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RESUMO 

 

Esta pesquisa aponta fatores associados à concretização e à continuidade de políticas 

públicas potencialmente eficazes de seleção de diretores escolares. Os cargos de diretor 

de escola no Brasil são tradicionalmente atribuídos segundo lógicas clientelistas, e 

estruturar processos seletivos que identifiquem perfis profissionais adequados requer 

conhecimentos técnicos, de modo que o sucesso e a permanência de políticas eficazes 

de seleção são desafios no país. Para a análise proposta, foram feitos estudos de caso 

das políticas de seleção da rede estadual do Rio de Janeiro, que existiu entre 2011 a 

2016, e do Espírito Santo, iniciada em 2007 e continuada até a data de conclusão desta 

pesquisa. Concluiu-se que a existência das políticas de seleção foi associada 

principalmente à presença de secretários de educação com perfil técnico e de 

governadores dispostos a gastar seu capital político, além da presença de recursos 

humanos e financeiros nas secretarias; a continuidade ou descontinuidade de cada 

política foi influenciada especialmente pelas estratégias usadas em sua implementação, 

a conjuntura política que as envolveu e o modo como essas políticas se inseriram, ou 

não, em reformas mais amplas ligadas à profissionalização no setor público e à 

republicanização do poder estadual. Como agenda para investigações futuras, a pesquisa 

sugere compreender mais a fundo as características do contexto externo ao Estado que 

afetam o resultado de suas ações. Para a prática das políticas públicas, suas principais 

implicações são reforçar a importância de se ter pessoas com perfil técnico e político à 

frente da formulação e implementação de políticas, e do envolvimento dos líderes 

políticos eleitos nas reformas promovidas. 

 

Palavras-chave: 1. Seleção de diretores escolares; 2. Reformas educacionais; 3. 

Implementação de políticas públicas; 4. Continuidade de políticas públicas; 5. 

Profissionalização no setor público. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research highlights factors associated to the success and sustainability of 

potentially effective policies of school principal selection. Assignments of school 

principals in Brazil are usually clientelistic, and selecting the most adequate 

professionals demands technical knowledge. Therefore, setting up successful and 

sustainable selection policies is a challenge for policymaking. In this research, I 

conducted two case studies: the selection policy adopted in the state of Rio de Janeiro, 

from 2011 to 2016, and the one of the state of Espírito Santo, from 2007 to the present. 

The findings are that the existence of those policies is associated with the technical 

profile of secretaries of education, the political support from governors, and the 

availability of human and financial resources in departments of education; the 

sustainability was affected by the public policies’ implementation strategies, the 

political contexts in which policies were implemented, and whether these policies 

constituted part of a broader reform agenda for the professionalization of the state. As a 

future research agenda, this study points at deeper analysis of how political contexts 

affect State actions. As policy implications, the research reinforces the relevance of 

combining technical and political skills inside policymaker teams, and the importance 

of political leaders’ involvement in the implementation of reforms. 

 

Keywords: 1. School principal selection; 2. Education reforms; 3. Policy 

implementation; 4. Policy sustainability; 5. Professionalization in the public sector. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

i. Objeto de pesquisa 

 

Esta pesquisa busca compreender, num plano mais geral, a sustentabilidade de 

reformas educacionais. Num plano mais específico, pretende-se estudar o processo de 

seleção de diretores em estados brasileiros, procurando entender e identificar fatores que 

favoreçam a existência e a continuidade de políticas públicas voltadas a selecionar 

diretores potencialmente eficazes.  

Compreendem-se como “potencialmente eficazes”, basicamente, as seleções que 

visem a identificar competências (LÜCK, 2011) e que avaliem o perfil comportamental 

dos candidatos a diretor a partir dessas competências. Esse conceito será detalhado na 

seção ii do capítulo II.    

A noção de eficácia potencial é importante para compreender o intuito desta 

pesquisa. Não se pretende avaliar se processos seletivos específicos foram eficazes em 

escolher bons diretores nem identificar qual é o mecanismo de seleção mais eficaz entre 

todas as opções. Aqui, o foco é compreender como administrações públicas estaduais 

conseguem selecionar bem diretores de escola, e, para analisar essa questão, a eficácia 

de um tipo de seleção entre os vários possíveis é assumida como um pressuposto, com 

base na literatura analisada. De maneira mais específica, a pergunta que se busca 

responder é: quais fatores estão associados à existência e à continuidade no tempo de 

políticas potencialmente eficazes de seleção de diretores em redes estaduais de ensino? 

A questão é pertinente porque o sucesso da gestão das escolas depende em 

grande medida de competências práticas dos diretores. A liderança escolar (entendida 

como a capacidade dos gestores de ajudar a escola a definir objetivos para si mesma e 

mobilizar seus atores para perseguir esses objetivos), por exemplo, é o segundo fator 

interno à escola que mais contribui para o aprendizado dos estudantes (LEITHWOOD 

et al., 2004), correspondendo a um quarto do efeito das escolas sobre esse aprendizado 

(MARZANO; WATERS; MCNULTY, 2004). Ao mesmo tempo, a maioria dos 

diretores escolares no Brasil são selecionados sem um olhar intencional para identificar 
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essas competências – 46% dos diretores de escolas públicas são escolhidos por simples 

indicação, e 16% por eleições nas escolas1. 

 Esta pesquisa parte da premissa de que, em geral, administrações públicas 

estaduais e municipais no Brasil têm tido dificuldade em conceber e viabilizar processos 

de seleção orientados a identificar competências. Essa premissa se baseia, em primeiro 

lugar, na observação de que os cargos de diretor escolar estão inseridos, frequentemente, 

em uma lógica de apadrinhamento político (AMARAL, 2016; TORAL, 2018), sendo 

custoso para líderes políticos começar a adotar critérios técnicos de seleção.  

Esse argumento baseia-se, ainda, em segundo lugar, no que Coelho (2015) 

chama de inexistência de um ethos de serviço público, que faz predominar no país uma 

retórica de que os concursos públicos – geralmente orientados por critérios estritamente 

objetivos que prejudicam a identificação de competências dos candidatos – 

invariavelmente recrutam os indivíduos mais preparados e com maior aptidão para 

realizar as funções públicas. Isso dissemina a noção de um sistema de mérito 

circunscrito somente à aprovação e colocação em tais concursos, e bloqueia o 

pensamento em torno da adoção de formas alternativas de recrutamento no setor público 

(COELHO, 2015).  

Por fim, parte do suposto de que avaliações do comportamento dos candidatos, 

destinadas a identificar competências, são complexas e requerem conhecimento técnico 

especializado para serem realizadas, e contratar pessoas ou organizações com essa 

expertise pode ser desafiador na administração pública brasileira – seja pela escassez de 

oferta de instituições, seja pela dificuldade em contratá-las, devido à alta complexidade 

de processos de contratações públicas. 

Tendo em vista as prováveis resistências a políticas que busquem selecionar 

diretores com base em competências e os interesses de que não haja critérios de seleção 

pré-definidos para que os cargos possam ser usados para barganha política, justifica-se 

a preocupação desta pesquisa não só com a concretização, mas com a continuidade de 

tais políticas públicas ao longo do tempo.  

 

ii. Por que estudar seleção de diretores escolares  

 

                                                           
1 Fonte: Questionário do Diretor da Prova Brasil 2015 | Questionários aplicados: 52.341 | Questionários 

respondidos: 52.341 | Respostas válidas para esta questão: 52.341 | QEdu.org.br 
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Como mencionado, a liderança escolar tem impacto direto e significativo sobre 

o aprendizado dos estudantes (LEITHWOOD et al., 2004; MARZANO; WATERS; 

MCNULTY, 2004). Para melhorar a qualidade da liderança escolar, o rigor e a 

profissionalização na seleção dos diretores é um dos cinco fatores destacados entre as 

recomendações de estudos comparados (DONOSO; BENAVIDES, 2018). Abrucio 

(2010), em estudo que mapeou elementos de gestão escolar associados ao melhor 

desempenho educacional, destacou que a qualidade do corpo de profissionais à frente 

da gestão da escola é um fator relevante, por poder potencializar ou neutralizar o efeito 

de técnicas ou boas práticas de gestão, argumento que reforça a importância da seleção 

inicial desses profissionais. 

A situação no Brasil quanto a essa seleção inicial é preocupante – quase metade 

dos diretores de escola pública são escolhidos somente por indicação, na qual não se 

requer atendimento a nenhum critério de desempenho dos candidatos. Ao mesmo tempo, 

o país conta com pouco conhecimento sistematizado sobre o tema e, ainda menor 

consenso político sobre em que direção se deve ir para passar a selecionar candidatos 

mais aptos a exercer o cargo.  

A maioria das pesquisas nacionais sobre seleção de diretores tenta identificar, 

entre as macro categorias “concurso público”, “seleção/processo seletivo”, “eleição”, 

“indicação”, “outras formas” ou uma combinação entre elas – que são as únicas 

informações disponíveis nas principais fontes de dados sobre o tema2 –, as que mais 

impactam a qualidade da educação, por meio de análises quantitativas. 

 No entanto, essas análises chegam a resultados pouco conclusivos, porque as 

relações identificadas entre cada categoria de seleção e a qualidade da educação são 

pouco significativas estatisticamente ou apontam para direções diferentes (LUCCHESI; 

PEREDA, 2015; ASSIS, 2017; GREMAUD; PAZZELO; MALUF, 2015; SOUZA, 

2010). Além disso, é importante aprofundar as análises para além dessas macro 

categorias, já que elas deixam de fora detalhes importantes sobre como cada processo 

seletivo avalia os candidatos.  

Quanto ao consenso político sobre como avançar, há um direcionamento geral 

do governo federal para que redes de ensino selecionem com base em critérios de 

desempenho e contando com a participação da comunidade escolar (PNE, estratégia 

                                                           
2 Questionário do Diretor da Prova Brasil e Pesquisa de Informações Básicas Municipais – IBGE (Munic). 
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19.1)3, mas não há orientações sobre como essas redes devem estruturar suas políticas 

de seleção e há pouco conhecimento sobre que desafios elas enfrentam para isso. O 

esforço mais recente no sentido de definir referenciais nacionais para seleção foi feito 

durante a criação do Programa Nacional de Formação e Certificação de Diretores 

Escolares do Ministério da Educação (BRASIL, 2015), mas a iniciativa deixou de 

avançar desde o impeachment da Presidente da República, em maio de 2016, e ainda 

não há perspectivas claras sobre sua retomada. 

Nesse cenário, são relevantes pesquisas que se proponham a (i) descrever em 

maior profundidade políticas de seleção potencialmente eficazes que já se concretizaram 

no país e (ii) identificar fatores que favorecem e que desafiam a existência e a 

continuidade dessas políticas, para que fique mais claro que tipo de apoio precisará ser 

dado a governos caso queiramos seguir avançando em ter boas políticas de seleção. É 

isso o que a presente pesquisa procura fazer. 

 

iii. Percurso metodológico  

 

Para explorar as questões levantadas, este trabalho compara dois casos de 

políticas potencialmente eficazes de seleção de diretores escolares que foram 

implementadas no Brasil: a do Espírito Santo (criada em 2007 e existente ainda hoje) e 

a do Rio de Janeiro (criada em 2011 e suprimida em 2016).  

O estudo de caso, de abordagem qualitativa, é um caminho produtivo para 

explorar em maiores detalhes as características das seleções e as alavancas e desafios 

nos processos para sua criação.  

Os casos dos estados do Espírito Santo (ES) e do Rio de Janeiro (RJ) foram 

escolhidos por se encaixarem no referencial de seleções potencialmente eficazes 

adotado neste trabalho e por terem uma semelhança e uma diferença fundamentais entre 

si. A semelhança é que as duas políticas foram concretizadas e selecionaram diretores 

com base em suas competências, vencendo os desafios existentes para tanto – o que é 

entendido, aqui, como “sucesso” de implementação dessas políticas. A diferença é que 

                                                           
3 O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014) tem a seguinte estratégia, que 

ainda não foi implementada: 

“19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes 

federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua 

abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos 

diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação 

da comunidade escolar”. 



16 

 

uma delas se manteve em vigor mesmo depois da troca do governo que a criou – o que 

é entendido, aqui, como “permanência” da política –, e a outra foi interrompida dois 

anos depois do fim do mandato do governador que a instituiu – o que é entendido como 

“descontinuidade” da política.  

Esses casos, então, são amostras interessantes para compreender os fatores 

associados ao sucesso das políticas potencialmente eficazes de seleção – que são 

observados como os elementos comuns aos dois casos – e à continuidade das mesmas – 

o que é observado na busca por compreender os motivos do resultado diferente que cada 

política teve em termos de continuidade. Neste sentido, adotamos aqui o termo 

sustentabilidade das reformas como a combinação da aprovação e implementação com 

sua continuidade ao longo do tempo.  

Além dessas características, há outras semelhanças entre os casos que 

favorecem a comparação entre eles. As duas políticas foram adotadas como partes de 

reformas educacionais mais amplas adotadas nos estados para melhorar visivelmente 

seus resultados em educação, e que contaram com iniciativas similares e polêmicas, 

como a fixação de metas de aprendizagem para as escolas, intensificação de avaliações 

padronizadas dos estudantes e bonificação por desempenho dos profissionais da 

educação.  

Ambas as reformas foram implementadas no início do segundo mandato de 

governadores dos estados – Paulo Hartung, no Espírito Santo, em 2007 e Sérgio Cabral, 

no Rio de Janeiro, em 2011 –, e nos dois casos esses mandatários foram substituídos por 

seus aliados ou apoiados políticos – no Rio de Janeiro, o sucessor Luiz Fernando Pezão 

era vice de Cabral, no Espírito Santo Renato Casagrande era o candidato apoiado por 

Hartung. Logo, as duas políticas passaram pelo término do mandato dos governantes 

que as instituíram e em cenários em que se poderia esperar alguma continuidade política, 

o que favorece a exploração de outras questões, além da simples troca de governantes, 

que podem afetar a continuidade de políticas públicas. 

Para analisar e comparar os casos, recorreu-se a dois referenciais teóricos 

complementares. A literatura sobre capacidades estatais observa de maneira detalhada 

as características da organização do Estado que lhe permitem concretizar ações públicas, 

apesar da oposição de grupos sociais ou de circunstâncias socioeconômicas adversas. 

Por sua vez, os estudos sobre reformas educacionais analisam em maiores detalhes as 

ações do Estado e os fatores externos a ele que afetam – dificultam ou facilitam – o 

resultado geral das reformas. As duas abordagens, portanto, se complementam, e sua 
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utilização simultânea permite observar um conjunto abrangente de fatores associados ao 

sucesso e à continuidade das políticas analisadas. 

Da mesma forma que na literatura sobre reformas educacionais, esta pesquisa 

analisa os casos concentrando-se especialmente nos organismos responsáveis por eles, 

isto é, as Secretarias de Educação do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

Como resultados, o trabalho identificou como importante para a concretização 

das políticas de seleção de diretores a presença de secretários de educação com 

conhecimento sobre gestão de pessoas e a opinião de que a política não deveria permear 

a indicação de lideranças das escolas públicas, e que tinham amplo respaldo dos 

governadores para promover as mudanças que julgassem relevantes para melhorar os 

indicadores educacionais. Também se revelou importante a presença de profissionais 

qualificados envolvidos em sua formulação e implementação, o acesso a conhecimentos 

técnicos sobre gestão de pessoas, a existência de recursos financeiros em pequena monta 

e da capacidade dos profissionais de executar esses recursos rapidamente, a presença de 

instituições externas às Secretarias que pudessem conduzir parte das avaliações dos 

candidatos a diretor, o uso de instrumentos de monitoramento e gestão pelas Secretarias 

e, no caso do Rio de Janeiro, a proximidade com organizações do setor privado e do 

terceiro setor.  

Quanto à sustentabilidade das políticas, os principais fatores que influenciaram 

os resultados de continuidade no Espírito Santo e descontinuidade no Rio de Janeiro 

foram a conjuntura política existente antes, durante e depois da criação das políticas 

públicas, o tempo disponível para promover as reformas e as estratégias usadas para sua 

implementação (mudanças feitas gradualmente ou de uma única vez), o tipo de 

articulação política feita com atores que tinham seus interesses diretamente afetados 

pela mudança nos processos de seleção de diretores e a força política e forma de atuação 

desses atores.  

Além desses fatores, o estudo constatou que a sustentabilidade das reformas 

está fortemente associada ao fato de elas terem se inserido ou não em uma agenda de 

governo mais ampla, que excedesse os limites das secretarias de educação, em especial 

em prol de uma reforma do Estado que tornasse a administração pública mais 

republicana. Esse é um aspecto importante porque na instituição de seleções de diretores 

está em jogo, num sentido mais geral, a capacidade de reduzir a patronagem e o 

patrimonialismo em um relevante aparato público.  
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O interessante é notar que, em ambos os casos, crises relacionadas à 

republicanização da política estadual (ABRUCIO, 1998) parecem estar presentes, mas 

em momentos distintos: no Espírito Santo, antes das reformas educacionais, e, no Rio 

de Janeiro, depois da adoção das mudanças. As informações levantadas por esta 

pesquisa indicam que, quando a mudança na forma de seleção dos diretores foi 

inserida em uma transformação mais ampla no modelo de nomeação de cargos 

públicos, o contexto foi mais favorável à sua continuidade, e, quando a reforma na 

educação não fez parte de um projeto mais amplo de profissionalização no serviço 

público, mantê-la foi mais desafiador.  

Nos casos específicos analisados, de maneira contraintuitiva em relação aos 

apontamentos da literatura, a inexistência de participação social na construção ou 

implementação das políticas de seleção de diretores não aparentou, até onde esta 

pesquisa pôde apurar, ter sido um fator decisivo para a existência ou a continuidade 

dessas políticas. As informações levantadas não são suficientes, no entanto, para indicar 

que esse fator seja irrelevante para a continuidade ou descontinuidade de políticas 

públicas. 

Depois desta introdução, a presente pesquisa está dividida em mais cinco 

capítulos. No capítulo II, apresenta-se o referencial teórico da pesquisa, contemplando 

revisão da literatura sobre seleção de diretores escolares, o que se compreende por 

seleção potencialmente eficaz de diretores e sustentabilidade de reformas educacionais, 

os referenciais teóricos de capacidades estatais e reformas educacionais e as variáveis 

usadas para analisar os casos. No capítulo III, é exposta a metodologia da pesquisa. No 

IV, são apresentadas as políticas de seleção de diretores adotadas no Rio de Janeiro e no 

Espírito Santo, a trajetória de sua implementação e a maneira como cada variável 

analítica se manifestou nos dois casos. No capítulo V são apresentadas as conclusões 

provenientes da análise conjunta dos casos, e no VI são tecidas considerações sobre as 

limitações da pesquisa e propostos caminhos para estudos futuros.   
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II. REVISÃO DE LITERATURA  

 

i. Seleção de diretores 

 

Com o reconhecimento crescente de que diretores devem ser capazes de 

melhorar o ensino e o desenvolvimento dos alunos, sua formação recebeu atenção de 

programas de desenvolvimento profissional em muitos países (HUBER; PASHIARDIS, 

2008), assim como cresceu a atenção voltada à forma como são selecionados, o que se 

observa com mais intensidade a partir da década de 1980 (BALTZELL; DENTLER, 

1983).  

No plano internacional, a literatura sobre seleção de diretores escolares adota 

diferentes enfoques sobre a questão. Temas bastante explorados são como ocorrem 

processos de seleção em diferentes países (WALKER; KWAN, 2012; HUBER; 

PASHIARDIS, 2008; HUBER; HILTMANN, 2010), critérios adotados para avaliar os 

candidatos em processos de seleção (KWAN, 2012; DRAKE, 2011; CRUZEIRO; 

BOONE, 2009; WINTER, MCCABE; NEWTON, 1998; DOYLE; LOCKE, 2014) e 

competências dos diretores relacionadas a melhorias na qualidade das escolas 

(SAMMONS; HILLMAN; MORTIMORE, 1995; LEVINE e LEZOTTE, 1990).  

Como pano de fundo desses estudos há a noção de liderança escolar, conceito 

que não é unívoco e que ainda ocupa pouco espaço na literatura brasileira. Em seu estudo 

seminal sobre o impacto da liderança escolar sobre o aprendizado, Leithwood et al. 

(2004) a caracterizam como as habilidades do diretor de ajudar a escola a definir 

objetivos para si mesma e de mobilizar os atores escolares para perseguir tais objetivos4.  

De maneira geral, a seleção de diretores como política pública é tratada como 

parte de um conjunto mais amplo de ações voltadas a fortalecer a liderança escolar, que 

contempla (i) a definição das funções do cargo, construção de padrões de desempenho 

e aumento da autonomia na gestão das escolas, (ii) a formação e desenvolvimento de 

competências nos líderes escolares, (iii) a profissionalização dos processos de 

recrutamento, seleção e avaliação dos diretores, (iv) a distribuição da liderança escolar 

dentro das escolas e (v) o aumento da atratividade da profissão (DONOSO; 

BENAVIDES, 2018).  

                                                           
4 Com o intuito de oferecer um panorama sobre os usos do conceito, o Centro de Desarrollo del Liderazgo 

Educativo (CEDLE) do Chile organizou nove perspectivas comuns sobre o tema, oferecendo uma boa 

ideia da complexidade do conceito (WEINSTEIN, 2016). 
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No Brasil, as pesquisas sobre seleção de diretores escolares são frequentemente 

concentradas em comparar diferentes formas de seleção, considerando o quanto elas 

impactam a qualidade da educação, aferida a partir da variação no aprendizado dos 

alunos (LUCCHESI; PEREDA, 2015; GREMAUD; PAZZELO; MALUF, 2015), da 

existência de liderança e bom clima escolar na escola (ASSIS, 2017) e, mais 

recentemente, a partir do vínculo entre os diretores e os dirigentes da política 

educacional, e dos mecanismos de alinhamento e accountability dos diretores em 

relação às secretarias de educação (TORAL, 2018). 

Além desses estudos, destaca-se a pesquisa de Lück (2011) como o primeiro 

grande esforço de mapear e descrever os diferentes mecanismos de seleção adotados em 

estados e capitais brasileiras, categorizando-os e identificando vantagens e desvantagens 

de cada modelo na visão dos próprios diretores escolares. Esse estudo identificou quatro 

grandes categorias nos processos de seleção, resumidas a seguir: 
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Fonte: Fraidenraich, 2011, com base em Lück, 2011. 

 

Esse mapeamento representou avanço importante no conhecimento sobre 

seleção de diretores no país. No entanto, como apontado na introdução, essas categorias 

são concentradas sobre a estrutura dos modelos de seleção, e exploram pouco os 

métodos de avaliação usados em cada um deles – isto é, não analisam quais 
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características dos candidatos são observadas em cada modelo. Não exploram, por 

exemplo, o que um secretário de educação ou um prefeito leva em consideração para 

escolher um diretor num processo de indicação, quais perguntas são feitas aos 

candidatos nas provas de concursos públicos ou quais critérios são observados nos 

processos de certificação.  

Apesar de ainda receber pouca atenção da academia brasileira, os métodos 

usados para avaliar os candidatos – que são o cerne das políticas públicas de seleção – 

afetam diretamente o perfil dos selecionados (SCHMIDT, 2016). O desenho dessas 

políticas públicas, portanto, influencia a forma como os diretores selecionados vão 

desempenhar seu papel à frente das escolas, sendo necessários mais estudos que se 

debrucem sobre eles. O presente estudo, embora não tenha essa questão como foco 

principal, oferece uma pequena contribuição nesse sentido, descrevendo dois processos 

de seleção que se propuseram a avaliar os candidatos por suas competências, analisando, 

dentre outros aspectos, seu perfil comportamental.  

Ademais, um campo ainda menos explorado na literatura é aquele que olha para 

políticas de seleção da perspectiva de sua concretização pelo poder público, explicitando 

os recursos técnicos de que a administração deve dispor para operacionalizar boas 

seleções e os recursos políticos que ela deve mobilizar para que essas seleções sejam 

aceitas e tenham continuidade no tempo. Conhecer esses recursos é fundamental para 

que estudos e propostas sobre a maneira de selecionar diretores tenham vinculação com 

a realidade da administração pública brasileira, propondo soluções factíveis e eficazes.  

Mais especificamente, esse conhecimento pode oferecer um mapa mais preciso 

dos riscos que lideranças responsáveis pela implementação de políticas de seleção 

deveriam considerar e um detalhamento do que é necessário para que redes de ensino 

selecionem diretores de forma potencialmente eficaz, permitindo que eventuais políticas 

nacionais – como uma possível nova versão do Programa Nacional de Seleção e 

Formação de Gestores Escolares, por exemplo – enderecem problemas reais dos 

governos subnacionais. Contribuir para esse segundo campo do conhecimento é o foco 

principal do presente estudo. 

 

ii. O que se considera seleção potencialmente eficaz 

 

Lück (2011: 43) define a seleção de diretores escolares como “o processo de 

escolha daqueles que melhores competências demonstram possuir para o exercício da 
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posição oferecida, dentre os candidatos que se apresentam”. Desse modo, uma seleção 

de diretores eficaz é aquela que permite escolher os candidatos que mais se adequam ao 

papel que se espera que esses diretores desempenhem nas escolas.  

Na literatura sobre gestão escolar há um relativo consenso de que características 

dos diretores e processos postos em prática por eles impactam a qualidade da educação 

(ASSIS, 2017). No entanto, as pesquisas que mensuram esse impacto analisam aspectos 

diversos, e não há um conjunto único e delimitado de comportamentos do diretor que 

levariam a uma boa gestão escolar (RUIZ, 2014). Na verdade, ter esse conjunto definido 

de maneira científica dificilmente seria possível, já que ele depende das necessidades 

particulares de cada escola. De acordo com Erica Ruiz,  

O modelo de liderança da gestão escolar será sempre mais efetivo 

quanto mais preciso for o diagnóstico feito acerca do ambiente no qual 

a escola está inserida. E nesta afirmação reside uma questão crucial: 

o entendimento acerca do contexto é fundamental para que se 

compreenda o papel do diretor em cada escola (RUIZ, 2014: 80-81). 

 

Não havendo um perfil único de gestão escolar, tem sido feito o esforço de 

definir práticas mais abrangentes na seleção, e um conjunto de fatores foi consolidado 

em Lück (2011) como importante para que as seleções sejam eficazes em selecionar os 

melhores candidatos. Esses fatores são apresentados a seguir:  

(i) Ampla divulgação da abertura de vagas de direção escolar, 

acompanhada da descrição do papel e padrões de desempenho esperado 

A divulgação deve ser feita de modo a estimular candidaturas e criar um 

entendimento abrangente sobre o trabalho do diretor escolar e suas 

responsabilidades. A formação coletiva de valores, expectativas e 

critérios de avaliação dos diretores é importante sobretudo quando a 

comunidade escolar deve participar da escolha desses profissionais.  

(ii) Adoção do mesmo quadro referencial e padrões de competência 

desejáveis para o exercício da direção escolar em todos os 

procedimentos 

Essa orientação visa a gerar consistência entre os diferentes métodos de 

avaliação dos candidatos – por exemplo, análise de currículo, provas de 

conhecimentos, avaliações comportamentais, elaboração de planos de 

gestão e entrevistas – e fazer com que o processo seja focado em critérios 

centrais. 
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(iii) Adoção do mesmo quadro referencial e procedimentos com todos os 

candidatos 

Essa orientação remete a uma questão de isonomia no tratamento dos 

candidatos e ao pressuposto de que deve haver um equilíbrio de 

competências entre eles, de modo a oferecer às escolas condições 

semelhantes de qualidade. 

(iv) Comparação entre os candidatos com base em critérios de competência 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) 

Essa orientação segue o pressuposto de que o exercício da função 

demanda conhecimentos específicos (por exemplo, pedagogia e gestão 

organizacional), habilidades específicas (capacidade de fazer coisas, 

transformar os conhecimentos em ação prática) e atitudes específicas 

(agir de acordo com certos valores e princípios).  

(v) Julgamento do conjunto de evidências de mérito dos candidatos por um 

painel ou comitê especificamente criado para esse fim, ou pelo Conselho 

Escolar 

Esse julgamento deve ser baseado em princípios básicos de ética, 

transparência de critérios, justiça, imparcialidade, confidencialidade e 

respeito a questões pessoais, sendo necessária muita sensibilidade e 

competência para conduzi-lo.  

A sistematização de Lück (2011) se alinha às conclusões de diferentes estudos 

sobre o que caracteriza gestões escolares efetivas e estudos internacionais sobre 

mecanismos adequados para selecionar diretores (HUBER; HILTMANN, 2010), 

motivo pelo qual foi adotada como ponto de partida para identificar as seleções tidas 

como potencialmente eficazes neste trabalho, com uma adaptação: além dos critérios 

propostos, considera-se importante que os processos de seleção contem com algum tipo 

de avaliação comportamental, isto é, avaliação do comportamento que os candidatos 

têm diante de situações concretas, relacionadas ao trabalho ou não (HUBER; 

HILTMANN, 2010).  

O conceito de gestão de pessoas por competências, que permeia a sistematização 

de Lück (2011), tem sido visto como uma ferramenta importante para constituir uma 

força de trabalho capaz de aprender rapidamente e de ter alto desempenho à frente de 

instituições, contribuindo para que essas instituições tenham flexibilidade para se 

adaptar a contextos de constante mudança (CHILE, 2018). As competências, por sua 
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vez, são entendidas como características observáveis por meio do comportamento, e se 

compõem com base em um saber (conhecimento), um saber fazer (habilidades e 

destrezas) e um saber ser (atitudes e valores), que convergem promovendo o 

desempenho (CHILE, 2018).  

Segundo Lucia & Lepsinger (1999, apud CHILE, 2018), a gestão por 

competências beneficia processos de seleção em organizações por favorecer a 

consistência das avaliações – a garantia de que todos os avaliadores indaguem e avaliem 

os candidatos em torno de critérios definidos –, oferecer uma visão completa das 

exigências do trabalho e favorecer a escolha de candidatos que terão desempenho mais 

exitoso – por terem as competências relacionadas a esse alto desempenho –, 

minimizando o desperdício de tempo, dinheiro e recursos humanos em processos que 

não identificam os candidatos mais adequados à função.  

O olhar intencional para identificar habilidades e atitudes dos candidatos por 

meio de avaliação comportamental se mostra especialmente interessante à luz de estudos 

sobre gestão escolar que relacionam características comportamentais dos diretores ao 

sucesso das escolas. Alguns exemplos desses estudos são Franco et al (2004 apud 

GREMAUD; PAZELLO; MALUF, 2015), que apontam que um dos sinais associados 

à eficiência educacional se dá quando os docentes reconhecem o diretor como um líder; 

Soares et al (2001 apud GREMAUD; PAZELLO; MALUF, 2015), que relacionam a 

dedicação do diretor à qualidade de ensino; Marioni et al (2014 apud LUCCHESI; 

PEREDA, 2015), que encontraram evidências de que maior confiança dos professores 

nos diretores tem impacto positivo na aprendizagem dos alunos; e Oliveira e Abrucio 

(2018), que relacionam o desempenho de unidades escolares à liderança mais 

empreendedora e menos burocratizante do diretor.  

Dado que competências práticas dos diretores têm impacto sobre a 

aprendizagem, seleções voltadas a identificar essas competências e que contem com 

ferramentas adequadas (avaliação comportamental) são compreendidas neste trabalho 

como potencialmente eficazes. 

É importante lembrar que esse tipo de seleção não é defendido aqui como o único 

ou o mais eficaz entre todos os existentes, inclusive porque esta pesquisa não se debruça 

com a profundidade necessária sobre os diferentes tipos de seleção para identificá-los 

como eficazes ou não. Não se argumenta que a indicação política para diretores, por 

exemplo, é necessariamente prejudicial à gestão escolar, como parece ser um 

pressuposto em trabalhos como o de Gremaud, Pazello e Maluf (2015) ou de Lucchesi 
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e Pereda (2015). Como recentemente apontou Toral (2018), a indicação política pode 

estar positivamente associada a maiores níveis de accountability dos diretores perante 

as secretarias de educação, o que poderia ser um aspecto positivo desse modelo. Avaliar 

a eficácia e as implicações de todos os métodos possíveis de seleção, portanto, é 

complexo, e adentrar esta complexidade está fora do escopo da presente pesquisa. 

Seleções com base em competências e com avaliações comportamentais são 

tidas, assim, tão somente como um dos métodos eficazes, justamente porque se prestam 

a avaliar as características dos candidatos que os ajudarão a promover boas gestões 

escolares.  

Vale frisar também que outro aspecto relevante dos processos de seleção de 

diretores no Brasil é a participação da comunidade escolar, que a estratégia 19.8 do 

Plano Nacional de Educação prevê como fator a ser priorizado ao lado dos critérios 

técnicos e de desempenho. Ainda que se reconheça aqui a importância do envolvimento 

do diretor com a comunidade escolar, essa participação não é tomada neste trabalho 

como critério para selecionar os casos de seleções potencialmente eficazes. Isso porque, 

ainda que a escolha pela comunidade possa favorecer a ascensão de candidatos com 

características que beneficiem a gestão escolar – como liderança, relacionamento 

interpessoal e construção de vínculos de confiança com professores – ela não 

necessariamente é voltada a identificar essas características, podendo haver uma grande 

diversidade de motivos que levam a comunidade escolar a escolher um candidato e não 

outro.  

 

iii. O que se considera sustentabilidade de políticas educacionais 

 

Esta pesquisa parte do referencial teórico sistematizado por Nogueira (2006) 

sobre a sustentabilidade de projetos ou iniciativas sociais, que dialoga diretamente com 

a literatura sobre capacidades estatais e reformas educacionais. Segundo o autor, sete 

questões são apontadas como relevantes nessa literatura.  

A primeira é a definição do conceito de sustentabilidade, que é entendido pela 

maior parte dos estudos como continuidade ao longo do tempo, sendo variadas as 

percepções sobre o que deveria continuar – se os impactos de determinada ação ou se 

sua estrutura – e por quais razões (NOGUEIRA, 2006). Claro que a continuidade supõe 

a aprovação e a implementação anteriores, de modo que a sustentabilidade constitui um 

ciclo mais amplo de política pública.   
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Em estudos empíricos sobre reformas educacionais, esse conceito é tratado de 

forma mais específica, havendo uma preocupação consistente com a continuidade de 

iniciativas em face de trocas de governo, tendo em vista a descontinuidade política 

gerada pela alternância de poder em sistemas democráticos (ABRUCIO, 2018; DAVID; 

FONSECA; PEREIRA, 2018). Essa definição mais específica é a que se adota no 

presente trabalho para diferenciar os casos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro quanto 

à sua continuidade e descontinuidade, respectivamente.  

A segunda questão se refere a perspectivas sistêmicas de análises, na medida em 

que alguns autores sustentam haver duas dimensões da sustentabilidade: a interna, 

relativa às capacidades de organizações ou de projetos de levar adiante suas ações, e a 

externa, relativa ao ambiente em que as organizações ou projetos se inserem 

(NOGUEIRA, 2006). Essas dimensões são usadas como referência para separar as 

categorias de análise (variáveis analíticas) usadas nesta pesquisa.  

A terceira, quarta, quinta e sexta questões sistematizadas por Nogueira são 

adotadas neste trabalho como variáveis analíticas. 

A terceira questão é relativa ao papel do planejamento e da avaliação. Partindo 

das dimensões interna e externa, autores que investigam a sustentabilidade atribuem ao 

planejamento e avaliação a função de promover uma ligação entre elas: o planejamento 

estratégico se prestaria a relacionar as capacidades internas de um projeto ou 

organização a seu ambiente externo, enquanto a avaliação seria responsável por trazer 

feedbacks que indiquem se a sustentabilidade está em curso ou não. De maneira 

semelhante, a literatura sobre capacidades estatais entende o planejamento e a avaliação 

como parte do poder da burocracia estatal de definir, implementar e coordenar 

estratégias de médio e longo prazo (PEDROTI, 2014; GOMIDE; PIRES, 2012), e de 

verificar os rumos que a ação pública está tomando e fazer correções de rota.  

A quarta questão é o que Nogueira (2006: 11) chama de “consenso da 

participação”. Segundo ele, um dos poucos elementos que é destacado por quase todo o 

conjunto de estudos sobre sustentabilidade é a relação direta entre a participação de 

atores interessados – e especialmente os beneficiários das ações – e sua sustentabilidade. 

Ele destaca que essa premissa tem origem em posições ideológicas de pesquisadores e 

na constatação de que muitos projetos falharam por falta de participação. Essa questão 

dialoga com as literaturas sobre capacidades estatais e reformas educacionais, que 

consideram que a participação da sociedade é algo que favorece a formulação e 

implementação de políticas públicas – tanto do ponto de vista da legitimidade 
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(SOARES, 2018; PIRES; GOMIDE, 2016) quanto da qualidade técnica (PIRES; 

GOMIDE, 2016).  

A quinta questão é o dinheiro (NOGUEIRA, 2006). Embora nem todos os 

autores que investigam a sustentabilidade o tenham como importante, parte relevante 

deles argumenta que, sem um mínimo de recursos financeiros, pessoas não fazem 

política, não se engajam em processos de participação nem de avaliação. A literatura 

sobre capacidades estatais também aponta, de forma consistente, para a existência 

desses recursos como algo básico para que o Estado leve a cabo suas ações (SKOCPOL, 

1985; GOMIDE; PIRES, 2014, PIRES; GOMIDE, 2016, GOMIDE; PEREIRA; 

MACHADO, 2018). 

 A sexta questão é o tempo. Segundo Nogueira (2006), a partir de experiências 

de fracasso em projetos e analisando expectativas de mudança social ambiciosas demais, 

estudos sobre sustentabilidade passaram a reforçar o tempo (décadas, não apenas anos) 

como elemento importante para que mudanças duradouras se consolidem. Soares (2018) 

aponta o aspecto temporal como importante particularmente no caso da educação, em 

que as ações adotadas não se revertem em resultados imediatos em termos de 

desempenho escolar. 

Sobre a sustentação de reformas educacionais no tempo, Bruns, Harbaugh e 

Schneider (2018) destacam dois fatores como necessários: a continuidade do governo e 

a construção contínua de uma coalizão pró-reforma. Por continuidade política não 

entendem necessariamente eleições sucessivas do mesmo partido ou grupo político, mas 

de pessoas que mantenham um compromisso com as reformas em curso – como ocorreu 

no Peru desde 2008 – ou que sejam de um mesmo espectro ideológico – como os 

governos de centro-esquerda no Chile de 1990 a 2009 e de 2014 a 2017 (BRUNS; 

HARBAUGH; SCHNEIDER, 2018).  

Quanto a manter coalizões pró-reforma, os autores argumentam que uma 

estratégia eficaz é colocar atores-chave favoráveis em comissões da reforma com grande 

visibilidade ou em painéis de especialistas, e apontam para pais de alunos e empresários 

como grupos com potencial de se somar a essas coalizões (BRUNS; HARBAUGH; 

SCHNEIDER, 2018). Os autores se concentram, assim, na importância de criar ou 

alimentar forças que possam se contrapor às resistências de sindicatos de professores e 

outros grupos de interesse. 
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iv. Capacidades estatais e reformas educacionais 

 

Para explorar a questão que motiva esta pesquisa, é necessário analisar questões 

políticas e administrativas envolvidas nos processos considerados eficazes de escolha 

de diretores escolares. 

Como apresentado na introdução, romper com a lógica de indicação dos 

diretores tem custos políticos. Introduzir critérios técnicos de seleção pode reduzir a 

possibilidade de governantes recompensarem apoiadores com cargos (BRUNS; 

SCHNEIDER, 2016; AMARAL, 2016), e diretores escolares são cargos particularmente 

interessantes para apadrinhamentos políticos, pela centralidade das escolas públicas na 

vida comunitária e por sua capilaridade no território, que permite que políticos 

constituam bases eleitorais locais (TORAL, 2018).  

Por outro lado, desenhar e operacionalizar seleções que analisem competências 

dos candidatos não é uma tarefa simples. A seleção por competências é um tipo 

específico de seleção de pessoas que não é amplamente conhecido ou usado no Brasil, 

o que faz com que a própria ideia de instituir uma seleção desse tipo dependa de 

conhecimento técnico por parte das pessoas envolvidas na formulação da política. Por 

sua vez, executar a política de seleção – isto é, avaliar competências dos candidatos – 

também requer conhecimentos técnicos especializados, o que pode ser desafiador tanto 

pela escassez de oferta de instituições que façam esse tipo de avaliação quanto pela 

dificuldade em contratar tais instituições, devido à alta complexidade de processos de 

contratações públicas no país.  

Assim, conhecer em profundidade os fatores que permitiram que administrações 

estaduais concretizassem políticas públicas de seleção por competências – tanto do 

ponto de vista político quanto do ponto de vista técnico – traz elementos interessantes 

para saber como experiências semelhantes poderiam ser multiplicadas. Por sua vez, 

compreender os fatores associados à continuidade ou descontinuidade dessas políticas 

públicas no tempo (NOGUEIRA, 2006) permite considerar aprendizados de 

experiências passadas nas tentativas de multiplicação ou aprimoramento.  

Para explorar essas questões, serão mobilizados dois referenciais teóricos 

principais, que se complementam entre si. O primeiro é o de capacidades estatais, que 

se concentra sobre os fatores que permitem que o Estado tenha sucesso em atingir seus 

objetivos (SKOCPOL, 1985), ou, mais especificamente, permitem que ele produza e 

implemente políticas públicas (GOMIDE; PEREIRA; MACHADO, 2018). O segundo 
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é composto por teorias sobre reformas educacionais, que observam, para além de 

recursos internos ao Estado, a maneira como Estados agem, e fatores externos a eles que 

favorecem ou desfavorecem a efetivação e a continuidade de reformas educacionais.  

 

a. Capacidades estatais  

 

O interesse nos estudos sobre capacidades estatais foi impulsionado por 

mudanças de paradigmas em estudos sobre a economia do desenvolvimento 

(GRINDLE, 1996) e sobre o papel do Estado na promoção do desenvolvimento 

(GOMIDE; PEREIRA; MACHADO, 2018).  

Na literatura sobre economia do desenvolvimento, nas décadas de 1950 e 1960 

o campo se dedicava a discutir falhas de mercado e a racionalidade para que o Estado 

interviesse na economia, e na década de 1970 passou-se a observar as falhas de governo, 

isto é, maneiras pelas quais a ação do Estado poderia distorcer mercados e criar 

desincentivos para comportamentos produtivos. Essa virada de paradigma foi precedida 

por uma onda de visões cada vez mais céticas em relação ao poder do Estado de 

contribuir para o desenvolvimento de países – uma visão proeminente entre economistas 

neoclássicos o apontava como o principal impeditivo ao desenvolvimento.  

A intervenção estatal sobre o mercado e uma série de falhas de governo foram 

apontadas como consequência lógica da associação entre interesses de rent-seeking por 

parte de servidores públicos e agentes econômicos, de modo que a diminuição radical 

do tamanho e escopo do Estado era a maneira mais evidente de reduzir o rent-seeking e 

promover economias mais dinâmicas (GRINDLE, 1996). Os questionamentos 

neoclássicos ao papel do Estado perderam intensidade, no entanto, no final da década 

de 1980, dando margem a leituras de economia e economia política que levantavam 

questões sobre o papel apropriado do Estado para a promoção do desenvolvimento. 

Passou-se a argumentar que o Estado era importante para o desenvolvimento por ser o 

único ator capaz de garantir condições essenciais a ele – como leis, ordem, políticas 

macroeconômicas efetivas, infraestrutura e investimento em capital humano. Esse 

interesse renovado na capacidade do Estado encorajou acadêmicos a prestarem mais 

atenção nas instituições e em como elas afetavam o curso do desenvolvimento 

econômico (GRINDLE, 1996).  

A esse interesse uniram-se estudos de ciências sociais e econômicas que, nas 

décadas de 1970 e 1980, se contrapuseram a teorias pluralistas e marxistas que 
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identificavam o Estado como mero instrumento para a concretização dos interesses da 

burguesia (GOMIDE; PEREIRA; MACHADO, 2018). No livro Bringing the State back 

in, Evans, Rueschemeyer e Skocpol (1985) argumentaram que o Estado deveria ser visto 

como um ator em si mesmo, que as burocracias públicas eram, sim, capazes de formular 

e perseguir políticas que não fossem simplesmente reflexo das demandas de grupos ou 

classes sociais – o que foi denominado de autonomia estatal –, e que essas políticas 

poderiam ser implementadas especialmente em face da oposição de grupos sociais ou 

circunstâncias socioeconômicas adversas – o que foi conceituado como capacidade 

estatal (EVANS; RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985, apud GOMIDE; PEREIRA; 

MACHADO, 2018).  

A corrente teórica de capacidades estatais nasceu, portanto, fortemente associada 

a estudos sobre a origem do Estado, sua autonomia frente a interesses privados e seu 

papel na promoção de políticas econômicas indutoras do desenvolvimento. Nessa seara, 

as burocracias públicas sempre ocuparam lugar de destaque, devido à inspiração em um 

pressuposto claro formulado por Max Weber: a maneira mais eficiente de organizar 

atividades administrativas em larga escala é a organização burocrática (WEBER, 1966), 

de modo que construir uma burocracia meritocrática e corporativamente coerente seria 

o melhor caminho para construir capacidades no Estado (RUESCHEMEYER; EVANS, 

1985, apud GOMIDE; PEREIRA; MACHADO, 2018).  

Assim, a existência de uma burocracia qualificada, com instrumentos adequados 

e, acima de tudo, autônoma surgiu na literatura de capacidades estatais como um 

elemento essencial para evitar que o Estado refletisse a fragmentação de interesses 

existente na sociedade, e, portanto, para que ele fosse capaz de elaborar e implementar 

objetivos coerentes e de longo prazo. Essa ideia foi, durante algum tempo, associada à 

noção de insulamento burocrático – “fenômeno no qual a burocracia possui um alto 

grau de independência em relação aos controles político ou social” (CAVALVANTE; 

LOTTA; OLIVEIRA, 2018: 59) – o qual era visto como necessário para a coesão 

corporativa da burocracia (GOMIDE; PEREIRA; MACHADO, 2018).  

Ao longo do tempo, no entanto, esse debate amadureceu no sentido de relativizar 

a ideia de autonomia do Estado. De uma perspectiva que associava a existência de 

capacidades ao insulamento das burocracias estatais, passou-se a um progressivo 

reconhecimento da importância da interação entre essas burocracias e atores externos, 

sob influência relevante do conceito de “autonomia inserida” (EVANS, 1993). Esse 

conceito dialoga com a ideia de que Estado é capaz de agir autonomamente em relação 
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a interesses clientelistas, mas compreende que ele se insere em uma rede de relações 

sociais e deve estar em constante interação com atores privados, já que as políticas 

públicas devem responder a demandas que esses atores ajudam a identificar e 

contribuem para implementar. 

O conceito de autonomia inserida está imerso em uma corrente teórica mais 

ampla que, no final do século XX e início do século XXI, começou a buscar 

compreender a burocracia pública para além de sua estrutura e regras internas, passando 

a observar aspectos sociológicos e históricos que a influenciam. Em meio à maior 

complexidade das funções assumidas pelo poder público com a ascensão do Estado de 

bem-estar social, e à própria configuração das democracias contemporâneas, autores 

como Peter Evans (1993) e Guy Peters (2005) superaram o conceito clássico de 

insulamento e puseram em evidência os grupos sociais que exercem pressão e influência 

sobre os governos e procuram ampliar a participação da sociedade na tarefa de governar.  

Essa nova perspectiva influenciou a transição na literatura de capacidades 

estatais, em que a corrente que via obstáculos a políticas desenvolvimentistas nas 

instituições democráticas5, segundo Gomide e Pires (2014, b), foi progressivamente 

contestada por autores como Lijphart (1999), Sabel (2004), Rodrik (2007) e Evans 

(2011), que advogavam que a maior participação de atores políticos e sociais na verdade 

contribuiria para a implementação de ações governamentais mais responsivas e efetivas 

(GOMIDE; PIRES, 2014, b).  

Nesse contexto, a compreensão clássica que associa a existência de capacidades 

estatais principalmente à presença de uma burocracia qualificada e organizada nos 

moldes weberianos foi complementada por enfoques que atribuem importância também 

à capacidade do Estado de interagir com atores externos, ser permeável a seus 

conhecimentos, envolvê-los nos processos de tomada de decisão e dirimir conflitos entre 

eles. Essa capacidade política é vista por Gomide e Pires (2014, b) como essencial para 

conferir legitimidade às ações públicas.  

Para dar conta dessas duas dimensões importantes das capacidades do Estado, 

Gomide e Pires (2014) propõem a segmentação da análise entre capacidades 

                                                           
5 Segundo autores como Johnson (1982), Leftwich (1998) e Wade (1990) (apud GOMIDE; PIRES, 2014), 

a implementação de políticas desenvolvimentistas encontraria obstáculos nas instituições democráticas. 

“Nesta visão, a democracia tende a constituir um sistema de poder de caráter conservador quanto a rápidas 

transformações, pois envolve sequências de acomodação de interesses entre elites políticas, impondo 

restrições às políticas deliberadas de alteração do status quo em curto prazo” (GOMIDE; PIRES, 2014: 

17). 



33 

 

denominadas técnico-administrativas – relacionadas ao conceito weberiano de 

burocracia e concentradas nas habilidades do Estado de produzir ações coordenadas e 

orientadas a resultados – e capacidades político-relacionais – ligadas à sua habilidade 

de expandir canais de interlocução e negociação com diferentes atores sociais.  

O conceito de capacidade estatal na literatura é abordado por diferentes 

perspectivas e não há consenso sobre uma definição única, mas de maneira geral o termo 

diz respeito ao poder de ação do Estado, ou de produção de políticas públicas pelas 

burocracias públicas (GOMIDE; PEREIRA; MACHADO, 2018). Com vistas a 

operacionalizar esse conceito, estudos empíricos selecionam variáveis indicativas (ou 

“indicadores”) da existência ou não de capacidades estatais, de modo a converter o 

fenômeno eminentemente teórico em fenômeno observável (GOMIDE; PEREIRA; 

MACHADO, 2018). O presente estudo fará o mesmo exercício de identificar 

indicadores, conforme explicado no capítulo II, seção v e no capítulo III.  

Além da teoria sobre capacidades estatais, como mencionado, a presente 

pesquisa recorreu ao referencial teórico de reformas educacionais, em atenção ao alerta 

feito por Gomide, Pereira e Machado (2018) de que as pesquisas serão inevitavelmente 

limitadas se se restringirem a observações estáticas sobre capacidades que o Estado 

detém em estoque. Não se produzem efeitos da ação estatal caso essas capacidades não 

sejam mobilizadas em ações concretas pelo poder público, como explicam os autores: 

Outro desafio comum no campo é superar a produção de análises 

estáticas, associando as capacidades estatais às variáveis de estoque no 

interior do Estado. Como bem revelou o estudo de Sátyro, Cunha e 

Campos (2016), a presença de certos atributos burocráticos nem 

sempre é acionada na prática e traduzida em ação efetiva. Nesse 

sentido, é necessário esclarecer como tais recursos e competências são 

mobilizados e transformados em atuação estatal efetiva, ou seja, 

captando a dinâmica de funcionamento das capacidades no interior do 

Estado e em sua relação com os instrumentos e a sociedade. (GOMIDE; 

PEREIRA; MACHADO, 2018: 101) 

 

Para observar como as capacidades do Estado são mobilizadas em ação efetiva, 

um caminho produtivo foi relacionar as variáveis dessa literatura às variáveis presentes 

em estudos sobre reformas educacionais que analisam a maneira como o Estado age, 

mobilizando os recursos de que dispõe, para implementar tais reformas.  

 

 

b. Reformas educacionais 
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A literatura sobre a política na educação e reformas educacionais é heterogênea 

e os estudos nesse campo adotam abordagens diferentes para observar o fenômeno, com 

pouco diálogo entre as diversas correntes de pesquisa. Ainda que múltiplas perspectivas 

sejam adotadas, essa literatura tem, como problema central, entender por que reformas 

bem-sucedidas para promover a qualidade na educação são tão difíceis de serem 

implementadas, apesar de oferecerem benefícios tão relevantes para indivíduos, famílias 

e a sociedade como um todo (BRUNS; SCHNEIDER, 2016). 

Diante desse problema, estudos recentes vêm tentando compreender os fatores 

que estão associados ao sucesso de reformas e sua persistência no tempo, resultados 

mais raros que o bloqueio, a dissolução ou a reversão de tais reformas (DALMON; 

SIQUEIRA; BRAGA, 2018; BRUNS; SCHNEIDER, 2016).  

Embora os autores não discorram em profundidade sobre os conceitos de 

“sucesso” e “continuidade” que afirmam valorizar nas reformas, sua preocupação com 

a continuidade é quase sempre associada à manutenção das políticas instituídas apesar 

das trocas de governo, já que a alternância de poder e a descontinuidade política são 

pressupostos de cenários democráticos (ABRUCIO, 2018; NOGUEIRA, 2006). Por sua 

vez, a noção de “sucesso” assume significados mais variados a depender da situação, 

mas de uma maneira geral pode ser associada à definição mais corriqueira do termo: ter 

sucesso é efetivamente produzir os resultados (intermediários ou de impacto) que se 

pretende produzir (SOARES, 2018).  

Diante dessa preocupação, uma tônica das pesquisas recentes sobre reformas 

educacionais é a análise da maneira como o Estado implementa reformas e se relaciona 

com os diversos atores afetados pelas mudanças, notadamente sindicatos de professores 

(BRUNS; SCHNEIDER, 2016; FLORIAN; TOC, 2018; MIZALA; SCHNEIDER, 

2014; MURILLO, 1999; OCDE, 2015). 

De forma semelhante à literatura de capacidades estatais, os estudos empíricos 

sobre reformas educacionais analisam aspectos da implementação que consideram 

influenciar o resultado geral das reformas – sua aceitação pela sociedade ou oposições 

sofridas, a continuidade das políticas instituídas ou sua reversão.  

Enquanto as abordagens de capacidades estatais costumam se concentrar em 

aspectos mais estáticos, como a existência de recursos humanos e financeiros à 

disposição do Estado ou mecanismos de interação entre as burocracias do Executivo e 

atores do sistema político-representativo, as análises de reformas educacionais dão foco 

a aspectos dinâmicos da ação estatal, tais como a forma como os líderes responsáveis 
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pelas reformas (no Brasil, secretários de educação) lidam com os diversos grupos de 

interesse, orientam suas decisões ou põem em prática estratégias de implementação.  

Além da forma de atuação do Estado, as análises sobre reformas educacionais 

também observam elementos do contexto que envolve o Estado quando o Poder 

Executivo se propõe a adotar novas políticas educacionais, considerando que fatores 

externos – como o grau de organização de grupos de interesse ou crises de legitimidade 

dos governantes – influenciam o resultado da ação estatal. A maneira como essas teorias 

são operacionalizadas em variáveis analíticas é exposta a seguir. 

 

v. Variáveis analíticas 

 

Para selecionar variáveis que contribuíssem para a análise dos casos 

selecionados, esta pesquisa partiu basicamente dos quadros analíticos propostos por 

Pires e Gomide (2016), Grindle (1996), Bruns e Schneider (2016) e Soares (2018).  

Pires e Gomide (2016) analisaram os arranjos institucionais de oito políticas 

públicas implementadas entre 2003 e 2013 pelo Poder Executivo Federal, visando a 

compreender as condições que tornaram o Estado brasileiro mais capaz; Grindle (1996) 

analisou como os governos nacionais do México e do Quênia reagiram a demandas por 

robustecer suas capacidades institucionais, técnicas, administrativas e políticas durante 

as crises econômicas dos anos 1980 e 1990; Bruns e Schneider (2016: 2) revisaram a 

literatura sobre a política envolvida em reformas educacionais (“the politics of education 

reform”) e analisaram casos de reformas na educação básica em países em 

desenvolvimento, buscando extrair aprendizados para a política envolvida nas reformas. 

Soares (2018), por sua vez, analisa reformas educacionais implementadas por estados e 

municípios brasileiros entre 1998 e 2014 sob diferentes perspectivas teóricas.  

As variáveis adotadas por cada um desses autores foram analisadas, foram 

priorizadas as que tinham maior relação com as particularidades das políticas de seleção 

de diretores escolares e, em seguida, as variáveis semelhantes foram reunidas dentro das 

categorias apresentadas a seguir6. Elas foram organizadas em três dimensões: (i) os 

recursos mobilizados internamente às Secretarias de Educação para idealizar as políticas 

públicas de seleção de diretores e operacionalizar os processos de seleção, (ii) as 

                                                           
6 Em algumas das categorias, como se observa a seguir, recorreu-se a outros autores do campo de 

capacidades estatais ou de políticas públicas que versam sobre as variáveis apresentadas por Pires e 

Gomide (2016) em maior profundidade.  
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interações do Poder Executivo (governos estaduais e Secretarias de Educação) com 

atores externos e (iii) os elementos de contexto que envolviam o Poder Executivo à 

época das reformas.  

Para analisar o sucesso e a continuidade de reformas educacionais relacionadas 

à seleção de diretores, o contexto em que se inserem é analisado a partir das variáveis 

de conjuntura política, prioridade da agenda, organização e atuação de grupos de 

interesse e tempo e dimensão das reformas; os recursos internos às secretarias são 

analisados por meio das variáveis de recursos humanos, conhecimento técnico, 

planejamento, gestão e monitoramento, recursos financeiros e interação com atores 

privados; e a interação com atores externos é observada pelas variáveis de articulação 

política, comunicação pública e participação da sociedade. A tabela 1 apresenta de 

forma resumida as categorias de análise, e na próxima seção cada uma delas é explicada 

em detalhes. 
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Tabela 1 – Categorias para analisar o sucesso e sustentabilidade de reformas 

educacionais 

 

Contexto 

(dimensão externa) 
 

Recursos internos às Secretarias 

(dimensão interna) 
 

Interação com atores externos 

(relação entre as dimensões) 

Inserção da política pública em processos 

históricos 

- legado da política para a implementação de 

políticas públicas (SOARES, 2018) 

- republicanização do poder estadual 

(ABRUCIO, 1999) 

 

Recursos humanos  
- burocracia qualificada (estável, selecionada 

por critérios meritocráticos e com 

conhecimentos técnicos) (SKOCPOL, 1985) 

- dirigentes públicos (PACHECO, 2017) 

 

Articulação política 
- saber como envolver atores-chave (BRUNS; 

SCHNEIDER, 2016) 

- gerenciar oposições e manter coalizão 

favorável (BRUNS; SCHNEIDER, 2016) 

- articulação com atores do sistema político-

representativo e órgãos de controle (GOMIDE; 

PIRES, 2016) 

Conjuntura política 
- capital político dos governantes (SOARES, 

2018) 

- dinâmica político-eleitoral local (SOARES, 

2018) 

 

Conhecimento técnico 
- perfil das lideranças que tomam decisões sobre 

a política - mais técnicos ou mais políticos 

(SOARES, 2018) 

- produção de informações técnicas para 

subsidiar a política (GRINDLE, 1996) 

- presença de tecnocratas na elaboração de 

políticas públicas (GRINDLE, 1996) 

 

 

Comunicação pública 
- existência de narrativa clara e engajadora 

sobre a política pública (GOMIDE; PIRES, 

2014) 

- conquista da opinião pública (BRUNS; 

SCHNEIDER, 2016) 

Prioridade da agenda 
- disposição para arcar com os custos políticos 

da reforma (BRUNS; SCHNEIDER, 2016) 

 

Planejamento, gestão e monitoramento  
- uso de instrumentos de planejamento, controle 

e gestão das ações públicas (PEDROTI, 2014) 

- ênfase no planejamento, monitoramento e 

avaliação das políticas públicas (SOARES, 

2018) 

 

Participação da sociedade 
- processo participativo de implementação 

(SOARES, 2018) 

- existência de canais institucionalizados de 

participação da sociedade em processos 

decisórios (GRINDLE, 1996; GOMIDE; 

PIRES, 2014) 

Organização e atuação dos grupos de 

interesse 
- posicionamento dos atores impactados pelas 

reformas (SOARES, 2018; BRUNS; 

SCHNEIDER, 2016) 

- nível de organização desses atores (SOARES, 

2018) 

 

Recursos financeiros 
- existência de financiamento estável da política 

(GOMIDE; PIRES, 2014)  

- capacidade de execução dos recursos 

(GOMIDE; PIRES, 2014) 

  

Tempo e dimensão das reformas 
- pressão pela produção de resultados no curto 

prazo (SOARES, 2018) 

- relevância das iniciativas adotadas e momento 

de sua adoção (SOARES, 2018; BRUNS; 

SCHNEIDER, 2016) 

 

Interação com atores privados 
- influência de empresas e organizações do 

terceiro setor sobre a formulação e 

implementação da política (SOARES, 2018) 

  

 

Variáveis de Contexto 

a. Inserção da política pública em processos históricos 

 

Um dos fatores levantados por Soares (2018) e Abrucio (2018) como 

estratégicos para analisar a concretização de reformas educacionais é a maneira como 

as políticas públicas se inserem em processos históricos mais amplos, ou como são 

influenciadas por legados do passado.  

Dos elementos históricos da educação brasileira, três poderiam ser destacados. 

O primeiro é a importância do legado de arranjos institucionais que se cristalizaram na 
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Constituição de 1988, especialmente o federalismo que gerou uma descentralização da 

prestação dos serviços públicos (SOARES, 2018). Na política educacional, isso ocorreu 

em larga escala (OLIVEIRA; ABRUCIO, 2018), juntamente com a divisão de 

competências entre entes federativos. Esse sentido de Federação com descentralização 

dos encargos e execução das políticas públicas é relevante para compreender um dos 

pontos de partida desta pesquisa, isto é, que a definição das regras de seleção e 

nomeação de pessoas compete aos governos subnacionais.  

O segundo ponto da trajetória histórica tem um impacto mais relevante sobre as 

análises feitas neste trabalho: as características do modelo político-administrativo da 

administração pública brasileira, mais especificamente a questão da indicação política 

para cargos de gestão. Isso porque as políticas que instituem mecanismos de seleção de 

pessoas por critérios técnicos – como as analisadas aqui – têm a peculiaridade de que 

elas tendem a lidar com duas culturas de seleção para os postos públicos: a tradição 

patrimonialista e de patronagem, ambas ainda existentes principalmente em estados e 

municípios, e a ideia de concurso público apenas por títulos e provas como único 

instrumento de meritocracia, como se tornou recorrente no Brasil pós-1988 (COELHO, 

2015).  

Mas o ângulo que mais organiza a compreensão do impacto do legado histórico 

sobre o tema desta pesquisa – a reforma educacional no processo de seleção dos 

diretores e sua sustentabilidade – é o da republicanização do poder estadual no Brasil. 

De acordo com Abrucio (1998), a esfera pública se torna mais republicana quando 

aumenta o número de cargos públicos que podem ser preenchidos pelos cidadãos, 

especialmente nos níveis subnacionais7. A despeito dos avanços na democratização do 

país, ainda há resquícios culturais e políticos anti-republicanos no plano local, como a 

manutenção de governos oligárquicos em diversas municipalidades, em oposição ao 

modo poliárquico, fundamental para a concretização da democracia (ABRUCIO, 2005). 

Uma das facetas do déficit de republicanismo nos governos locais é a patronagem na 

distribuição de cargos públicos, que limita a possibilidade de ocupação desses cargos de 

maneira isonômica pelos cidadãos. Outra, ainda mais drástica, é a corrupção, também 

associada à apropriação de recursos públicos por interesses privados. A instituição de 

seleções técnicas para diretores escolares reduz o número de cargos públicos que podem 

ser preenchidos segundo a lógica da patronagem, podendo ser enquadrada, portanto, 

                                                           
7 Segundo o autor, a republicanização também está associada ao equilíbrio entre os Poderes, isto é, a 

existência efetiva de freios e contrapesos. 
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como um processo de republicanização dos governos estaduais, assim como iniciativas 

de combate à corrupção. 

Tomando como base esses três fatores, esta pesquisa analisará como a trajetória 

federativa político-administrativa e processos de republicanização do sistema político 

estadual favoreceram ou prejudicaram a implementação das políticas de seleção de 

diretores nos casos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, por meio de dados que serão 

coletados de forma espontânea durante as entrevistas. 

 

b. Conjuntura política 

 

Essa variável resume um conjunto de características do ambiente político que 

conferem maior ou menor força a um governo para que promova mudanças no status 

quo. Segundo Soares (2018: 286), “[o]s desafios para implementar reformas 

educacionais são variados e altamente dependentes dos contextos nacional e 

específicos de cada estado e município”, e elementos importantes desse contexto são o 

capital político dos governantes e a dinâmica político-eleitoral local.  

O conceito de “capital político” é entendido, aqui, como o reconhecimento social 

de que alguns indivíduos sejam, mais do que outros, aceitos como atores políticos, e, 

portanto, capazes de agir politicamente (BOURDIEU, 1994 apud MIGUEL, 2003). A 

quantidade de capital político detida por governantes implica maior ou menor apoio a 

suas posições por parte de atores políticos e da população, e é um dos fatores importantes 

para que governantes possam insistir ou não nas reformas quando elas começam a ser 

contestadas publicamente (BRUNS; SCHNEIDER, 2016).  

Analisando a reforma educacional em Sobral (CE) na década de 1990, 

Becskéhazy, Dalmon e Siqueira (2018) identificam a detenção de capital político pelos 

chefes do Poder Executivo por meio da margem de votos que levou à eleição do prefeito. 

Historicamente, Sobral tinha eleições disputadas, de menos de 2 mil votos de diferença 

entre o primeiro e o segundo colocados, mas Cid Gomes – autor da reforma educacional 

analisada – foi eleito com 24 mil votos de vantagem, o que lhe conferiu algum capital 

político para “gastar” à medida em que a reforma encontrou resistências. 

A dinâmica político-eleitoral local se refere à perspectiva de continuidade no 

poder do grupo político responsável por liderar as reformas – secretários de educação, 

chefes do Poder Executivo e aliados que possam sucedê-los (SOARES, 2018), e afeta o 
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tempo disponível para promover mudanças. Consequentemente, essa dinâmica deve 

afetar a dimensão das mudanças adotadas e a intensidade da cobrança por resultados.  

Governos com maior estabilidade são mais capazes de conduzir ações 

reformadoras ao longo do tempo, não precisam gerar resultados que possam se converter 

em votos em tão pouco tempo e, portanto, podem optar por promover mudanças mais 

complexas que produzam efeitos visíveis no médio ou longo prazo. A perspectiva de 

continuidade no poder é afetada por diversos fatores, e uma proxy que permite avaliá-la 

é a tradição de mudanças mais ou menos intensas nos partidos políticos ou no espectro 

político-ideológico dos governantes de uma região específica. 

A conjuntura política também compreende os ânimos mais ou menos inflamados 

de participação da população na arena política, e no sentimento geral de satisfação ou 

confiança nas instituições públicas. Neves, Dalmon e Siqueira (2018) avaliam como 

relevante para a crise que culminou com a saída da Secretária de Educação do município 

do Rio de Janeiro, por exemplo, a atmosfera geral de instabilidade política existente no 

país no ano de 2013.  

Para analisar de que maneira esta variável se manifesta nos casos, portanto, serão 

adotados os seguintes indicadores:  

(i) Margem de votos obtida pelos governadores nas eleições que 

antecederam a adoção das políticas de seleção de diretor; 

(ii) Intensidade das trocas partidárias no governo estadual nos anos 

anteriores à adoção das políticas de seleção de diretores; 

(iii) Rotatividade ou longevidade dos secretários de educação à frente das 

Secretarias; 

(iv) Existência de crises ou instabilidades políticas no estado. 

 

c. Prioridade da agenda 

 

A prioridade da agenda significa, como o nome indica, quão prioritária é a 

política pública para o governo da situação, afetando sua disposição em dispender 

recursos – financeiros, humanos, políticos – para que ela se concretize.  

Para além de deter capital político, é preciso que os governos queiram “gastar” 

esse capital com as reformas educacionais em questão, já que elas invariavelmente 

afetam interesses de diferentes atores e, a depender da oposição sofrida, podem 
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representar desgastes no apoio da sociedade ao governo responsável pelas reformas 

(BRUNS; SCHNEIDER, 2016).  

Para analisar de que maneira esta variável se manifesta nos casos, será adotada 

como indicador a disposição dos governadores em arcar com os custos políticos das 

reformas. 

 

d. Organização e atuação dos grupos de interesse 

 

Grupos de interesse são pessoas que compartilham afinidades filosóficas ou 

aspirações, e que podem permanecer em um estado de inércia, sem adotar uma postura 

de pressão política em nome dessas aspirações, ou adotar uma postura de influência e 

pressão direta sobre as autoridades públicas (BRASIL, 2009).  

O poder de influência desses grupos sobre a opinião pública ou o governo 

depende da maneira como se organizam e atuam em prol de suas reivindicações, e o 

maior êxito ou fracasso de políticas públicas é resultado, em grande medida, das 

concepções e ações desses atores (SOARES, 2018).  

Ao redor do mundo, diversos países têm professores – que constituem um dos 

maiores contingentes da força de trabalho – organizados em sindicatos ativos (OCDE, 

2015), capazes de pressão sobre o Estado. Bruns e Schneider (2016) apontam que 

reformas educacionais inevitavelmente afetam interesses de tais sindicatos, e a gestão 

da oposição apresentada por eles é um fator crucial para o sucesso ou fracasso de 

reformas educacionais. 

Segundo os autores, na reforma educacional adotada no município do Rio de 

Janeiro a partir de 2009, o sindicato de professores teve papel importante na crise 

política que se intensificou até a saída da Secretária de Educação, em 2013. Não tendo 

sido chamados a participar da elaboração de políticas que impactavam diretamente sua 

atuação profissional – como o novo currículo do ensino fundamental –, e abertamente 

discordando de outras ações adotadas pela Secretaria – como as avaliações padronizadas 

de aprendizagem e a remuneração variável por desempenho de professores –, o sindicato 

assumiu franca oposição à Secretária de Educação e ao Prefeito, entrando em greve pela 

primeira vez em 19 anos. (NEVES; DALMON; SIQUEIRA, 2018). 

Além de sindicatos, Bruns e Schneider (2016) apontam diversos atores 

interessados que devem ser levados em conta na implementação de reformas. Para os 

fins desta pesquisa, são especialmente relevantes os diretores escolares – que são um 
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elo importante entre secretarias de educação e escolas – e estudantes. Além desses, são 

particularmente relevantes os membros do sistema político-representativo que perdem 

influência sobre a nomeação na estrutura da educação.  

Segundo os autores, os partidos ou agentes políticos que se beneficiam de 

práticas clientelistas podem ser opositores especialmente agressivos e eficazes contra 

reformas destinadas a despolitizar e profissionalizar a administração, já que seu futuro 

político pode depender de seu poder de nomear cargos na política educacional e que eles 

ocupam posições de poder. Além de fazer oposição à política adotada, esses atores 

podem ocupar cargos importantes na administração pública e obstruir a cadeia de 

implementação das reformas (BRUNS; SCHNEIDER, 2016), e, quando as reformas 

necessitam de aprovação pelo Poder Legislativo, podem agir como atores de veto (veto 

players) (SOARES, 2018).   

Diante desses apontamentos, serão adotados os seguintes indicadores para 

observar como essa variável se manifesta nos casos estudados:  

(i) Organização dos grupos de interesse nas redes do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo; 

(ii) Atuação desses grupos em relação às políticas de seleção de diretores. 

 

e. Tempo e dimensão das reformas 

 

Soares (2018) aponta como fatores inter-relacionados importantes para a 

implementação de reformas educacionais o tempo disponível para concretizar as ações 

previstas e o tamanho ou intensidade das mudanças provocadas em um mesmo momento 

– ou o “choque” real ou aparente causado no status quo.  

A autora afirma que, nas reformas educacionais promovidas em Manaus (AM), 

Sobral (CE), Rio de Janeiro (RJ), Goiás, Florianópolis (SC) e Belo Horizonte (MG) 

houve uma tensão entre os resultados de curto prazo que os atores políticos pretendiam 

apresentar e o tempo necessário para que as reformas surtissem efeitos no desempenho 

escolar. Com base na observação desses casos, a autora afirma que “promover reformas 

amplas em políticas de educação em um curto espaço de tempo requer um ambiente 

político favorável, no qual os líderes contem com forte apoio político e os grupos de 

interesses não consigam inibir nem inviabilizar as reformas” (SOARES, 2018: 274). 

Sobre a maneira como tempo e amplitude das reformas se relacionam, Bruns e 

Schneider (2016) afirmam que decisões estratégicas a serem tomadas se referem ao 
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sequenciamento das reformas – isto é, promover diferenças mudanças em diferentes 

momentos, a partir de cálculos políticos – e à implementação de várias medidas ao 

mesmo tempo como um pacote (bundling). Eles afirmam que uma possibilidade de 

“empacotamento” consiste em provocar um “big bang”, que agrega várias medidas 

complementares que, juntas, têm maior chance de produzir resultados visíveis no curto 

prazo: 

Another type of bundling seeks to enact in one go – a “big bang” – 

a set of complementary reforms that, together, maximize the 

chances of producing visible, early education results. (BRUNS; 

SCHNEIDER, 2016: 39) 

 

Para compreender como esses fatores afetam a implementação de reformas, é 

interessante recorrer à teoria do incrementalismo de Lindblom (1979). O autor sustenta 

que as decisões que culminam com a adoção de uma política pública envolvem 

discussões sobre objetivos e valores sociais, e que, portanto, essas decisões decorrem 

mais da interação política do que de uma construção simples e racional sobre o que seria 

“correto” fazer. O processo decisório produz acordos, conciliações e ajustes, sendo 

fundamental considerar os agentes do sistema político na formulação e implementação 

de políticas públicas. Sendo a compreensão dos problemas sociais limitada e o custo das 

rupturas elevado, o autor propõe que mudanças em políticas públicas aconteceriam de 

forma incremental.  

Observando especificamente o caso da educação pública, o tempo disponível 

para que governantes conduzam ações reformadoras é importante por diferentes 

motivos.  

Em primeiro lugar, em sistemas complexos como redes públicas de ensino – 

compostas por um órgão central, frequentemente por sub-secretarias regionais e por 

escolas, que são capilarizadas no território e comumente em locais de difícil acesso – 

uma cadeia de atores precisa modificar a forma como trabalha para que a reforma 

produza efeitos (BRUNS; SCHNEIDER, 2016). A depender da profundidade das 

mudanças introduzidas, muitas vezes é necessária a formação dos profissionais para que 

aprendam uma nova forma de desempenhar seu trabalho. Quanto menos tempo se tem, 

maior é a pressão para que os profissionais mudem sua prática rapidamente, sem terem 

a chance de compreenderem as novas orientações, avaliarem se concordam ou não com 

elas e incorporá-las a seu cotidiano. Sendo menor o tempo, portanto, maior é a percepção 

de ruptura na lógica vigente, elevando os custos políticos das transformações. 
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Em segundo lugar, conferir legitimidade democrática a uma política pública 

demanda tempo. Processos participativos – escuta aos atores interessados, 

sistematização de suas sugestões e incorporação de ajustes ao desenho da política 

pública – e negociação e articulação política requerem tempo e esforço das secretarias 

e frequentemente do chefe do Poder Executivo, e a pressa em mudar a realidade da 

educação ou produzir resultados pode impedir que esses processos sejam feitos a 

contento.  

Sem serem comunicados, consultados ou formados sobre as mudanças 

propostas, cresce a tendência de que os diversos atores envolvidos na política 

educacional sejam resistentes a elas, não agindo conforme as novas orientações 

(tornando a reforma inefetiva) ou se organizando para fazer oposição a elas.  

A amplitude ou o “big bang” das reformas se soma às questões anteriores na 

medida em que o maior número de frentes alteradas – ou a maior relevância delas – afeta 

mais opiniões e valores que deveriam ser considerados na interação política proposta 

por Lindblom (1981), além de poder implicar mudanças concretas no cotidiano de uma 

quantidade maior de atores. Quanto mais ampla a reforma e menos gradual sua 

implementação, portanto, maior o potencial de incômodo gerado por ela. 

Assim, serão adotados os seguintes indicadores para observar a maneira como 

essa variável se manifesta nos casos: 

(i) Pressão sobre os Secretários de Educação para produzir resultados 

educacionais no curto prazo; 

(ii) Instituição da reforma como um “big bang” ou como uma série de 

mudanças graduais. 

 

Recursos internos às Secretarias 

f. Recursos humanos  

 

Como apresentado anteriormente, a qualidade do corpo burocrático ocupa 

posição de destaque na literatura sobre capacidades estatais como fator necessário para 

que o Estado viabilize seus objetivos (GOMIDE; PEREIRA; MACHADO, 2018). O 

principal fundamento desta percepção é o conceito weberiano de burocracia, entendida 

como um corpo técnico altamente qualificado e profissional, organizado de maneira 

racional e hierárquica, destinado à execução de atividades cotidianas do Estado. 
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Na ótica weberiana, a racionalidade é tida como elemento essencial e 

estruturante da burocracia, de modo que as regras de funcionamento, nomeação e 

promoção dos funcionários são definidas prévia e tecnicamente, e seu trabalho 

altamente organizado permite atingir elevado grau de eficiência e previsibilidade de 

resultados da ação governamental (WEBER, 1966). 

Aplicada ao conjunto de pessoas envolvidas na formulação e implementação de 

políticas públicas, Skocpol (1985) associa a noção de qualidade burocrática ao 

recrutamento meritocrático dos funcionários, à existência de uma estrutura de carreira 

de longo prazo, à qualificação técnica e a outros atributos que levam a um quadro de 

profissionais confiável.  

Tendo Skocpol (1985) como ponto de partida, é importante notar que as teorias 

sobre as funções que a burocracia assume dentro do Estado mudaram significativamente 

desde o paradigma weberiano, no sentido de aproximar o papel desempenhado por 

burocratas daquele desempenhado por políticos na formulação de políticas públicas 

(policymaking). Aberbach, Putnam e Rockman (1981) descrevem essa aproximação 

como a politização da burocracia e a burocratização da política, sugerindo que no século 

XXI as políticas públicas seriam promovidas em um modelo “puro híbrido” entre 

burocratas e políticos. 

Assim, para compreender os recursos humanos envolvidos na concretização de 

políticas públicas dando conta desse hibridismo, é útil lançar mão do conceito de 

dirigentes públicos, uma categoria específica de servidores que ocupam posições de 

liderança nas organizações públicas e a quem cabe criar o máximo possível de valor 

público a partir dos recursos de que dispõem (PACHECO, 2017).  

Os dirigentes públicos distinguem-se das noções clássicas de políticos e 

burocratas por terem perfis de atuação e competências próprias. Enquanto na concepção 

weberiana políticos agiriam em nome de ideais e burocratas em nome de regras 

previamente instituídas (WEBER, 2011), os dirigentes públicos agiriam conforme a 

orientação por resultados, tendo responsabilidades próprias que requerem competências 

de direção (PACHECO, 2017). 

No Brasil, os cargos ocupados por dirigentes públicos geralmente se configuram 

como de livre provimento, que podem ser atribuídos pelos chefes dos Poderes 

Executivos sem base em critérios objetivos a burocratas de carreira ou a pessoas 

externas à burocracia estatal (PACHECO, 2017).  
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Diante dessas referências, adotam-se os seguintes indicadores para observar a 

variável da disponibilidade de recursos humanos: 

(i) Participação de burocratas de carreira, recrutados por critérios 

meritocráticos e com qualificações técnicas, no desenho e na 

implementação das políticas públicas analisadas; 

(ii) Presença de dirigentes públicos como responsáveis pelo processo de 

desenho e implementação das políticas públicas analisadas.  

 

g. Conhecimento técnico 

 

Essa variável é complementar à imediatamente anterior e se refere ao acúmulo 

de conhecimento técnico detido pelas pessoas envolvidas na formulação das políticas 

públicas e à possibilidade de a administração produzir ou acessar informações técnicas 

úteis a essas políticas. Ela é abordada de maneira semelhante nas literaturas sobre 

capacidades estatais e sobre reformas educacionais. 

Grindle (1996) indica como fator importante para a capacidade do Estado a 

capacidade técnica de seus funcionários. Analisando a forma como Estados da América 

Latina e da África reagiram às crises econômicas das décadas de 1980 e 1990, a autora 

destaca que cargos ministeriais e equipes consultivas econômicas foram cada vez mais 

recrutados em universidades ou outras instituições reconhecidas por sua atuação técnica, 

e não mais em decorrência de laços pessoais ou partidários.  

A autora aponta como indicativos da capacidade técnica dos Estados analisados 

a participação de pessoas com perfil técnico (“tecnocratas”) na tomada de decisões sobre 

o desenho e forma de implementação das políticas públicas – ou seja, em posições de 

autoridade – e a criação de unidades de análise técnica como organismos centrais para 

a elaboração de políticas macroeconômicas de combate à crise (GRINDLE, 1996).  

Soares (2018) também aponta como elemento importante para a configuração 

das reformas educacionais o perfil das lideranças responsáveis por elas – se mais técnico 

ou mais político. Ela identifica que o conhecimento técnico detido por tais lideranças 

pode ser uma fonte de credibilidade para sua atuação, mas também pode dificultá-la, 

quando tal conhecimento é visto como parcial e inflexível. A autora aponta os atributos 

ditos “políticos” – notadamente habilidades de relacionamento interpessoal – como 

fundamentais para articulações e negociações necessárias à implementação de reformas 

educacionais com sucesso.  
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Além do perfil das lideranças envolvidas, Grindle (1996) destaca a capacidade 

do Estado de produzir e acessar dados informações relevantes como fator que confere 

maior autonomia à burocracia estatal para definir os rumos das políticas públicas. Nos 

países analisados, o acesso a dados pela burocracia foi relevante para que o Estado 

reduzisse a influência de atores privados sobre a definição das políticas 

macroeconômicas.   

 Como apresentado anteriormente, conceber políticas públicas de seleção de 

diretores nos moldes analisados nesta pesquisa depende de uma gama de conhecimentos 

técnicos – sobre o impacto dos diretores escolares para a qualidade da educação, gestão 

de pessoas por competências, competências importantes para que o diretor promova 

uma boa gestão escolar, formas possíveis de avaliar competências dos candidatos em 

processos seletivos, entre outros – o que torna essa variável pertinente para a análise dos 

casos.  

Para analisar de que maneira esta variável se manifesta nos casos, serão adotados 

os seguintes indicadores:  

(i) Existência de pessoas com perfil técnico em posição de autoridade nas 

Secretarias de Educação; 

(ii) Participação dessas pessoas na tomada de decisões sobre o desenho e a 

implementação das políticas públicas analisadas;  

(iii) Criação de unidades administrativas que concentram conhecimento 

técnico sobre a política analisada; 

(iv) Capacidade das Secretarias de Educação de produzir e acessar dados e 

informações técnicas para subsidiar as decisões sobre as políticas. 

 

h. Planejamento, gestão e monitoramento 

 

O uso de instrumentos de planejamento, gestão e monitoramento é reconhecido 

como relevante em ambos os referenciais teóricos adotados nesta pesquisa.  

Na perspectiva das capacidades estatais, Pedroti (2014) e Gomide e Pires (2012) 

apontam como capacidade técnico-administrativa do Estado os processos de 

planejamento, controle e gestão. Esses processos estão associados à competência da 

burocracia estatal para “traçar, implementar e coordenar estratégias em diferentes níveis 

de governo”, dentre as quais o planejamento de médio e longo prazo (GOMIDE; PIRES, 

2012: 28). 
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Por sua vez, o monitoramento é visto como instrumento que permite avaliar os 

resultados da política pública e alimentar seu aprimoramento contínuo, num processo 

de aprendizado (SABEL, 2004 apud PIRES; GOMIDE, 2016). Esse processo é mais 

rico se conta com arranjos inclusivos, que “permitem que atores ‘locais’ julguem e 

revejam os processos de implementação de forma a corrigi-los, adaptando os objetivos 

gerais de uma política aos contextos e condições locais de implementação” (PIRES; 

GOMIDE, 2016: 126). 

Na perspectiva das reformas educacionais, Soares (2018) destaca a ênfase no 

planejamento, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas como elementos 

relevantes para sua implementação, seja por indicarem o legado de gestão educacional 

que inspira essas políticas – nesse caso, a inspiração gerencial – seja porque podem se 

configurar como elemento que suscita oposição em reformas educacionais no Brasil. 

Sobre essa segunda hipótese, as reformas adotadas em Sobral (CE) na década de 1990 

e no município do Rio de Janeiro a partir de 2009 tinham como componente importante 

a contínua avaliação dos resultados de aprendizagem dos alunos e o uso de tais 

resultados para avaliar o sucesso das políticas que vinham sendo adotadas. Em ambos 

os casos, essas formas de monitoramento foram associadas a formas de gestão típicas 

do setor privado, sendo criticadas por representantes da academia ou dos professores e 

contribuindo para a construção de uma narrativa de que as reformas teriam o intuito de 

privatizar a educação (SOARES, 2018, NEVES; DALMON; SIQUEIRA, 2018, 

BECSKÉHAZY; DALMON; SIQUEIRA, 2018). 

Para analisar de que maneira esta variável se manifesta nos casos, serão adotados 

os seguintes indicadores:  

(i) Uso de processos ou instrumentos de planejamento, gestão e 

monitoramento durante a formulação e implementação das políticas 

analisadas; 

(ii) Papel desempenhado por esses processos na concretização das políticas. 

 

i. Recursos financeiros 

 

Desde os primeiros estudos que exploravam o conceito de capacidades estatais, 

a capacidade financeira é tida como essencial para que o Estado possa atingir seus 

objetivos. Na obra seminal Bringing the State back in, Skocpol (1985) aponta, ao lado 
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de funcionários competentes e leais, recursos financeiros suficientes como básicos para 

a efetividade do Estado.  

Mais recentemente, ao longo da evolução dos estudos aplicados sobre 

capacidades estatais no Brasil, os recursos financeiros à disposição do Estado seguem 

sendo apontados como essenciais para que o Estado tenha condições de levar adiante 

suas ações (GOMIDE; PIRES, 2014 (a), PIRES; GOMIDE, 2016, GOMIDE; 

PEREIRA; MACHADO, 2018). 

Em sua obra, Skocpol (1985) aponta como questões importantes para avaliar a 

capacidade financeira do Estado não apenas a quantidade de recursos à sua disposição, 

mas a estabilidade e confiabilidade da origem de tais recursos (associadas ao cenário 

econômico mais amplo de um país, que envolve a constância da geração de riquezas 

pelos agentes econômicos nacionais e a capacidade do Estado de arrecadar recursos por 

meio de impostos).  

Tendo em vista que a presente pesquisa não analisa capacidades estatais de um 

Estado nacional, mas de secretarias de educação de governos estaduais, os indicadores 

de capacidade financeira serão adaptados para a observação dos elementos pertinentes 

a essa realidade. Considerando que a educação tem financiamento anual garantido pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a estabilidade do financiamento será tida como 

dada, e serão analisados os seguintes indicadores:  

(i) Existência de recursos financeiros suficientes para a concretização das 

ações definidas nas políticas públicas de seleção de diretores; 

(ii) Capacidade das Secretarias de Educação de executar tais recursos. 

 

j. Interação com atores privados 

 

Um dos elementos destacados por Soares (2018) como tendo influência 

relevante sobre o desenho e implementação de políticas educacionais é a interação com 

atores do mundo empresarial e organizações do terceiro setor que que se tornam 

parceiros não governamentais das reformas propostas.  

Em diferentes casos brasileiros analisados – reformas educacionais adotadas em 

Florianópolis, município do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sobral e Goiás – esses 

atores tiveram influência significativa, seja pela doação de bens à prefeitura, pela a 

formação e capacitação de professores e gestores escolares, pelo auxílio na avaliação 

padronizada dos estudantes, pelo oferecimento direto de aulas a eles, pela realização de 
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estudos de viabilidade de parcerias público-privadas na educação ou pela influência 

direta no desenho mais amplo da reforma educacional – como, em Goiás, a consultoria 

Bain & Company foi contratada para ajudar “a formatar a reforma educacional”8.  

A partir desses casos, a autora destaca “como a educação é uma área visada para 

oferta de apoio financeiro e técnico de organizações privadas e sem fins lucrativos” 

(SOARES, 2018: 270), e aponta para a presença de organizações financiadoras, como 

bancos, que assumem papéis não somente de patrocinadores (sponsors) mas também de 

parte no processo de tomada de decisões e implementação das políticas (stakeholders). 

É importante destacar que a variável “interação com o setor privado” é diferente 

da variável “participação da sociedade”, especialmente por conta das diferenças no grau 

de proximidade que têm com as Secretarias de Educação e os canais pelos quais acessam 

suas equipes. Nos casos analisados por Soares (2018), os atores privados e do terceiro 

setor têm em comum o fato de desenvolverem projetos ou trabalhos de maneira muito 

próxima às lideranças das Secretarias e apresentarem sugestões sobre o rumo das 

políticas públicas na condição de especialistas, ou detentoras de grande conhecimento 

técnico. Por esse motivo, esta variável se assemelha mais aos recursos internos às 

Secretarias de Educação, que são mobilizados para a formulação e implementação de 

ações públicas, do que ao relacionamento com atores externos ao governo.  

Enquanto em fóruns abertos à sociedade (conferências, audiências e consultas 

públicas) há relativa homogeneidade entre os participantes, e a assimetria de poder 

pende a favor do Estado – que formalmente tem o poder de decisão e assume, para 

muitos, o papel de provedor (de serviços, empregos ou outros recursos) – no contato 

direto com os atores privados observado por Soares (2018) a relação é diferente. 

Dificilmente se pode dizer que haja assimetria de poder a favor do Estado, já que os 

atores independem de financiamento público – inclusive eles próprios agem como 

financiadoras de políticas –, além de terem expertise técnica frequentemente maior que 

a das burocracias estatais e terem mais agilidade para mobilizar recursos – financeiros, 

                                                           
8 No seguinte trecho, Soares (2018: 269-270) sistematiza o tipo de influência exercida por cada 

organização em cada caso de reforma educacional:  

“Nessa categoria, temos o BID, em Florianópolis, com a oferta de empréstimo para projeto 

educacional do munícipio; a Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, com a oferta de 

aulas de matemática e capacitação de professores; a International Finance Corporation (IFC), 

braço do Banco Mundial, em Belo Horizonte, realizando “estudos de viabilidade da PPP da 

Educação”; o Instituto Ayrton Senna, no Rio de Janeiro, qualificando professores, e em Sobral, 

em parceria para avaliação dos alunos e melhoria da gestão escolar; a Oscip Movimento Brasil 

Competitivo (MBC), do grupo Gerdau, que contratou a consultoria Bain & Company, com sede 

nos Estados Unidos, para ajudar “a formatar a reforma educacional” em Goiás; a fundação 

estadunidense Cepai, que doou trinta ônibus para o transporte escolar em Sobral.” 
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humanos ou tecnológicos – que o Estado, o que lhes permite concretizar ações 

estratégicas com muito mais rapidez do que a administração pública faria.  

Assim, como indicadores dessa variável, serão observadas:  

(i) a presença de atores do setor privado ou do terceiro no processo de 

formulação ou implementação das políticas de seleção de diretores 

analisadas e  

(ii) o tipo de influência exercida por esses atores. 

 

Interação com atores externos 

k. Articulação política 

 

A articulação para a implementação de políticas públicas é reconhecida como 

fundamental nas literaturas sobre capacidades estatais e reformas educacionais, e 

contempla a habilidade das lideranças responsáveis pelas políticas de se relacionar e 

garantir o alinhamento com diferentes grupos de interesse (PIRES; GOMIDE, 2016; 

BRUNS; SCHNEIDER, 2016), gerenciar oposições à política e fortalecer coalizões 

favoráveis a ela (BRUNS; SCHNEIDER, 2016).  

Pires e Gomide (2016) analisam a articulação política da perspectiva do diálogo 

e construção de opiniões convergentes com atores do sistema político-representativo, 

que sustentam ser centrais para a governabilidade e a produção de políticas no sistema 

representativo instituído pela Constituição brasileira de 1988. Ainda que analistas dos 

anos 1990 tenham avaliado que esse sistema levaria à ingovernabilidade, quando fossem 

eleitos presidentes sem maioria no Congresso, o modelo se mostrou viável devido à 

construção e sustentação de governos de coalizão (PALERMO, 2000; LIMONGI, 2006 

apud PIRES; GOMIDE, 2016). Os autores reforçam, portanto, a importância da 

constante articulação entre os Poderes Executivo – responsável pela proposição e 

implementação de políticas públicas – e Legislativo – que assumem funções de 

fiscalização e controle das políticas públicas e, frequentemente, têm poder de veto sobre 

elas (SOARES, 2018; PIRES; GOMIDE, 2016). 

Os autores também apontam a necessidade de articulação com instituições 

responsáveis pela fiscalização, combate à corrupção e promoção da transparência na 

administração pública – notadamente o Ministério Público (MP) e os Tribunais de 

Contas – que tiveram seu poder ampliado pela Constituição Federal de 1988 e se somam 

aos atores que, se não estiverem convencidos das razões e benefícios gerados pelas 
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políticas, podem representar pontos de veto à ação do Poder Executivo (PIRES; 

GOMIDE, 2016). 

Bruns e Schneider (2016) tratam da questão como gerir a oposição de sindicatos 

e manter coalizões favoráveis para que reformas sejam implementadas. A gestão da 

oposição pode ocorrer pela negociação – envolvendo os sindicatos na tomada de 

decisões importantes sobre o desenho das reformas –, o confronto – que, segundo os 

autores, às vezes é necessário, especialmente quando sindicatos têm influência sobre a 

contratação de professores ou cargos-chave na administração – ou a adoção de políticas 

compensatórias – que frequentemente associam medidas que contrariam seus interesses 

a medidas que os favorecem. Por sua vez, construir coalizões favoráveis envolve 

mobilizar atores que em geral são desarticulados e não costumam ocupar papel relevante 

no debate público, como pais de alunos e empresas, além de reunir e dar visibilidade a 

especialistas que vocalizem a importância das medidas adotadas. 

Os autores também destacam que a articulação pode ser afetada pela experiência 

pessoal das lideranças responsáveis pelas reformas no mundo político. Frequentemente, 

as equipes envolvidas na formulação e implementação são tecnocráticas e seus 

integrantes têm pouca experiência no contato com sindicatos ou outros grupos de 

interesse relevantes (BRUNS; SCHNEIDER, 2016), o que tende a afetar sua perspectiva 

sobre as negociações e concessões necessárias. 

Para analisar como essa variável se manifesta nos casos analisados, serão 

adotados os seguintes indicadores:  

(i) Existência de diálogo entre as lideranças responsáveis pelas reformas e 

grupos de interesse; 

(ii) Existência de negociação, políticas compensatórias ou confronto com 

esses grupos. 

 

l. Comunicação pública 

 

A comunicação na adoção de novas políticas públicas envolve construir uma 

narrativa clara e capaz de engajar interlocutores (GRINDLE, 1996; GOMIDE; PIRES, 

2014), comunicar os avanços das reformas e conquistar a opinião pública (BRUNS; 

SCHNEIDER, 2016). 

Antes de anunciar ou implementar medidas de reformas, as lideranças 

responsáveis por elas geralmente preparam o cenário para introduzir a pauta, por 
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exemplo apontando fatos e dados sobre a má qualidade da educação local. Avaliações 

padronizadas podem ajudar a criar um senso de urgência por mudanças, como foi o caso 

com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no estado do Rio de 

Janeiro (BRUNS; SCHNEIDER, 2016). 

Além de criar uma compreensão geral em torno da necessidade de mudanças, a 

construção da narrativa passa pela definição de uma visão de futuro para a questão que 

demanda atenção, capaz de levar a consensos que viabilizem a adoção das políticas que 

contribuem para que essa visão se concretize (EDIGHEJI, 2010 apud GOMIDE; PIRES, 

2014, b). A comunicação da política pública está associada, assim, à “legitimidade da 

ação estatal em contextos democráticos, por meio da mobilização da sociedade e da 

articulação e compatibilização de interesses diversos em torno de plataformas comuns” 

(GOMIDE; PIRES, 2014: 20). 

Bruns e Schneider (2016) destacam o quanto a comunicação é crítica afirmando 

que por trás de toda reforma educacional em democracias há uma disputa pela opinião 

pública que, em última análise, determina a “margem de manobra” política que os 

reformadores terão. Segundo os autores, enquadrar os objetivos da reforma de maneira 

convincente e comunicar seus progressos de maneira efetiva são tarefas cruciais para 

lideranças de políticas educacionais. 

Os indicadores usados para analisar como esta variável se manifesta nos casos 

estudados, portanto, serão os seguintes:  

(i) Criação de uma percepção geral de que mudanças eram necessárias; 

(ii) Existência de narrativa clara e capaz de engajar interlocutores em torno 

de uma visão de futuro compartilhada; 

(iii) Comunicação dos avanços das reformas. 

 

m. Participação da sociedade 

 

 A participação da sociedade compreende o grau de envolvimento e a medida em 

que grupos de interesse, membros da sociedade civil ou atores difusos têm a 

oportunidade de influenciar e contribuir para o desenho das políticas públicas. 

Soares (2018) afirma que políticas públicas podem ser adotadas de forma mais 

centralizada ou participativa, sendo este um elemento importante para sua aceitação. Em 

reformas educacionais adotadas no município do Rio de Janeiro e em Goiás, a falta de 

diálogo era uma reclamação dos sindicatos, que nos dois casos entraram em greve e 
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contribuíram paras as crises políticas que culminaram com a saída dos secretários das 

duas redes de ensino (SOARES, 2018).  

Pires e Gomide (2016) reforçam a importância da participação para a 

legitimidade da ação estatal e também indicam o quanto ela contribui para a qualidade 

técnica das políticas públicas, na medida em que oferecem à burocracia estatal maior 

conhecimento sobre realidades e problemas sociais que se pretende endereçar, 

adicionam elementos e alternativas a serem considerados em seu desenho e fortalecem 

caminhos para o monitoramento e controle de sua implementação. Em suas palavras,   

[C]anais e formas institucionais de participação social nos processos 

de políticas públicas que se disseminaram nos três níveis de governo 

e sob os mais diferentes formatos (conselhos, conferências, audiências 

e consultas públicas, dentro outros) (...) criaram oportunidades para 

consultas e deliberações sobre os rumos da ação governamental, 

ampliando as bases de sua legitimidade, além de fornecerem 

informações e parcerias no monitoramento e controle das 

políticas. A emergência desses espaços de participação social, 

igualmente, introduziu novos atores nos processos governativos. 

Se o funcionamento de instituições nessas três dimensões representa 

avanços na construção do Estado Democrático de Direito no Brasil, 

ele concomitantemente acrescenta desafios para a arte de 

governar, ao potencializar as situações em que os conflitos de 

interesses resultem em impasses e pontos de veto. (PIRES; GOMIDE, 

2016) 

 

Ao lado das necessidades de articulação com atores do sistema político-

representativo e de órgãos de controle, Pires e Gomide (2016) destacam a interação de 

governos com a sociedade como avanço na construção do Estado Democrático de 

Direito no Brasil. 

Os indicadores usados para analisar a variável de participação, portanto, serão  

(i) a existência de canais de diálogo entre governo e o público em geral 

durante a formulação das políticas de seleção de diretores e  

(ii) a influência exercida (ou não) por tais atores na construção das políticas 

públicas. 
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III. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se baseia em dois estudos de caso para responder à sua pergunta 

central. Os estudos são feitos a partir de uma abordagem majoritariamente instrumental, 

na medida em que os casos são examinados principalmente para oferecer insights sobre 

um problema conceitual mais geral, mais do que pelo interesse intrínseco em cada um 

deles (STAKE, 1998). Embora o interesse em compreender as políticas públicas de 

seleção de diretores em si também motive este trabalho, seu intuito principal é traçar 

hipóteses sobre fatores que influenciam uma questão mais ampla, isto é, a existência e 

a continuidade de políticas potencialmente eficazes de seleção de diretores.  

A comparação entre os dois casos, seguindo o formato de estudo de casos 

múltiplos, serve para ilustrar como os fenômenos investigados ocorrem nas 

circunstâncias de mais de uma situação exemplar (STAKE, 1998). 

A análise dos casos parte das literaturas sobre capacidades estatais – 

compreendidas como o poder do Estado de produzir políticas públicas (GOMIDE; 

PEREIRA; MACHADO, 2018) – e reformas educacionais – voltada a compreender por 

que reformas bem-sucedidas são tão difíceis (BRUNS; SCHNEIDER, 2016). Com 

vistas a operacionalizar essas teorias em ferramentas analíticas, a pesquisa reuniu três 

dimensões de análise, baseadas na dicotomia proposta por Pires e Gomide (2014 – 

dicotomia entre capacidades técnico-administrativas e político-relacionais) e 

complementadas por uma terceira dimensão importante para as análises sobre reformas 

educacionais, relativa ao contexto que envolveu a adoção das políticas analisadas. Essas 

dimensões foram identificadas como (i) recursos internos às Secretarias de Educação, 

(ii) interações entre o Estado e atores externos e (iii) contexto. Finalmente, em um nível 

mais específico da operacionalização das teorias, seguindo os passos de Gomide, Pereira 

e Machado (2018), o trabalho construiu variáveis indicativas (ou indicadores) dos 

fatores tidos como relevantes na literatura para o sucesso e a permanência das políticas 

analisadas. Essas variáveis se basearam nas categorizações propostas por Pires e 

Gomide (2016), Grindle (1996), Bruns e Schneider (2016) e Soares (2018). Esse quadro 

analítico orientou a coleta e a análise dos dados nos estudos de caso. 

 

i. Escolha dos casos 
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Os casos escolhidos foram as políticas públicas de seleção de diretores escolares 

adotadas no Espírito Santo a partir de 2007 (iniciada pela gestão do Secretário Haroldo 

Rocha) e no Rio de Janeiro a partir de 2011 (iniciada pela gestão do Secretário Wilson 

Risolia). Essas políticas foram escolhidas, em primeiro lugar, por serem duas entre as 

poucas experiências brasileiras que se adequam ao modelo de seleção potencialmente 

eficaz adotado neste trabalho – especialmente por serem orientadas por uma matriz de 

competências previamente definida e por contarem com avaliações do comportamento 

dos candidatos, em que essas competências seriam demonstradas. 

Em segundo lugar, porque essas duas políticas públicas tiveram resultados 

diferentes quanto à sua continuidade: no Espírito Santo, a política foi mantida mesmo 

depois da substituição do governador Paulo Hartung por Renato Casagrande, e no Rio 

de Janeiro ela foi revertida dois anos depois da saída de Sérgio Cabral e entrada de Luiz 

Fernando Pezão no governo estadual. 

Para mapear os casos que poderiam contribuir para a análise pretendida por esta 

pesquisa, adotou-se como ponto de partida o levantamento preliminar de informações 

sobre métodos de seleção de diretores escolares realizado pela Fundação Lemann com 

vistas a construir um referencial para apoio a redes públicas de ensino no âmbito do 

Programa Formar9. Esse levantamento foi feito por meio de consultas e entrevistas 

informais a membros da sociedade civil e servidores públicos da educação básica no 

Brasil e estudiosos da temática de seleção de diretores10, além de revisão de bibliografia 

nacional e internacional sobre o tema.  

Além desse levantamento, a presente pesquisa fez uma busca por casos de redes 

públicas de ensino que adotassem competências como um critério de seleção de 

diretores escolares, e/ou que usassem avaliações comportamentais em seus processos 

seletivos. Inexistindo um repositório centralizado de informações sobre esse tema, 

buscaram-se editais de seleção na ferramenta de procura do Google, com as seguintes 

palavras-chave: edital seleção diretores escolares competências (5.050.000 resultados), 

edital “avaliação comportamental” diretor escolar (4.850 resultados) e edital seleção 

                                                           
9 Informações sobre o Programa disponíveis em https://fundacaolemann.org.br/projetos/formar. 
10 Foram realizadas entrevistas com a ex-Secretária Municipal de Educação e ex-presidente da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Cleuza Repulho, o ex-Secretário de Educação 

e ex-diretor do projeto Conviva Educação Carlos Eduardo Sanches, a diretora de acompanhamento 

pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa-PR Simone Neves, a Diretora de 

Gestão e Desenvolvimento da Escola da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro Ana Valéria 

Dantas, a diretora da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional de Sobral 

(ESFAPEGE) Tarjjara Almeida, a técnica de acompanhamento pedagógico da Secretaria Estadual de 

Educação do Tocantins Luciene Alves e os pesquisadores Bruno Sendra de Assis e Daniel Barros.  
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diretores escolares “prova situacional” (671 resultados). Destes, foram analisados 102 

resultados.  

Dentre esses resultados, foram identificados sete casos de seleção de diretores 

que tinham competências como critério de avaliação ou contavam com avaliações 

comportamentais: os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Ceará e os municípios 

de Itapipoca (CE), Manaus (AM), Petrolina (PE) e Sobral (CE).  

As experiências estaduais foram privilegiadas sobre as municipais devido a seu 

maior potencial de escala – políticas eficazes de seleção de diretores adotadas no plano 

estadual podem, em tese, beneficiar os municípios desses estados por meio de regime 

de colaboração, e redes públicas estaduais no Brasil têm, de modo geral, maior número 

de estudantes do que redes municipais.  

Por sua vez, os casos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram privilegiados 

sobre o do Ceará por terem semelhanças e diferenças mais acentuadas entre si. Além 

das semelhanças destacadas na introdução, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro as 

políticas foram adotadas para todas as escolas estaduais. Quanto às diferenças, as duas 

têm resultados opostos em relação à sua continuidade. No Ceará, a política de seleção 

de diretores ainda está sendo implementada em caráter de piloto, alcançando apenas 

uma parte das escolas estaduais – as escolas de educação profissional, que são uma 

minoria na rede (CEARÁ, s.d.).  

Assim, foram selecionados os casos que atingiram um grau de maturidade 

semelhante, oferecendo boas oportunidades de observar fatores associados à existência 

das políticas analisadas, e que configuram casos polares quanto à continuidade das 

políticas públicas, tendo maior potencial de revelar padrões contrastantes. 

 

ii. Coleta e análise de dados  

 

A coleta de dados foi realizada por entrevistas semiestruturadas a funcionários 

das Secretarias de Educação do Rio de Janeiro e do Espírito Santo que participaram da 

formulação e implementação das políticas analisadas ou que trabalhavam em áreas 

relacionadas à gestão escolar. Elas se basearam, em grande medida, nas variáveis 

analíticas definidas. Além das entrevistas, foram analisados documentos públicos – 

editais de seleção de diretores, atos normativos destinados a regulamentar as políticas, 

notícias, notas taquigráficas de sessões das Assembleias Legislativas estaduais, 

comunicados nas páginas oficiais dos Sindicatos dos professores dos estados e outros. 
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Os atores entrevistados são identificados pelos cargos que ocuparam, e não por 

seus nomes, porque os aspectos relevantes para esta pesquisa são as posições e funções 

que assumiram institucionalmente. Um dos entrevistados pediu para não ser 

identificado. 

 

Tabela 2 – Entrevistas realizadas 

 

Estado Cargo exercido 

Participação direta na 

formulação ou implementação da 

política 

Espírito Santo Secretário de Educação de 2007 a 2010 e 2015 a 2018 sim 

Espírito Santo Coordenador de Gestão Escolar sim 

Espírito Santo Gerente de Gestão de Pessoas sim 

Espírito Santo Diretora escolar não 

Rio de Janeiro Secretário de Educação de 2010 a 2014 sim 

Rio de Janeiro 

Membro da Assessoria de Planejamento e Gestão, 

posteriormente Superintendente de Desenvolvimento 

de Pessoas e Subsecretário de Gestão de Pessoas 

sim 

Rio de Janeiro Membro dos quadros técnicos da Secretaria não  

Rio de Janeiro Membro dos quadros técnicos da Secretaria não  

Rio de Janeiro Entrevistado anônimo  

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, e as informações nelas contidas 

foram tabuladas de acordo com sua relação com as variáveis analíticas da pesquisa. As 

informações extraídas da análise documental foram sistematizadas da mesma forma.  

A partir dos dados sistematizados, foi realizada primeiramente uma análise 

“intra-caso” (within-case), com o objetivo de ganhar familiaridade com cada um dos 

casos como unidade independente (EISENHARDT, 1989). O resultado dessa análise 

está colocado no capítulo IV, seção i. Em seguida, foi realizada análise “inter-casos” 

(cross-case) dentro da estrutura das categorias (variáveis analíticas) construídas, 

buscando semelhanças e diferenças em cada uma dessas categorias. Essa análise 

estruturada foi adotada como forma de superar vieses do processamento de informações, 

evitando chegar a conclusões prematuras ou falsas, seguindo as recomendações de 

Eisenhardt (1989). Esses resultados são apresentados no capítulo IV, seção ii. 
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IV. POLÍTICAS DE SELEÇÃO ANALISADAS 

 

Para oferecer maior clareza sobre as mudanças que foram conduzidas no Espírito 

Santo e no Rio de Janeiro, apresentam-se aqui as características das políticas públicas 

de seleção de diretores estudadas.  

No Espírito Santo, a política foi idealizada e começou a ser operada no ano de 

2007, quando Haroldo Rocha se tornou Secretário de Educação, e continua em vigor até 

a data de realização da presente pesquisa. Entre 2009 e 2010, o estado substituiu mais 

da metade de seus diretores escolares com o novo processo seletivo.  

No Rio de Janeiro, a política que interessa à presente pesquisa foi idealizada e 

começou a ser operacionalizada em 2011, no início da gestão do secretário Wilson 

Risolia à frente da Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). 

Ela deixou de existir em junho de 2016, quando foi suplantada pelo modelo de eleição 

direta nas escolas, instituído por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa estadual. 

Entre 2011 e 2014, foram selecionados mais de 500 diretores escolares (cerca de 41% 

do total) com o novo processo.  

Essas políticas fizeram parte de reformas educacionais mais amplas, que tiveram 

medidas semelhantes nos dois estados, como a seleção de pessoas por critérios técnicos, 

a realização de avaliações padronizadas dos estudantes – o Sistema de Avaliação da 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ) e o Programa de Avaliação da Educação 

Básica do Espírito Santo (PAEBES) –, a definição de metas de aprendizagem para as 

escolas e a bonificação de profissionais da educação – professores, diretores e outros – 

pelo atingimento dessas metas. 

No Espírito Santo, a reforma resultou em políticas que, em sua maior parte, se 

mantiveram, e no Rio de Janeiro parte significativa delas foi encerrada ou reduzida – 

além da seleção técnica de pessoal, passou-se a realizar menos avaliações de 

aprendizagem e reduziram-se as bonificações por resultados, de acordo com 

entrevistados.  

Ainda que não se possa falar em relação de causalidade com os resultados 

educacionais, a continuidade da reforma em um caso e descontinuidade no outro parece 

ter tido reflexos importantes sobre o IDEB. Desde a primeira gestão de Haroldo Rocha, 

o Espírito Santo teve resultados abaixo da meta para o estado, e entre 2009 e 2011 a 

nota caiu, mas a partir de então teve crescimento relativamente consistente até a última 

aferição. Por outro lado, a época de Wilson Risolia parece ter sido um hiato no histórico 
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educacional do Rio de Janeiro. Depois do crescimento substancial entre 2009 e 2013, 

houve estagnação, nos anos finais do ensino fundamental, e declínio, no ensino médio. 

Os gráficos 1 a 4 a seguir, extraídos da mesma fonte, apresentam a evolução dos estados.  

 

Gráfico 1 – Evolução do IDEB no ES – Ensino Fundamental (anos finais) 

 

 

Gráfico 2 – Evolução do IDEB no ES – Ensino Médio 
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Gráfico 3 – Evolução do IDEB no RJ – Ensino Fundamental (anos finais) 

 

 

Gráfico 4 – Evolução do IDEB no RJ – Ensino Médio 

 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017).  

 

Como se pode observar, enquanto existiram, ambas as reformas parecem ter tido 

efeitos positivos sobre a aprendizagem. As políticas públicas de seleção de diretores 

adotadas foram razoavelmente semelhantes entre si, como detalhado na tabela 3.  
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Tabela 3 – Modelos de Seleção de Diretores no Espírito Santo e no Rio de Janeiro 

 

Espírito Santo  Rio de Janeiro 

Forma de avaliação Avaliador 
 

Forma de avaliação Avaliador 

Apresentação de plano de gestão ao Conselho de Escola 
Sabatina de candidatos em face do plano de gestão. 

Conselho tem poder de vetar o nome do candidato. 

Superintendências 

Regionais 

 
Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos 
Afere conhecimentos dos candidatos em informática, 

legislação, administração, gestão e pedagogia. 

CEPERJ - Diretoria 

de Concursos 

e Processos Seletivos  

Avaliação de competências Técnicas 
Diferentes avaliações baseadas em matriz de competências, 

consistente em entrevistas, testes de personalidade, prova 

escrita e outras avaliações. Duração média de dois dias. 

Persona - empresa de 

recrutamento e 

seleção de pessoas 

 
Análise de Currículo e Experiência Profissional 
Atribui pontuação a experiências prévias como diretor de 

unidade escolar, coordenador pedagógico e outras funções. 

CEPERJ - Diretoria 

de Concursos 

e Processos Seletivos  

Entrevista Técnica 
Tem como base o Plano de Metas do candidato, seu 

currículo, Relatório da Situação Administrativa e Física da 

Escola e laudo da empresa de recrutamento. 

Assessoria Especial 

de Gestão Escolar 

 
Avaliação de Perfil 
Avaliações baseadas em matriz de competências, 

consistente em atividade em grupo e entrevista individual. 

CEPERJ - Diretoria 

de Concursos 

e Processos Seletivos  

Nomeação 
Decisão do Secretário de Educação entre um dos nomes de 

candidatos considerados aptos a assumir o cargo. 

Secretário de 

Educação 

 
Curso de Formação 
De caráter apenas eliminatório – são aprovados os 

candidatos que cumprirem a obrigação de comparecer nos 

horários previstos. 

Secretaria de 

Educação - Diretoria 

da Escola de Gestão 

e Políticas Públicas 

     

Competências analisadas 

Liderança, planejamento e organização, resistência a pressão, equilíbrio 

emocional, relacionamento interpessoal, administração de conflitos, flexibilidade, 

tomada de decisão, orientação para resultados e persistência. 

 

 Competências analisadas 

Flexibilidade, orientação para o cidadão, orientação para resultados, 

pontualidade/assiduidade, criatividade, visão sistêmica e comunicação. 

Fonte: elaboração própria com base na Circular do ES SEDU/SEPLA/ nº 3, de 16.03.2018 e Edital da SEDUC-RJ de 23 de maio de 2014 
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No Espírito Santo, a decisão de alterar o mecanismo de escolha dos diretores foi 

tomada antes que o novo secretário iniciasse sua gestão. Como condição para aceitar o 

convite para liderar a secretaria, Rocha propôs dois acordos ao governador: em primeiro 

lugar, que o próprio chefe do Executivo estadual se manteria próximo à política 

educacional, atuando como uma liderança para transformações na educação, e, em 

segundo lugar, que seriam estruturados processos de seleção para diretores de escolas e 

de superintendências regionais de educação, funções centrais para a qualidade do ensino 

e que, até então, “eram tratadas, basicamente, a partir do mundo da política” (ROCHA, 

2018: 2). A formulação da política pública de seleção de diretores foi orientada pelo 

intuito de reduzir a influência, identificada pelo secretário, de dinâmicas de política 

partidária local sobre a gestão das escolas. 

O processo de seleção foi implementado, intencionalmente, sem a publicação de 

um documento ou formalização de uma nova regra geral, por se tratar de um tema que 

levantava resistências. Assim, a partir do início da gestão de Rocha, em 2007, a 

Secretaria iniciou um processo gradual de substituição dos diretores que apresentavam 

baixo desempenho à frente das escolas, selecionando os novos diretores com base na 

avaliação de competências dos candidatos.  

O novo modelo de seleção, consistente em entrevista pelo conselho escolar, 

avaliação por empresa especializada e entrevista pelo corpo técnico da secretaria, foi 

idealizado pelo próprio secretário de educação, a partir de sua experiência anterior no 

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – em que os cargos de liderança eram 

selecionados por processo técnico – e da prática existente na Secretaria de Educação até 

então – que consistia na indicação, por cada escola, de uma lista tríplice de candidatos 

para que o Secretário escolhesse um entre os três. 

Com o objetivo de intensificar o caráter técnico da escolha e reduzir sua 

subjetividade, além de aumentar a credibilidade do processo, o secretário decidiu 

contratar uma empresa privada de recrutamento e seleção. Para conferir legitimidade ao 

novo modelo, foi mantida a participação da comunidade escolar, com uma mudança 

significativa – em vez de escolher três candidatos para serem apresentados ao Secretário, 

o conselho escolar passou a entrevistar cada um deles – tantos quantos fossem os 

interessados – com base em um plano de gestão e decidir se eles poderiam ou não passar 

pelo processo seletivo técnico. Assim, se antes o conselho escolar tinha o poder de 

escolher quem seriam os três candidatos, descartando todos os outros, no novo modelo 
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o colegiado passou ter poder de vetar nomes, descartando uma quantidade 

potencialmente menor de interessados. 

Haroldo Rocha destaca como ponto forte do processo seletivo o fato de que ele 

“garante um alinhamento dos diretores com o sistema educativo” e reduz a 

“subordinação” (ROCHA, 2018: 3) dos diretores a atores políticos que antes 

influenciavam sua indicação. Ele e o então coordenador da Assessoria Especial de 

Gestão Escolar (AE07) da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU-

ES), que operacionalizou grande parte dos processos seletivos, afirmam que houve 

resistências por parte de diretores substituídos e deputados estaduais, mas que estas 

foram progressivamente reduzidas por conversas individuais com cada ator resistente.  

Numa primeira análise, observa-se que a decisão por mudar a lógica de seleção 

e o desenho geral do novo processo no Espírito Santo foram favorecidos pela presença 

de um Secretário de Educação com experiência prévia em gestão e conhecimento sobre 

mecanismos técnicos de seleção de pessoas, e que se preocupava em melhorar os 

resultados educacionais, reduzir a influência política sobre a gestão das escolas e 

garantir a legitimidade da nova política pública perante a rede. A formulação mais 

minuciosa da seleção, assim como sua operacionalização, foi realizada por duas 

coordenações internas à Secretaria de Educação, com equipes técnicas que serão 

detalhadas mais adiante. 

No Rio de Janeiro, a decisão de alterar a lógica de escolha de diretores não foi 

fruto de uma agenda prévia do Secretário, mas surgiu como prioridade logo no início de 

sua gestão. Wilson Risolia assumiu a Secretaria de Educação com a meta de alçar a rede 

estadual da 27ª à 5ª posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

no país até 2014 (NETO; BOTARI, 2012), meta que foi apresentada como promessa de 

campanha do então governador Sergio Cabral. Com vistas a atingir essa meta, nos 

primeiros sessenta dias de trabalho na SEEDUC-RJ o Secretário constituiu a Assessoria 

de Planejamento e Gestão, vinculada diretamente a seu gabinete e composta por doze 

gestores públicos estaduais recém empossados, e se reuniu regularmente com essa 

equipe para diagnosticar as razões dos resultados insatisfatórios no IDEB e desenhar 

políticas para solucioná-las.  

Nesse período, o grupo acessou estudos que apontavam o alto impacto dos 

diretores escolares sobre resultados de aprendizagem e definiu os diretores como um 

público-alvo prioritário de ações da Secretaria – ações que se voltariam ao recrutamento, 

seleção, formação continuada e acompanhamento de seu desempenho. Também foram 
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acessadas informações sobre as práticas de escolha de diretores em redes públicas no 

Brasil – majoritariamente indicação – e a tese que defendia a escolha por processo de 

eleição nas escolas. Visitando escolas semanalmente, o Secretário consolidou sua 

percepção de que as eleições eram influenciadas por práticas de política local, “que não 

é sempre que são boas práticas” (RISOLIA, 2018: 2). Nesse contexto, da mesma forma 

que no ES, a formulação da política de seleção fluminense foi motivada pelo intuito de 

melhorar os resultados educacionais da rede e reduzir a influência da política local sobre 

a gestão escolar. Além disso, havia uma preocupação em permitir que interessados de 

todo o estado se candidatassem a dirigir qualquer escola, não limitando a concorrência 

aos funcionários que já trabalhassem em cada unidade escolar. 

Diferentemente do que ocorreu no ES, no entanto, os conhecimentos técnicos 

mobilizados para formular a política pública de seleção não vieram exclusivamente da 

equipe interna à Secretaria. Também no início de sua gestão, a SEEDUC-RJ formulou 

e executou, em parceria com a Fundação Brava, um processo de seleção para os diretores 

de Secretarias Regionais de Educação, o qual influenciou as discussões e estudos da 

SEEDUC-RJ sobre a seleção de diretores escolares. Além disso, o início da 

administração de Risolia foi marcado por um extenso trabalho desenvolvido pela 

consultoria em gestão INDG – que, no futuro, se tornaria a Falconi Consultoria. O 

relacionamento da Secretaria com parceiros do setor privado especializados em gestão 

será explorado em detalhes adiante. 

Do mesmo modo que no ES, a substituição de diretores escolares no Rio de 

Janeiro foi gradual, começando por 52 cargos que já estavam vagos. Em sentido inverso 

à experiência capixaba, porém, a alteração no mecanismo de escolha foi formalizada e 

anunciada antes de ser posta em prática. No dia 07 de janeiro de 2011, menos de três 

meses depois da posse de Risolia, foi publicado o Decreto estadual nº 44.281, prevendo 

a realização de processo seletivo para a função de diretor e diretor adjunto de escolas 

(RIO DE JANEIRO, 2011).  

Assim como no Espírito Santo, parte relevante da oposição à nova política de 

seleção reivindicava a realização de eleições diretas nas escolas. Em nenhum dos dois 

estados essa solução foi cogitada pelas Secretarias, mas, enquanto no ES os conselhos 

escolares foram mantidos como participantes das seleções, mecanismos similares não 

foram aventados como possibilidades no Rio de Janeiro. Para além dos pleitos de 

eleições, como apresentado anteriormente, no Espírito Santo o Secretário e o 

coordenador da AE07 se dedicavam pessoalmente a dialogar com cada diretor escolar, 
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prefeito ou deputado estadual que se sentisse lesado pelo novo processo. Esse diálogo 

não encontra paralelo no Rio de Janeiro.  

Finalmente, sobre a inovação do estado do Rio de realizar seleção técnica para 

diretores de secretarias regionais de educação, vale notar que o mesmo processo foi 

adotado no Espírito Santo. No entanto, no ES os diretores regionais foram substituídos 

no mesmo ritmo dos diretores escolares – de maneira gradual –, no Rio de Janeiro eles 

foram substituídos de uma única vez, ao mesmo tempo em que o número de secretarias 

regionais foi reduzido pela metade. Essas mudanças no Rio de Janeiro impactaram 

significativamente a influência que deputados estaduais tinham sobre a política 

educacional, e também serão exploradas em mais detalhes adiante.  

Se a preocupação com a legitimidade da política pública é uma tônica da 

entrevista que o secretário do Espírito Santo concedeu a esta pesquisa, as preocupações 

mais marcantes na fala do secretário do Rio de Janeiro são com o respaldo técnico para 

as decisões tomadas e a rapidez com que deveriam ser feitas mudanças para gerar 

resultados no prazo esperado. Pode-se observar, assim, que no Rio de Janeiro o 

surgimento da nova política de seleção de diretores escolares foi favorecido pela 

presença de um Secretário que tinha experiência prévia em gestão e que buscava, com 

base em estudos técnicos, tomar iniciativas que garantissem saltos nos resultados de 

aprendizagem no curto prazo. 

A tabela 4, a seguir, resume as principais semelhanças e diferenças entre os 

processos de implementação das políticas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro: 
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Tabela 4 – Semelhanças e diferenças entre processos de implementação das 

políticas de seleção de diretores no Espírito Santo e Rio de Janeiro 

 

 Espírito Santo Rio de Janeiro 

Período em que vigorou a 

política 
2007 - presente 2011 - 2016 

Decisão de instituir processo 

de seleção 

Baseada principalmente na experiência 

anterior do Secretário 
Baseada principalmente em estudos técnicos 

Motivo principal da decisão 
Contratar diretores aptos a melhorar resultados educacionais e reduzir a influência da política 

local sobre a gestão escolar 

Formalização do novo modelo 
Circular expedida pela Secretaria de 

Educação, depois de executar seleções 

Decreto do Governador do Estado, antes de 

executar seleções 

Desenho geral do processo de 

seleção 

Composição entre avaliação técnica e 

participação da comunidade escolar 
Avaliação técnica 

Forma de lidar com 

resistências 
Diálogo pessoal com cada ator resistente Respostas formais via chefia de gabinete 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados coletados nas entrevistas 

 

Além dessas questões, vale destacar que as Secretarias de Educação dos dois 

estados têm uma diferença estrutural entre si. A rede de educação pública do estado do 

Rio de Janeiro tem, em número de escolas, alunos e funcionários, cerca de três vezes o 

tamanho da rede do Espírito Santo, o que implica a existência de uma máquina pública 

significativamente mais complexa. O Rio de Janeiro tem atualmente 1.273 escolas 

estaduais, quase 80 mil funcionários e mais de 720 mil alunos, enquanto o Espírito Santo 

tem 477 escolas (pouco mais de um terço das escolas fluminenses), cerca de 25 mil 

funcionários e quase 264 mil alunos11. O tamanho das redes, embora não seja uma 

variável observada de maneira autônoma nesta pesquisa, será considerado em alguns 

pontos da análise a seguir. 

  

                                                           
11 A rede estadual do Rio de Janeiro tem 1.273 escolas, 79.720 funcionários nas escolas e 720.146 alunos. 

A rede do Espírito Santo tem 477 escolas, 24.882 funcionários nas escolas e 263.848 alunos. Dados de 

29.12.2018. Fonte: Qedu.org.br 
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V. RESULTADOS 

 

Antes de adentrar a análise dos dados, é importante frisar que as observações 

feitas aqui não se prestam a apontar relações de causalidade entre as variáveis 

observadas e o saldo geral das políticas públicas de seleção de diretores. O intuito desta 

pesquisa é apontar fatores associados ao funcionamento de seleções de diretores nas 

redes estaduais (isto é, o sucesso das políticas de seleção) e à permanência dessas 

políticas ao longo do tempo. 

Vale notar que aparentes relações de causalidade permeiam a observação dos 

casos: os dados coletados sugerem relações de causa e efeito, por exemplo, entre a 

participação de tecnocratas na formulação das políticas e a configuração que essas 

políticas assumiram (como a seleção por competências e o uso de avaliações 

comportamentais). No entanto, isso não quer dizer que os fatores analisados na pesquisa 

tenham sido determinantes para os resultados globais de sucesso ou continuidade das 

políticas públicas analisadas. Quer dizer, tão somente, que esses fatores foram decisivos 

nos casos estudados, merecendo, portanto, ser levados em conta em experiências 

futuras. 

Como dito anteriormente, os casos do Espírito Santo e Rio de Janeiro são muito 

semelhantes em relação a seu sucesso – em ambos, as políticas de seleção de diretores 

foram estruturadas e efetivamente selecionaram parte significativa dos diretores 

escolares estaduais –, e diferem substancialmente em relação à sua sustentabilidade – 

no Espírito Santo, a política foi mantida mesmo após uma troca de governo, e no Rio de 

Janeiro ela foi revertida pouco depois da mudança no governo estadual.  

Desse modo, para facilitar sua compreensão, os resultados serão apresentados 

evidenciando, primeiro, as variáveis relativas a recursos internos mobilizados pelas 

Secretarias para garantir o sucesso das políticas – que constituem as principais 

semelhanças entre os casos –, e, em seguida, as variáveis relativas ao contexto em que 

as políticas se inseriram e à maneira como as Secretarias agiram nesses contextos – que 

configuram as principais diferenças entre os casos. 

 

i. Análise dos casos à luz do quadro analítico 

 

Recursos internos 

a. Recursos humanos 
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As decisões sobre o desenho da política de seleção de diretores do Espírito Santo 

foram tomadas por um conjunto pequeno de pessoas, composto pelo Secretário de 

Educação, o Coordenador da Assessoria Especial de Gestão Escolar (AE07), a Gerente 

de Gestão de Pessoas e o Subsecretário de Administração e Finanças.  

Essas pessoas se aproximam mais da definição de dirigentes públicos 

(PACHECO, 2017) do que da noção tradicional de burocracia qualificada (SKOCPOL, 

1985), na medida em que não eram funcionários de carreira do poder público, não tendo 

vínculos de longo prazo com o Estado. O Subsecretário, a Gerente e o Coordenador 

ocupavam cargos de livre provimento e haviam sido recrutados em processos de seleção 

focados na identificação de competências gerenciais, que começaram a ser promovidos 

para compor os quadros da SEDU-ES logo no início da gestão de Haroldo Rocha. 

Funcionários que se enquadram na definição mais tradicional de burocracia 

tiveram participação maior na implementação da política pública, seja para 

operacionalizar a contratação da empresa que realiza parte das avaliações dos candidatos 

a diretor, seja para conduzir os processos administrativos destinados a substituir 

diretores de cada unidade escolar, seja para avaliar os candidatos propriamente, 

participando das bancas que realizam entrevistas técnicas.  

Para apresentar uma visão mais clara dos recursos humanos da SEDU-ES 

envolvidos na política de seleção de diretores, organizou-se o seguinte esquema 

simplificado do organograma da Secretaria:  
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Figura 1 – Pessoas e equipes envolvidas na elaboração e implementação da política 

de seleção de diretores no ES 

 

Fonte: elaboração própria com base em entrevistas e o organograma oficial da SEDU-ES. 

 

No esquema, as funções destacadas em preto indicam os dirigentes públicos ou 

as equipes diretamente envolvidas na elaboração do modelo de seleção de diretores e na 

concretização das novas seleções.  

Além da operacionalização do processo, o Secretário de Educação e o 

Coordenador de Gestão Escolar também desempenhavam o papel de interlocução com 

os diferentes atores que se opuseram à mudança no modelo de seleção. Sua atuação 

nessa frente será detalhada na seção “articulação política”, mas cabe destacar que ambos 

tinham experiência com trabalhos de articulação – que envolvem dialogar, compreender 

a fundo as demandas e os interesses de seus interlocutores e trabalhar para alinhar da 

melhor forma possível esses interesses aos interesses da Secretaria – e a enxergavam 

como função institucional indispensável a seu trabalho.  

No Rio de Janeiro, as decisões sobre o novo modelo de seleção de diretores 

foram tomadas pelo Secretário de Educação em conjunto com sua Assessoria de 

Planejamento e Gestão, composta por 12 gestores públicos estaduais recém empossados, 

além de profissionais da Fundação Brava e de uma equipe de cerca de 40 pessoas da 

consultoria INDG (posterior Falconi), que conduziu a elaboração e execução de um 

Planejamento Estratégico para a Secretaria.  



71 

 

Os 12 gestores públicos haviam sido admitidos na carreira estadual de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Planejamento e Orçamento, 

que foi inspirada na carreira federal de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (EPPGG). A carreira federal de EPPGG foi reativada durante o governo 

de Fernando Henrique Cardoso com o objetivo de recuperar a capacidade de governo 

da Administração Direta, valorizando a formação de quadros dirigentes, e durante o 

governo de Luís Inácio Lula da Silva teve sua remuneração elevada de R$ 2.376,02 

(remuneração inicial) e R$ 4.647,37 (final) para R$ 12.960,77 (inicial) e R$ 18.478,45 

(final)12. Ela consiste em uma carreira que atende às referências tradicionais de 

burocracia weberiana, portanto, com funcionários qualificados admitidos por critérios 

técnicos e com vínculo de longo prazo com o Estado, mas também pode se enquadrar 

no conceito de dirigentes públicos, que assumem funções de liderança e gestão dentro 

da administração pública. 

O Secretário e os gestores, diferentemente do caso do Espírito Santo, 

concentravam seus trabalhos na formulação e operação de políticas públicas 

tecnicamente robustas e eficientes, que permitissem elevar a qualidade da educação 

pública no estado com a rapidez necessária e sustentabilidade financeira, e não se 

dedicavam a articular as decisões tomadas com grupos de interesse poderosos, como 

membros do sistema político-representativo ou do sindicato dos professores. Esta 

questão será retomada na seção “articulação política”.  

A Fundação Brava, por meio de parceria com a SEEDUC-RJ, alocou 

especialistas em gestão de pessoas e um escritório de headhunting para fazer a seleção 

de todos os diretores regionais13 da rede logo no início da gestão de Risolia, e esse 

processo influenciou fortemente as seleções de diretores escolares. Os entrevistados 

divergem sobre quem teria realizado a primeira seleção de diretores escolares – se a 

Fundação Brava, por meio do escritório de headhunting, ou se a Coordenação de 

Recrutamento e Seleção da SEEDUC-RJ, por meio do Centro Estadual de Estatísticas, 

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fundação CEPERJ).  

No entanto, a partir da primeira seleção realizada, a Coordenação de 

Recrutamento e Seleção assumiu a responsabilidade por dar continuidade às seleções. 

                                                           
12 Informações extraídas da página oficial da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas 

e Gestão Governamental (ANESP, s. d.).  
13 No estado do Rio de Janeiro, as unidades regionais da Secretaria de Educação são chamadas de 

Diretorias Regionais ou Regionais Administrativas e Pedagógicas, conforme a página oficial da 

SEEDUC-RJ (SEEDUC-RJ, s. d.) 
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Essa Coordenação era composta por cerca de quatro pessoas e liderada por uma 

servidora estadual de carreira, que havia ocupado diversos cargos de gerência no setor 

público anteriormente. Para apresentar de maneira mais visual a estrutura de pessoal 

envolvido na concretização da política de seleção de diretores no Rio, foi organizado o 

seguinte esquema simplificado de sua atuação:  

 

Figura 2 – Pessoas e equipes envolvidas na elaboração e implementação da política 

de seleção de diretores no RJ 

 

 

Além dessas equipes, é importante destacar o envolvimento de organizações 

externas às Secretarias de Educação para avaliar os candidatos a diretor durante o 

processo seletivo. No Espírito Santo, essa organização é uma empresa privada 

especializada em recrutamento e seleção, contratada por meio de licitação. No Rio de 

Janeiro, é a Fundação CEPERJ, criada por Decreto-Lei do estado em 1976 para atuar na 

seleção de pessoas, promoção de cursos e realização de pesquisas para subsidiar a gestão 

pública estadual (CEPERJ, s. d.), contratada por descentralização de recursos do 

Tesouro Nacional. 
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b. Conhecimento técnico 

 

Tanto no Espírito Santo quanto no Rio de Janeiro havia pessoas de perfil técnico 

em posições de autoridade, a começar pelos Secretários de Educação – Haroldo Rocha, 

economista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, e Wilson Risolia, 

economista pós-graduado em finanças e em engenharia econômica. Ambos nomearam 

seus assessores diretos e responsáveis pelas divisões administrativas da Secretaria com 

base em conhecimentos técnicos e competências gerenciais. 

No caso do Espírito Santo, por exemplo, a Gerente de Gestão de Pessoas, que 

elaborou as matrizes de competências que orientariam os processos de seleção e 

idealizou o formato das avaliações do processo seletivo, era psicóloga especialista em 

gestão de pessoas e tinha experiência em administração. O Coordenador de Gestão 

Escolar, que liderou as seleções de diretores escolares, é sociólogo, especialista em 

políticas públicas e mestre em educação. No Rio de Janeiro, o gestor público que 

participava da Assessoria de Planejamento e Gestão e assumiu posições de chefia em 

áreas de gestão de pessoas na Secretaria é pós-graduado em administração e filosofia 

política e cursou programas de educação executiva em gestão pública. 

A criação de unidades administrativas que concentram conhecimento técnico 

sobre as políticas em questão aconteceu nos dois estados. Em ambos, a preocupação foi 

transformar os setores de recursos humanos, que até então exerciam funções cartoriais 

de controle de pagamentos, em áreas que gerissem os recursos humanos de maneira 

mais ampla, compreendendo seleção, desenvolvimento profissional e acompanhamento 

de desempenho. Para além das macro-áreas de gestão de pessoas, nas duas Secretarias 

foram criadas divisões específicas para operacionalizar os processos de seleção de 

diretores escolares.  

A capacidade das Secretarias de produzir e acessar informações técnicas se 

evidencia, por exemplo, nas afirmações do Secretário do Rio de Janeiro de que o olhar 

atento para diretores escolares surgiu do estudo de papers internacionais sobre o 

impacto dos diretores na aprendizagem, e que parte dos gestores estaduais viajou à 

Inglaterra para conhecer o modelo de seleção de pessoas adotado no país. Além disso, 

as parcerias com empresas e institutos foram grandemente responsáveis pelos 

conhecimentos mobilizados para a concretização da política pública. No Espírito Santo, 

o conhecimento técnico sobre seleção e gestão de pessoas veio principalmente da 

Gerente de Gestão de Pessoas, que era especializada na área. 
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c. Planejamento, gestão e monitoramento 

 

O uso de processos de planejamento e gestão foi intenso na SEEDUC-RJ, 

evidenciado por relatos dos entrevistados de que, no início da gestão de Risolia, os 

membros da Assessoria de Planejamento e Gestão se reuniam com o Secretário e os 

consultores da INDG semanalmente para acompanhar o andamento dos projetos e tomar 

decisões. O Planejamento Estratégico elaborado pela INDG contava com um 

cronograma detalhado das entregas, incluindo a seleção dos novos diretores regionais e 

escolares.  

No Espírito Santo, os entrevistados não destacaram processos ou rotinas de 

planejamento sendo usados especificamente para a concretização das seleções de 

diretores, mas a reforma mais ampla promovida na SEDU-ES a partir de 2003 contou 

com diferentes instrumentos14 de planejamento e gestão que guiaram suas ações, e, 

segundo Rocha (2012), apontam o motivo do sucesso dessas ações. A autora afirma que 

O amadurecimento da visão sistêmica permitiu que, em 2008, fosse 

elaborado o Mapa Estratégico da SEDU, que muito contribui para a 

compreensão das relações de causa e efeito entre os objetivos, 

projetos/ações e resultados almejados. O Mapa consolida a 

identidade da Secretaria, permite uma visão estratégica compartilhada 

e serve de guia para a tomada de decisões. (ROCHA, 2012: 83) 

 

As políticas de seleção de diretores nos dois estados, portanto, se inseriram em 

uma prática mais ampla de uso de instrumentos de planejamento e gestão para toda a 

política educacional.   

Também chama a atenção nos dois casos a importância do monitoramento de 

resultados de aprendizagem, por meio dos sistemas de avaliação padronizada 

desenvolvidos – o SAERJ e o PAEBES foram usadas para identificar se as políticas 

públicas estavam gerando os resultados esperados – e, especialmente, pelo IDEB.  

No caso do Rio de Janeiro, os maus resultados da rede estadual no IDEB foram 

o que justificou a nomeação do Secretário Wilson Risolia e sua meta à frente da 

Secretaria (alçar a rede da penúltima posição no IDEB para uma das 5 primeiras). O 

planejamento estratégico da Secretaria foi elaborado considerando essa meta e fixou 

                                                           
14 Alguns exemplos são o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, Política Educacional do Estado 

do Espírito Santo: A Educação é um Direito, Educação é a Base de Tudo, o Compromisso Todos pela 

Educação e o Plano Estratégico Nova Escola, que nortearam a gestão da Secretaria entre 2003 e 2010 

(ROCHA, 2012). 
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metas de melhoria do IDEB para cada escola, cujo atingimento era acompanhado por 

uma divisão específica da Secretaria. No Espírito Santo, a publicidade dos resultados de 

aprendizagem também embasou o plano do governo estadual de promover melhorias na 

educação – e “melhorar a educação” foi associado, assim como no Rio de Janeiro, a 

melhorar a nota no IDEB. Os dados também foram apontados pelo então Secretário 

como muito importantes para acompanhar o desempenho dos diretores, identificando os 

que precisavam ser substituídos, e para convencer os atores resistentes às mudanças no 

processo de seleção – a Secretaria tinha dados objetivos que sustentavam seus 

argumentos de que os diretores substituídos não tinham as competências adequadas para 

liderar escolas.  

Retomando a visão da literatura sobre sustentabilidade, apesar da preocupação 

de Risolia para que os processos de gestão se enraizassem na burocracia da SEEDUC-

RJ, vale destacar que, diferentemente do que propõe a literatura, o planejamento da 

Secretaria do Rio de Janeiro não foi feito visando a conectar as capacidades internas do 

órgão ao ambiente externo que a circundava (NOGUEIRA, 2006). Pelo contrário, o 

então Secretário mobilizou significativos recursos externos – parceiros do setor privado 

– para implementar suas ações e promoveu mudanças à revelia de elementos externos 

cruciais – atores políticos e o sindicato de professores, e seu relacionamento com a 

estrutura de ocupação de cargos que vigorava na rede até então.  

 

d. Recursos financeiros 

 

Em ambos os estados, a quantidade de recursos orçamentários dedicada à seleção 

dos diretores escolares foi apontada por entrevistados como irrisória, sendo necessária 

apenas para a contratação de instituições externas para realizar parte das avaliações dos 

candidatos. No Espírito Santo, o contrato com a empresa que promove a avaliação 

comportamental no processo de seleção tem o custo cerca de R$ 200 mil por ano, o que 

representa 0,0091% do orçamento total da SEDU-ES. No Rio de Janeiro, o montante 

destinado à Fundação CEPERJ é de cerca de R$ 200 mil por processo de seleção, o que 

representa 0,0057% do orçamento da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (dentro do 

qual se encontra a folha de pagamentos dos quase 80 mil funcionários).  

Quanto à capacidade de executar tais recursos, a SEDU-ES mobilizou sua 

divisão de compras para promover licitação e contratar a empresa responsável por fazer 

as avaliações comportamentais. A Gerente de Gestão de Pessoas participou ativamente 
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do processo, elaborando o projeto básico que detalhava os requisitos técnicos e 

exigências legais que as empresas concorrentes deveriam cumprir, os detalhes do 

produto a ser entregue e outras especificações, revelando a importância do 

conhecimento técnico sobre o objeto contratado para a realização da licitação.  

Nesse ponto, novamente se revela importante a disponibilidade de recursos 

humanos e de conhecimento técnico na Secretaria de Educação para concretizar a 

política de seleção de diretores. O primeiro projeto básico elaborado pela Gerente de 

Gestão de Pessoas, em 2007, ainda era usado pela SEDU-ES quando foi concedida a 

entrevista a esta pesquisa15, tendo se mantido inclusive entre 2011 e 2014, quando o 

estado foi governado por Renato Casagrande e Haroldo Rocha não esteve à frente da 

Secretaria de Educação.  

Para executar os recursos na velocidade necessária, as duas secretarias 

conseguiram superar a morosidade tradicional dos processos de compras públicas. No 

Espírito Santo, segundo entrevistado, a Secretaria fez um primeiro contrato com 

empresa de recrutamento com um escopo menor, que permitiu contratá-la por dispensa 

de licitação e começar a selecionar novos diretores enquanto tramitava a licitação para 

o contrato de mais longo prazo. No Rio de Janeiro, a SEEDUC-RJ contratou a Fundação 

CEPERJ, que embora não tivesse toda a expertise necessária para avaliar candidatos, na 

visão de entrevistado, foi o caminho mais rápido encontrado para operar as seleções. 

Por pertencer à administração estadual do Rio de Janeiro, a Fundação pôde receber seus 

pagamentos via descentralização de recursos do tesouro nacional, sem necessidade de 

licitação.  

 

e. Interação com atores privados 

 

A participação de atores empresariais ou do terceiro setor na construção das 

políticas é um ponto de grande diferença entre os estados.  

Como apontado na seção “disponibilidade de recursos humanos”, a política de 

seleção de diretores do Espírito Santo foi idealizada, detalhada e operacionalizada, em 

sua maior parte, pela equipe interna à Secretaria de Educação. A única participação de 

um ator externo ocorre em parte da operacionalização da seleção consistente na 

                                                           
15 Entrevista concedida em 03.01.2019. 
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realização de provas comportamentais dos candidatos – elaboradas e aplicadas por 

empresas contratadas.  

Mesmo nesse caso, o papel desempenhado pelas empresas é muito mais próximo 

ao de um fornecedor, que é demandado pela Secretaria e tem entregas determinadas, do 

que de um parceiro que influencia as decisões tomadas pelo órgão. Conforme apurado 

em entrevistas, a Gerente de Gestão de Pessoas da SEDU-ES planejava o processo 

seletivo em detalhes – as competências esperadas dos candidatos, em que grau de 

prontidão elas deveriam ser apresentadas, que tipos de provas deveriam ser aplicadas 

para aferir tais competências –, e as discussões com a empresa se limitavam a esses 

detalhes do processo.  

No Rio de Janeiro, também como antecipado, a equipe interna da SEEDUC-RJ 

tomava decisões estratégicas tendo grande interação com parceiros externos. No 

momento inicial da elaboração da política de seleção de diretores, os parceiros mais 

proeminentes foram a consultoria INDG e a Fundação Brava.  

Logo no início da gestão de Wilson Risolia, a INDG conduziu a elaboração do 

Planejamento Estratégico prevendo ações prioritárias para a SEDUC-RJ e ajudou a 

concretizar essas ações, alocando para o projeto uma equipe de cerca de 40 pessoas. Por 

sua vez, a Fundação Brava contratou especialistas em gestão de pessoas e uma empresa 

de recrutamento e seleção para selecionar todos os diretores regionais de educação.  

A interação entre as lideranças da Secretaria e essas organizações era tão 

próxima que nas entrevistas não é possível delimitar claramente se alguns processos 

tiveram ou não influência dos parceiros externos. Sobre a primeira seleção de diretores 

escolares, por exemplo, há divergência entre entrevistados se ela teria sido feita pela 

Fundação Brava ou pela Fundação CEPERJ, a pedido da Coordenação de Recrutamento 

e Seleção da SEEDUC-RJ. 

Outro sinal do quão imbricada era a relação é o trabalho desempenhado pelos 

consultores da INDG. Enquanto ficou alocada na Secretaria, a equipe desempenhou 

tarefas do nível mais estratégico – como a elaboração do Planejamento – ao mais 

operacional – parte da equipe, por exemplo, realizava o acompanhamento das escolas 

estaduais in loco, dando suporte para que elas atingissem suas metas de IDEB. 

Essa intensa interação com atores externos não significa que a continuidade das 

políticas não fosse uma preocupação. Nas entrevistas concedidas a esta pesquisa, todos 

os atores ligados à SEEDUC-RJ destacaram o empenho do então Secretário Risolia em 

incorporar os conhecimentos e práticas da INDG, da Fundação Brava e de qualquer 
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outro parceiro à equipe interna da Secretaria – mais precisamente os servidores efetivos 

–, com vistas a garantir a perenidade das ações adotadas. Coube aos gestores estaduais 

da Assessoria de Planejamento e Gestão facilitar e promover essa “transferência de 

tecnologia” para a burocracia, algo que, segundo entrevistados, foi feito com sucesso. 

A consultoria da INDG esteve presente apenas no primeiro ano da gestão de Risolia, e 

a partir disso as equipes da Secretaria deram continuidade aos processos.  

Não é possível concluir, dentro do escopo desta pesquisa, se a atuação de atores 

privados foi indispensável para que o Rio de Janeiro concretizasse a nova política 

pública de seleção de diretores. No entanto, o conjunto de informações levantadas indica 

que esses atores foram fundamentais para aportar conhecimento técnico à Secretaria e 

tiveram influência decisiva sobre o ritmo que as ações assumiram – sem essas parcerias, 

dificilmente teria sido possível decidir todas as ações que seriam adotadas e 

implementar essas ações em tão pouco tempo. Isso corrobora as observações de Evans 

(1993) sobre a importância de a burocracia estar em contato com atores externos como 

forma de acessar conhecimento e informações. Estudos de aprofundamento precisariam 

ser conduzidos, no entanto, para concluir se no caso do Rio de Janeiro essa interação 

poderia ser caracterizada como autonomia inserida. 

 

Variáveis de contexto e relação das Secretarias com atores externos 

 

f. Conjuntura política 

 

O capital político dos governadores do Espírito Santo e do Rio de Janeiro era 

semelhante no início dos mandatos em que foram inauguradas as políticas de seleção de 

diretores. 

No Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral foi reeleito em 2010 já no 

primeiro turno, tendo obtido 66,08% dos votos válidos. Como candidato, liderou as 

pesquisas de intenção de voto desde o início da campanha e recebeu apoio do Partido 

dos Trabalhadores (PT, partido do então presidente Lula) e de 14 outros partidos. Seu 

primeiro mandato foi marcado pela construção de Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) e inaugurações de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)16 

                                                           
16 SÉRGIO Cabral é reeleito governador do RJ. G1, 03.10.2010. Disponível em 

http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/sergio-cabral-e-reeleito-governador-do-rio-

de-janeiro.html  

http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/sergio-cabral-e-reeleito-governador-do-rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/sergio-cabral-e-reeleito-governador-do-rio-de-janeiro.html
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(SÉRGIO, 2010). Ao longo de sua carreira política, Cabral foi deputado estadual por 

três mandatos, tendo sido o mais votado no Rio de Janeiro nas eleições de 1994 e 1998 

(DEPUTADO, 2016)17. 

No Espírito Santo, o governador Paulo Hartung foi reeleito em 2006 também no 

primeiro turno, com 77,27% dos votos válidos18, sendo um dos mais votados no país, 

proporcionalmente19. Assim como Cabral, Hartung mantinha boa relação com o então 

presidente Lula, para ele “o presidente que mais investiu no Espírito Santo”20, embora 

sua chapa fosse composta pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de 

oposição ao governo federal.  

Hartung iniciou sua vida política no movimento estudantil e, antes de se tornar 

governador, foi deputado estadual, federal, senador e prefeito de Vitória. Segundo o 

jornal Folha de S. Paulo, analistas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

explicavam sua popularidade “pelo discurso que encampou de combate à corrupção e 

pelo fato do seu governo ter rearranjado as contas públicas, colocado salários em dia” 

21.  

Quanto à dinâmica político-eleitoral, os estados diferem significativamente. 

Entre 2003 e 2018, o Espírito Santo teve dois governadores, Paulo Hartung e Renato 

Casagrande22, sendo que Casagrande foi novamente eleito para o mandato de 2019 a 

2022. No Rio de Janeiro, o mesmo período de 2003 a 2022 terá pelo menos quatro 

governadores23.  

Enquanto Paulo Hartung concluiu seu segundo mandato de 2007 a 2010 sem 

grandes instabilidades e foi eleito novamente na primeira oportunidade, mais uma vez 

                                                           
17 Deputado, senador, governador: conheça a carreira política de Cabral. G1, 17.11.2016. Disponível em 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/deputado-senador-governador-conheca-carreira-

politica-de-cabral.html  
18 Paulo Hartung é reeleito no Espírito Santo. G1, 01.10.2006. Disponível em: 

http://g1.globo.com/Noticias/Eleicoes/0,,AA1294022-6291-774,00.html  
19 Paulo Hartung é reeleito para o governo do ES. Folha de S. Paulo, 02.10.2006. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84490.shtml.  
20 Idem n.r. anterior. 
21 Idem n.r. anterior. Grifamos. 
22 Governadores no ES (WIKIPEDIA, 2019):  

● De 2003 a 2010: Paulo Hartung (PMDB) 

● De 2011 a 2014: Renato Casagrande (PSB) 

● De 2015 a 2018: Paulo Hartung (PMDB) 

● Eleito para mandato de 2019 a 2022: Renato Casagrande (PSB) 
23 Governadores no RJ (WIKIPEDIA, 2019):  

● De 2003 a 2006: Rosinha Garotinho (PSB-PMDB) 

● De 2006 a 2014: Sérgio Cabral (PMDB) – renunciou ao mandato em 03.04.2014 

● De 2014 a 2018: Luiz Fernando Pezão (PMDB) 

● Eleito para mandato de 2019 a 2022: Wilson Witzel (PSC) 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/deputado-senador-governador-conheca-carreira-politica-de-cabral.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/deputado-senador-governador-conheca-carreira-politica-de-cabral.html
http://g1.globo.com/Noticias/Eleicoes/0,,AA1294022-6291-774,00.html
https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84490.shtml
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no primeiro turno, em 201424, Sergio Cabral sofreu sucessivos enfraquecimentos desde 

que foi eleito, até que renunciou ao mandato, em abril de 2014, em meio a uma crise de 

popularidade (LEAL, 2014).  

Durante o mandato de seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, a arrecadação estadual 

foi prejudicada por uma queda brusca no preço do petróleo, o estado acumulou um 

déficit público de R$ 19 bilhões e passou a ter dificuldades em remunerar seus 

servidores25. No início de 2016, ano em que foi suprimida a política de seleção de 

diretores, os professores da rede estadual entraram em greve contra as medidas de 

austeridade do governo. Em junho de 2016 (BOECKEL et. al, 2016), o estado teve 

decretada sua calamidade financeira, e, mais recentemente, em fevereiro de 2018, uma 

intervenção federal retirou do governador a autoridade sobre questões de segurança 

pública (MAZUI; CARAM; CASTILHOS, 2016). 

A estabilidade ou instabilidade política nos governos estaduais também se reflete 

nas lideranças das secretarias de educação. Haroldo Rocha foi secretário do Espírito 

Santo por oito anos – entre 2007 e 2010 e, posteriormente, entre 2015 e 2018 –, e Wilson 

Risolia permaneceu por apenas quatro – de outubro de 2010 a dezembro de 2014 – e foi 

o mais longevo do Rio de Janeiro desde 1986. De 1986 a 2010, houve 20 trocas de 

secretários de educação no estado, resultando numa média de um ano e dois meses de 

permanência para cada secretário (GOIS, 2014). 

No Rio de Janeiro, a reversão da política de seleção de diretores ocorreu num 

contexto muito específico da política estadual e nacional. A ALERJ aprovou uma lei 

que instituiu eleições diretas para diretores em 12 de maio de 2016 (PONTES, 2016), 

no mesmo dia do afastamento da Presidente da República num processo de 

impeachment26 que foi marcado por manifestações populares, polarização ideológica e 

mudanças intensas no cenário político em curtos espaços de tempo.  

A conjuntura que envolveu a reversão da política pública de seleção de diretores 

envolvia um Poder Executivo estadual enfraquecido, em meio a denúncias de corrupção 

e sem conseguir honrar pagamentos a seus funcionários, o Poder Executivo federal 

                                                           
24 PAULO Hartung, do PMDB, é eleito governador do Espírito Santo. G1, 05.10.2014. Disponível em 

http://g1.globo.com/espirito-santo/eleicoes/2014/noticia/2014/10/paulo-hartung-do-pmdb-e-eleito-

governador-do-espirito-santo.html  
25 “É um grande desafio viver sem o petróleo”, diz governador do RJ. G1, 01.03.2016. Disponível em: 

g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/e-um-grande-desafio-viver-sem-o-petroleo-diz-

governador-do-rj.html  
26 Processo de impeachment é aberto, e Dilma é afastada por até 180 dias. G1, 12/05/2016 Disponível em: 

http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/processo-de-

impeachment-e-aberto-e-dilma-e-afastada-por-ate-180-dias.html  

http://g1.globo.com/espirito-santo/eleicoes/2014/noticia/2014/10/paulo-hartung-do-pmdb-e-eleito-governador-do-espirito-santo.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/eleicoes/2014/noticia/2014/10/paulo-hartung-do-pmdb-e-eleito-governador-do-espirito-santo.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/processo-de-impeachment-e-aberto-e-dilma-e-afastada-por-ate-180-dias.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/processo-de-impeachment-e-aberto-e-dilma-e-afastada-por-ate-180-dias.html
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enfraquecido em meio à interrupção do mandato da Presidente e manifestações 

populares fortalecidas desde as jornadas de junho de 201327.  

Sobre o enfraquecimento do governo estadual perante seus servidores, vale 

lembrar que Paulo Hartung, no início do mandato em que instituiu a política de seleção 

de diretores, tinha a seu favor justamente o saneamento das contas públicas e o fato de 

ter passado a pagar os servidores estaduais em dia no mandato anterior28.  

A conjuntura foi, portanto, um dos fatores decisivos para a diferença de 

continuidade entre os dois casos. Enquanto no Espírito Santo a estabilidade favoreceu a 

manutenção da política, no Rio de Janeiro a conjuntura foi uma provação à qual a 

política de seleção de diretores não pôde resistir. Vale recuperar aqui a preocupação de 

Bruns, Harbaugh e Schneider (2018) com a continuidade política para a sustentabilidade 

de reformas educacionais, acrescentando que ela pode ser condição necessária, mas não 

é suficiente, já que no Rio de Janeiro o governo Pezão representava uma continuidade 

em relação ao governo Cabral. A observação que emerge desta pesquisa é que, além da 

continuidade ideológica, é necessária a manutenção de algum capital político pelos 

governantes e da força política do Poder Executivo como um todo, e esses elementos 

podem ser severamente prejudicados por crises econômicas que comprometam o poder 

pagador do Estado.  

 

g. Prioridade da agenda 

 

Nos dois estados, o apoio dos governadores para mudar o sistema de seleção de 

diretores foi apontado como fundamental e praticamente irrestrito.  

Quando alertava o governador Paulo Hartung sobre os riscos políticos de tirar 

nomeações de diretores escolares da esfera de poder de deputados e prefeitos, o 

Secretário Haroldo Rocha obtinha como resposta “faça que eu banco” (Entrevistado(a) 

AE07, 2018: 11). 

 Logo após sua reeleição, em 2006, o governador disse esperar “consolidar as 

mudanças e vitórias obtidas (...) e focar como prioridade número um a implantação de 

                                                           
27 O que foram, afinal, as jornadas de junho de 2013. Nexo Jornal, 17.06.2017. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-

2013.-E-no-que-elas-deram  
28 Paulo Hartung é reeleito para o governo do ES. Folha de S. Paulo, 02.10.2006, disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84490.shtml. Grifamos. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram
https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84490.shtml
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um sistema educacional forte”29. Ele afirmava publicamente e em conversas privadas 

com deputados sua determinação em afastar a política das escolas. 

No Rio de Janeiro, o governador assegurou a blindagem política da SEEDUC-

RJ para que Risolia pudesse implementar todas as mudanças que julgasse necessárias, a 

despeito de qualquer reivindicação da Assembleia Legislativa estadual.  

 

h. Participação da sociedade 

 

Contrariando em alguma medida a literatura adotada como referencial nesta 

pesquisa, em ambos os estados as decisões sobre as seleções de diretores foram tomadas 

sem participação da sociedade. Havia canais institucionalizados de diálogo entre os 

Secretários e os funcionários da rede – encontros semestrais ou anuais com diretores 

escolares, por exemplo –, mas esses canais não tinham o objetivo de promover 

discussões sobre o desenho da política de seleção de diretores e eventualmente 

modificá-lo.  

Pelas entrevistas concedidas a esta pesquisa, nota-se nas equipes das Secretarias 

uma percepção de que os grupos ligados à educação pública – especialmente professores 

e estudantes – não estariam dispostos a dialogar sobre processos de seleção com base 

em critérios técnicos, por estarem convencidos demais de que a promoção de eleições 

seriam condição sine qua non para a efetivação de gestões democráticas nas escolas. As 

Secretarias, por seu turno, nunca encararam as eleições como uma possibilidade. 

A maior influência da sociedade sobre o desenho de uma das políticas talvez 

tenha ocorrido quando o Espírito Santo considerou a possibilidade de realizar processo 

de certificação dos candidatos a diretor, possibilidade que era presente no debate público 

à época. A certificação consistiria na promoção de uma formação que, se concluída com 

sucesso, daria aos cursistas um certificado de que estavam aptos a liderar escolas. Essa 

possibilidade foi logo descartada pelo Secretário, no entanto, em virtude de seu 

entendimento de que as habilidades para liderar uma escola não se podem aprender 

simplesmente fazendo um curso, mas apenas com experiências de vida. 

Vale destacar que o processo no Espírito Santo contém um elemento de 

participação, consistente na entrevista dos candidatos pelos conselhos escolares. No 

entanto, esse mecanismo não parece ter satisfeito o sindicato dos professores, que, 

                                                           
29 Paulo Hartung é reeleito para o governo do ES. Folha de S. Paulo, 02.10.2006. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84490.shtml. Grifamos. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84490.shtml
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durante greve em 2014 – durante o governo de Renato Casagrande –, tinha como uma 

das reivindicações as eleições diretas para diretores.  

A participação, portanto, considerada por Pires e Gomide (2016) e parte 

significativa da literatura sobre sustentabilidade (NOGUEIRA, 2006) como um dos 

elementos principais para que o Estado seja capaz de levar adiante suas ações e que haja 

continuidade em iniciativas sociais, não mostrou, até onde esta pesquisa pôde apurar, 

ter tido influência decisiva sobre a existência ou continuidade das políticas. Isso não 

significa, porém, que a participação não seja relevante: não se pode descartar que a 

política do Espírito Santo ainda venha a ser questionada pela ausência de participação 

com que foi construída, por exemplo, e não se pode saber se a presença de participação 

no Rio de Janeiro poderia ter evitado as oposições sofridas pela política. 

 

i. Tempo e dimensão das reformas 

 

Embora as reformas tenham tido escopos semelhantes nos dois estados, sua 

adoção no Rio de Janeiro se enquadra claramente na lógica de “big bang” (BRUNS; 

SHCNEIDER, 2016), enquanto as mudanças no Espírito Santo ocorreram de forma 

gradual.  

Tanto no Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo os Secretários tinham a 

incumbência de melhorar visivelmente os resultados educacionais, mas um conjunto de 

elementos aponta que no Rio de Janeiro havia mais pressa em mostrar resultados muito 

expressivos. 

Em primeiro lugar, o tempo foi efetivamente mais curto no Rio de Janeiro. No 

Espírito Santo, a política de seleção de diretores se inseriu em uma agenda mais ampla 

de profissionalização da gestão pública iniciada já em 2003, no primeiro mandato de 

Paulo Hartung, antes que Haroldo Rocha chegasse à Secretaria de Educação (ROCHA, 

2012). Além disso, há sinais claros de evolução da política de seleção de diretores ao 

longo das duas gestões de Rocha (de 2007 a 2010 e de 2015 a 2018), como a crescente 

formalização do processo – na primeira gestão, os processos seletivos eram anunciados 

sem comunicados públicos, e na segunda passaram a ser lançados editais com regras 

bem definidas e alto nível de detalhe. Quando o ex-Secretário concluiu sua primeira 

gestão em 2010, a SEDU-ES não tinha tido avanços tão expressivos no IDEB – a nota 

para o ensino médio e anos finais do ensino fundamental havia inclusive recuado, como 

apontado nos gráficos 1 e 2 –, e mesmo assim o governador o nomeou Secretário 
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novamente em 2015. Essas questões indicam que a melhora da educação no Espírito 

Santo foi um projeto de longo prazo, que durou pelo menos de 2003 até 2018.  

No Rio de Janeiro, o projeto empreendido por Risolia teve começo, meio e fim 

em quatro anos. Ainda que houvesse preocupação com o enraizamento de ações e que 

o Secretário posterior, Antônio Neto, tenha conseguido dar continuidade a algumas das 

iniciativas, Risolia afirmou que sua missão pessoal à frente da educação havia sido 

cumprida em 2014 (GOIS, 2014), quando atingiu a meta fixada por Sergio Cabral – 

colocar o estado entre uma das cinco primeiras posições no IDEB nacional.  

O sentimento de urgência no Rio de Janeiro foi provavelmente afetado por uma 

incerteza maior de quanto tempo o governo teria para promover as mudanças que 

enxergava como necessárias – devido ao histórico de mudanças de governadores e de 

secretários de educação no estado. 

Em segundo lugar, em torno da nomeação de Risolia parecem ter se formado 

expectativas por uma reviravolta na educação, em parte por o Rio de Janeiro ter 

péssimos índices educacionais apesar de ser um dos estados mais ricos do país, e em 

parte pela experiência anterior de Risolia, que em três anos e meio à frente da 

RioPrevidência apresentou o resultado impressionante de reduzir o tempo médio de 

concessão de benefícios de um ano para 30 minutos (LAURIANO, 2010).  

Em terceiro lugar, o governador Sergio Cabral garantiu a Risolia uma blindagem 

em relação à política externa à Secretaria de Educação, mais um indício de que a 

profissionalização na gestão conduzida pelo Secretário era excepcional no Rio de 

Janeiro, não compondo um projeto de longo prazo do governo.  

Pressionado e ao mesmo tempo empoderado para promover mudanças amplas 

num prazo curto, no mesmo dia em que tomou posse na SEEDUC-RJ, Risolia anunciou 

publicamente que adotaria medidas tradicionalmente polêmicas entre profissionais da 

educação, como a bonificação por resultados e a fixação de metas por escola 

(LAURIANO, 2010). Na mesma toada, menos de três meses depois de ele se tornar 

Secretário, o governo estadual publicou Decreto30 alterando a forma como eram 

escolhidos os diretores escolares (RIO DE JANEIRO, 2011). O Rio de Janeiro, então, 

teve mudanças grandes e relevantes anunciadas e realizadas no mesmo curto intervalo 

de tempo. 

                                                           
30 Decreto estadual nº 44.281, de 07 de janeiro de 2011, que previu a realização de processo seletivo para 

a função de diretor e diretor adjunto de escolas estaduais. 
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No Espírito Santo, o início da gestão de Haroldo Rocha foi consideravelmente 

mais discreto. Praticamente não se encontram notícias sobre sua nomeação como 

Secretário de Educação, e não foram encontrados registros de que o governador Paulo 

Hartung tenha definido uma meta ou objetivos claros para a educação do estado, para 

além da afirmação geral de que ela seria sua primeira prioridade. Também são raras as 

notícias sobre o conjunto de medidas que a SEDU-ES planejava adotar, assim como 

anúncios públicos dessas medidas – que, em seu conjunto, são bastante parecidas com 

as adotadas no Rio de Janeiro.  

Não anunciar as medidas planejadas foi uma decisão consciente de Haroldo 

Rocha, que entendia que chamar a atenção e adotar a narrativa de que “tudo vai mudar” 

servem principalmente para gerar angústias e oposições. No caso da política de seleção 

de diretores, não formalizar o novo processo seletivo também fez parte da estratégia de 

reduzir as possíveis resistências. Nas palavras do Secretário Haroldo,  

Nós estruturamos, sem escrever uma regra muito formal [no 

começo], mas mais na prática - e aí você pode perguntar, por que 

não foi feita uma portaria, um decreto ou uma lei estabelecendo todo 

o ritual? Porque é um tema polêmico, porque os políticos querem 

indicar, há uma outra tendência que acha que há que se fazer eleição, 

uma eleição direta (...). Então era uma discussão difícil de 

enfrentar, por isso a gente não formalizou tanto, mas a gente 

praticou. (ROCHA, 2018: 1-2. Grifamos) 

 

Assim, ainda que as duas políticas sejam semelhantes em seu desenho, a seleção 

de diretores no Rio foi recebida pela sociedade como parte de um pacote amplo e 

poderoso para mudar radicalmente a educação do estado, o que pode ter gerado uma 

sensação de choque maior.  

A diferença mais nítida entre as formas de atuação das Secretarias – quanto a 

promover mudanças de forma mais súbita ou mais gradual – foi a alteração nas unidades 

regionais de ensino. Nos dois estados, os chefes das regionais passaram a ser escolhidos 

por seleções pública com critérios técnicos, e não mais por indicações, que contavam 

com ampla interferência de atores políticos, de acordo com entrevistados.  

No Espírito Santo, esses chefes foram substituídos de forma gradual. No Rio de 

Janeiro, todos eles foram substituídos ao mesmo tempo, e além disso o número de 

regionais foi reduzido de 30 para 15, fazendo com que os funcionários das regionais 

extintas – em sua maioria professores concursados – voltassem a dar aulas, o que 

frequentemente era indesejado por eles. Os ganhos de eficiência no Rio foram 

significativos, segundo os entrevistados: de uma só vez, a Secretaria melhorou a 
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alocação de profissionais na rede, reduziu custos com a manutenção das diretorias 

regionais e reduziu o déficit de professores em sala de aula. No entanto, o impacto sobre 

interesses de políticos e professores foi proporcional: diversos atores políticos perderam 

de sua esfera de influência, de uma única vez, a nomeação dos chefes das regionais e de 

praticamente toda a equipe de professores que compunham seus quadros 

administrativos, e diversos professores se viram compelidos a voltar às escolas. Esse 

impacto sobre interesses desses atores é um dos elementos que pode ter afetado a 

intensidade das reações de políticos e professores contra os processos seletivos para 

cargos de chefia no Rio. 

 

j. Articulação política 

 

A articulação política é um ponto em que os casos do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo diferem significativamente.  

No Espírito Santo, o Coordenador de Gestão Escolar (responsável pelos 

processos de seleção de diretores) analisava pessoalmente cada caso de diretor a ser 

substituído, identificava se tinha vínculo com atores políticos e dialogava diretamente 

com o diretor que seria exonerado e seus eventuais padrinhos (frequentemente 

deputados estaduais e prefeitos). Explicava o motivo da exoneração, “com muita 

delicadeza e muito trato para não expor a profissional” (Entrevistado(a) AE07, 2018: 

9), afirmava que a educação estava passando por uma renovação e que os diretores de 

escolas tinham que ter competências técnicas específicas. O Secretário também fazia 

conversas pessoais com atores políticos sempre que necessário. 

Secretário e Coordenador também avaliavam o cenário político particular que 

envolvia cada escola antes de exonerar diretores e quando necessário adaptavam o ritmo 

de suas ações ao ritmo da política – por exemplo, aguardando a conclusão de um 

processo eleitoral para só então substituir um diretor escolar.  

Nesse ponto, a diferença de escala dos estados pode ser relevante: por meio das 

Superintendências Regionais do Espírito Santo, o Coordenador de Gestão Escolar 

conseguia mapear as sensibilidades envolvidas na substituição de praticamente todos os 

diretores do estado (ao todo, cerca de 470), algo que seria inevitavelmente mais 

desafiador no cenário de cerca de 1.200 escolas do Rio de Janeiro.  
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Com o tempo, os pedidos de deputados para que a SEDU-ES escolhesse ou 

favorecesse determinados candidatos a diretor diminuíram, e o Coordenador de Gestão 

Escolar relata uma mudança significativa no discurso de atores políticos:  

Eles ligam pra mim até hoje. Tipo assim:  

- “Eduardo, a gente conhece muito bem os seus critérios, e eu não 

trabalho mais com isso, e os critérios da SEDU e tal, não sei quê. Mas, 

poxa, se a Fulana for selecionada, me ajuda tanto...”   

- “Deputado, vamos ver. Pode ser pode ser que seja, pode ser que ela 

seja boa mesmo, e seja selecionada”.  

- “Ah, que bom, vamos aguardar o resultado.”  

Entendeu? O discurso mudou, o discurso agora põe a centralidade 

no processo seletivo. Se der um nome que ele gosta, deu, aí ele 

capitaliza politicamente na região, sei lá o que que ele vai fazer, mas 

isso não induz a nossa execução aqui. (Entrevistado(a) AE07, 2018: 

11-12) 

 

Com o sindicato de professores do Espírito Santo, o Secretário e o Coordenador 

se reuniam quase mensalmente, na sede do SINDIUPES, para debater assuntos que o 

próprio Sindicato definia e prestar contas da gestão da Secretaria. Diante de 

reivindicações do sindicato ou de movimentos de estudantes para que fossem 

promovidas eleições para diretores, em nome do pressuposto de gestão democrática, o 

Secretário argumentava que “[n]ão é uma eleição em que muitas pessoas votam que 

garante a democracia, a democracia importante em uma escola é que o diretor tenha uma 

postura aberta, de sempre ouvir as pessoas, a todos, os professores, os estudantes” 

(ROCHA, 2018: 13).  

Entrevistados apontam a relação entre o Sindicato e o Secretário como muito 

positiva, a ponto de Haroldo Rocha compor a mesa da cerimônia de posse da nova 

diretoria sindical (SINDIUPES, 2018). Pode corroborar esse entendimento o fato de que 

a única greve de professores registrada desde a primeira gestão de Haroldo Rocha 

ocorreu em 2014, durante o governo de Renato Casagrande. Esse ponto é abordado em 

maior profundidade na seção “organização e atuação de grupos de interesse”.  

Os estudantes da rede estadual parecem não ter se envolvido nas discussões 

sobre a política de seleção de diretores no Espírito Santo, não tendo sido mencionados 

pelos entrevistados da SEDU-ES nem havendo registros de mobilizações que tenham 

tido a escolha dos diretores como bandeira31. A Secretaria tampouco teve interlocução 

com órgãos de controle para favorecer a implementação da política. 

                                                           
31 A postura do então Secretário de Educação em relação a reivindicações estudantis pôde ser observada, 

entretanto, quando, em meio a ocupações de escolas em 2016, Haroldo Rocha insistiu em dialogar com 

os estudantes e negociar individualmente a desocupação de cada escola, mesmo sob pressão do Ministério 
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Já no Rio de Janeiro, a palavra “blindagem” se repete em praticamente todas as 

entrevistas para descrever a gestão de Wilson Risolia à frente da SEEDUC-RJ, e o 

caminho para o fim da política de seleção se tornou mais claro quando essa blindagem 

começou a se romper. 

No mapeamento de riscos elaborado nos primeiros dias de gestão de Risolia, a 

equipe concluiu que surpreender atores traria repercussões negativas, e se esforçou para 

apresentar seus planos individualmente a diferentes grupos, antes que as medidas 

fossem anunciadas – alunos (CAZES, 2011), professores, universidades, organizações 

do terceiro setor, empresas, sindicatos, deputados estaduais e, especialmente, a mídia.  

Além das conversas iniciais, o Secretário mantinha reuniões ao menos uma vez 

por ano com todos os diretores escolares da rede e a maior parte de seus professores, e 

visitava regularmente as escolas estaduais.  

No entanto, seu tempo era curto e era preciso “ser pragmático nas agendas” 

(RISOLIA, 2018), e as reuniões não se converteram em relações de proximidade com 

deputados estaduais ou o sindicato de professores, como ocorreu no Espírito Santo. Os 

relatos de funcionários da SEEDUC-RJ são de que em sua gestão “a política não 

chegava, ele [Risolia] não recebia, não conversava” com grupos que tentavam exercer 

diferentes formas de pressão (Entrevistado(a) Técnico(a) da SEEDUC-RJ, 2019).  

Risolia relata que o diálogo com deputados foi “muito duro” no início, e que 

sempre houve resistências às ações que implementou – currículo, avaliação diagnóstica, 

“meritocracia, que eram contra frontalmente”, processo seletivo e a redução de trinta 

para quinze regionais de ensino (RISOLIA, 2018). Ao longo de sua gestão, o contato 

com a Assembleia Legislativa passou a ser estritamente formal, por meio de ofícios que 

eram recebidos por escrito pela Chefia de Gabinete e por vezes sequer encaminhados às 

áreas técnicas, para evitar que a pressão política alcançasse a burocracia. 

É importante notar que a ausência de articulação política feita pelo Secretário 

não significa que não fosse feita qualquer articulação com grupos de interesse. É 

possível que elas fossem feitas por pessoas externas à SEEDUC-RJ, como parte da 

blindagem política assegurada pelo então governador Sergio Cabral. No entanto, o 

agente que definia o ritmo das mudanças no Rio de Janeiro (o Secretário) não era 

                                                           
Público para que as aulas fossem retomadas imediatamente, sob pena de multa diária aplicada à pessoa 

do Secretário (Promotoria da Serra quer multar Secretário de Educação. Gazeta Online, outubro de 2016. 

Disponível em: https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2016/11/promotoria-da-serra-quer-

multar-secretario-estadual-de-educacao-1013994193.html. Acesso em 12.01.2019). 

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2016/11/promotoria-da-serra-quer-multar-secretario-estadual-de-educacao-1013994193.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2016/11/promotoria-da-serra-quer-multar-secretario-estadual-de-educacao-1013994193.html
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encarregado de avaliar como essas mudanças estavam sendo recebidas pelos atores 

interessados e eventualmente ajustar suas ações para reduzir as resistências geradas, 

como acontecia no Espírito Santo.  

Sobre a articulação com órgãos de controle, a relação da SEEDUC-RJ com o 

Ministério Público é percebida de formas diferentes por entrevistados do Rio de Janeiro. 

Segundo um deles, a Secretaria manteve relação muito próxima com promotores ligados 

à área de pessoal, que compreendiam bem a importância das políticas de gestão de 

pessoas. Em sua percepção, Secretaria e MP não concordavam em todos os assuntos, 

mas na área de gestão de pessoas, sim. Outros entrevistados entendem que durante a 

crise que culminou com a reversão da política de seleção de diretores, porém, o papel 

do órgão foi mais uma ameaça à SEEDUC-RJ, como apresentado na seção Organização 

e atuação dos grupos de interesse. 

No início de 2015, quando Antônio Neto assumiu a Secretaria, a blindagem 

política que havia sido assegurada a Risolia deu sinais de esgotamento, e as pressões 

sobre o Secretário se intensificaram. No início da gestão de Neto, o presidente da ALERJ 

teria lhe transmitido o recado de que naquele ano não havia mais dinheiro, então as 

negociações seriam feitas somente com “política”, indicando que a pressão por cargos 

como os de diretores de escolas iria crescer. Ao longo dessa gestão, a SEEDUC-RJ foi 

convocada a comparecer a diversas audiências públicas na ALERJ para prestar 

esclarecimentos, e manteve a postura de não procurar ativa e individualmente os grupos 

e atores interessados para explicar ou comunicar suas decisões.  

Diferentes entrevistados afirmaram que, no Rio de Janeiro, a relação com 

membros do sistema político-representativo e a promoção de mudanças em geral seria 

mais difícil do que nos demais estados do Brasil, porque a demanda por cargos e 

recursos financeiros no estado seria particularmente alta e haveria pouquíssimo espaço 

para negociações programáticas entre Executivo e Legislativo.  

Independentemente disso, as entrevistas e documentos analisados nesta pesquisa 

apontam com razoável segurança que, durante o tempo em que vigorou a política de 

seleção de diretores, a relação da Secretaria de Educação com o Poder Legislativo não 

chegou a assumir características de articulação, ficando cada vez mais clara sua feição 

de confronto.  

Sobre o relacionamento entre a SEEDUC-RJ e o sindicato dos professores 

(SEPE-RJ), que era favorável às eleições para escolher diretores escolares, também não 

havia conversas habituais, como no Espírito Santo. Alguns membros da Secretaria 
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enxergavam o SEPE-RJ como detrator puro e simples das políticas públicas adotadas, 

não disposto a construir soluções aos problemas da educação estadual. 

Questionado se a Secretaria cogitou incluir a participação da comunidade escolar 

de alguma forma durante o processo seletivo – por exemplo, em modelo semelhante ao 

do Espírito Santo –, um dos entrevistados respondeu que isso dificilmente teria 

diminuído resistências, porque muitos atores eram simplesmente detratores das medidas 

da Secretaria. Segundo ele, além de o processo seletivo adotado ser o formato mais justo 

e tecnicamente correto na visão da Secretaria, inclusive por permitir a participação de 

candidatos de todas as regiões do estado, as relações de patronagem estavam de tal modo 

entranhadas na rede que era necessário promover uma completa desvinculação entre o 

sistema educacional e a política partidária, e não era possível garantir que a participação 

da comunidade escolar na escolha dos diretores estaria isenta da influência da política 

local. Em suas palavras, “a gente precisava de um remédio que representasse uma 

ruptura radical com a lógica que operava até então, para realmente fazer uma virada aí, 

se não realmente a gente não ia chegar onde a gente chegou” (Entrevistado(a) Assessoria 

de Planejamento e Gestão SEEDUC-RJ, 2018: 18).  

Apesar das resistências claras da ALERJ e do SEPE-RJ, membros da SEEDUC-

RJ afirmam que Risolia era bem quisto na rede de ensino, pelo contato próximo que 

mantinha com atores mais difusos, como escolas e seus diretores. Quando perguntado 

por que a ALERJ não teria revertido a seleção de diretores antes, ainda durante sua 

gestão, Risolia demonstrou ter confiança de que parte relevante da rede apoiava sua 

gestão. Em suas palavras, “[p]orque eu não ia deixar, ué! Tão simples. Porque a gente 

estava com a rede na mão, a gente teve um bom resultado [ne educação], e se fizesse 

isso eu ia embora” (RISOLIA, 2018: 29). Refletindo sobre as fontes de seu sucesso em 

elevar os resultados educacionais de rede, ele também afirma que “sua estratégia número 

um foi ‘se manter próximo às escolas’ – visitar escolas constantemente e simplesmente 

ouvir feedbacks de professores, diretores e estudantes” (RISOLIA, 2015 apud BRUNS; 

HARBAUGH; SCHNEIDER, 2018: 35-36. Tradução livre). Essas afirmações parecem 

indicar que a proximidade com atores difusos fazia com que o Secretário se sentisse 

seguro para seguir adiante com suas iniciativas, confrontando a oposição persistente e 

explicitada publicamente de políticos e do Sindicato. 

Depois que ele deixou o cargo, no entanto – o que coincidiu com a crise política 

e econômica que se agravou ao longo de 2015 e 2016 –, novos atores organizados se 

somaram às pressões pelo fim do processo de seleção para diretores, o que foi mais um 
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peso na balança que já pendia para sua derrocada: o movimento estudantil, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública do Estado. 

Em meio à crise e encerrada a blindagem oferecida pelo Governador, as 

tentativas de negociação com grupos de interesse por parte da SEEDUC-RJ parecem ter 

chegado tarde. Quando estudantes ocuparam mais de 60 escolas estaduais em 2016 com 

uma série de reivindicações, a Secretaria foi reticente em dialogar com o movimento, 

por entender que os pedidos eram muitos e difusos, dos mais simples aos mais 

complexos – requeriam salas para grêmios, instalação de ventiladores, eleições para 

escolher diretores, fim das avaliações padronizadas, pagamentos em dia de professores 

e outros –, e que seria impossível chegar a entendimentos comuns. Além disso, havia 

uma percepção de que a ocupação era promovida por uma minoria de estudantes, que 

servia como “massa de manobra” para o sindicato de professores, movimento estudantil 

universitário ou partidos políticos, e que a SEEDUC-RJ devia atender também ao 

interesse legítimo dos estudantes que queriam voltar a ter aulas – e que inclusive se 

organizaram no movimento “Desocupa Já”32.  

O Ministério Público – que durante a gestão de Risolia era apontado como um 

aliado na adoção das reformas – e a Defensoria Pública pressionaram o então Secretário 

Antônio Neto para que os estudantes fossem ouvidos e passaram a ir presencialmente 

às escolas participar das negociações, evidenciando a fragilidade do poder da SEEDUC-

RJ na gestão da crise. A ALERJ também assumiu postura de mediação entre a Secretaria 

e o SEPE-RJ, promovendo reuniões para negociar reivindicações de professores em 

greve (SEPE-RJ, 2015). 

Esses atores deram a membros da SEEDUC-RJ a impressão de que havia 

esforços conscientes para fragilizar e deslegitimar sua atuação, de acordo com 

entrevistados. A fragilidade da Secretaria ficou explícita quando o Secretário Antônio 

Neto, em 11 de maio de 2016, afirmou que não deixaria o cargo, por ser a única pessoa 

capaz de gerir a crise33, e, dentro de cinco dias, depois de onze deputados estaduais 

                                                           
32 Alunos criam movimento 'Desocupa já' contra ocupação de escolas no RJ. G1, 20/04/2016. Disponível 

em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/alunos-criam-movimento-desocupa-ja-contra-

ocupacao-de-escolas-no-rj.html. Último acesso em 14.04.2019. 
33 Ocupação de escolas no RJ vira caso de polícia; secretário diz que não sai. G1, 11/05/2016. Disponível 

em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/ocupacao-de-escolas-no-rj-vira-caso-de-policia-

secretario-diz-que-nao-sai.html. Último acesso em 14.04.2019. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/alunos-criam-movimento-desocupa-ja-contra-ocupacao-de-escolas-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/alunos-criam-movimento-desocupa-ja-contra-ocupacao-de-escolas-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/ocupacao-de-escolas-no-rj-vira-caso-de-policia-secretario-diz-que-nao-sai.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/ocupacao-de-escolas-no-rj-vira-caso-de-policia-secretario-diz-que-nao-sai.html
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pedirem sua saída34 e de estudantes entrarem em conflito com seu chefe de gabinete, 

pediu exoneração35. 

Por motivos externos ou internos à Secretaria, então, a articulação política não 

foi tida como prioridade dos Secretários do Rio de Janeiro desde o início até o término 

da política de seleção de diretores escolares. O funcionamento da SEEDUC-RJ durante 

a implementação da reforma educacional, portanto, se aproxima do modelo de 

insulamento burocrático (CAVALCANTE; LOTTA; OLIVEIRA, 2018). 

É interessante retomar, aqui, o argumento de Bruns e Schneider (2016) e Bruns, 

Harbaugh e Schneider (2018) de que gerir a oposição de sindicatos (pela negociação, 

confronto ou compensação) é necessário para concretizar reformas educacionais, e notar 

a particularidade de como essa gestão foi feita no Espírito Santo. Haroldo Rocha não 

negociou os termos da reforma com o sindicato ou com os políticos, nem os confrontou. 

Pode-se interpretar que passar a pagar os salários dos professores em dia tenha 

funcionado como uma política compensatória no estado, mas para os políticos não 

ocorreu nenhuma compensação similar. O ex-Secretário dialogou com esses atores 

individualmente, e explicou os motivos das mudanças, transpondo os limites de 

comunicações e negociações institucionais e optando por lidar com as resistências não 

coletivamente, mas individualmente. Com o tempo, também no plano individual, alguns 

políticos inclusive passaram a reconhecer e aceitar o processo seletivo. Como será 

detalhado adiante, o contexto histórico do Espírito Santo provavelmente influenciou 

esse resultado, mas a articulação com opositores por outros meios que não a negociação, 

o confronto ou a compensação deve desde já ser destacada como relevante para a 

atuação de reformadores. 

 

k. Comunicação pública 

 

Nos dois estados, a narrativa que justificou intervenções na educação foi 

construída em grande parte indicando os resultados do IDEB como evidências 

                                                           
34 Deputados do PMDB cobram saída do secretário de Educação do RJ. G1, 04.05.2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/deputados-do-pmdb-cobram-saida-do-secretario-de-

educacao-do-rj.html Último acesso em 14.04.2019. 
35 Secretário de Educação do RJ é exonerado; Wagner Victer assume. G1, 16/05/2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/secretario-de-educacao-do-rj-e-exonerado-wagner-

victer-assume.html. Último acesso em 14.04.2019. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/deputados-do-pmdb-cobram-saida-do-secretario-de-educacao-do-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/deputados-do-pmdb-cobram-saida-do-secretario-de-educacao-do-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/secretario-de-educacao-do-rj-e-exonerado-wagner-victer-assume.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/secretario-de-educacao-do-rj-e-exonerado-wagner-victer-assume.html
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alarmantes da má qualidade do ensino público. Mas à parte essa diferença inicial, a 

comunicação pública das reformas foi bastante diferente entre os casos.  

No Espírito Santo, as mudanças promovidas na primeira gestão de Haroldo 

Rocha foram realizadas praticamente sem anúncios públicos, como estratégia do 

Secretário para evitar abrir polêmicas. Em relação à política de seleção de diretores, 

entre 2007 e 2015 não havia sequer editais públicos de convocação dos candidatos. A 

comunicação de que seria promovido um processo seletivo era enviada por e-mail ou 

ofício circular às Superintendências Regionais e, dali, encaminhada para cada unidade 

escolar (Entrevistado(a) AE07, 2019). A comunicação pública das ações do governo era 

feita, majoritariamente, pelo próprio governador, que escrevia nos jornais sobre sua 

gestão.  

Por outro lado, no Rio de Janeiro o conjunto de medidas na educação foi 

comunicado, em detalhes, desde cedo por meio de diferentes veículos, havendo registros 

de diversas entrevistas dadas pelo então Secretário Wilson Risolia sobre as mudanças 

que pretendia promover. Nessas entrevistas, ele frequentemente trazia fatos e dados 

sobre a rede de ensino que justificavam as ações adotadas (RIO DE JANEIRO, 2011). 

Risolia teve o cuidado de fazer alinhamentos prévios com diversos canais de 

comunicação para explicar cada nova política e justificar sua adoção com argumentos 

técnicos. Conversando com as redações, ele explicava a situação em que a rede se 

encontrava, como as mudanças melhorariam aquele quadro e antecipava as oposições 

que deveriam surgir. O ex-Secretário entende que essa estratégia favoreceu sua gestão 

porque, quando as medidas eram anunciadas, a imprensa não tinha surpresas, evitando 

que as manchetes fossem pautadas por detratores das medidas. 

Quanto a comunicar os avanços das reformas, também há diferença entre a 

gestão de Risolia e a primeira gestão de Haroldo Rocha: em 2012 e 2014, quando saíram 

resultados do IDEB, Risolia deu entrevistas para celebrar os avanços expressivos do Rio 

de Janeiro e indicar caminhos para seguir evoluindo (NETO; BOTARI , 2012; 

LAPAGESSE; VANINI, 2014). Ainda que nos primeiros anos da gestão de Haroldo à 

frente da SEDU-ES o IDEB tenha crescido 5,55%36, registros de entrevistas suas 

                                                           
36 Como apontado no gráfico 1, em 2007 a nota no IDEB dos anos finais do ensino fundamental era 3,6, 

e em 2009 passou para 3,8.  
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comemorando resultados só surgem a partir de 2016 (LINHARES, 2018)37, durante sua 

segunda gestão.  

Além da maior exposição de Risolia na mídia, outra diferença significativa em 

relação ao Espírito Santo foi o tipo de discurso público assumido. Se Haroldo Rocha 

pouco se manifestava a grandes veículos de comunicação – embora falasse sobre suas 

iniciativas na interlocução direta com diferentes atores – as declarações públicas dadas 

por Risolia algumas vezes eram mal recebidas no mundo da educação.  

Frases como “Penso a educação como um negócio” (LAGE, 2010), “No RJ, 

professor que não cumprir meta terá de passar por ‘reciclagem’”38 e “Esses professores, 

diretores, esses ‘entregadores do saber’ precisam estar preparados para fazer isso de 

maneira adequada” (LAURIANO, 2010) ocuparam os jornais no início de sua gestão. 

Além delas, reportagem do jornal O Globo que detalhava as medidas propostas por 

Risolia foi intitulada “Um choque na Educação”39. Essa narrativa pública em torno da 

reforma parece ter gerado um particular incômodo em alguns nichos do meio 

educacional. Sobre o apelidado “Choque na Educação”, pesquisadores da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

escreveram artigo intitulado “Plano de Metas da Educação do Rio de Janeiro: do 

economicismo ao cinismo” (MATHIAS, 2011), afirmando que o estado caminhava na 

contramão das resoluções da Conferência Nacional de Educação. O incômodo é bem 

representado no seguinte trecho: 

Os milhares de professores que atuam na educação pública brasileira 

podem ser tudo, menos idiotas. O que se está propondo no Estado 

do Rio de Janeiro (...) resulta de opções tecnocratas, apoiadas na ideia 

de que a educação não é um direito social e subjetivo, mas um 

serviço, uma mercadoria e, por isso, como a define o Secretário, um 

“negócio falido” como qualquer outro. Nesse quadro, os docentes são 

tidos como meros entregadores dos pacotes de conteúdos 

                                                           
37 ES conquista 4º lugar no ranking da educação no país. ES Brasil, 09.09.2016. Disponível em: 

http://esbrasil.com.br/es-conquista-quarta-colocacao-no-ranking-da-educacao-no-pais/. Último acesso 

em 14.04.2019. 

Secretário de Educação fala sobre avaliação do Espírito Santo no IDEB. Folha Vitoria, 12.09.2016. 

Disponível em: http://www.folhavitoria.com.br/escolaviva/2016/09/secretario-de-educacao-fala-sobre-

avaliacao-do-espirito-santo-no-ideb-confira-a-entrevista-completa/ . Último acesso em 14.04.2019. 

'Não temos direito de nos acomodar', diz Hartung sobre Educação do ES. G1, 06/12/2016. Disponível 

em: 

http://g1.globo.com/espirito-santo/educacao/noticia/2016/12/nao-temos-direito-de-nos-acomodar-diz-

hartung-sobre-educacao-do-es.html Último acesso em 14.04.2019. 
38 No RJ, professor que não cumprir meta terá de passar por 'reciclagem'. G1, 03/01/2011. Disponível em: 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/01/no-rj-professor-que-nao-cumprir-meta-tera-de-passar-

por-reciclagem.html. Último acesso em 14.04.2019. 
39 A reportagem parece ter sido removida da página do jornal, embora ainda seja possível encontrar o link 

para ela no buscador do Google, usando os termos de busca “choque na educação 

site:oglobo.globo.com/”.  

http://esbrasil.com.br/es-conquista-quarta-colocacao-no-ranking-da-educacao-no-pais/
http://www.folhavitoria.com.br/escolaviva/2016/09/secretario-de-educacao-fala-sobre-avaliacao-do-espirito-santo-no-ideb-confira-a-entrevista-completa/
http://www.folhavitoria.com.br/escolaviva/2016/09/secretario-de-educacao-fala-sobre-avaliacao-do-espirito-santo-no-ideb-confira-a-entrevista-completa/
http://g1.globo.com/espirito-santo/educacao/noticia/2016/12/nao-temos-direito-de-nos-acomodar-diz-hartung-sobre-educacao-do-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/educacao/noticia/2016/12/nao-temos-direito-de-nos-acomodar-diz-hartung-sobre-educacao-do-es.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/01/no-rj-professor-que-nao-cumprir-meta-tera-de-passar-por-reciclagem.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/01/no-rj-professor-que-nao-cumprir-meta-tera-de-passar-por-reciclagem.html
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previamente preparados por economistas, administradores, 

empresários... que se assumem como “autoridades em educação”. 

(FRIGOTTO et al., 2011). 

 

O artigo foi republicado na página do Sindicato dos Professores do Rio de 

Janeiro (SEPE-RJ, 2011a) e comentado em páginas como o Observatório da Educação 

(OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO, 2011) e em blog especializado em concursos 

para professores (RAQUELRFC, 2011), indicando que o posicionamento de Risolia em 

veículos de comunicação não teve reflexos apenas positivos no debate público.  

No Espírito Santo, pesquisadores também se opuseram à reforma educacional 

adotada, como no artigo que afirmou se tratar de um processo de “desmonte da oferta 

de natureza pública estadual” (PETERLE; LIMA, 2017: 1), mas com menor repercussão 

e com críticas especialmente em relação ao programa Escola Viva, iniciado em 2015 

(ESPÍRITO SANTO, s. d.). 

Depois do fim da gestão de Risolia, a proximidade com veículos de comunicação 

parece não ter se mantido. A partir de 2015, a percepção de um dos entrevistados foi de 

que a mídia se preocupava em noticiar “o que vendia”, contribuindo para agravar o 

sentimento geral de instabilidade política existente em 2015 e 2016. 

Essas experiências indicam que ao argumento de Bruns e Schneider (2016) sobre 

a importância de disputar a opinião pública é preciso acrescentar um cuidado particular 

com o tom, o vocabulário e o tipo desse discurso. Se, por um lado, as estratégias de 

comunicação de Risolia o ajudaram a se tornar bem quisto de maneira geral na rede, 

como relatam entrevistados, seu discurso permeado de expressões alheias ao mundo da 

educação parece ter contribuído para dar corpo a uma narrativa negativa sobre a reforma 

que ele promovia, o qual parece ter servido de plataforma para discursos contrários a 

ela.  

 

l. Organização e atuação dos grupos de interesse 

 

Os atores ou grupos que tiveram atuação mais relevante durante a 

implementação das políticas de seleção analisadas foram sindicatos de professores, 

membros do sistema político-representativo, movimento estudantil e membros de 

órgãos de controle.  

Os diretores escolares não eram organizados enquanto categoria em nenhum dos 

estados – no Espírito Santo, a Associação dos Diretores e Ex-Diretores das Escolas da 
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Rede Pública Estadual de Ensino do ES (ADIRES-ES) só foi criada em 2013, e no Rio 

de Janeiro não há registro da existência de associações de diretores escolares – e não 

parecem ter tido atuação relevante para os fenômenos observados por esta pesquisa. 

 

Organização dos grupos de interesse 

A forma de organização sindical de professores nos dois estados parece 

semelhante. Na rede estadual do Rio de Janeiro, os professores são, em sua maioria, 

servidores de carreira40, e à época em que foi instituída a política de seleção de diretores 

eles se organizavam no Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de 

Janeiro (SEPE-RJ). 

O SEPE-RJ teve origem no ano de 1977, antes que a Constituição Federal de 

1988 reconhecesse o direito de servidores públicos a se organizarem em sindicatos, e 

associa seu surgimento à necessidade de proteger os funcionários públicos da ação 

autoritária do Estado (SEPE-RJ, s. d.). A organização nasceu como Sociedade Estadual 

dos Professores (Sep), que posteriormente se associou à União dos Professores do Rio 

de Janeiro (Uperj) e à Associação dos Professores do Estado do Rio de Janeiro (Aperj).  

O SEPE-RJ apresenta sua história como sendo marcada por reivindicações e 

conquistas principalmente associadas à remuneração e estrutura da carreira dos 

professores, e posteriormente dos demais profissionais da educação estaduais (que 

foram integrados à entidade em 1987). Entre seus principais feitos, a organização 

destaca a garantia de um piso remuneratório para os professores de cinco salários 

mínimos, em 1979, a aprovação de um plano de carreira, conquistado por meio de uma 

greve de 25 mil professores, em 1986, e a posterior extensão desse plano de carreira aos 

servidores aposentados, em 1987.  

No Espírito Santo, a proporção de professores temporários em relação à de 

professores efetivos varia ao longo do tempo, mas de maneira geral é expressivamente 

mais alta que no Rio de Janeiro. No final de 2018, mais da metade dos professores da 

rede eram temporários – a SEDU-ES encerrou o ano de 2018 com pouco menos de 8 

mil professores efetivos e 9.400 temporários41.  

                                                           
40 Informação obtida em entrevista e confirmada pela página institucional do SEPE-RJ, em 

http://www.seperj.org.br/sindicalizacao.php, que indica que o Sindicato “congrega professores e 

funcionários administrativos [do governo estadual do Rio de Janeiro] e é um dos maiores sindicatos do 

estado do Rio em número de filiados”. Acesso em 23.01.2019. 
41 Informações obtidas em entrevista a membro da Gerência de Gestão de Pessoas da SEDU-ES, em 

03.01.2019. Não foram encontrados dados públicos oficiais sobre a contratação de professores pelo 

governo estadual.  

http://www.seperj.org.br/sindicalizacao.php
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A organização dos professores das redes públicas (estadual e municipais) do ES 

se iniciou em 1958, com a União dos Professores Primários do Espírito Santo (UPPES), 

que tinha como objetivo “organizar as atividades docentes e encaminhar as questões 

pertinentes ao exercício da função de professoras primárias no Estado”, e manteve 

durante seus primeiros 20 anos de existência uma posição de não travar confrontos com 

o governo (SINDIUPES, s. d.).  

A linha de atuação da entidade começou a mudar em 1979, em paralelo ao 

crescimento de oposições à situação política, econômica e social mais ampla do país. 

Nesse mesmo ano, a organização começou a defender interesses dos professores por 

meio de ações judiciais. Em 1987, a organização se filiou à Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e, em 1989, uniu-se à Associação dos Orientadores Educacionais 

(AOEC) e dos Supervisores Escolares (Assec), transformando-se no Sindicato dos(as) 

Trabalhadores(as) em Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES), e na mesma 

década de 1980 a organização abandonou a linha de ação conciliadora com a política 

vigente e assumiu atuação mais próxima ao dito “sindicalismo combativo”, passando a 

organizar greves e paralisações por reajustes salariais e melhores condições de trabalho.  

O SINDIUPES destaca em sua história a participação em discussões gerais sobre 

a política pública educacional, como a revitalização do ensino polivalente, a criação de 

escolas técnicas e a redução da repetência e evasão escolar. Também afirma que as 

eleições diretas para diretores escolares, que vigoravam no estado na década de 1990, 

foram uma conquista dos professores, e entende que a aproximação entre a rede estadual 

de ensino e a iniciativa privada é reflexo da “reorganização do capitalismo através da 

política neoliberal em que vemos o Brasil ser submetido”. O Sindicato critica o que 

compreende como “relações privilegiadas com os empresários” e a abertura “[d]as 

portas [da rede] à iniciativa privada” (SINDIUPES, s. d.), como teria acontecido com a 

criação da lei das Organizações Sociais no Estado em 1997.   

Embora a organização dos sindicatos seja, em tese, semelhante, isso não 

significa que na prática os dois teriam sido igualmente combativos, como será 

apresentado a seguir. 

Quanto aos estudantes das escolas estaduais, nos dois estados eles se organizam 

por meio da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e da União dos 

Estudantes Secundaristas do Espírito Santo (UESES). O movimento estudantil nacional 

ganhou projeção no cenário nacional a partir de novembro de 2015, quando 

secundaristas ocuparam escolas estaduais de São Paulo contra uma proposta de 
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reorganização escolar. As ocupações de São Paulo inspiraram ocupações no Rio de 

Janeiro, Goiás e outros estados (MARTÍN, 2016a), numa onda que teve seu ápice em 

outubro de 2016, com quase 1.000 escolas ocupadas em sete estados do país contra uma 

Proposta de Emenda à Constituição que previa um teto para os gastos públicos pelos 20 

anos seguintes – a PEC 241 (ROSSI, 2016a). No Rio de Janeiro, as ocupações de escolas 

tiveram desdobramentos importantes sobre a política de seleção de diretores, como se 

detalha a seguir. 

A forma de organização dos grupos de interesse, portanto, não pareceu 

substancialmente diferente entre os dois estados. A diferença quanto ao percentual de 

professores efetivos, no entanto, deve ser destacada, na medida em que a estabilidade 

no cargo tende a aumentar seu poder de barganha em negociações com o governo.  

 

Atuação dos grupos de interesse  

 No Espírito Santo, o sindicato sempre foi contrário à seleção técnica de 

diretores, entendendo que as eleições eram necessárias para que se efetivasse a gestão 

democrática nas escolas (SINDIUPES, 2017). No entanto, o único momento em que 

usou de um instrumento de pressão para reivindicar o fim do processo seletivo foi em 

uma greve durante o governo de Renato Casagrande, em 2014, em que as eleições para 

diretores eram uma entre oito reivindicações, sendo as outras sete relativas a 

remuneração, plano de carreira e controle do horário de trabalho dos professores 

(SINDIUPES, 2014). A greve, que foi considerada a maior na rede estadual depois de 

13 anos, se encerrou depois que a SEDU-ES informou que o ponto dos grevistas não 

seria cortado e que o sindicato não seria multado, tendo atendido a poucas reivindicações 

dos professores42. 

Os deputados estaduais e prefeitos, atores políticos que costumavam ter 

influência sobre as nomeações de diretores, tampouco foram receptivos à nova política 

de seleção, mas não há registros de oposições públicas feitas à SEDU-ES em relação a 

esse tema43.  

                                                           
42 Professores encerram greve no Espírito Santo, segundo sindicato. G1, 21/05/2014. Disponível em: 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/05/professores-encerram-greve-no-espirito-santo-

segundo-sindicato.html  
43 Foram pesquisadas manifestações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo em relação a diretores 

escolares com os seguintes termos de busca: “diretor escola site:al.es.gov.br” e “haroldo diretor escola 

site:al.es.gov.br”. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/05/professores-encerram-greve-no-espirito-santo-segundo-sindicato.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/05/professores-encerram-greve-no-espirito-santo-segundo-sindicato.html
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Os estudantes tampouco fizeram manifestações que tenham vindo a público 

contra a política. Os maiores protestos de estudantes no estado foram as ocupações de 

escolas em outubro e novembro de 2016, contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio 

no estado (MACHADO, 2016).  

Por outro lado, no Rio de Janeiro a atuação dos grupos de interesse foi decisiva 

para o fim da política de seleção.  

Ainda que membros da SEEDUC-RJ entendam que as pressões de opositores 

eram brandas durante a gestão de Risolia, porque elas sequer chegavam ao gabinete, a 

ALERJ e o Sindicato se manifestavam contra as reformas e agiam de maneira 

coordenada para se contrapor ou contornar as determinações da Secretaria de Educação. 

A ALERJ demonstrava publicamente seu descontentamento com as novas regras 

para nomeação de diretores e outros cargos na rede pública de ensino. Deputados 

exigiam formalmente que o Secretário apresentasse justificativas para substituições de 

diretores44 e explicasse os critérios para a reorganização das coordenadorias regionais 

de ensino (que reduziu pela metade o número de coordenadorias)45, além de se 

manifestarem contra nomeações para cargos do sistema educacional como um todo46. 

O Sindicato de professores (SEPE-RJ), logo na primeira reunião com Risolia, 

em janeiro de 2011, levou uma série de reivindicações relativas a aumento de 

remuneração, concessão de licenças e o pedido de que cada professor fosse lotado em 

uma única escola. Em seguida, registrou publicamente que as respostas do Secretário 

haviam sido insatisfatórias, já que ele não teria tomado uma decisão imediata em relação 

a nenhum dos pedidos. Afirmou que o Secretário não era aberto a críticas e que 

apresentava o plano de metas para a educação, que havia sido “lançado com todo o 

estardalhaço na mídia”, “como uma espécie de ‘salvação’ da educação” (SEPE-RJ, 

2011b). 

Em agosto de 2013, o pleito de que professores fossem lotados em uma única 

escola foi reivindicado em greve de mais de 700 professores, deixando mais de 30.000 

estudantes sem aulas. Pouco antes, a Assembleia Legislativa havia violado a 

Constituição Federal e adentrado a esfera de competência do Poder Executivo47 para 

                                                           
44 ALERJ, Requerimento de Informações Nº 133/2012, de 28 de junho de 2012 e Requerimento de 

Informações Nº 134/2012, de 01 de agosto de 2012.  
45 ALERJ, Discurso de Andreia Busatto, realizado em sessão ordinária em 08/02/2011.  
46 ALERJ, Discurso de Edino Fonseca, realizado em sessão ordinária em 04/12/2013.  
47 A Constituição Federal de 1988 prevê que o Poder Executivo tem iniciativa privativa para propor 

projetos de lei relacionados à criação de cargos na administração pública e aumento de sua remuneração, 

e, de maneira geral, sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
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atender a essa reivindicação, aprovando uma lei que previa que cada professor fosse 

lotado em uma escola, mas a lei foi vetada pelo então governador Sérgio Cabral 

(VIEIRA, 2013)48. 

Em dezembro de 2014, Wilson Risolia pediu exoneração do cargo de Secretário 

afirmando que seu dever havia sido cumprido: a meta de melhorar os índices 

educacionais do estado havia sido atingida, e o Rio de Janeiro figurava na 4ª posição no 

ranking nacional do IDEB (GOIS, 2014). Seus esforços pela continuidade das políticas 

renderam frutos, na medida em que a burocracia da rede de ensino se apropriou de 

grande parte das ações instituídas e foi capaz de mantê-las num primeiro momento, 

segundo entrevistados, mas o conflito entre interesses da Secretaria e de grupos políticos 

passou a ser cada vez mais difícil de manter sob controle.   

Contra medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo estadual deficitário, 

professores entraram em greve no dia 02 de março de 201649. No dia 21 do mesmo mês, 

estudantes começaram a ocupar escolas estaduais com uma lista longa de 

reivindicações, incluindo pleitos que favoreceriam os próprios professores. Requeriam 

o fim de políticas instituídas pela reforma educacional – currículo, avaliações 

padronizadas, bonificação por desempenho e o próprio processo de seleção de diretores 

–, a reversão de medidas de corte de gastos, a realização de reparos nas instalações das 

escolas e o pagamento em dia dos salários de seus professores (MARTÍN, 2016a).  

No dia 02 maio de 2016, quando cerca de 80% dos professores haviam aderido 

à greve e 65 escolas estaduais estavam ocupadas, prejudicando as aulas de cerca de 

50.000 estudantes, o então chefe de gabinete da SEEDUC-RJ expôs a dificuldade em 

negociar com os ocupantes, já que eles não teriam uma pauta única. Como parte das 

negociações, a Secretaria havia se disposto a abrir mão da política de seleção de 

diretores e promover eleições, e de outras medidas centrais da reforma instituída por 

Risolia, mas essas flexibilizações não haviam sido suficientes para motivar a 

desocupação (MARTÍN, 2016b). Nas palavras do chefe de gabinete,  

Estamos em um beco sem saída. Já cedemos em vários 

pontos, aceitamos uma eleição mais democrática do 

                                                           
aposentadoria (CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a” e “c”). Assim, leis sobre essas questões que sejam propostas 

pelo Poder Legislativo afrontam a Constituição, configurando uma invasão da esfera de competências do 

Poder Executivo pelo Poder Legislativo.   
48 Os grevistas também pediam reajuste salarial, jornada semanal de 30 horas e o fim do plano de metas 

para a educação.  
49 Profissionais da educação do RJ entram em greve, diz sindicato. G1, 02/03/2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/profissionais-da-educacao-do-rj-entram-em-greve-

diz-sindicato.html. Último acesso em 15.04.2019. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/profissionais-da-educacao-do-rj-entram-em-greve-diz-sindicato.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/profissionais-da-educacao-do-rj-entram-em-greve-diz-sindicato.html
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diretor, reduzimos as avaliações de duas para quatro 

por ano letivo, e estamos dispostos a eliminar as 

bonificações por rendimento. Mas para outros 

pontos, como os consertos nas escolas, eles têm que 

desocupar. (MARTÍN, 2016b) 

 

Apesar de os pleitos serem difusos, uma das entrevistadas da SEEDUC-RJ 

identifica as eleições para diretores como a principal pauta das ocupações, sendo uma 

bandeira comum a todas as escolas.  

Nesse cenário, enquanto a Secretaria negociava com os estudantes – por 

intermédio do Ministério Público e da Defensoria – como seria a transição do modelo 

de seleção para o de eleição dos diretores, a ALERJ novamente se sobrepôs ao Poder 

Executivo e aprovou, de maneira inconstitucional50, a lei prevendo eleições e 

especificando datas para sua realização. A votação se deu em turno único e foi 

acompanhada por representantes de professores e estudantes, no dia 12 de maio de 

201651.  

É importante destacar que a supressão da política de seleção de diretores faz 

parte de um contexto mais amplo de intervenções da Assembleia Legislativa no sentido 

de se sobrepor ao governo estadual, negociando e decidindo sobre pautas de professores 

e estudantes que teriam que ser administradas pela Secretaria de Educação. 

Logo depois da aprovação da lei de eleições para diretores, a Comissão de 

Educação da Assembleia promoveu, em 16 de maio, audiência de mais de cinco horas 

em que estudantes discutiram com o recém exonerado Secretário de Educação diversas 

de suas reivindicações52. A suspensão da greve dos professores foi negociada 

diretamente pelo deputado líder do governo na Assembleia, que “garantiu à categoria 

[dos professores] o atendimento de algumas das reivindicações caso as aulas fossem 

retomadas imediatamente”.53 Além da lei sobre eleição de diretores, em junho de 2016, 

                                                           
50 Além do vício de iniciativa já destacado anteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

é consolidada no sentido de que a prática de eleições nas escolas fere a Constituição, por entender que o 

cargo de diretor tem natureza de cargo em comissão e é de livre nomeação pelo chefe do Poder Executivo 

(ADI 2997/STF, Rel. Min. Cezar Peluso, acórdão de 12.08.2009). 
51 Deputados aprovam lei para eleição direta de diretores nas escolas do RJ. G1, 12/05/2016. Disponível 

em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/deputados-aprovam-lei-para-eleicao-direta-de-

diretores-nas-escolas-do-rj.html  
52 Secretário de Educação do RJ é exonerado; Wagner Victer assume. G1, 16/05/2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/secretario-de-educacao-do-rj-e-exonerado-wagner-

victer-assume.html. Último acesso em 14.04.2019. 
53 Após quase 5 meses, professores decidem suspender greve no RJ. G1, 26.07.2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/apos-quase-5-meses-professores-decidem-

suspender-greve-no-rj.html. Último acesso em 15.04.2019. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/deputados-aprovam-lei-para-eleicao-direta-de-diretores-nas-escolas-do-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/deputados-aprovam-lei-para-eleicao-direta-de-diretores-nas-escolas-do-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/secretario-de-educacao-do-rj-e-exonerado-wagner-victer-assume.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/secretario-de-educacao-do-rj-e-exonerado-wagner-victer-assume.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/apos-quase-5-meses-professores-decidem-suspender-greve-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/apos-quase-5-meses-professores-decidem-suspender-greve-no-rj.html
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deputados propuseram projeto de lei para atender a outra reivindicação de funcionários 

de apoio à educação, de reduzir sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, 

sem redução de sua remuneração54.  

Se investidas como essas puderam ser contrapostas pelo Governador três anos 

antes, quando Sergio Cabral vetou a lei que previa que cada professor fosse lotado em 

uma única escola, essa contraposição não parece ter sido possível no caso da política de 

seleção de diretores, em meio à fragilização do Poder Executivo e ao fortalecimento 

tanto dos atores sociais que reivindicavam medidas do Estado – professores e estudantes 

– quanto de instituições que vieram a se sobrepor a ele – Assembleia Legislativa, 

Ministério Público e Defensoria Pública.  

Elemento que mereceria investigações posteriores é compreender o motivo pelo 

qual o MP parece não ter agido para evitar a aprovação da lei inconstitucional pela 

Assembleia Legislativa do estado, e compreender se esse motivo estaria associado a seu 

envolvimento com o movimento político de ocupação das escolas pelos estudantes.  

 

m. Inserção da política pública em processos históricos 

 

Como detalhado na definição desta variável analítica, a observação de eventos 

históricos que influenciassem a formulação ou implementação das políticas públicas não 

foi realizada de maneira proposital nas entrevistas. No entanto, um dos entrevistados 

afirmou, de maneira espontânea, que o Espírito Santo tem uma particularidade histórica 

em relação a outros contextos no Brasil que, em sua leitura, favoreceu a implantação da 

política de seleção de diretores. Essa particularidade, na percepção desta pesquisa, tem 

relação com os processos de republicanização do poder estadual no Brasil.  

Na entrevista concedida, o ex-Secretário Haroldo Rocha destacou o que chamou 

de “avant-première do mensalão e da Lava Jato” (ROCHA, 2018: 11), uma profunda 

crise de corrupção vivida pelo Espírito Santo na década de 1990 que teria permeado 

muitas das instituições estaduais, incluindo o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, 

a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Assembleia Legislativa. Ele define essa crise como 

                                                           
54 Projeto de Lei nº 1.786, de 2016, dos deputados Edson Albertassi (PMDB), Comte Bittencourt (PPS), 

Waldeck Carneiro (PT) e Flavio Serafini (PSol) (CAEIRO, 2016). A lei foi aprovada pela ALERJ mais 

de dois anos depois, em 20.11.2018 (Alerj aprova lei que altera para 30h carga horária dos servidores de 

apoio da SEEDUC. Extra, 20/11/18. Disponível em: https://extra.globo.com/emprego/servidor-

publico/alerj-aprova-lei-que-altera-para-30h-carga-horaria-dos-servidores-de-apoio-da-seeduc-

23247394.html). 

https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/alerj-aprova-lei-que-altera-para-30h-carga-horaria-dos-servidores-de-apoio-da-seeduc-23247394.html
https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/alerj-aprova-lei-que-altera-para-30h-carga-horaria-dos-servidores-de-apoio-da-seeduc-23247394.html
https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/alerj-aprova-lei-que-altera-para-30h-carga-horaria-dos-servidores-de-apoio-da-seeduc-23247394.html
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algo traumático para o estado e relata que contra ela houve uma reação da sociedade 

capixaba, que teria aberto espaço para o governo de Paulo Hartung iniciar um trabalho 

de recuperação da credibilidade do poder público. Segundo ele,  

O governo que nós construímos, a partir disso, quando saturou, 

quando ninguém mais suportava a corrupção e o desmando nas 

instituições públicas, aí a gente iniciou o trabalho de reconstrução 

da ética, da confiança do cidadão nas instituições públicas. E é 

nessa onda maior que vai essa coisa da educação. (ROCHA, 2018: 

11) 

  

Na análise documental, foram coletados mais detalhes sobre a crise mencionada. 

No início dos anos 2000, a Folha de S. Paulo publicou uma matéria para explicar por 

que o Espírito Santo era chamado de “Estado sem lei”55. O jornal apresentou uma 

imbricada relação entre corrupção e violência, com “escândalos de lavagem de dinheiro 

e a virtual ligação de políticos com o narcotráfico e o crime organizado”.  

A Assembleia Legislativa do estado era acusada pelo Ministério Público de 

oferecer “suporte jurídico” a desvio de verbas públicas e de funcionar “como uma 

espécie de governo paralelo, exercendo atribuições do Poder Executivo”. Seu 

presidente, José Carlos Gratz, foi apontado pela CPI do Narcotráfico como um dos 

líderes do crime organizado no Espírito Santo. O  governador que havia gerido o estado 

de 1999 a 2002, José Ignácio Ferreira, sofria diversas acusações de enriquecimento 

ilícito e crimes contra o sistema financeiro, e a polícia e o Ministério Público 

investigavam uma associação que supostamente funcionaria como esquadrão da morte, 

que tinha em seus quadros policiais, advogados, juízes, políticos, empresários, 

funcionários públicos e banqueiros do jogo do bicho56.  

Para fazer frente a essa crise institucional, diferentes entidades da sociedade 

civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Espírito Santo (OAB-ES), 

padres, bispos auxiliares, pastores evangélicos e líderes sindicais se organizaram em 

torno do Fórum Reage Espírito Santo. O assassinato de um advogado que apontava 

supostas irregularidades em licitação na prefeitura de Vitória serviu de estopim para que 

membros do Fórum fizessem um pedido de intervenção federal no estado. Apesar de 

                                                           
55 Entenda a crise no Espírito Santo, chamado de "Estado sem lei". Folha Online, 24/03/2003. Disponível 

em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u71738.shtml. Último acesso em 15.04.2019. 
56 Idem à nota anterior.  

https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u71738.shtml
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esse pedido ter sido negado, o Ministério da Justiça enviou ao Espírito Santo, em julho 

de 2002, uma missão especial de combate ao crime organizado57.   

Nas eleições gerais de 2002, o combate ao crime organizado foi uma bandeira 

comum entre rivais na disputa pelo governo estadual58. Os dois candidatos que 

lideravam as pesquisas de intenção de voto, Paulo Hartung e Max Mauro, eram oposição 

ao então presidente da Assembleia Legislativa59 e apoiavam a missão especial do 

Ministério da Justiça no estado. Mas enquanto Mauro adotava um discurso incisivo 

contra os adversários, e lembrava sua passagem pelo governo (de 1987 a 1991) como 

período em que o estado ficou conhecido por cessar a corrupção e “ter colocado na 

cadeia pessoas envolvidas com o jogo do bicho”, Hartung, que fazia parte do Fórum 

Reage Espírito Santo, tentava se colocar como candidato de coalizão (KRAKOVICS, 

2002).  

A frase de seu coordenador de programas de governo é ilustrativa da postura do 

candidato que viria a se tornar governador em 2003, revelando sua preocupação em agir 

de forma articulada com a sociedade e a Assembleia Legislativa do estado: 

Nós temos insistido na necessidade de buscar amplas adesões para 

poder mudar a atual situação do Estado. Isso não se faz pela força 

da vontade de um homem só. Vai precisar do apoio de outros 

Poderes, de movimentos sociais e da Assembleia. (César Vasquez 

em entrevista à Folha de S. Paulo, em 10.09.2002) 

 

Depois de eleito, Hartung continuou incorporando o discurso de combate à 

corrupção e promoveu o saneamento das contas públicas do estado60. Na Secretaria de 

Educação, foi adotada a política de profissionalização dos servidores e de inovações no 

recrutamento e seleção de diversas categorias profissionais, de modo a “unificar os 

procedimentos de seleção destes profissionais, primando pela publicidade, 

transparência e impessoalidade” (ROCHA, 2012: 117). 

No Espírito Santo, então, a política de seleção de diretores com base em critérios 

técnicos se inseriu em uma agenda governamental e em um movimento político 

legitimado pela sociedade de resgate da confiança nas instituições públicas. Mais do que 

apenas capital político, esse movimento deu a Hartung uma justificativa pública para 

                                                           
57 Agesandro: personagem central na luta contra o crime organizado no ES. Gazeta Online, 28.05.2018. 

Disponível em: https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2018/05/agesandro-personagem-

central-na-luta-contra-o-crime-organizado-no-es-1014133280.html Último acesso em 15.04.2019. 
58 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1009200238.htm  
59 O presidente da Aessembleia, José Carlos Gratz (PFL), era apontado como ex-banqueiro ligado ao jogo 

do bicho e havia sido citado no relatório final de CPI do Narcotráfico (KRAKOVICS, 2002).  
60 Paulo Hartung é reeleito para o governo do ES. Folha de S. Paulo, 02.10.2006. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84490.shtml. Grifamos. 

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2018/05/agesandro-personagem-central-na-luta-contra-o-crime-organizado-no-es-1014133280.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2018/05/agesandro-personagem-central-na-luta-contra-o-crime-organizado-no-es-1014133280.html
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1009200238.htm
https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u84490.shtml
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promover uma reforma geral, voltada a combater a corrupção e práticas clientelistas e 

de patronagem na administração. Essa reforma geral, que durou de 2003 a 2010, parece 

se enquadrar em um movimento de republicanização do governo estadual. 

No Rio de Janeiro, não foram encontrados registros de que um fenômeno 

semelhante tenha acontecido antes da adoção da política de seleção de diretores. No 

entanto, o estado viveu experiência que tem semelhanças com o caso capixaba durante 

uma crise de legitimidade de governantes motivada por denúncias de corrupção que 

atingiram os ex-governadores Sergio Cabral e Anthony Garotinho, além do próprio 

governador Luiz Fernando Pezão. Embora Cabral tivesse “blindado” o Secretário de 

Educação Wilson Risolia, investigações e processos judiciais apontam que casos de 

corrupção permeavam o restante do governo.   

Portanto, uma diferença que parece ter sido chave é que no Rio de Janeiro os 

governadores responsáveis pela reforma na educação não representavam uma 

renovação em meio à crise generalizada no estado, mas estavam no meio da crise. Sergio 

Cabral e Luiz Fernando Pezão eram investigados pela Lava Jato desde 2015 

(RAMALHO, 2015); seis meses depois da supressão da política de seleção de diretores 

pela ALERJ, Cabral foi preso (ROSSI, 2016b) e, quase um ano depois, condenado à 

maior pena que já havia sido aplicada a um político no Brasil, tendo sido considerado 

pelo juiz como “o líder da organização criminosa que se apoderou da administração do 

Estado do Rio de Janeiro”61. 

Sobre a posição de Cabral e Pezão na crise política, um dos entrevistados 

levantou ser curioso que o Ministério Público tivesse posição muito alinhada à do 

sindicato em 2016, durante a greve de professores, ocupações das escolas e crise fiscal 

do estado. Ele interpreta esse alinhamento de posições como devido a um “ódio” comum 

a Cabral, e avalia que enquanto o ex-governador não fosse preso a situação de crise não 

se resolveria.  

A crise que eclodiu contra os governantes que haviam sido responsáveis pela 

reforma educacional no Rio de Janeiro, comparada ao caso do Espírito Santo, chama 

atenção para outra diferença chave, que é a posição das políticas públicas de seleção de 

diretores em meio a agendas mais amplas de reforma do Estado dos governos estaduais. 

No Espírito Santo, a seleção técnica de diretores escolares e de todos os membros do 

sistema público de educação se inseriram na agenda vocalizada por Paulo Hartung de 

                                                           
61 Frase do juiz Marcelo Bretas na sentença que condenou Cabral a 45 anos e 2 meses de prisão (ROSSI, 

2016b).  
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profissionalização e redução da patronagem nas instituições públicas. O governador, 

portanto, não apenas endossava as ações do Secretário de Educação, mas encarnava 

pessoalmente os valores que norteavam as políticas educacionais.  

No Rio de Janeiro, a blindagem oferecida por Cabral a Risolia, a desfaçatez das 

cobranças de deputados por cargos e os desdobramentos da Lava Jato contra Cabral e 

Pezão indicam que as mudanças na educação foram circunscritas, mais próximas a uma 

ilha de profissionalização e inovações na administração pública estadual. Essa 

percepção é reforçada por recente depoimento de Sergio Cabral à Justiça: em 2 de março 

de 2019, o ex-governador disse ter decidido “falar a verdade” e afirmou que o “esquema 

de ‘toma lá dá cá’ era instituído no governo” (GUIMARÃES; LEITÃO; SOARES, 

2019), que ele próprio recebeu mais de R$ 30 milhões ilegalmente e que Pezão recebia 

propina e “mesada” de cerca de R$ 150 mil. Nesse depoimento, ele indicou seus 

secretários de estado que sabiam e que não sabiam do esquema, e apontou Wilson 

Risolia como isento do recebimento de pagamentos ilegais. No Rio de Janeiro, portanto, 

o governador não teve envolvimento pessoal com a política educacional e a reforma 

setorial não fez parte de uma reforma geral ou de um movimento de republicanização, 

como parece ter acontecido no Espírito Santo.  

Diante disso, a coerência da política pública com um movimento político mais 

amplo – ou a reforma educacional ter sido, ou não, parte de uma reforma geral no estado 

–, parecem ter sido fatores decisivos para a diferença quanto à continuidade das políticas 

no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Também pareceu decisiva a posição ocupada 

pelos governadores perante esses movimentos políticos e as crises de representatividade 

(se eles faziam parte da causa das crises ou de sua superação). Que os movimentos 

políticos em questão tivessem características de republicanização, e que as políticas 

públicas de seleção de diretores tivessem como consequência justamente a redução da 

patronagem, também parecem ter sido elementos igualmente importantes para a 

diferença entre os dois casos. 

Esses fatores – o alinhamento das reformas setoriais da educação a reformas 

gerais na administração e a coincidência de políticas de profissionalização com 

movimentos de republicanização dos governos subnacionais – não são destacados como 

particularmente importantes na literatura analisada sobre reformas educacionais sobre o 

Brasil (BRUNS; SCHNEIDER, 2016; BRUNS; HARBAUGH; SCHNEIDER, 2018; 

SOARES, 2018), e as questões levantados na presente pesquisa indicam que eles 

merecem ser considerados em análises futuras.  
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VI. COMPARAÇÃO ANALÍTICA DOS CASOS 

 

A partir da análise de cada uma das variáveis analíticas, pode-se concluir que a 

existência das políticas de seleção de diretores, nos dois estados, está relacionada antes 

de tudo a uma decisão dos governadores de que melhorar a qualidade da educação seria 

uma prioridade de seus governos, a qual parece ter sido influenciada pela possibilidade 

de aferir essa melhoria de maneira objetiva – especialmente por meio do IDEB.  

Além dessa decisão, os dois estados contaram com secretários de educação com 

conhecimento técnico sobre gestão de pessoas, cuja proposta era ter diretores com 

determinadas competências à frente das escolas, de modo a contribuir 

significativamente para elevar a qualidade da educação no estado – isto é, perfil técnico 

dos secretários (SOARES, 2018). Além das motivações técnicas, essas lideranças 

também compartilhavam o posicionamento ideológico de que política partidária e 

educação não deveriam se misturar, e encontraram na seleção técnica de gestores 

escolares uma forma de afastar a política do cotidiano escolar. 

Para idealizar e concretizar as seleções, foram mobilizados conhecimentos 

técnicos aprofundados sobre competências que favorecem a gestão escolar e 

mecanismos adequados para avaliar tais competências nos candidatos (GRINDLE, 

1996), além de pessoas capazes de conduzir os processos administrativos diretamente 

relacionados à operação das seleções – contratação das empresas especializadas, 

abertura dos processos destinados a substituir os diretores escolares e outros.  

As pessoas envolvidas se encaixam no perfil de dirigentes públicos (PACHECO, 

2017), que podem ser interpretados como tecnocratas tomando decisões sobre as 

políticas (GRINDLE, 1996) e como burocracia qualificada (SKOCPOL, 1985). No 

Espírito Santo, o conhecimento técnico provinha essencialmente do pessoal interno da 

Secretaria, que havia sido contratado em grande parte por causa desses conhecimentos. 

No Rio de Janeiro, a expertise técnica vinha da capacidade dos gestores estaduais e do 

Secretário de aprenderem em sua função, buscando estudos e experiências externas à 

Secretaria, e em grande medida da interlocução com parceiros do setor privado e do 

terceiro setor.  

Para a condução dos processos ligados à operação das seleções, foi constituída 

no Rio de Janeiro a Coordenadoria de Recrutamento e Seleção, que promovia as 

seleções de todo o pessoal da SEEDUC-RJ, e no Espírito Santo a Assessoria de Gestão 

Escolar, que ainda hoje concentra os processos de seleção de diretores e outras 
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atividades ligadas ao acompanhamento da gestão das escolas. A construção de unidades 

que concentram conhecimento técnico sobre a política (GRINDLE, 1996), portanto, foi 

observada nos dois casos.  

Os dois estados tiveram no monitoramento dos resultados de aprendizagem – 

tanto por meio do IDEB quanto por avaliações próprias dos Estados (SAERJ e 

PAEBES) – ferramentas importantes para legitimar as ações adotadas e para apontar se 

as políticas públicas estavam produzindo os resultados esperados – além da influência 

sobre a própria decisão de promover reformas educacionais. Nos dois casos, portanto, o 

monitoramento de resultados educacionais parece ter se refletido na capacidade dos 

estados de traçar estratégias de planejamento de médio e longo prazo (GOMIDE; 

PIRES, 2012). 

A contratação de organizações externas às Secretarias para avaliar os candidatos 

a diretor foi apontada pelos dois ex-Secretários como importante para garantir a 

credibilidade das seleções, evitando argumentos de que o governo estaria, com esses 

processos, mascarando nomeações arbitrárias. Para essas contratações, os recursos 

financeiros necessários (SKOCPOL, 1985) foram pequenos quando comparados ao 

orçamento total das Secretarias. 

Para além dessas observações, que reforçam grande parte dos argumentos da 

literatura sobre capacidades estatais e reformas educacionais, vale ressaltar que, nos dois 

casos, não foram encontrados sinais de que a participação da sociedade tenha sido 

relevante para os resultados de existência ou continuidade das políticas públicas. Em 

nenhum deles se fizeram presentes arenas de participação social para discutir os 

modelos de seleção ou as formas de implementação desses modelos, como previam 

Pires e Gomide (2016) e Nogueira (2006). No entanto, isso não pode ser interpretado 

como indicativo de que a participação seja dispensável, indicando tão somente que sua 

influência sobre os casos não aparenta ter se manifestado até o momento.  

As diferenças mais marcantes entre os casos do Rio de Janeiro e Espírito Santo 

surgem nas variáveis de contexto e de relacionamento com atores externos.  

Quanto à conjuntura e a prioridade política dada às reformas, as diferenças entre 

os estados se acentuaram ao longo da concretização das políticas de seleção. As duas 

reformas foram adotadas no início do segundo mandato de governadores reeleitos logo 

no primeiro turno, em momentos de alta popularidade para os governos estaduais, e os 

chefes do Executivo aceitaram enfrentar os conflitos que fossem necessários para 
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implementar as reformas propostas por seus secretários de educação – gastando seu 

capital político (BRUNS; SCHNEIDER, 2016) para isso.  

Depois de quatro anos, os dois mandatos foram substituídos, mas já em contextos 

bastante diferentes. Paulo Hartung deixou o governo do Espírito Santo porque seu 

mandato se encerrou, enquanto Sergio Cabral renunciou nove meses antes do término 

previsto em meio a uma crise de popularidade que se arrastava desde as manifestações 

de junho de 2013. Seu vice, Luiz Fernando Pezão, que conseguiu se manter no cargo 

para o mandato de 2015 a 2018, foi citado em delação premiada da operação Lava Jato 

três meses depois de tomar posse62, e o estado entrou em grave crise fiscal, tendo 

dificuldade em honrar pagamentos a fornecedores e funcionários.  

Além disso, manifestações de cidadãos reivindicando direitos perante o Estado 

ou se opondo a governantes se multiplicaram nos anos de 2015 e 2016. Assim, enquanto 

no Espírito Santo a conjuntura política se manteve relativamente estável no mandato 

que sucedeu a adoção da política de seleção de diretores, no Rio de Janeiro o Poder 

Executivo estadual como um todo foi enfraquecido política e economicamente. 

As diferenças nas estratégias de atuação dos Secretários de Educação e as 

pressões exercidas por grupos de interesse também parecem ter sido relevantes para a 

continuidade ou não das políticas.  

No Espírito Santo, as mudanças nas políticas educacionais foram adotadas de 

forma discreta e gradual, como parte de um esforço de evitar que os atores impactados 

tivessem a percepção de um “choque”. As trocas de diretores escolares foram 

acompanhadas de conversas individuais com seus padrinhos políticos e às vezes eram 

adiadas em função de calendários eleitorais (articulação com atores do sistema político-

representativo – PIRES; GOMIDE, 2016), e a SEDU-ES de Haroldo Rocha se colocava 

à inteira disposição do sindicato de professores para prestar contas de sua atuação e 

construir uma relação de confiança.  

Diferentemente de gerir a oposição do sindicato (BRUNS; SCHNEIDER, 2016), 

então, parece que Haroldo preveniu essa oposição. Vale notar que a menor resistência 

existente no Espírito Santo pode ter relação com o fato de que metade dos professores 

                                                           
62 Desde 2014 no governo, Pezão herdou de Cabral uma das piores crises financeiras da História do Rio. 

O Globo, 29/11/2018. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/desde-2014-no-governo-pezao-

herdou-de-cabral-uma-das-piores-crises-financeiras-da-historia-do-rio-23266602. Último acesso em 

15.04.2019. 

https://oglobo.globo.com/rio/desde-2014-no-governo-pezao-herdou-de-cabral-uma-das-piores-crises-financeiras-da-historia-do-rio-23266602
https://oglobo.globo.com/rio/desde-2014-no-governo-pezao-herdou-de-cabral-uma-das-piores-crises-financeiras-da-historia-do-rio-23266602
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da rede são temporários, o que tende a reduzir seu poder de pressão sobre o poder 

público. 

 No Rio de Janeiro, a reforma educacional foi amplamente anunciada e realizou 

mudanças profundas logo nos primeiros meses, sem que o Secretário dialogasse com os 

atores que perderiam poder com suas medidas. A atuação de Risolia, assim, parece ter 

sido mais tecnocrática do que a de Haroldo Rocha. A reorganização das diretorias 

regionais de educação é um símbolo da maneira como a reforma no Rio de Janeiro foi 

implementada, como uma ruptura com a lógica vigente até então, contrariando 

interesses de muitos atores ao mesmo tempo, sem uma atuação do Secretário para 

amenizar o desconforto desses atores e com uma narrativa pública que causava 

incômodo a um grupo de educadores e especialistas. Mais do que o escopo das reformas 

– que era similar nos dois casos – seu sequenciamento foi um fator decisivo para a 

diferença entre os casos. No Espírito Santo, a reforma pareceu mais próxima ao modelo 

de mudança incremental (LINDBLOM, 1979), enquanto no Rio de Janeiro as mudanças 

foram promovidas como uma ruptura radical com o que existia até então – um “big 

bang” (BRUNS; SCHNEIDER, 2016). 

Vale notar que a variável tempo foi relevante para diferenciar a conduta dos dois 

Secretários. Risolia dava sinais de pressa desde o início de sua gestão, o que é coerente 

com o cenário de instabilidade na política educacional do Rio de Janeiro, enquanto 

Haroldo Rocha afirmava que mudanças na educação devem ser graduais e requerem 

tempo, o que é coerente com o contexto de continuidade política capixaba63. 

Quanto à comunicação, pode-se argumentar que Risolia se comunicou mais 

diretamente com os cidadãos fluminenses, atores que podem exercer controles e 

pressões mais difusos sobre a atuação do Estado, enquanto Haroldo se comunicou mais 

diretamente com os atores do sistema político que tinham poderes mais focalizados de 

interferir sobre as políticas públicas.  

A comunicação pública e disputa pela opinião de cidadãos (SCHNEIDER, 2016; 

BRUNS; HARBAUGH; SCHNEIDER, 2018) pode ter ajudado o ex-Secretário Wilson 

Risolia a concretizar a política de seleção de diretores – isto é, a assegurar que ela não 

sofresse reveses tão grandes que fosse revertida antes mesmo de ser implementada –, 

mas essa comunicação parece não ter contribuído para que a política fosse vista como 

                                                           
63 Enquanto Haroldo Rocha passou oito anos à frente da SEDU-ES, de 2007 a 2011 e de 2015 a 2018, 

Wilson Risolia passou pouco mais de quatro anos como Secretário no Rio de Janeiro e foi o mais longevo 

no cargo desde a década de 1980. 
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algo importante a ponto de ser mantido depois da saída de Risolia. Ademais, pela forma 

como foi feita, parece ter contribuído para uma imagem negativa da reforma perante 

parte da opinião pública.  

A pressão exercida por grupos de interesse merece ser observada com cuidado. 

Nos primeiros quatro anos da implementação das duas reformas educacionais, a 

influência desses grupos sobre a configuração das políticas de seleção de diretores foi 

pequena, mas por motivos aparentemente diversos. No Espírito Santo, não há indícios 

de que esses grupos estivessem tentando reverter as mudanças: não foram encontradas 

manifestações públicas do Sindicato dos professores ou de deputados estaduais contra 

o Secretário responsável pela reforma, nem sinais de pressão exercida 

institucionalmente sobre a Secretaria. Depois que o governo de Paulo Hartung se 

encerrou, os professores chegaram a promover uma greve em 2014 com uma série de 

reivindicações ligadas à carreira e o pedido de que diretores escolares fossem escolhidos 

por eleição, mas ela pareceu um movimento isolado, tendo sido finalizada sem que a 

Secretaria tivesse atendido aos seus pleitos e não tendo voltado a acontecer quando 

Paulo Hartung retornou ao governo, em 2015. 

Já no Rio de Janeiro, o Sindicato manifestava publicamente sua oposição às 

medidas e à figura do Secretário Wilson Risolia desde sua primeira reunião, organizou 

uma greve durante sua gestão e parece ter recorrido a deputados estaduais para assegurar 

seus interesses em face da Secretaria, como apontam projetos de lei propostos por 

deputados sobre o funcionamento das carreiras de profissionais da educação. A 

Assembleia Legislativa realizava sessões da Comissão de Educação para debater as 

mudanças implementadas e exigia esclarecimentos do Secretário sobre substituições de 

diretores e mudanças nas diretorias regionais de educação, além de se substituir ao 

governo estadual aprovando leis inconstitucionais para atender a reivindicações dos 

professores. Esses dois grupos de interesse cruciais em reformas que despolitizem a 

educação – sindicato dos professores e membros do sistema político-representativo 

(BRUNS; SCHNEIDER, 2016) –, portanto, sempre foram mais atuantes no Rio de 

Janeiro.  

Quando a gestão de Risolia se encerrou, e em paralelo à mudança na conjuntura 

política do estado, a atuação desses dois grupos se intensificou e outros atores passaram 

a pressionar a Secretaria de Educação por mudanças: estudantes, Ministério e 

Defensoria Pública. Além disso, o novo Secretário de Educação já não contava com a 
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blindagem política garantida pelo governador anterior, e tampouco tratou a articulação 

com esses grupos como prioridade de sua gestão.  

O Sindicato dos Professores promoveu uma greve maior do que a que havia 

ocorrido em 2013 e estudantes ocuparam mais de 65 escolas estaduais, e, entre diversas 

reivindicações, o pedido de que diretores escolares fossem escolhidos por eleições era 

uma agenda comum. O Ministério Público e a Defensoria passaram a decidir a forma 

como a Secretaria lidaria com a crise das ocupações, contribuindo, na visão de 

funcionários da SEEDUC-RJ, para desacreditar o órgão perante o movimento estudantil.  

A Assembleia Legislativa seguiu atuando como substituta à SEEDUC-RJ na 

tomada de decisões sobre a estrutura do sistema de ensino, negociando pedidos de 

professores em greve, promovendo reuniões com estudantes e, no tocante à política de 

seleção de diretores, sobrepondo-se ao acordo que já havia sido feito entre a Secretaria 

e os estudantes e prevendo a realização de eleições nas escolas em lei.  

Este trabalho não se presta a hierarquizar os fatores analisados por ordem de 

importância ou impacto. Entretanto, um ponto fundamental a destacar é que os fatores 

levantados acima – a conjuntura política vivida pelos estados, as estratégias adotadas 

pelos Secretários e a intensidade das oposições de grupos de interesse – parecem ter 

forte relação com o contexto mais amplo de que, no Espírito Santo, a reforma 

educacional esteve inserida dentro de um processo histórico de republicanização e de 

uma agenda de governo – de profissionalização, gestão e moralização da administração 

pública – que contava com grande respaldo da sociedade, e que no Rio de Janeiro o 

surgimento de uma agenda similar, por meio de investigações federais contra a 

corrupção, se voltou justamente contra os governadores responsáveis pela reforma. Em 

outras palavras, Cabral e Pezão no Rio desempenharam, na crise do Rio de Janeiro, 

papéis semelhantes aos de José Ignácio Ferreira e José Carlos Gratz na crise do Espírito 

Santo de 15 anos antes. 

Esse contexto mais amplo – de inserção ou não da política educacional em uma 

agenda ampla de governo e num processo de republicanização do poder estadual – pode 

ser interpretado como fator originário, em maior ou menor medida, de muitas das 

diferenças entre Rio de Janeiro e Espírito Santo.  

Tomando como referência o fato de que no Espírito Santo Paulo Hartung 

protagonizou um processo de republicanização, observam-se como desdobramentos que 

Hartung não foi alvo de escândalos que desgastassem seu capital político e o Haroldo 

Rocha não precisou de uma blindagem que o isolasse de demandas clientelistas de 
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políticos, já que o próprio governador encarnava o discurso de profissionalização na 

administração pública. Haroldo, como liderança da educação, tampouco foi pressionado 

a concretizar a reforma educacional em tão pouco tempo, e a oposição dos grupos de 

interesse foi mais branda, já que a profissionalização na gestão educacional – e portanto 

a política de seleção de diretores – estava alinhada a um projeto de governo mais amplo 

que contava com o respaldo da sociedade. Também podem ser vistos como 

desdobramentos desse fator “originário” o saneamento das contas públicas do estado, 

devido à gestão mais profissional dos recursos estaduais, e o quadro geral de maior 

estabilidade política.  

Por sua vez, no Rio de Janeiro ocorreu praticamente o inverso. Tomando como 

fator originário a ausência de um projeto amplo de republicanização legitimado pelas 

urnas, podem ser vistos como desdobramentos o fato de que Risolia precisou se isolar 

das pressões políticas externas de maneira artificial, já que nada contribuía para que 

essas pressões fossem amenizadas, e os governadores, que seriam responsáveis por dar 

sustentação política à reforma educacional, foram deslegitimados perante a sociedade 

quando ascendeu um processo com elementos de republicanização. Como decorrência 

de Cabral e Pezão terem sido alvo desse processo, o Ministério Público ocupou uma 

posição contraposta ao Poder Executivo, somando-se aos demais fatores de pressão. 

Aparentemente, nada indicava que os governantes teriam mais estabilidade no poder, o 

que pode ter se refletido na pressa de Cabral em mudar a educação em tão pouco tempo 

– e na adoção da estratégia de big bang por Risolia –, e a ausência de profissionalização 

dos recursos estaduais num plano mais amplo pode ter agravado o cenário de crise fiscal.  

Os elementos que não parecem decorrer de alguma forma desse fator apontado 

como “originário” são a crise econômica mais ampla (que teve como um de seus 

componentes a queda no preço do petróleo e impactou severamente a capacidade 

pagadora do Rio de Janeiro), a crise política nacional (que passou pela intensificação de 

protestos populares e teve como momento mais agudo a destituição da Presidente da 

República), a estratégia de comunicação adotada por Risolia e a maior combatividade 

do sindicato dos professores do Rio de Janeiro.  

Assim, ainda que não seja possível afirmar que determinados fatores são mais 

importantes que outros, a inserção ou não das políticas de seleção de diretores em um 

projeto de governo de republicanização ou profissionalização parece ter tido especial 

relevância para os diferentes desfechos – de continuidade ou descontinuidade – 

observados nos dois casos.  
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Diante das observações feitas até aqui, é interessante destacar as percepções que 

emergem da análise dos casos que são contraintuitivas tendo em vista a literatura usada 

como base neste trabalho. 

A articulação com órgãos de controle – especialmente o Ministério Público – 

não apareceu como relevante no Espírito Santo e, no Rio de Janeiro, há percepções no 

sentido de que isso teria sido positivo para a concretização da política de seleção de 

diretores, possivelmente evitando questionamentos judiciais, mas não suficiente para 

que o órgão ajudasse na manutenção da política de seleção uma vez que estudantes 

ocuparam as escolas e reivindicaram a realização de eleições. Na verdade, o Ministério 

Público parece ter atuado como mais uma das forças a favor do fim da política, mas 

investigações posteriores seriam necessárias para compreender essa questão mais a 

fundo. 

Outra questão que não se esperava encontrar é que o trânsito na administração 

pública – o canal direto e individual de diálogo de Haroldo Rocha com atores que 

podiam oferecer barreiras institucionais às ações da Secretaria de Educação – pareceu 

mais importante para a continuidade das políticas públicas nos casos analisados do que 

a participação social. Esta hipótese estaria alinhada à experiência observada por 

Abrucio, Segatto e Pereira (2016) na construção do regime de colaboração na educação 

pública no Ceará, em que o trânsito do Secretário de Educação com diversos atores do 

sistema educacional foi fundamental para que uma ampla reforma – a maior do país no 

Ensino Fundamental I – fosse iniciada e se consolidasse. 

O peso da conjuntura política, da ALERJ e do sindicato de professores do Rio 

de Janeiro na reversão da política de seleção de diretores também aponta para o valor 

de pesquisas focadas nos fatores externos ao Estado que influenciam a continuidade de 

políticas públicas, e não apenas no papel dos agentes reformadores – lideranças ou 

órgãos do Poder Executivo responsáveis pela idealização e concretização das reformas 

educacionais. Essa perspectiva poderia levar, talvez, a interpretações diferentes da de 

Bruns, Harbaugh e Schneider (2018) sobre os motivos da reversão das reformas feitas 

por Risolia. Na percepção dos autores,  

Uma reforma abrangente na política para professores (...) ajudou a 

puxar o estado do final do ranking nacional da qualidade da educação 

em 2011 para próximo ao topo em 2015. O tecnocrático (não político) 

Secretário de estado Wilson Risolia instituiu essas reformas 

avassaladoras por cima das objeções do principal sindicato de 

professores. Todavia, um sucessor politicamente frágil e 

governador aquiesceram a demandas do sindicato e a políticos 
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clientelistas e reverteram a maior parte das reformas. (Bruns; 

Harbaugh; Schneider, 2018: 11. Tradução livre) 

 

No caso específico da política de seleção de diretores, de acordo com as 

conclusões desta pesquisa, não se trata apenas de o Poder Executivo ter aquiescido a 

demandas dos opositores, mas também de uma decisão dos opositores (os deputados da 

ALERJ) de suplantar as determinações do governo estadual para encerrar a política por 

meio da aprovação de uma lei.  

Finalmente, é importante ressaltar que a reversão da política de seleção de 

diretores no Rio de Janeiro foi resultado de uma conjunção de muitos fatores políticos e 

sociais, conjunção esta que não encontra paralelo no Espírito Santo. Analiticamente, a 

comparação dos casos mostra como é importante incluir mais a variável política na 

análise de reformas de políticas públicas, já que, sem levar em conta esse aspecto, a 

compreensão sobre o que gera processos sustentáveis de reformas fica inevitavelmente 

limitada.  
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa permite tirar conclusões importantes sobre os fatores associados 

ao sucesso e sustentabilidade de políticas potencialmente eficazes de seleção de 

diretores escolares. Para pensar próximos passos a partir dela, é interessante apontar 

suas limitações, que ao mesmo tempo indicam caminhos para pesquisas futuras. 

Como primeira questão, o modelo de análise concentrado sobre as secretarias de 

educação que promoveram as reformas educacionais restringe a determinadas fronteiras 

a compreensão sobre a força política e dinâmicas de atuação dos atores interessados que 

afetaram, ou não, o sucesso e a continuidade das políticas públicas. No caso desta 

pesquisa, analisar quem eram os deputados das Assembleias Legislativas, os líderes 

sindicais e outros atores envolvidos na implementação das reformas, como diretores de 

escolas, professores e estudantes, e compreender quais eram suas agendas, ideologias, 

interesses e motivações, provavelmente permitiria ter percepções mais completas sobre 

os elementos que influenciaram a continuidade das políticas públicas. Em uma das 

entrevistas realizadas neste trabalho, por exemplo, foi apontada no Rio de Janeiro uma 

diferença entre deputados puramente clientelistas, interessados unicamente em cargos 

como fonte de poder, e deputados mais à esquerda, movidos especialmente por ideais e 

pelo apoio às pautas de movimentos sindicais. Identificar e compreender diferenças 

como esta poderia ajudar a dimensionar melhor as pressões sofridas pelas secretarias de 

educação e, eventualmente, apontar com mais nitidez os fatores individualmente mais 

relevantes para os resultados de continuidade ou descontinuidade observados. 

Em segundo lugar, investigações mais profundas sobre as tradições de ocupação 

de cargos públicos nos diferentes contextos estaduais, e sobre os graus de maturidade 

de processos de republicanização vividos (ou não) por eles, poderiam trazer uma 

perspectiva mais abrangente e precisa sobre a facilidade ou dificuldade em implementar 

políticas de seleção duradouras em diferentes estados do Brasil.  

Essas questões são agendas interessantes de pesquisa, assim como 

questionamentos mais específicos levantados ao longo deste trabalho. Dentre eles, o 

papel de órgãos de controle na consolidação de políticas de seleção por critérios 

técnicos, avaliando se e como eles poderiam ser garantidores dessas políticas em 

discussões judiciais e legislativas. Além disso, seria interessante investigar em que 

medida diferenças de escala entre os estados – em termos de tamanho da população e 

da máquina pública – tornam mais difícil operacionalizar estratégias importantes para a 
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continuidade de políticas, como se mostrou o trânsito das lideranças da SEDU-ES com 

deputados, prefeitos e outros atores políticos. 

De maneira transversal, esta pesquisa reforça o argumento teórico de que a 

implementação de políticas públicas é um processo político, e não de mera execução de 

um conjunto de decisões tomadas previamente. Especificamente para o mundo da 

educação, ela endossa a preocupação de Bruns, Harbaugh e Schneider (2018) sobre a 

necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a política envolvida na concretização 

de reformas educacionais. 

Para a prática nas políticas públicas, duas conclusões derivam da presente 

pesquisa, uma de mesopolítica e outra de macropolítica. A primeira aponta para o 

reforço da importância de ter pessoas com conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, 

capacidade de leitura e articulação política entre as lideranças e dirigentes de órgãos 

públicos. Isso pode ter implicações sobre as formas de recrutamento e seleção das 

equipes das próprias secretarias, como foi o caso nas duas secretarias estudadas. Sem 

base técnica, a política corre o risco de ser inócua; sem política, argumentos técnicos 

tendem a ficar restritos ao plano teórico. 

No nível macro, percebeu-se que a liderança política maior, seu projeto mais 

amplo de reforma e o impacto desses dois aspectos no sistema político estadual foram 

fatores decisivos para os desdobramentos das duas reformas. Desse modo, além de 

politizar no nível meso a análise da política pública, é fundamental entender o 

macrocontexto político que dá sustentabilidade às reformas e mudanças.  

Portanto, como aprendizado, pode-se dizer que um bom caminho analítico para 

entender políticas públicas é combinar uma visão mais detalhada da relação entre 

política e burocracia com uma concepção mais ampla da ideia de reforma, incluindo 

nela não só aspectos do setor em questão – no presente caso, a educação – mas o sentido 

que os atores políticos dão a ela dentro de um projeto maior de mudança do Estado. Nos 

casos estudados, lidar com o patrimonialismo e a republicanização no nível estadual 

eram questões estruturais por trás da alteração no modelo de seleção dos diretores.  
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