLOGIA ADOTADA 

O ponto de partida para a execução desse artigo foi o trabalho de pesquisa realizado 

para o desenvolvimento da dissertação Proposta de ampliação de escala do projeto 

‘Diálogo com Teatro’ do Instituto Sou da Paz. A partir do trabalho realizado para chegar a 

propostas concretas para a ampliação de escala desse projeto, desenvolvido em parceria 

com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE), foi definido o tema que 

complementa o trabalho anterior. 

Para o desenvolvimento do Termo de Referência, que deu as diretrizes iniciais para 

a consecução da dissertação, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre educação e violência 

escolar. Houve trabalho de coleta de informações primárias por meio de pesquisa de campo 

voltada à observação in loco - escola, Diretoria de Ensino, sede da SEE e eventos de 

orientação técnica -, além de entrevistas realizadas com profissionais da rede estadual de 

ensino. O presente trabalho parte, portanto, do estudo de caso realizado, destacando os 

achados obtidos, referentes às fragilidades identificadas na gestão das políticas 

educacionais estudadas. 
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Na pesquisa de campo e entrevistas foi realizada a coleta de informações sobre a 

organização e estrutura, a fim de conhecer a SEE e dois de seus programas, o Sistema de 

Proteção e Escolar e o Programa Escola da Família. Além disso, foi de grande importância 

a experiência da autora no apoio ao desenvolvimento de programa de gestão escolar na 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Dessa forma, foi possível vivenciar a 

prática do trabalho na SEE.  

As entrevistas foram guiadas por roteiros semiestruturados ou estruturados, sendo 

realizadas com cinco profissionais do órgão central da SEE, de duas Diretorias de Ensino e 

de sete escolas. Por meio dessas entrevistas foi possível levantar informações sobre a 

organização e a rotina de trabalho nos diferentes âmbitos que compõem o sistema de ensino 

paulista. Adicionalmente foram incorporados relatos obtidos em orientações técnicas com 

Supervisores de Ensino e Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP), que 

compõe o quadro das Diretorias de Ensino. 

Informações obtidas em pesquisa bibliográfica específicas sobre gestão 

educacional, qualidade na educação e dados sobre o contexto atual das políticas 

educacionais no Brasil e em São Paulo forneceram o arcabouço para a 

contextualização dos dados levantados. 

COBERTURA E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

Embora seja inegável a concretização de avanços relativos à educação no Brasil nas 

últimas décadas, com destaque para o processo de universalização do ensino público 

gratuito, é consenso que há ainda enormes desafios quantitativos e especialmente 

qualitativos a serem superados. Vale destacar o fundamental papel da Constituição Federal 

de 1988 para os avanços já conquistados, que “garantiu uma concepção ampla de educação 

e sua inscrição como direito social inalienável, bem como a partilha de responsabilidade 

entre os entes federados e a vinculação constitucional de recursos para a educação” 

(DOURADO, 2007, p.926). 

Em termos quantitativos, em torno de 94,4% das crianças e jovens em idade 

escolar1 frequentam a escola no Brasil. No Estado de São Paulo esse percentual chega a 

                                                        
1Considera-se aqui em idade escolar a população entre 6 e 17 anos, faixa etária apropriada da educação básica, que 
compõe ensino fundamental e médio – ambos obrigatórios segundo a Constituição Federal de 1988. 
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95,9%2. Ainda que esses números apresentem avanços se comparados a um passado não 

tão distante – apenas 37,6% concluíam o ensino fundamental em 1991 - a população 

brasileira permanece pouco escolarizada (BRASIL, 2007, p.159). Segundo Oliveira (2011), 

os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2010, revelam que a 

taxa de analfabetismo absoluto da população com 15 anos ou mais ainda é de 9,7%, e ao ser 

considerado o analfabetismo funcional, essa taxa sobe para 20,3% (p.333). 

No que pesem a ampliação de vagas e os programas governamentais que visam 

ampliar o acesso ao diminuir os gastos das famílias com a educação e mesmo levando em 

conta apenas a população em idade escolar, o número dos excluídos do sistema de ensino 

ainda são expressivos, conforme demonstra estudo realizado pela UNESCO (BARRETOS; 

CODES; DUARTE, 2012). As tabelas 1 e 2 trazem alguns dados reveladores referentes ao 

Brasil e aos estados da região sudeste respectivamente. 

 
Tabela1- Excluídos do sistema educacional segundo faixas etárias (Brasil, 2009) 

 
Fonte: Microdados da PNAD (IBGE) 2009 (BARRETOS; CODES; DUARTE, 2012, p.7). 
Elaboração: UNESCO. 
 
Tabela 2 - Percentuais e total de excluídos do sistema educacional, por estado, segundo faixas etárias 
(Região Sudeste, 2009) 

 
Fonte: Microdados da PNAD (IBGE) 2009 (BARRETOS; CODES; DUARTE, 2012, p.18). 
Elaboração: UNESCO. 

 
No sudeste, ainda que as taxas de exclusão sejam menores que a média nacional, os 

dados permanecem indicando um panorama preocupante. Vale salientar que em termos 

                                                        
2 Cálculo realizado a partir dos dados obtidos em Barretos, Codes e Duarte (2012), que utilizam os microdados da PNAD 
(IBGE) 2009. 
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absolutos, São Paulo, por ser mais populoso, abriga quase a metade (45,3%) dos excluídos 

da região (BARRETOS; CODES; DUARTE, 2012, p.18). 

Soma-se ao aspecto quantitativo de inclusão de todos os brasileiros em idade escolar 

ao sistema de ensino, a outra face do problema, talvez ainda mais desafiadora que a 

primeira: a conquista de avanços na qualidade da educação oferecida no país. Problemas 

como o analfabetismo funcional, a evasão escolar e os baixos desempenhos alcançados nas 

avaliações de sistema - como o PISA3, IDEB4 em âmbito nacional e também IDESP5 e 

SARESP6, no caso paulista - são indícios de que muito ainda terá que ser feito para que se 

possa alcançar níveis aceitáveis com relação à qualidade. 

A situação das escolas em todo o país é considerada dramática. As avaliações de 

sistema, embora não sejam capazes de revelar em plenitude a situação, são indicadores 

norteadores para dimensionar a gravidade do problema. Entre os alunos que conseguem 

concluir o ensino médio, apenas 9,1% aprenderam o que seria esperado em matemática. Em 

língua portuguesa esse percentual alcança somente 25% (RAMOS, 2010, p.1). Esse 

problema também está fortemente presente no sistema de ensino público do Estado de São 

Paulo. 

Estar fora da escola, em idade em que se esperaria que a criança e o jovem 
desenvolvessem as habilidades e os valores necessários à sua inserção no 
mundo do trabalho e na vida cidadã, representa situação de forte exclusão 
social. Porém, não basta estar na escola se nela não se tem garantido o 
direito de aprender, o que configura exclusão intraescolar. Essas duas 
formas de exclusão não são independentes. Em geral, deixar a escola é 
consequência do insucesso e de repetências sucessivas (BARRETOS; 
CODES; DUARTE, 2012, P.5). 
 

Nesse mesmo sentido, 

[...] a democratização do ensino não se dá somente pela garantia do 
acesso, requerendo sua oferta com qualidade social, para otimizar a 
permanência dos estudantes e, desse modo, contribuir para a melhoria dos 
processos formativos e a participação cidadã (DOURADO, 2007, p.940). 
 

A educação é um fenômeno extremamente complexo, e não há soluções simplistas, 

lineares ou alternativas únicas que sejam capazes de elevar o nível da qualidade de ensino 

que os sistemas de educação do país são capazes de oferecer. Diversos estudos e autores 

                                                        
3 Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
4 Índice de desenvolvimento da educação básica 
5 Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 
6 Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 



 
 

9 

discorrem sobre fatores que colaboram para a promoção da qualidade (ou para sua falta). 

Entre os aspectos levantados, destacam-se tanto aqueles estruturais da sociedade brasileira, 

como nível socioeconômico, desigualdades sociais, características dos estudantes e do seu 

contexto familiar, além de fatores de exclusão social, como pobreza, local de moradia, 

etnicidade, gênero e deficiências, como também elementos internos aos próprios sistemas 

de ensino como questões ligadas ao insuficiente financiamento da educação, desestrutura 

das carreiras de professores, a baixa remuneração e precariedade nas condições de trabalho 

(BARRETOS; CODES; DUARTE, 2012; OLIVEIRA, 2011; RAMOS, 2010). 

A interação entre essa diversidade de fatores [...] é complexa, mas não 
necessariamente conduzem as crianças a um futuro marginalizado, na 
educação ou para além dela. Assim, a experiência em sala de aula pode 
tanto minorar os efeitos dos fatores associados à exclusão quanto reforçá-
los (BARRETOS; CODES; DUARTE, 2012, p.30). 

 

Da mesma forma, conforme salienta Lück (2010), uma melhoria na educação passa 

por mudanças significativas também nas práticas pedagógicas e nas “concepções 

orientadoras das mesmas, de modo a superar o ensino conteudista e livresco, centrado na 

aquisição do conhecimento, para o voltado à promoção do desenvolvimento do potencial 

humano e de competências” (p. 21). 

GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO E ESCOLAR 

Para além de aspectos pedagógicos e estruturais, para que o sistema de educação 

possa de fato concretizar-se da maneira como é esperado, é preciso que existam os meios 

adequados para que isso ocorra. Constata-se que ainda que todas as condições externas 

sejam satisfeitas e todas as condições internas sejam providenciadas, sem a existência de 

capacidade de execução, tudo aquilo que for definido como objetivos não terá como 

concretizar-se.  

Nesse sentido, um aumento significativo da qualidade da educação passa 

necessariamente por aspectos ligados à organização, orientação e desenvolvimento dos 

processos educacionais. Pressupõe priorização da educação, com concentração de esforços, 

recursos e talentos humanos e de investimentos, associados a mecanismos de gestão 

capazes de viabilizar os resultados projetados.  Essas mudanças vão além de concepções 

curriculares, metodológicas ou de modernização de equipamentos e recursos de apoio ao 
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processo educacional. A promoção de avanços depende da gestão educacional, voltada à 

visão de conjunto e à orientação estratégica, por meio da mobilização e a articulação das 

pessoas em equipe, para maximizar os resultados. Para isso é necessário um 

posicionamento dos profissionais da educação como sujeitos ativos, conscientes e 

responsáveis pela dinamização dos processos sociais e instituições de que participam 

(LÜCK, 2010, p.21-24). 

Ainda segundo Lück (2010), a gestão educacional é elemento essencial, uma vez 

que define o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o modo de 

ser e de fazer do sistema. Sem isso, os esforços realizados e todos os recursos que forem 

dispendidos são incapazes de alcançar resultados na intensidade necessária, fato que vem 

ocorrendo sistematicamente no que se refere à educação no Brasil (p. 25). 

Nesse sentido, para o alcance de objetivos e resultados pretendidos, a gestão 

educacional tem papel crucial, tanto no nível local, quanto regional e central. Está claro que 

no nível local o perfil do diretor é determinante para o funcionamento de cada escola. Da 

mesma forma, também no nível central os órgãos das secretarias de educação, precisam ser 

capazes de organizar, executar e articular as ações do sistema educacional que coordenam. 

Ambos são fatores determinantes para a constituição de uma rede coerente e efetiva. 

Gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do 
sistema como um todo e de coordenação das escolas em específico, 
afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para a 
implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das 
escolas compromissados com os princípios da democracia e com métodos 
que organizem e criem condições para um ambiente educacional 
autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências) de 
participação e compartilhamento (tomada conjunta de decisões e 
efetivação de resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação com 
retorno de informações) e transparência (demonstração pública de seus 
processos e resultados) (LÜCK, 2010, p. 35). 

 

Essa definição é útil à medida que coloca um novo paradigma no próprio 

entendimento do conceito do que é gestão. Não se trata aqui de simplesmente transpor 

experiências e técnicas bem sucedidas de outros órgãos e países ou do setor privado. 

Concepções apressadas podem colocar os instrumentos e processos de gestão como 

obstáculos em si, provocando resistência na adesão a processos de mudanças, fator 

identificado em parte dos profissionais da educação. 
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Gestão participativa, acompanhamento e transparência ativa 

A organização educacional, para atingir resultados, necessita de estruturação interna 

para produzir planejamento coerente, baseado em diagnósticos fidedignos. A partir desses, 

poderá definir objetivos, projetar resultados e estruturar mecanismos de governança 

capazes de concretizar os resultados estabelecidos, para além de operar mudanças 

superficiais ou apenas aparentes. Nesse contexto, a participação, acompanhamento e 

transparência são aspectos relevantes.  

O Programa Sistema de Proteção Escolar, focado neste estudo, visa a “prevenção de 

conflitos no ambiente escolar, a integração entre a escola e a rede social de garantia dos 

direitos da criança e do adolescente e a proteção da comunidade escolar e do patrimônio 

público” (SÃO PAULO, [2012?]). As entrevistas efetuadas revelaram que a equipe que 

operacionaliza esse programa no nível central da SEE não dispõe de mecanismos 

estruturados e sistemáticos para acompanhamento das ações que ocorrem nas escolas. O 

programa conta apenas com o ROE, ferramenta online na qual os diretores de escola podem 

registrar ocorrências de cunho disciplinar e delituoso, no âmbito da comunidade escolar, 

mas que não é alimentado de forma homogênea. Isso impede obter um diagnóstico preciso 

sobre a situação em cada uma das 5.308 escolas da rede estadual. A maior estruturação dos 

projetos, utilizando mecanismos de planejamento e acompanhamento, poderia potencializar 

os resultados obtidos pelo programa.   

O Programa Escola da Família, outro foco deste estudo, promove a abertura das 

escolas para a comunidade aos finais de semana, com a disponibilização de atividades e 

oficinas. O programa detém maior estrutura de acompanhamento se comparado ao Sistema 

de Proteção Escolar. Um sistema computacional de acompanhamento deve ser alimentado 

pelos coordenadores locais sobre todas as atividades desenvolvidas e quanto ao número de 

participantes em cada escola que abre aos finais de semana. A equipe gestora do programa 

relatou, no entanto, que as informações não são sempre atualizadas, embora seja um 

instrumento de gestão importante. 

Complementando esses sistemas remotos de acompanhamento, são efetuados, em 

ambos, eventos periódicos presenciais com os profissionais das 91 Diretorias de Ensino da 

SEE responsáveis regionais pelos programas.  Esses encontros, ainda que sejam ocupados 
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com palestras e atividades relevantes, não demonstram suprir necessidades específicas que 

tenham sido identificadas previamente. 

Identificou-se, portanto, a necessidade de aprimorar os instrumentos e processos de 

acompanhamento para assegurar a realização adequada dos projetos em andamento e 

fornecer apoio direcionado para as dificuldades de implementação. Embora o 

acompanhamento seja realizado, constataram-se oportunidades de melhoria tanto no nível 

central, quanto nas escolas, garantindo a fidedignidade das informações pela utilização 

adequada dos instrumentos desenvolvidos.  

Nesse sentido, as entrevistas e a pesquisa de campo indicaram que o trabalho 

consistente e embasado dos dois programas poderia ter seus resultados ampliados pelo 

incremento de instrumentos e processos apoiadores da gestão. Algumas alternativas para 

melhorar esse quadro seriam: a) incorporação de procedimentos participativos no 

diagnóstico dos problemas e na formulação de alternativas; b) inclusão de 

acompanhamento sistemático e estruturado visando desencadear ações corretivas e de apoio 

aos executores nas Diretorias de Ensino e nas escolas; c) incremento da transparência 

ativa7.   

O trabalho coletivo com foco em preservar a autonomia decisória no âmbito de cada 

ator, além de ser um grande fator motivacional, opera como promotor da responsabilização. 

Além disso, uma decisão tomada no âmbito local, e não algo imposto de fora, fornece 

precisão maior acerca daquilo que deve ser feito. Da mesma forma, a construção conjunta 

da estratégia, seja na escola, com o envolvimento da comunidade escolar nas decisões, seja 

no que se refere às próprias políticas formuladas pelos órgãos das secretarias de educação 

responsáveis pelo sistema de ensino como um todo, é uma importante estratégia para gerar 

sentimento de pertencimento e aumentar a adesão às ações propostas. Incluir aqueles que 

serão responsáveis por implementar as políticas no processo de sua construção, embora 

exija mais tempo para a discussão e a criação de espaços e processos que propiciem essa 

participação, favorecem o entendimento sobre o que deve ser feito e por que.  Dessa forma, 

a participação favorece a maximização dos resultados alcançados. 

                                                        
7 “A Lei de Acesso a Informações (Lei nº 12.527 de 2011) estabelece que órgãos e entidades públicas devem divulgar, 
independentemente de solicitações, informações de interesse geral ou coletivo, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja 
prevista no texto legal. Isto deverá ser feito através de todos os meios disponíveis e obrigatoriamente em sítios da internet 
(somente os municípios com população de até 10.000 habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet)” 
(BRASIL, [2012?]). 
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No mesmo sentido, na realização daquilo que foi projetado destaca-se a importância 

do acompanhamento e da transparência. O acompanhamento como tarefa diária de gestores 

em seus diversos níveis de trabalho constitui elemento essencial de gestão. Identificar como 

o processo de execução está ocorrendo possibilita intervenções adequadas e o 

reconhecimento profissional dos educadores. Essa ação deve ocorrer em âmbito local na 

escola, regional na Diretoria de Ensino, assim como no nível central. De um lado, as 

relações devem estar permeadas por confiança a priori, de outro, a organização deve ser 

capaz de propiciar responsabilização efetiva. Isso possibilita tanto o reconhecimento pelo 

que foi conquistado e apoio frente a dificuldades identificadas, como constrangimento para 

aqueles que se acomodaram, ou deixaram que outros interesses se sobrepusessem à 

consecução dos objetivos estabelecidos.  

A transparência ativa coloca-se como elemento complementar de fundamental 

importância. A chamada Lei de Acesso a Informação (BRASIL, 2011) dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados pela União, estados, Distrito Federal e municípios, para 

assegurar o direito fundamental de acesso à informação. O artigo 3 dessa lei estabelece as 

seguintes diretrizes: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção;  
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente 
de solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;  
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública; 
V - desenvolvimento do controle social da administração pública 
(BRASIL, 2011). 

 

Para além de um mero cumprimento legal, a transparência ativa constitui-se fator 

importante para a gestão de políticas públicas. A divulgação de todas as informações 

públicas não sigilosas para a sociedade favorece um maior comprometimento e 

responsabilização. Possibilita o controle social, ao permitir que o acompanhamento das 

ações desenvolvidas no âmbito do setor púbico seja realizado por outros interessados além 

dos gestores diretamente responsáveis. 

Por vezes, há a propensão de tratar a coisa pública como privada, ao privilegiar 

interesses pessoais ou de grupos específicos em detrimento do interesse púbico maior que 

deveria vir sempre em primeiro lugar. Em outros casos, pelo receio de expor fragilidades, 
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omitem-se informações relevantes que poderiam gerar ações corretivas e de apoio com 

benefícios para todo o sistema. Nesse sentido, o simples fato de saber que tudo o que está 

sendo feito (ou não), decidido e registrado pode ser verificado por outros propicia maior 

responsividade8. Potencialmente, o acesso a essas informações pode ser feito tanto por 

cidadãos em geral, como aqueles envolvidos no cotidiano do trabalho e que tem maior 

capacidade de identificar imprecisões. Na medida em que todas as ações podem ser 

observadas e acompanhadas, passa-se a ter mais cuidado, a fim de minimizar os efeitos 

nocivos da exposição e maximizar os benefícios. Dessa forma, a transparência constitui um 

incentivo complementar a realização e à ação.  

Transpor conceitos como participação, planejamento, responsabilização e 

transparência para a prática das organizações públicas ainda é um desafio. Em grande parte 

porque se trata de uma mudança profunda de paradigmas e do modo de fazer habitual de 

seus profissionais. Por outro, a consciência do potencial poder de mudança colocam 

apreensão nos tomadores de decisão dos mais diversos níveis hierárquicos, sobre os 

impactos possíveis dessas novas concepções que, ao tornarem-se práticas, podem de fato 

promover alterações no status quo.  

Tornar-se permeável a outras opiniões, assim como transparente para o que de fato 

está em curso, significa abrir mão de publicizar apenas os resultados positivos, mas expor 

também as fragilidades, que via de regra não são poucas. Por outro lado, essa ação promove 

o compartilhamento das responsabilidades por ganhos e fracassos. Exige que os reais 

problemas sejam enfrentados. Contribui para a eficiência da ação pública, uma vez que a 

energia dispensada em selecionar o que será dito e como, pode ser canalizada para a 

superação dos problemas existentes. Isso contribui para aumentar as chances de que as 

políticas educacionais sejam cada vez mais eficazes e efetivas. 

Continuidade 

Outro ponto relevante identificado na pesquisa foram os recorrentes relatos sobre 

impactos negativos da falta de continuidade. Principalmente os profissionais entrevistados 

                                                        
8 Utiliza-se o conceito de Dalh (1997), com responsividade sendo entendida como a capacidade de responder ao que foi 
demandado, isto é, cumprir o prometido. O autor utiliza o conceito em sua definição de democracia como sistema no qual 
os governantes apresentam responsividade continuada às preferências de seus cidadãos, considerados politicamente iguais 
(p.25). 
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das Diretorias de Ensino e das escolas colocaram-se frequentemente como pouco confiantes 

em relação às ações e projetos que estão desenvolvendo, com a perspectiva de que 

frequentemente são descontinuados ou abandonados. Percebe-se que esse aspecto gera um 

sentimento geral de descrédito em relação às iniciativas da unidade central e é um fator de 

resistência a novos projetos. Esses profissionais acabam sentindo-se pouco motivados a 

empreender esforços “em mais um projeto de governo que não terá continuidade”. 

Como um exemplo pontual, pode-se destacar a insatisfação enfatizada por um 

professor ao final do curso Diálogo com Teatro realizado no âmbito do Sistema de Proteção 

Escolar no primeiro semestre de 2012. Lamentou a falta de perspectiva quanto à 

continuidade da iniciativa. De uma maneira mais ampla, embora o Programa Escola da 

Família seja um sobrevivente – tendo sido criado em 2003 – já enfrentou diversos períodos 

de extrema instabilidade e incerteza. 

Essa percepção da existência de descontinuidade prejudicial à qualidade de ensino é 

também evidenciada por outros estudos que identificam problemas correlatos.  

A descontinuidade em sua atuação, a falta de políticas educacionais 
consistentes e a falta de sensibilidade de gestores de sistema de ensino 
para a problemática e responsabilidade de formação de crianças e jovens 
têm sido, infelizmente, uma tônica ainda vigente na gestão de sistemas de 
ensino cujos dirigentes atuam, muitas vezes, atrelados a projetos de 
grupos políticos, em vez de aos interesses da sociedade em geral e seu 
desenvolvimento; respondem a interesses imediatos e particulares de 
correligionários partidários e grupos de apoio, em vez de ao 
desenvolvimento da educação para atender às necessidades e interesses da 
sociedade (LÜCK, 2010, p. 27). 

 

Em um ambiente iminentemente político, embora a técnica competente seja 

ferramenta indispensável, a complexidade e incerteza são fatores inerentes, esperados e até 

desejáveis quanto falamos de um sistema democrático. Esses fatores não devem ser vistos, 

portanto, como impeditivos, ou justificativa para a não realização. Lidar com esses aspectos 

faz parte do cotidiano do trabalho do setor público. No entanto, disso não deve decorrer a 

visão do setor público como ineficaz. É antes a colonização do público por interesses 

privados que a propicia. O que se vê na prática, é que muitas vezes os sistemas 

educacionais operam em contextos em que o interesse público tem que concorrer com 

interesses de curto prazo, interesses setoriais e ideológicos.   

A constituição e a trajetória histórica das políticas educacionais no Brasil, 
em especial os processos de organização e gestão da educação básica 
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nacional, têm sido marcadas hegemonicamente pela lógica da 
descontinuidade, por carência de planejamento de longo prazo que 
evidenciasse políticas de Estado em detrimento de políticas conjunturais 
de governo. Tal dinâmica tem favorecido ações sem a devida articulação 
com os sistemas de ensino, destacando-se, particularmente, gestão e 
organização, formação inicial e continuada, estrutura curricular, processos 
de participação (DOURADO, 2007, p.925-926). 

 

Nesse mesmo sentido, 

Apesar dos grandes dispêndios de recursos e de esforços, são em grande 
parte mal empregados, deixando de resultar na possível produção de 
condições mais efetivas de melhoria da qualidade do ensino e promoção 
de mais elevadas e mais significativas aprendizagens de seus alunos. 
Registram-se, então, pelo contrário, desgastes de expectativas frustradas e 
o desenvolvimento, até, de um sentimento de imobilismo e de baixas 
expectativas em relação à capacidade da escola, a partir da ação de seus 
profissionais, fazer diferença na vida de seus alunos e da sua comunidade 
(LÜCK, 2010, p. 29). 

Articulação 

A gestão refere-se a modos de agir específicos, capazes de dotar a organização de 

coordenação, coerência interna, estratégia e articulação de modo que possa potencializar 

suas ações para alcançar objetivos planejados para concretizar sua missão. No Brasil, 

dotado de uma estrutura federativa com três níveis de governo a articulação torna-se um 

desafio ainda maior. Em análise sobre as políticas educacionais atuais no Brasil, em 

especial as discussões suscitadas pelo novo Plano Nacional da Educação (PNE) realizada 

por Oliveira (2011) conclui-se, que: 

O contexto atual demanda maior coesão nacional para combater a 
fragmentação que tem caracterizado nosso sistema educacional. Promover 
mais coesão exige mecanismos de gestão que garantam os níveis básicos 
entre os diferentes entes federativos responsáveis pelos distintos níveis e 
pelas etapas da educação neste país. O problema central reside então na 
articulação entre as diferentes esferas administrativas, ou seja, na 
articulação de União, estados e municípios. Talvez por essa razão a 
constituição, ainda que tardia de um Sistema Nacional de Educação, deva 
ser garantida no novo PNE, cujo projeto de lei se encontra em tramitação, 
porém sem propor mecanismos eficazes de solução para esse problema 
(OLIVEIRA, 2011, p. 334-335). 
 

Também Dourado (2007), ao analisar o cenário político e pedagógico a partir das 

políticas programas e ações desenvolvidas pelo governo federal faz afirmações similares. 
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A análise permite apreender que esse cenário poderá contribuir para mais 
fragmentação das políticas nos sistemas e unidades escolares. A realidade 
do sistema educacional brasileiro indica a superposição e um alto grau de 
fragmentação de ações e programas e, consequentemente, das políticas 
educacionais que os fundamentam (DOURADO, 2007, p.939). 

 

A falta de articulação entre as ações é um problema generalizado, que perpassa 

tanto a relação entre as esferas, quanto à situação internamente aos sistemas de educação, 

como é o caso também em São Paulo. Para além das questões federativas, quando se trata 

de grandes organizações, conseguir articular internamente os diversos atores para a ação em 

um mesmo sentido e de forma complementar e coerente é um desafio. 

Tanto gestores no nível central, quanto os profissionais das Diretorias de Ensino e 

escolas relatam a desarticulação interna existente na SEE. Isso gera um fenômeno em que 

proliferam projetos e programas que visam melhorar a qualidade em algum aspecto, mas 

como estão desarticulados entre si, acabam impactando nas escolas de maneira negativa. As 

entrevistas revelam que os profissionais, sejam das Diretorias de Ensino, sejam das escolas, 

sentem-se sobrecarregados com o excesso de demandas vindas do órgão central.  

Assim, ao invés de perceberem-se apoiados em suas reais dificuldades e 

necessidades, veem-se obrigados a desviar sua atenção daquilo que lhes parece essencial, 

para atender a demandas por ações, prestação de contas, todas atividades que emanam das 

autoridades centrais. Portanto, em muitos casos não sentem que a SEE trabalha para que a 

educação nas escolas de fato melhore. A sensação é de que são obrigados a trabalhar para 

demandas criadas pelo sistema, em detrimento da qualidade da educação que oferecem.  

A desconexão detectada, pode decorrer pelo fato de as demandas criadas nos 

gabinetes e em órgãos setoriais não responderem às necessidades emergentes nas escolas. 

Podem revelar também um déficit na comunicação organizacional, as propostas não sendo 

construídas e explicadas como aderentes à necessidade na escola. De qualquer modo, essa 

situação tende a gerar desgaste e desconfiança mútuas. 

Essas evidências são corroboradas por pesquisa realizada em 2010 por Martins 

(2011) em 30 escolas da rede pública estadual, a partir da qual pontua que 

em São Paulo, os órgãos centrais da SEE têm estrutura burocrática 
complexa e exercem pressão institucional para cumprimento de metas e 
objetivos claramente definidos, sobretudo relacionados aos fatores de 
desempenho de alunos e à implementação de programas cuja ampliação 
vem sendo mantida em ritmo acelerado. Nesse sentido, os diretores 
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tendem a assumir mais o papel de agentes institucionais – executando 
programas induzidos em profusão pelos órgãos centrais da secretaria –, 
em vez de agir com mais desenvoltura e, portanto, autonomia no cotidiano 
escolar. Essa pressão institucional provoca maiores tensões e dilemas na 
maneira de assumir e vivenciar a identidade profissional em diretores de 
escolas paulistas (MARTINS, 2011, p.89). 

 

A tradição de descontinuidade de políticas, aliada à desarticulação levam ao 

descrédito frente a novas iniciativas, à falta de confiança nas estruturas centrais, e até na 

capacidade de mudança por meio do próprio trabalho. Esse fenômeno produz perda 

prematura de boas experiências e dificulta a concretização de propostas inovadoras, ainda 

que contem com embasamento, com os recursos necessários e sejam bem estruturadas. 

Nesse sentido, é essencial o incremento de mecanismos para o estabelecimento de 

apoio e articulação efetivos. Um passo importante é a consolidação de uma organização 

disposta a captar as demandas das escolas em prol de uma estrutura em que os órgãos 

centrais e regionais trabalhem para as escolas e não o contrário. Isso demanda maior 

atenção à gestão do conhecimento, articulação interna e abertura de espaço para o trabalho 

colaborativo. Construções coletivas e premissas da adesão e convencimento somam-se 

como forma de agregar aliados.  

A gestão, portanto, é que permite superar a limitação da fragmentação e 
da descontextualização e construir, pela óptica abrangente e interativa, a 
visão e orientação de conjunto, a partir da qual se desenvolvem ações 
articuladas e mais consistentes. Necessariamente, portanto, constitui ação 
conjunta de trabalho participativo em equipe (LÜCK, 2010, p. 43). 

 

Relatos dos profissionais da educação indicam ser comum que as políticas sejam 

marcadas por formulação vertical - ou top down. Se por um lado, essa estratégia favorece a 

rápida implementação e cobertura propiciadas pela obrigatoriedade, por outro tem deixado 

pouco espaço para a construção coletiva e a incorporação dos saberes da rede estadual de 

ensino. A percepção dos profissionais da educação revela que a coordenação, diretrizes e 

acompanhamento são entendidos como autoritarismo. 

No sentido oposto, ações horizontais têm confundido autonomia com abandono. 

Nesse contexto, corrobora a observação de Lück (2010).  

Identifica-se em geral a falta de referencial para apoiar e orientar os 
gestores de sistemas na realização de seu trabalho. [...] 
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Merece comentário o fato de que, em nome de uma ação democrática e 
autônoma, muitos membros de unidades sociais, porém revelando um 
entendimento inadequado da questão, apresentam ressentimento e 
resistência contra toda e qualquer norma que possa estabelecer ordem e 
direcionamento ao trabalho conjunto e à qual devam atender. [...] No 
entanto, essa proposição de autonomia não elimina e não deve se sobrepor 
à vinculação da unidade do ensino com o sistema que a mantém, organiza 
e dá direcionamento ao conjunto do todo, de acordo com os estatutos 
sociais e objetivos gerais da educação. Portanto, a autonomia “não é 
soberania” e é, em consequência, limitada, uma vez que ações 
mobilizadoras da energia do conjunto só são possíveis mediante uma 
liderança e coordenação geral efetiva e competente, a normatização – 
entendida em seu espírito maior e não em sua letra menor – em associação 
com a necessária flexibilidade (LÜCK, 2010, p. 31, 45-46). 

 

A pesquisa indica que não há receita mágica para o alcance do binômio 

universalização e qualidade do ensino público. Além das estruturas e recursos, há a 

necessidade de gestão adequada, articulada, participativa, transparente e com foco efetivo 

na melhoria da qualidade da educação.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação no Brasil e no Estado de São Paulo, apesar do incremento no percentual 

de inclusão ocorrido nos últimos vinte anos, em função de políticas que conseguiram 

universalizar o ensino público, enfrenta lacunas significativas. Em termos quantitativos, 

ainda é expressivo o número de crianças e jovens em idade escolar excluídos da escola. Há 

ainda a exclusão intraescolar em função da falta de qualidade generalizada do ensino 

oferecido na maioria das escolas. Ainda que essa situação tenha intrínseca relação com 

fatores extraescolares, muito se deve às dificuldades internas ao próprio sistema de ensino. 

Há falhas na gestão educacional: falta de coesão, de continuidade, de transparência, de 

acompanhamento e de construção participativa. Como conseqüência, detecta-se frustração 

dos envolvidos e descrença na possibilidade de mudanças.  

A pesquisa revelou a necessidade de maior articulação entre as diversas iniciativas 

em curso, tanto no âmbito da SEE, quanto entre as esferas de governo. Da mesma forma, 

criar mecanismos propiciadores da continuidade de programas bem sucedidos poderá 

reduzir as resistências detectadas, mesmo em ambiente permeado de incertezas e disputa de 

interesses. Incluir práticas que promovam a participação pode contribuir para o 
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envolvimento da comunidade escolar e de profissionais da rede de ensino quanto ao 

conteúdo e prioridade das ações. Ultrapassar possíveis resistências para o cumprimento da 

Lei de Acesso a Informação, incorporando a transparência ativa de forma plena, tem 

potencial de aumentar a responsabilização e a responsividade dos educadores e gestores. 

Pontuou-se ainda que o acompanhamento dos programas pode ser mais estruturado 

e sistemático, de modo a possibilitar ações corretivas associadas.  A existência de 

programas e metas para a educação, embora sejam importantes para o alinhamento quanto 

aos objetivos macro, são ineficazes sem os mecanismos capazes de colocar as mudanças 

desejadas em prática.  
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