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RESUMO 

Este trabalho tem como principal objetivo de estudo as questões 

contemporâneas sobre educação e ensino à luz das dissertações de mestrado 

apresentadas à Escola Brasileira de Administração Pública. O tema educação 

vem sendo, ultimamente, uma das principais estratégias de formuladores de 

políticas públicas, visto o "gargalo educacional" em que se encontra o Brasil 

para seu crescimento. Constatada a relevância do tema na atualidade, 

iniciamos o trabalho situando as questões da educação em contexto histórico 

no qual diferentes forças políticas se confrontam, configurando um duelo de 

diretrizes educacionais. A partir deste contexto histórico, apresentamos as 

questões contemporâneas sobre educação. Finalmente, na última parte deste 

trabalho, analisamos as propostas apresentadas sobre educação, verificando a 

eficácia de implementação e o tipo de abordagem realizada pelos autores. 



ABSTRACT 

This study aims at identifying the most relevant issues existing in 

educational and teaching subjects as they have feen defined in master theses 

presented at the Brazilian School of Public and Business Administration 

(EBAPE). Educational subjects have been apponited as of increasing relevance 

in the field of policy-making processes. By considering this fact, this study 

attempts at historically contexctualizing educational policies in Brazil. Brazilian 

context shows how political antagonic forces has strongly influenced education 

and teaching. The most significative issues are described as well as proposals 

to improve educational efforts toward increasing teaching quality. 
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APRESENTAÇÃO 

A história da educação no Brasil é rica em projetos, teses e propostas 

com a pretensão de solucionar os males do nosso sistema educacional. Cada 

uma dessas propostas apresenta características peculiares e são configuradas 

em contexto histórico identificado com a sua própria existência. Assim, a 

realidade social, política e econômica do país e, com certeza, também o 

cenário internacional influenciaram na confecção desses diferentes projetos e 

teses para educação brasileira. 

Nesse sentido é que procuramos pesquisar e analisar as questões 

contemporâneas sobre educação e ensino à luz das dissertações de mestrado 

apresentadas nos últimos doze anos na Escola Brasileira de Administração 

Pública. 

Este trabalho esta dividido em três partes. Na primeira, iremos traçar 

pequeno histórico dos embates no campo educacional. Acreditamos que este 

histórico nos ajudará a compreender melhor a situação desse mesmo embate 

nos dias atuais e, assim, localizar as questões educacionais e de gestão 

presentes nas teses de mestrado pesquisadas. 

A segunda parte tratará das questões contemporâneas propriamente 

ditas, em que consistem, qual o contexto de sua formulação e a que se 

destinam. 

Na terceira e última parte, utilizaremos as considerações anteriores 

como instrumento de análise das propostas apresentadas. Para tanto, 



inicialmente focalizaremos os contextos históricos, dando ênfase ao que se 

refere a proposta apresentada e, posteriormente, analisaremos a forma como 

se desenvolveu tal proposta. 
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I - INTRODUÇÃO 

o mundo está passando por mudanças a velocidade nunca antes 

experimentada. Todos os segmentos da sociedade estão procurando meios 

para se adaptar a nova ordem de fluidez e incerteza. E o sistema de ensino 

não pode constituir exceção. 

Os novos paradigmas impostos pela tecnologia vêm questionando todo 

o conhecimento e certezas dantes vistas como verdadeiras. Em princípio, os 

níveis de liberdade de pensamento e ação nunca estiveram tão altos no mundo 

ocidental. Nesse contexto, qualquer sistema de ensino baseado em 

imutabilidade e simplificação de fatos e atos está fadado ao desuso, por este 

motivo necessitamos encontrar a forma mais eficaz de ensinar e aprender. 

Criar um verdadeiro ciclo virtuoso em busca de conhecimento é necessário, 

pois s6 um sistema de ensino democrático e respeitoso aos limites individuais, 

poderá atender às necessidades básicas de uma sociedade que quer e precisa 

aprender. 

O estudo desenvolvido pesquisou trabalhos publicados nestes últimos 

doze anos, no campo da administração e gestão educacional, e nos propícia 

visão bastante significativa de como estamos respondendo aos desafios a 

serem enfrentados na nova realidade e quais são os principais problemas que 

devemos resolver, para conseguirmos atingir novo patamar de ensino no 

Brasil. 
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Assim, a questão básica a ser respondida pode ser enunciada: As 

propostas contemporâneas sobre educação e ensino, conforme recomendadas 

por pesquisadores com elas preocupados, poderão contribuir para o 

aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro? 

1 - FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O problema central deste estudo consistiu, portanto, em identificar quais 

as questões mais polêmicas em educação e ensino no país, na suposição de 

que definindo-as e identificando-lhes propostas de solução. 

2 - OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo Final 

Nessa forma, este trabalho visa identificar as principais questões 

contemporâneas referentes à educação e ao ensino à luz de pesquisas 

recentes em dissertações de mestrado em administração ou gestão 

educacional, no período de 1990 a 2002. 
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2.2 - Objetivo Intennediário 

• Que confluências existem entre educação e gestão e como evolveram 

no tempo? 

• Que fatores organizacionais funcionam como facilitadores ou inibidores 

da gestão educacional? 

• Qual a aplicabilidade dos instrumentos de gestão empresarial na 

administração escolar? 

3 - DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Dentre as diversas questões em discussão no meio acadêmico, 

abordaremos apenas as apresentadas nos últimos doze anos em recentes 

dissertações de mestrado em administração ou gestão educacional, aprovados 

na Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) que tenham focalizado 

temas de administração ou gestão educacional. 

4 - RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A relevância do trabalho é justificada pela motivação pessoal e 

profissional do autor, já que preocupa-se em buscar explicações mais 
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concretas para disfunções existentes no funcionamento do sistema educacional 

que se refletem indubitavelmente na qualidade do ensino. 

A importância da pesquisa e da reflexão por ela produzida apresenta-se 

inquestionável, pois, ao se discutir as questões contemporâneas à educação e 

ao ensino, consegue-se identificar falhas na gestão educacional, tentando-se 

propor mudanças concretas à melhoria da qualidade do ensino, questão 

fundamental para acadêmicos e profissionais. 

Em virtude de sua natureza, objetivo e delimitação, o trabalho pode 

assumir importância acentuada para o aperfeiçoamento do programa de pós

graduação stricto-sensu da EBAPE/FGV. 

5 - METODOLOGIA 

Este item tem como objetivo descrever a metodologia a ser utilizada no 

estudo, definindo o tipo de pesquisa, o universo e a amostra, os meios de 

coleta e o tratamento dos dados. 

5.1 - Tipo de Pesquisa 

Segundo taxonomia proposta por Vergara (1997), essa pesquisa é 

classificada como: 
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5.1.1 - Quanto aos Fins 

Descritiva, pois visa descrever as questões contemporâneas referentes 

à educação e ao ensino. 

Explicativa, pois visa esclarecer de que forma estas questões podem 

contribuir para mudanças no sistema educacional e de ensino. 

5.1.2 - Quanto aos Meios 

Bibliográfica, pois são consultadas dissertações de mestrado em 

administração ou gestão educacional, no período de 1990 a 2002. 

Telematizada, pois a Internet foi utilizada em busca de material 

disponível em sites diversos relacionados ao tema. 

5.2 - Universo 

o universo desta pesquisa foi configurado pelo conjunto de dissertações 

de mestrado em administração ou gestão educacional, produzidas na EBAPE. 
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5.3 - Amostra 

Como amostra, foram selecionadas dissertações de mestrado no 

período de 1990 a 2002, segundo critério de acessibilidade aos textos. 

5.4 - Coleta de Dados 

Os dados foram coletados nas dissertações que integraram a amostra. 

Ademais, realizou-se pesquisa bibliográfica, a fim de obter publicações e 

trabalhos que abordassem questões contemporâneas referentes à educação e 

ao ensino e a pesquisa telematizada, utilizando recursos disponíveis na 

Internet, que tomassem possível o acesso a "homepages" e "web sites" que 

pudessem complementar a pesquisa bibliográfica. 

5.5 - Limitações do Método 

Uma importante limitação do método utilizado está no tratamento dos 

dados obtidos, tendo em vista que apesar de todo o embasamento teórico que 

possa ser adquirido pelo pesquisador, questões subjetivas como sua 

capacidade de percepção, interpretação e estruturação dos dados implicarão 

limitações pessoais. Tais limitações poderão interferir na análise dos dados 

obtidos nas pesquisas bibliográficas e telematizada. 
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11 - DEFININDO TEMAS EDUCACIONAIS SOB IMPACTO DO CONTEXTO 

NACIONAL 

A história da educação brasileira nos mostra como a situação 

econômica, as ideologias políticas e os debates relativos a estes dois temas 

interferiram na construção da política educacional em cada momento. Se 

capturarmos um instante de nossa história, como numa fotografia, poderemos 

remeter aquela realidade momentânea a um determinado contexto político e 

social, viabilizando a recordação dos debates que a envolveram e as soluções 

que acarretaram. A partir das dissertações pesquisadas, podemos visualizar 

que as disputas políticas e as visões educacionais sempre se mostraram 

entrelaçadas. 

No início dos anos 80, o debate político e educacional foi fortemente 

incrementado pelos movimentos da sociedade civil. No campo educacional, 

foram marcos a criação da Associação Nacional de Educação (ANDE), o 

Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES) e a Associação Nacional 

de Pós-Graduação em Educação (ANPEd), entidades que, a partir de 1980, 

passaram a realizar as Conferências Brasileiras de Educação. Estas se 

caracterizaram pelo caráter democrático e participativo e por grande 

preocupação com o significado social e político da educação, em busca de 

saídas para os diversos problemas da área, tanto em nível teórico como em 

relação a práticas políticas efetivas. 

Outro movimento significativo desse periodo foi o realizado pelas 

entidades classistas, de professores e trabalhadores do campo educacional. 
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Na luta por melhores condições salariais, e de trabalho, boa parte 

dessas entidades contemplava as discussões acerca dos aspectos político e 

social da educação. 

Essas mobilizações criaram clima bastante propicio aos debates sobre 

novos caminhos para a sociedade brasileira, com participação significativa de 

todos os que participaram de movimentos ligados a sociedade civil. Ao mesmo 

tempo, os grupos ligados às elites também se organizaram para garantir o 

controle da sociedade política e a hegemonia da sociedade civil. Foi com esta 

disputa que se deu o processo constituinte, iniciado em 1987. 

Com a proximidade da eleição dos deputados e senadores que iriam 

integrar a Assembléia Nacional Constituinte, os movimentos sociais ampliaram 

os debates, buscando formular propostas que atendessem às demandas dos 

diversos segmentos da sociedade. Na esfera educacional não foi diferente. A 

IV Conferência Nacional de Educação, realizada em setembro de 1986, foi um 

dos principais fóruns de discussão sobre o processo que se iniciaria no ano 

seguinte. Neste fórum, foi redigida a Carta de Goiânia que, depois de efetuar 

análise crítica da política educacional, propõe 21 princípios a serem incluídos 

na constituição que seria formulada. Dentre esses princípios, estavam a 

destinação de recursos públicos exclusivamente para escolas mantidas pelos 

governos da União, dos Estados e dos Municípios. Além desse, aparece, 

posteriormente, importante princípio, que diz respeito à questão da autonomia 

da escola: a garantia, pelo Estado, de formas democráticas de participação, 

além do controle social das obrigações estatais, como educação pública, 

gratuita e de boa qualidade em todos os níveis de ensino. 
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Posteriormente, foi realizado o Fórum Nacional da Educação na 

Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito, que reuniu outras 

entidades além daquelas que participaram da IV Conferência Nacional de 

Educação. Entre estas, estavam entidades sindicais, de pesquisadores e 

intelectuais que acrescentaram pontos à Carta de Goiânia, na opinião de 

Cunha, a plataforma mais avançada até então formulada no país (1995, p.433). 

O documento apresentava ainda forte preocupação com a gestão democrática 

dos recursos públicos destinados aos estabelecimentos de ensino. Em vários 

artigos, aparecem determinações para criação de conselhos que reunissem 

pais, alunos e funcionários, além de entidades de classe trabalhadora e ligadas 

ao movimento científico, para controlar recursos. 

O capítulo da educação na Constituição Brasileira representou o que foi 

a carta magna como um todo, com avanços no sentido de atender às 

reivindicações dos movimentos sociais. Este processo refletiu também o 

momento pelo qual passava a sociedade brasileira, pois avanços só foram 

pOSSíveis devido ao intenso clima de mobilização da sociedade civil. 

Ainda sobre a Constituição, é importante ressaltar a tendência que ficou 

clara no texto: o fortalecimento do poder local, mais especificamente dos 

municípios, por meio de ênfase na descentralização administrativa. Junto com 

essa tendência, houve fortalecimento também do discurso que incentivava a 

participação da população no controle dos serviços prestados pelo Estado. 

Essa tendência não ocorreu por acaso, principalmente no campo educacional, 

onde, a participação da população na gestão escolar era uma reivindicação dos 

movimentos sociais ligados à área. 
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Neste momento, final da década de 80 e início de 90, percebe-se que as 

dissertações apresentadas tinham um viés para os estudos da gestão pública, 

analisando os impactos e elaborando propostas para melhorar a administração 

e a eficiência do ensino público. Nota-se que estas dissertações representam 

verdadeiro retrato das discussões reinantes na sociedade e demonstram uma 

sintonia imperceptível quando analisadas separadamente. O corpo das 

dissertações apresentadas entre 1990 e 1995 demonstram que existe forte 

ligação entre os temas discutidos na sociedade e os trabalhos científicos 

apresentados, logo deles, pode-se perceber alguma tendência a reforçar e 

legitimar as dissertações das correntes dominantes em determinado momento, 

porém apresentando falhas nas mesmas, que poderiam ser corrigidas sem 

invalidar a proposta como um todo. Temas como Gestão de Universidade 

Pública, Fatores Políticos Condicionantes a Criação e Desenvolvimento de 

Universidades Públicas, Avaliação de Programas Educacionais, são abordados 

até a exaustão. 

Nos anos 90, profunda reestruturação da sociedade internacional foi 

posta em curso, tanto nas diretrizes impostas pelo estado, quanto pelo 

consenso que tomou conta da sociedade civil. Ocorreram redução da 

intervenção estatal na economia e diminuição dos investimentos em programas 

de proteção social. O estado retirava-se de várias atividades economicas 

passando seu controle para a iniciativa privada, e restringindo-se a ser apenas 

o regulador de atividades que antes eram consideradas estratégicas para as 

nações. Procurava-se, então, fortalecer a iniciativa privada e o mercado, 

aumentar a taxa de lucros das empresas para que estas pudessem investir 

BIBLIOTECA MÁRIO HENRIQUE SI;v~ONSEN 
- fUNDAÇÃO GETU~IO V/\HGAS -
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mais, tudo isso baseado na idéia de que é o mercado quem garante o 

crescimento econômico. 

O Brasil, no início dos anos 90, começa a sofrer a influência do 

pensamento dominante no mundo. Como ocorreu em outros países, o Estado 

brasileiro passou a ser mais intensamente criticado. Assim como no resto do 

mundo, as idéias liberais foram ganhando espaço político no controle do 

Estado e conquistando a hegemonia da sociedade civil, apoiada fortemente em 

campanhas que acusavam o poder público de ser ineficiente e defendiam a 

privatização do maior número possível de áreas de atuação. 

Nessa proposta, o papel do Estado é o de formular políticas que 

garantam a integração do sistema educacional e controlar-lhe o 

desenvolvimento, dando maior autonomia aos agentes responsáveis por sua 

implementação. Sua maior função é avaliar, incentivar e gerar políticas a longo 

e médio prazos, rompendo com o modelo baseado na autoridade 

administrativa, na benevolência quanto a provisão de recursos e na gestão 

pública. Nessa política, a educação, a capacitação e a pesquisa devem 

funcionar de forma integrada e sistêmica entre si e com a sociedade e o setor 

produtivo. Os recursos devem ser destinados de acordo com a demanda social 

e segundo o princípio que garanta mais recurso para as áreas onde existem 

mais necessidade. Dessa forma, o Estado funciona de forma a compensar as 

desigualdades sociais fortalecendo, assim, sua própria dominação. Quanto ao 

financiamento, o estado deve abandonar o modelo que lhe faz assumir 

exclusivamente os gastos com as atividades de educação, de capacitação e de 

pesquisa e desenvolvimento. Portanto, deve buscar cada vez mais fontes 
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alternativas de financiamento, aumentando a participação de recursos do setor 

privado. 

Deve ser realizada uma reforma institucional que valorize a 

descentralização e a integração dos sistemas educacional. A descentralização 

deve priorizar a autonomia das unidades que compõem o sistema, garantindo

lhes maior flexibilidade e maior capacidade de acompanhar rapidamente 

mudanças no contexto. Cada unidade, então, deve ter liberdade de iniciativa 

para elaborar seu projeto pedagógico, criando uma identidade própria, que é 

um dos fatores que mais se associam ao êxito educacional. 

A esse processo de descentralização e autonomia deve se somar uma 

coordenação de todo o sistema que impeça um grande desnivelamento entre 

as unidades. Para isso, o Estado deve se valer de normas mínimas e eficazes 

que não burocratizem o sistema e garantam uma certa homogeneidade. 

As dissertações apresentadas após 1995 trazem temas como: O 

impacto da Tecnologia da Informação, Arquitetura Organizacional (Autonomia), 

Ensino a Distância, Sistemas de Controladoria e Modelo de Gestão Particular, 

demonstrando mais uma vez que os trabalhos científicos caminham em 

paralelo com temas dominantes no cenário social, refletindo e embasando as 

teorias dominantes, fazendo com que haja um crescimento do sentido de 

legalidade da proposta, apontando falhas para correção. 
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111- EDUCAÇÃO E GESTÃO 

As convergências entre educação e gestão aparecem apontadas na 

literatura e, dentre as dissertações, nos trabalhos de Cardoso (2001), Igarasi 

(2001) e Marinot (2001). 

Essas convergências envolvem questões importantíssimas: 

GESTÃO PÚBLICA 

Identificar a evolução das políticas públicas educacionais no Brasil, deixa 

evidente as dificuldades de sua implementação no seu nível de orçamento e 

ação. Levantar, as características das instituições de ensino pública e sua 

forma de gestão são balizadores de como são conduzidas estas instituições e 

os impactos que as mesmas geram na sociedade, conforme citado por 

Cauduro (1990), Castillo (1993) e Neto (1993). 

1 - POLíTICAS PÚBLICAS/SOCIAIS 

As políticas publicas de educação são vistas como um curso de ação 

pretendido, que traduzem uma alternativa selecionada a ser adotada para 

sanar necessidades. 

A política pública, de sua postulação a ação, percorre um caminho que 

pode ser analisado em níveis (Vianna, 1982, p.33-34.). Tem sua origem na 
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dependência de interações de diferentes segmentos da organização 

governamental, englobando grupos de interesse, onde há negociações 

políticas, inclusive de cunho internacional, conciliações de objetivos e critérios 

de decisão. A Política surge, assim, como um "outpuf' da organização 

governamental. 

A análise de políticas públicas se baseia em conjunto de ações 

concatenadas e desempenhadas por diferentes "policymakers" em diversos 

estágios de processo decisório, o que permite que se estabeleçam cinco níveis 

hierárquicos neste processo, a saber (Vianna, 1982, p.34): 

a) regras de ações que valem para toda a organização de governo - as 

Missões - estão definidas na legislação maior da sociedade, na 

constituição do país, nos decretos-lei ou nos regulamentos internos; 

b) enunciados qualitativos que resultam os objetivos, os resultados 

desejados pela organização; 

c) promoção dos objetivos nos diferentes níveis de unidades através das 

grandes linhas de ação; 

d) viabilização das políticas com o estabelecimento das estratégias; 

e) definição de programas, orçamentos e ações. 

Qualquer Política Pública pode ser situada em um dos cinco níveis, tanto 

pode ser vista como uma cadeia de decisões que se inicia com as missões e 

vai até a alocação de recursos e implementação da mesma. 
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Nas políticas de educação, o Estado tem que assumir papel de 

planejador de ações, visando garantir aos cidadãos as condições de educação 

garantidas a ele, na constituição, como direito. Na constituição brasileira 

promulgada em Out./88 - art. 205 estabelece "educação como direito de todos 

e dever do Estado e da família. 

À medida que as instituições de ensino desenvolvem práticas com 

reflexos econômicos, políticos e sociais significativos, tomam-se "aparelhos de 

sistema produtivo, passando a ser mais do que braços ideológicos do Estado." 

(Luz, 1986, p.56). Portanto, as políticas Públicas do trajeto que vai do nível de 

missão até o nível de orçamento e ações podem sofrer interrupções e mesmo 

alterações, resultando em um produto final distinto das intenções expressas na 

missão inicial. No trajeto da missão a ação das políticas, fatores externos 

relevantes inter-relação de forças interferem no resultado. Por isso, estes 

fatores devem ser conhecidos e monitorados quando da implementação destas 

políticas. 

Concebe-se educação como instrumento e produto (Schraiber, 1989, 

p.47), como instrumento na medida em que poderá alterar padrões econômicos 

e sociais, e como produto na medida em que fica condicionada aos padrões de 

produção existentes. 
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2 - LIMITAÇÕES POLíTICAS 

o que sempre chama a atenção são as distâncias que vão da teoria à 

prática, a distância que vai da política como proposta como missão, à prática 

desta política como programa, orçamento, ação. 

A não identificação dos fatores ambientais relevantes nos seus aspectos 

culturais, sociais, econômicos, políticos, com o respectivo estudo de suas 

variáveis e índices, pode deixar de fora aspectos importantes no estudo desta 

constatação. Aspectos que, adequadamente trabalhados, poderiam viabilizar 

com maior agilidade esta passagem do teórico ao prático, uma vez que 

mostram com mais clareza as potencialidades e vulnerabilidades do ambiente 

onde se deseja que ocorram as mudanças. 

Estas limitações podem ser identificadas e situadas: nos instrumentos de 

implementação das políticas, nas instituições; na máquina governamental e no 

contexto da população alvo das políticas. 

Nas instituições implementadoras das políticas existem limitações 

quanto à definição das tarefas, frente à reconceituação de necessidades e a 

crítica das práticas implementadas. 

O comportamento das pessoas, seja na universidade ou em outros 

serviços públicos, transparece aspectos culturais, morais e políticos que devem 

ser considerados. Os docentes, profissionais que atuam na área de formação, 

têm enfrentado dificuldades para maior dedicação às atividades didáticas, não 

tendo claro seu papel no processo de reformulação do sistema, o que contribui 
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para que se porte mais para manutenção do que para transformação do atual 

sistema. 

Quanto à estrutura, observa-se: a desintegração dos órgãos formadores 

de pessoal e prestadores de serviços; a desintegração inclusive intra

institucional. 

No que diz respeito ao processo governamental, observam-se: jogos de 

interesse que fazem parte do processo democrático, dando vantagem aos 

grupos mais organizados e poderosos em um contexto políticcreconômico

social de grandes diferenças - concorrência desleal que legitima a intervenção 

racional do estado; falta de definição e manutenção de recursos financeiros 

para os programas em andamento com ampliação de fontes - os recursos 

financeiros basicamente são dependentes da contribuição dos trabalhadores; 

burocratização excessiva que afasta a população da cena política, 

despolitizando o processo; fragilidade das medidas reformadoras em curso e a 

ineficácia do setor público, comprometendo todo o processo de implementação; 

reorganização das forças contra-reforma interesses corporativos 

empresariais e institucionais afetados - coincidentes com a perda de espaço 

na coalizão governante. 

As dificuldades relacionadas a população alvo das política: a falta do 

"caráter associativo", a participação da comunidade como instrumento de 

acompanhamento e avaliação das políticas quase inexistentes nos serviços 

mais estruturados. 

As políticas de educação, de sua missão à ação, abrem-se em um leque 

de estratégias, programas, orçamentos e ações nas diversas instituições 
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implementadoras. Instituições que apresentam peculiaridades, merecendo 

estudo com identificação de fatores ambientais relevantes para sua atuação e 

adaptações adequadas em um processo contínuo de acompanhamento e 

avaliações. 

A reconceituação das necessidades e a crítica das práticas dificilmente 

acontecerão sem o conhecimento analítico da realidade local e regional de 

cada instituição implementadora das políticas, para o confronto com a prática e 

estabelecimento do grau de adequação das mesmas. 

3 - ENFOQUE ORGANIZACIONAL 

Toda organização é fruto de necessidades ambientais, portanto, 

necessita manter uma relação dinâmica com o ambiente, que é mutante, para 

garantir além da sobrevivência o seu desenvolvimento. 

"Na medida em que se modificam as condições ambientais, 
altera-se não só a possibilidade de alcance dos objetivos e 
resultados desejáveis, como também o que é desejável. Daí a 
necessidade de se desenvolverem alternativas ou ações 
potenciais, que direcionem e possibilitem o redirecionamento 
constante dos objetivos e dos caminhos da organização" (Motta, 
1989, p.11) 
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4-ANÁLlSE DOS FATORES DE MAIOR RELEVÂNCIA 

O grupo gerencial percebe fatores ambientais predominantemente do 

ambiente interno da organização. Preocupados com os problemas internos, 

dispensam pouca atenção aos fatores ambientais relevantes do ambiente 

externo, principalmente os colocados próximos à organização. Esta conduta 

mostra a organização com sensibilidade diminuída à mudanças do meio 

externo; 

Quando criado as instituições de ensino apresentavam-se interagindo 

com as necessidades dos cursos da área e de seu corpo docente. Sendo 

solicitado para um novo papel, com maior interação com o meio ambiente local 

e regional, tem apresentado dificuldades e resistência; 

Sua relação externa com o estado decorre de sua dependência 

econômica (MEC) com a comunidade que o sustenta, através do estado, existe 

uma débil interação, uma vez que este recebe os serviços prestados como 

"benesse" e também não assume responsabilidade no acompanhamento, 

controle e avaliação do desempenho da organização. As instituições de ensino, 

consequentemente, não conta com o apoio da comunidade para justas 

reivindicações junto ao Estado. As forças se encontram diluídas e 

desencontradas; 

À medida que se avança na prospecção, do presente para o futuro, os 

fatores ambientais situados no meio externo ganham proeminência, mostrando 

que a organização necessita projetar-se para fora, estando atenta aos dados 
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de monitoração que não possui, mas, uma vez que possuísse, conferiram-Ihe 

sensibilidade para reações mais adequadas. 

O âmbito de atuação é determinado por fatores tais como: necessidades 

locais, recursos existentes (materiais, técnicos e humanos) e capacidade 

institucional (política, cultural, técnica e administrativa) 

O docente dispõe de escasso tempo para discussão e reflexão sobre 

suas funções e as habilidades necessárias. 

A multiplicidade de fatores ambientais que dizem respeito ao 

desempenho da organização, e a complexidade de suas inter-relações exigem 

o uso adequado de modelos e métodos em estudo de caso, visualizando linhas 

fundamentais e, a partir destas, traçando passos estratégicos que racionalizem 

o destino. 

Está-se sugerindo a montagem de um aparato sensorial, importante 

componente da capacidade de adaptação de uma organização às mudanças 

ambientais que mais fortemente, dizem-lhe respeito. 

A necessidade de uma monitoria ambiental no que toca à educação, do 

fator regime de governo e prioridades é de grande relevância para que se 

possam usar mais adequadamente oportunidades surgidas e tomar os devidos 

cuidados com as ameaças que afloram. Estabelecer estratégias embasadas na 

dinâmica da avaliação contínua de oportunidades e ameaças de âmbito local, 

regional, federal e internacional necessita de estrutura dinâmica e flexível. As 

organizações de ensino devem construir modelos próprios, calcados na sua 

realidade, embasados em atividades chaves, buscando pontos fortes e fracos, 
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potencialidades e vulnerabilidades e ameaças, procurando anteceder-se ao 

futuro, para não ser surpreendido por ele. 

Para demonstrar tais afirmações veremos que a implementação do 

ensino universitário foi extremamente influenciado por estes parâmetros. 

5 - A GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

Abordar a gestão universitária nos dará oportunidade de verificarmos 

fatos que caracterizam os verdadeiros limitadores das instituições de ensino 

pública, conforme citado pelas dissertações de Melo (2002), Nicolini (2000), 

Andrade (1995) e Neto (1993). 

5.1 - Histórico da Universidade Brasileira (aspecto cultural da educação) 

A primeira universidade brasileira foi criada no Rio de Janeiro, em 1920, 

através do Dec. 13.343 de 07/09/1920, após trinta tentativas neste sentido 

(Cunha, 1980, p.189). Em 1931, houve a reforma Francisco Campos e uma 

Reorganização do Ensino Superior, daí surgindo o estatuto das Universidades 

- Dec. 19851/31. Embora o artigo primeiro da reforma constasse a pesquisa 

como um dos objetivos da universidade, os realmente perseguidos desde seu 

início são os ligados à formação profissional, uma vez que não havia tradição 

para pesquisa. 
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Nos anos 40/50 é formado um sistema de universidades federais, que 

obedeciam a um modelo definido em Lei e que, ainda, consagrava o divórcio 

ensino-pesquisa. A partir da década de 50, o ritmo de desenvolvimento do país 

é acelerado e, já se vê bastante difundida entre cientistas e, portanto, a 

pesquisa e o ensino deveriam estar mais voltados aos problemas econômicos 

e sociais da realidade brasileira. 

Em 1968, é criado um grupo de trabalho (GT) encarregado de estudar as 

medidas a serem tomadas pelo Estado, para resolver os problemas da 

universidade - a reforma universitária, o que evidentemente implicaria discutir a 

questão da pesquisa na Universidade. 

Apreciando o relatório do GT, fica evidenciado que este defende uma 

"Universidade atuante e crítica" e afirma ser "essencial sua organicidade 

estrutural". Na prática, porém o que prevalece é uma visão atomizada e 

instrumentalista dos problemas e soluções, ficando, assim, as universidades 

ainda marcadamente como agência de ensino (Favero, 1977, p.53): 

"Se, de um lado, as medidas de longo prazo visavam a fortalecer 
a capacidade interna de pesquisa e aumentar a massa de 
recursos humanos de alto nível, por outro, era reconhecida a 
necessidade urgente de satisfazer a demanda tecnológica que o 
modelo de desenvolvimento acelerado tomava cada vez maior. 
Evidentemente, o imperativo desenvolvimentista de curto prazo 
era mais forte. A industrialização da economia em benefício do 
capital multinacional, que caracterizavam a política econômica, 
conformavam uma demanda tecnológica, cuja satisfação 
supunha, independente da nacionalidade da empresa, o acesso 
no exterior" (Dagnino, 1985, p.139). 
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A criação de um vínculo real entre o setor produtivo e a Universidade 

não se efetivou, de fato. Aquele não aprendeu a ver nesta, e nem mesmo nos 

institutos de pesquisa, parceiros confiáveis. As estatais, embora se pudesse 

esperar delas um comportamento diferente, optaram pela importação de 

tecnologia ou por trilhar caminhos próprios de desenvolvimento de tecnologia 

independente da Universidade (Dagnino, 1985, p.145). 

Em 1977 começa a redução de recursos para a pesquisa universitária. 

Fica claro que as razões da diminuição de recursos para pesquisa universitária 

não são meramente conjunturais. Suas causas estão relacionadas à forma 

como vem ocorrendo o desenvolvimento da economia brasileira e ao tipo de 

participação do estado, que em relação à formulação e implementação da 

política científica e tecnologia explícita e implícita, continua a desempenhar um 

papel determinante, mesmo que sejam modificadas as prioridades e apareçam 

novos agentes (Dagnino, 1985, p.145). 

5.2 - Fatores Políticos Condicionantes da Criação e Desenvolvimento de 

Universidades 

Percebe-se que no Brasil, não houve clima para se imprimir nas 

universidades, um comprometimento com os problemas concretos da nação. 

"Há vários defeitos continuando a prendê-Ia a um estado de inferioridade que a 

toma incapaz de preencher a finalidade a que se destina" (Coutinho, 1977, 

p.32). 
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Não tem havido esforço em prol de facilitar e estimular o 

desenvolvimento e aprimoramento das pessoas; de melhorar a qualidade de 

suas vidas e suas relações consigo mesmas, com os outros, e com o mundo 

físico onde vivem. Não tem sido promovidas situações onde a criatividade, 

espírito crítico, auto-conhecimento e outros aspectos como esses possam ser 

estimulados. A insistência tem sido sempre em repassar volume de 

conhecimentos que, a cada dia, se toma maior, como se fosse uma "receita de 

bolo", ao invés de desenvolver a capacidade de entendimento e análise desses 

conhecimentos. 

Os limites da autonomia da universidade brasileira, tem condicionado até 

mesmo sua forma de produção. A universidade tem insistido na oferta de uma 

formação profissional simplesmente voltada para o ajuste dos problemas 

palpáveis da sociedade, negando-se ao seu papel fundamental de fórum de 

reflexos e mudanças sociais no aspecto da formação profissional. Sua 

contribuição deverá propiciar condições capazes de desenvolver o pensamento 

crítico em relação a essa própria formação profissional, o que significa criar o 

hábito de pensar criticamente, formando uma consciência ampla do ambiente 

circundante e não apenas de sua profissão. 

A universidade brasileira tem cultivado como função principal a 

transmissão do saber, ao invés de se estabelecer como uma sede de críticas 

do saber. Sua desvinculação com a comunidade fragiliza a cada dia a busca de 

suas finalidades, o que a toma um organismo decorativo dentro da sociedade. 

Essa realidade gerou a impossibilidade e a inadequação política do 

fortalecimento da universidade no Brasil. Não há no poder um esforço de 
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valorização do desenvolvimento cultural, e todas as estratégias fortalecem a 

dependência ao Estado, inexistindo uma demanda econômica para a pesquisa 

científica e para a qualificação pessoal. 

Como exemplo, podemos citar a concepção da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) que tem suas raízes pautadas na inércia social, o que se 

percebe através dos valores e padrões vigentes na sociedade na qual está 

inserida. Esta passividade da sociedade em relação às formas de criação da 

instituição reflete-se de maneira explícita na criação de todas as entidades 

públicas, mais especificamente, deixando patente a força das determinantes do 

Estado. 

A UNIR emerge em um estado que passa por um processo de 

organização político-institucional, existindo espaço para inovações 

potencialmente realizáveis. Porém, na realidade constata-se a construção de 

uma universidade com os mesmos condicionamentos das demais, o que 

contribui para limitação do seu próprio processo de desenvolvimento. 

No discurso de um dos seus fundadores, percebe-se com clareza o 

atrelamento da UNIR ao Estado: 

"A Universidade Federal de Rondônia foi criada a partir da 
expectativa de criação do estado de Rondônia, com a chegada 
do Governador Jorge Teixeira no território e sua grande 
vinculação com presidente João Batista Figueiredo" (Pereira, 
Moura Sinedi. Democracia Perdida - Documentário sobre a 
UNIR). 

Entende-se por isso que a criação da UNIR é reflexo de uma cultura de 

ligações e interesses políticos alienígenos às reais necessidades da sociedade. 
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Do ponto de vista social, a universidade teria que surgir de forma orgânica e 

interativa, refletindo a realidade que a circunda. 

Desta universidade emergente, o que se pode esperar é a formação de 

recursos humanos em condições de introjetar padrões culturais, científicos e 

tecnológicos voltados para o ajustamento e não direcionados para responder à 

problemática, dando rumo a transformação social. 

Qualquer proposta para a universidade é uma prospecção que passa 

pela definição do papel que este estado venha desempenhar, ou seja, suas 

políticas de desenvolvimento. 

Entende-se por formação no caso de Rondônia: 

a) Abertura da fronteira agrícola através de um processo migratório intra e 

inter-estadual intensivo; 

b) O surgimento de novos municípios que modificam o perfil sócio

econômico da regiões urbanas e rurais; 

c) Elites políticas e sociais não consolidadas, cujas bases estão à mercê 

dos fluxos migratórios; 

d) Uma política de desenvolvimento que se centraliza em tomo da BR-364, 

em falta de definições mais gerais; 

e) Processo burocrático em instalação com grande carência de quadros 

técnicos, desde a capital até o interior; 

f) Centralização do poder político em indivíduos, com relações de mando 

informais, desconhecimento da máquina pública com a formação das 
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câmaras através de eleições, dentro de um clima de inadaptação ao 

regime democrático. 

5.3 - Relações de Poder 

o fato de trabalhar ou estudar na UNIR, que concede status por ser a 

única universidade do estado, faz o indivíduo aceitar e renunciar ao que ele é 

para se tomar parte integrante da estrutura hierárquica. Pelo que percebe-se, 

os indivíduos reduzem-se ao papel de um executante dócil, fazendo 

simplesmente o que lhes mandam sem o mínimo de questionamento. O mais 

interessante é que se sentem livres e verdadeiros participantes nas decisões 

da UNIR. "Por isso dizemos que participação sem auto-sustentação é farsa". 

(Demo, 1984, p.6). 

Há portanto uma dominação sobre os indivíduos ao nível inconsciente, 

dominação tanto mais forte se ela é correlativa a uma dissolução da instância 

crítica, ao constatar-se que "enquanto a educação científica prepara o sujeito 

para romper o imposto, duvidar do adquirido, ele se acha envolvido pela 

educação ideológica numa circularidade de evidências práticas, onde a sua 

própria linguagem não cessa de reportá-lo adequadamente à linguagem 

comum e as práticas cotidianas" (Ansart, 1978, p.211). 

Em 1984, foi elaborado um estudo a nível de estado nortear o 

crescimento da UNIR. Neste documento, intitulado "Plano Institucional", a 

interiorização foi concebida como necessária para respaldar o desenvolvimento 
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da região, alertando que, para isso, seria importante uma estratégia gradual e 

cautelosa. Recomendava-se que a interiorização não poderia se dar em 

detrimento do Campus Central, devendo começar pelas áreas em que a UNIR 

possuísses maior proficiência acadêmica. 

Observa-se na prática que, a idéia do documento acima explicitado é 

substituída por determinantes de ordem político-partidária, visando a obtenção 

de votos em detrimento da qualidade do ensino superior no estado. 

A Universidade, neste esquema transforma-se em uma entidade que, 

além de reprodutora da ideologia do estado é também instrumento utilizado 

pelos políticos mais influentes para a perpetuação de suas forças no interior do 

estado. 

Desprovida de forças norteadoras para processo de transformação 

social, a universidade é conduzida unilateralmente para manter a sustentação 

desses políticos, o que significa atribuir à educação uma função instrumental 

da vontade onipotente de uma classe dominadora. 

5.4 - A Decisão na Universidade 

A universidade é uma instituição muito diferente das demais existentes 

em qualquer outro meio. Uma estrutura, uma concepção polemica e um espaço 

onde se nutrem todas as correntes de pensamento cultural contemporâneo. 

Desde sua fundação, se afirma, que a instituição poderia estar 

discutindo e participando da resolução dos problemas sociais do país, porém 
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isto não é possível, tem sido afastada de seus objetivos e seus fins, sendo 

levada paulatinamente para um centro de discussões político-partidárias, onde 

os partidos políticos instalaram seus centros de operações, negando assim sua 

opção pela reflexão, para qual havia sido fundada. 

As universidades estão destinadas a ocupar espaços muito importantes 

e decisivos no futuro das nações, para isso devem corrigir seus erros, superar 

suas deficiências, encontrar consenso no livre jogo das idéias e apontar a 

solução do problema, tanto na universidade, como na sociedade. 

5.5 - Referentes a Organização e Governo das Universidades 

Não somente a carência da Universidade em sua essência conceitual 

faz esta instituição se encontrar em crise. É também a existência de uma 

péssima estrutura administrativa que vem a ser um dos produtos de uma má 

entendida "democracia interna" o único critério errôneo na formação e 

execução do processo decisório. 

A burocracia não acompanha as mudanças introduzidas na Universidade 

como entidade geradora e receptora das revoluções científicas. Uma docência, 

com generosas exceções, que faz algum tempo considera esta entidade, como 

refúgio do obsoletismo, circunstância que prejudica a sua existência. 

É precisamente esta instituição, que em sua própria definição deveria 

refletir, se encontra em uma crise a sua péssima organização e deficiente 

administração, obedecem a interesses de grupos políticos-partidários que 
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hegemonizam O controle burocrático, e por tanto se desenvolve um contexto 

"viciado" onde não existe uma vinculação efetiva para aproveitar eficazmente 

os recursos humanos, se duplicam desnecessariamente esforços, se desviam 

recursos que poderiam servir para cumprir efetivamente as funções primordiais 

da Universidade, para as que foram realmente criadas. 

Por sua parte a docência reclama da "autonomia de sua faculdade", 

definem "seu discurso de saber" sem poder lidar com o principio da autonomia. 

As diferentes formas de organização em sua maioria, foram "importadas" 

através de cópias fieis provenientes de outros países e como tal pertencem a 

outras realidades. Assim foram criados os departamentos acadêmicos e os 

institutos. Nas Universidades não se discute estes critérios, mas existe a 

preocupação sobre o poder e o controle do poder, não com o objetivo de 

melhoria e sim para manipular em função dos interesses grupais, para orientar 

um corporativismo. 

Por outro lado, as autoridades universitárias se elegem em uns casos 

através de "colegiados profissionais" e em outros por eleições universais com 

participação de professores e alunos. No primeiro caso, as eleições resultam 

de acordos políticos-partidários, este critério se sobrepõe ao acadêmico. Se a 

eleição de uma autoridade provem de um ato político: Suas decisões também 

deverão ser políticas? 
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5.6 - Como se Produz a Influencia Política no Processo Decisório da 

Universidade? 

A interferência no processo decisório na universidade se manifesta de 

diferentes formas. Em alguns casos, diferentes fatores influenciam a toma de 

decisão (Leitão, 1991, p.51) e em outros é somente o fator político que 

determina a decisão da autoridade universitária. Se pode ver das seguintes 

circunstâncias: 

a) Quem quer influenciar a autoridade deve ter capacidade de articulação 

com pessoas e instituições; 

b) Os grupos as pessoas buscam uma recompensa; 

c) Outros grupos e pessoas buscam o interesse coletivo; 

d) Pessoas que buscam influenciar através do conhecimento da legislação 

pertinente; 

e) Para influenciar é necessário conhecer o assunto; 

f) Em qualquer caso, para ter influencia em níveis de decisão, se deve poder 

manifestar sua experiência da pessoa, por tanto é mais equilibrado 

apresentar suas opiniões; 

g) Por outro lado, a capacidade de argumentação que deve ter a pessoa que 

assessora o representante de uma organização pode ser uma base para 

a inclusão de suas idéias no momento de tomada de decisão; 
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h) Se pode influenciar através do relacionamento afetivo, a sensibilidade, a 

intuição, a competência profissional, prestígio profissional, motivação, 

valores e outros fatores que o decisor toma para poder decidir. 

Por seus antecedentes históricos, a universidade busca através do 

tempo seu próprio caminho e por meio das teorias, sua própria definição. 

Sendo desde sua origem uma instituição sumamente complexa, 

merecendo o apelido de "anarquia organizada" porque sua própria natureza a 

faz um centro de debate onde a ciência e a filosofia, paradoxalmente não 

resolvem os problemas próprios destas instituições, encarregadas de resolver 

os problemas dos homens e da sociedade. 

A universidade, declarando sua autonomia não determina seu processo 

decisório. A tomada de decisão, por tanto, está influenciada por diferentes 

aspectos desde a perspectiva racional, burocrática, colegial e anárquico, como 

nas decisões baseadas em critérios político-partidário e a corrente que 

hegemoniza este aspecto também é poder da instituição. 

A decisão político-partidária tem sua origem nas eleições das 

autoridades universitárias, por tanto disposições legais se ignoram para dar 

passo ao corporativismo, causando mal estar e desmoralização no conjunto da 

comunidade universitária e a desconfiança em toda a sociedade. 

A decisão baseada na teoria da seleção alternativa correta, é 

fundamental para a marcha da maquina administrativa, para tal deverá 

encontrar o administrador, uma política geral para implantar através de um 

sistema coerente que reflita a responsabilidade da autoridade respeitando o 
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formalismo em vias de lograr o bem estar da comunidade universitária assim 

como da sociedade que a rodeia. 

As decisões colegiadas são as mais importantes, pois ao mesmo tempo 

deve existir delegação de autoridade para descentralizar e desconcentrar as 

decisões a ser mais efetivas para o trabalho institucional, e mais, a teoria das 

decisões ensina que este processo é como tal a coluna vertebral da instituição. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem uma legislação antiga, ao 

ser modificado dará lastro para um caminho normal da entidade. Por exemplo, 

será necessário dar forma a eleição das autoridades, pois hoje não é a mais 

conveniente e se presta a manipulações e jogos de interesse, devido a inclusão 

de candidaturas em um lista tríplice para posteriormente ser selecionado pelo 

governo a chapa que melhor lhe convier. 

Objetivos e metas propostas não podem ser cumpridas por causa deste 

sistema, também, a Universidade não pode cumprir com a comunidade, porque 

não consegue resolver o seu próprio problema. 

Os grupos políticos que participam na "vida ativa da Universidade", 

muitos deles radicais, sem opção pela tolerância, defendem a idéia que, a 

existência destes confrontos são importantes para a Universidade, e na maioria 

dos casos não é assim. 
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5.7 - O Desafio da Pesquisa na Universidade como Questão do Estudo 

A administração universitária representa, para o campo da administração 

pública brasileira, antigo desafio, principalmente no que se refere às 

Instituições de Ensino Superior. Para concretização de metas de suas 

atividades fins de ensino-pesquisa-extensão, tais instituições se apoiam nas 

atividades meio. Entretanto, vários estudiosos, entre os quais Giannotti 

(Gianotti, 1986) denunciam um processo de inversão de valores entre as 

atividades meio, excessivamente fortalecidas, e as atividades fins, que 

apresentam medíocres resultados, face às demandas do país. 

Com base nos postulados do Ministério da Educação em relação à 

integração ensino-pesquisa, fica claro que a ciência, e mais especificamente, a 

ciência básica, teria que ser gerada principalmente dentro do sistema 

universitário. Tal circunstância resultaria em aperfeiçoamento contínuo dos 

programas de ensino e também forneceria à atividade científica um ambiente 

propício à pesquisa e à descoberta de novos talentos (Schwartzman, 1981, 

p.S8). 

Por seu turno, a comunidade científica dessas instituições aponta 

algumas variáveis organizacionais intervenientes para o alcance de suas 

funções fins. Vê, por exemplo, na autonomia universitária um dos requisitos 

fundamentais para a realização de seu potencial de criatividade, para 

dinamizarem e aperfeiçoarem suas formas de pleno desenvolvimento. 

Estudiosos da área constatam que, "quanto maior for o número de decisões 



45 

tomadas fora da universidade e impostas a ela, menor será seu estímulo para 

criar" e buscar alto padrão de qualidade (Dallari, 1985, p.7). 

5.8 - Fatores Condicionantes da Pesquisa na Universidade 

Segundo Lida (Lida, 1984, p.13-25), para uma busca da eficácia e 

significado social em relação às atividades de ciência e tecnologia nas 

universidades, não seria suficiente o aumento de recursos. Necessitar-se-íam 

ainda, de mudanças, tanto a nível interno quanto externo. O mesmo autor se 

reporta a alguns fatores que prejudicam o avanço da pesquisa na 

Universidade: 

a) Infra-estrutura deficiente para apoiar a pesquisa, afetando, 

consequentemente, a qualidade do ensino; 

b) Baixo envolvimento dos alunos, principalmente os de graduação em 

atividades de pesquisas; 

c) Baixo retomo dos investimentos efetuados em recursos para pesquisa; 

d) Desperdício e ineficiência no uso de equipamentos r ociosidade de 

alguns setores; 

e) Qualificação dos recursos humanos destinados à pesquisa, nem sempre 

voltada às áreas mais carente; 

f) Influência de modismos na oferta de bolsas e auxilios, não considerando 

demandas reais; 
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g) Pesquisadores treinados à custa de grandes investimentos e absorvidos 

em atividade burocráticas; 

h) Falta de treinamento de alunos em situação de pesquisa experimental e 

de campo, com possibilidades: de descobertas, do desenvolvimento do 

espírito científico, da criatividade e de tomada de decisões; 

i) Imobilismo dos diversos segmentos universitários em relação à 

necessidade de pesquisa; 

j) Dificuldade de claro entendimento sobre a natureza distinta entre ciência 

e tecnologia, o que tem motivado grandes frustrações e dificuldades no 

relacionamento Universidade X Empresa; 

k) Frágil relacionamento pesquisa-extensão, resultante em dificuldades 

para se colocar à disposição da comunidade os resultados da pesquisa 

e do ensino; 

I) Estrutura institucional inadequada para implantar atividades de pesquisa, 

principalmente interinstitucional; 

m) Pouca valorizada a figura dos coordenadores de pesquisa; 

n) Quase ausência de núcleos interdisciplinares de pesquisa, com 

atividades de pesquisa interdepartamental; 

o) Necessidade de estudos de legislação que favoreça a pesquisa 

universitária em seu relacionamento com o sistema tecnológico -

produtivo; 

p) Deficiência na atuação de agência de fomento. 
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5.9 - Estrutura Organizacional da Universidade 

No entanto, na vida acadêmica, em geral e no Brasil em particular, 

encontra-se o crescimento do fenômeno burocratizante nas instituições de 

ensino superior, o que resulta em nova contradição, pois os requisitos 

necessários à instituição universitária não condizem com os oferecidos pela 

burocracia. 

Mattos apresenta um quadro síntese, que, vem ao encontro da 

afirmação anterior (Mattos, 1985, p.37). 

a) A política de "rédeas curtas" para o ensino superior, mantido sempre 

próximo e dependente - sobretudo nas universidades federais 

autárquicas (UFA's), pelo controle de cargos de seus dirigentes, 

nomeados e demissíveis ad nutum - mesmo nos períodos em que não 

ocorrem, evidenciam uma atitude receosa em relação à Universidade; 

b) A assemelhação das UFAs ao regime das repartições do Serviço Público 

Federal, mantida a tendência à federalização, realizando-se, naquelas 

instituições a formação de burocracias do tipo tradicional; 

c) A administração por decreto e de postura atributiva, evoluindo para o 

dirigismo e detalhismo normativo, através do Conselho Federal de 

Educação e outros órgãos, algo correlato à centralização dos mais 

diversos aspectos do processo decisório; 

d) A regimentação uniforme (a padronização é pressuposto do controle) 

das estruturas decisórias internas das UFAs. Aí, uma organização 

vertical do poder influi na redução dos centros decisórios, em seu 
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distanciamento em relação às bases organizacionais e vinculação aos 

órgãos governamentais; 

e) A ascensão, de forma autônoma, da atividade normativa dos órgãos 

federais controladores de meios, em nome da austeridade, racionalidade 

e eficiência administrativa, e seu alheamento em relação aos órgãos 

formuladores de atividades-afim das universidades; 

f) O controle repressivo, de natureza sócio-política, por motivos 

estratégicos, no período anterior à República e no posterior a 1964, 

sobretudo enquanto gerados em um clima propício à expansão - no 

relacionamento Governo - UFAs - das outras características acima 

enumeradas". 

Não obstante, destaca o autor, que os valores burocráticos não derivam, 

apenas do ambiente externo, resultam, também, das lutas pelo poder nas 

Instituições de Ensino Superior, da mentalidade formalista e ritualísta sobre a 

forma de organizar as coisas em geral, de coações naturais, que condicionam 

e confrontam padrões de comportamento burocratizantes. Os valores 

burocráticos têm também relação direta com centralismo das decisões que 

impõem seus próprios valores, em detrimento dos princípios da autonomia, por 

expressiva parcela da comunidade universitária que, em nome de idéias 

democratizantes, postulam a uniformidade de currículos, programas, títulos, 

diplomas, carreiras, salários, prerrogativas, dando margem a que a burocracia 

estatal intervenha (Oliveira, 1985, p.124). 
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5.10 - Os Grandes Desafios do Gerenciamento da Pesquisa 

Foram detectados, pela pesquisadora Teresa Bezerra (Bezerra, 1992, 

p.49), como os principais desafios para o gerenciamento da pesquisa na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), os seguintes aspectos: faltam 

recursos internos, há pouca articulação entre Ensino-Pesquisa-Extensão da 

Universidade com a comunidade e insuficiente divulgação de resultados de 

pesquisas efetuadas: 

a) A maior incidência de opiniões indica como fator mais inibidor, a 

"Insuficiência de Recursos Internos destinados à pesquisa". 

b) Reforçando esta opção majoritária, o fator menos facilitador, a "Existência 

de Recursos Internos para Financiamento de Projetos de Pesquisa". 

c) Completando a lógica assumida pelos respondentes, a sugestão 

apontada como aquela que mais pode contribuir para aperfeiçoar a 

pesquisa na Universidade Federal Fluminense (UFF), foi a de "Maior 

Volume de Recursos Destinados a Pesquisa". 

Esta primeira condição de possuir e gerenciar recursos internos em 

função da pesquisa não exclui a importância do relacionamento da 

universidade com o meio-ambiente, fomentador de recursos e de demandas 

que diminizam a produção de novos conhecimentos e compromissos sociais. 

Identifica-se, porém, como forças positivas existentes para enfrentar 

estes grandes desafios em relação à pesquisa na UFF, os seguintes fatores: 
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"Ampliação do percentual de professores em dedicação exclusiva" e a 

"Existência de programas de bolsas de iniciação científica". Trata-se de 

medidas diretamente relacionadas com a "Mobilização de Qualidade", uma 

estratégia adotada pela PROPP-UFF. 

Não foi apontado como fator inibidor a baixa remuneração dos docentes 

da Universidade. Pode-se perguntar se um profissional com as características 

exigidas para a função de tal porte satisfaz-se com este tipo de remuneração? 

Identificou-se que a função pesquisa universitária no contexto das 

diretrizes de política Nacional de Ciência e Tecnologia ainda não conquistou 

uma posição adequada como seria de esperar. 

No processo das reformas de ensino, sobretudo no nível superior, a 

pesquisa universitária continua preterida face à ênfase profissionalizante dada 

ao ensino, com uma "visão atomizada e instrumentária dos problemas e 

soluções". 

6 - O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Discorrer sobre o processo de formação de administradores públicos 

demonstra o quanto o sistema educacional pode contribuir para a formação 

ética e profissional, neste caso iremos demonstrar como uma construção 

didático - pedagógica pode criar novos paradigmas de eficiência e eficácia. 

Conforme citado por Andrade (1995). 
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A crise do setor público é interpretada como conseqüência desagradável 

do excessivo intervencionismo estatal e do modelo de substituição de 

importações implantado a partir de 1930. 

Preparar o administrador Público (privado) ainda com mais seriedade, 

criticando os atuais currículos dos cursos de administração das principais 

universidades públicas e privadas, tendo em vista reavaliá-Io para os novos 

tempos de modernidade e para preparar o gestor para uma competente 

diagnose das causas verdadeiras da deteriorização dos serviços prestados 

pelo setor público. 

Quanto a essa questão da crise do setor público, parece existir um 

consenso de que o estado cresceu demais, intervindo em áreas muito além de 

sua competência, tendo a sua expansão máxima durante os governos militares, 

principalmente durante o governo de Ernesto Geisel. 

Coube ao estado brasileiro interferir em áreas empresariais que não 

poderiam ser desenvolvidas, à época, pelo fraco setor privado, na tentativa de 

contrabalançar o imenso poder dos oligopólios multinacionais. A ilimitada 

expansão do setor estatal levou-o à insolvência, por excesso de endividamento 

externo e interno, exaurindo-se, junto com a ditadura militar, o seu poder de 

intervenção. Essa perspectiva desorganizou, na mesma velocidade da entropia 

estatal, as expectativas de formação de bons gestores de administração 

pública, já que a condução da máquina estatal quase sempre fora realizada por 

critérios não técnicos e não profissionais. 
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o historiador José Murilo de Carvalho, relembra um dos melhores textos 

de sociologia política de Joaquim Nabuco para qualificar a "burocracia" como o 

"império de todos": 

" ... a escravidão, ao fechar alternativas econômicas para grande 
parte da população livre, fazia com que o funcionalismo público 
se tornasse a vocação de todos. Daí o número excessivo de 
funcionários que com seus magros vencimentos se tornavam 
os servos da gleba do governo, vivendo em terras do Estado, 
numa dependência que só aos mais fortes não quebraria o 
caráter" (Carvalho, 1980, p.111) 

A história do Brasil pode ser caracterizada pela evolução histórica de um 

estado intervencionista. Conforme resume Gileno Fernandes Marcelino, 

Portugal manteve o Brasil sob severa vigilância mercantilista, em razão de 

acordos celebrados com a Inglaterra, não cabendo permissão para instalar 

indústrias até a data da Independência. Com o império e a República Velha, 

passou a existir I ivre-comércio , sem proteção à industria nascente, o que 

manteve o paíS essencialmente agrícola até o advento da Revolução de 30, 

com suas modificações no setor produtivo. (Marcelino, 1989, p. 14) 

Mesmo assim, o estado não deixou de ser paternalista, cercando as 

iniciativas empresariais e as atividades econômicas dentro de estreitos 

parâmetros. Com a Revolução de 1930, deixou o Estado de ser meramente 

policial para tornar-se estado administrativo, conforme o conceito celebrado por 

Dwight Waldo. Segundo assegura Gileno Fernandes Marcelino, a 

recomposição do Estado Brasileiro, no que tange as áreas econômicas e 

social, foi a intenção principal de Getúlio Vargas. (ibid) 
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As proposições de reformulação da "praxis" do ensino superior no Brasil 

- sugeridas pelos estudiosos no assunto - devem refletir o diagnóstico do que 

se tem vivenciado, e passa pelas seguintes reflexões: 

a) Devolver, às Instituições de Ensino Superior (IES), seus objetivos sociais. 

As IES precisam urgentemente, retomar o seu papel de principal agente 

de mudança social. A pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico 

e a transmissão dos conhecimentos à sociedade - através da gestão das 

várias instituições públicas elou privadas (ministérios, empresas públicas, 

empresas privadas, escolas em todos os graus, prefeituras, hospitais, 

clubes, igrejas) -devem ser os objetivos maiores de sua existência. 

b) Os institutos, centros e empresa de pesquisa precisam estar integrados 

ao sistema educacional universitário. 

c) Integrar o ensino superior brasileiro à memória cientifica e tecnologica do 

mundo. 

d) Transmudar os programas de ensino, oferecendo lógica e otimização do 

tempo e dos recursos pedagógicos. 

e) A reciclagem dos professores deve ser um programa da própria instituição 

de ensino superior. 

f) Transmutar o produto da escola: "aluno instruído assume o lugar de 

"aluno diplomado". 

g) Ao ensino superior caberá satisfazer a demanda de profissionais de nível 

superior. 



54 

o sistema de ensino, por sua vez, utilizando os "containers do saber", 

repete, à exaustão o mesmo currículo de matérias para os cursos, 

aparentemente díspares, em termos de objetivo sociais. 

As instituições de ensino superior fazem convergir, para o mercado de 

trabalho, um número excessivo de profissionais, com pouca perspectiva de 

emprego e baixo nível de conhecimentos científicos. 

7 - AUTONOMIA 

A modelagem organizacional na realidade constitui expressão que nada 

mais significa do que demonstrar que em toda organização o trabalho tem de 

ser dividido, as atribuições têm de ser definidas, a gestão de recursos humanos 

tem de estar presente e, principalmente objetivos têm de ser atingidos e 

resultados obtidos, como requer o processo de planejamento e demais técnicas 

administrativas. 

Como exemplo, podemos citar a estrutura organizacional da Secretária 

Municipal de Educação - RJ (SME/RJ), até 1993, que era densa, gigantesca e 

centralizada. Toda política educacional era elaborada e operacionalizada no 

órgão central e todo o processo decisório estava concentrado no executivo 

principal, procedimento característico dos modelos burocráticos, cuja cultura 

predominante entende que a sabedoria informação encontram-se no topo da 

pirâmide hierárquica. 
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Os processos administrativos e gerenciais eram domésticos, 

condicionados por pressões políticas externas e temporais e muitas ações 

implementadas sem considerar o que já se havia construído. Como 

conseqüência tais processos não refletiam as reais demandas do sistema de 

ensino. 

A descentralização e a conseqüente flexibilização constituem um marco 

na tentativa de suplantação do antigo modelo burocrático a fim de permitir a 

implementação de modelo mais gerencial e orgânico visando dar respostas 

mais ágeis ao complexo e mutável ambiente educacional, conforme sugerem 

os estudos realizados por Burns e Stalker (Burns, 1961). Segundo estes 

autores formas burocráticas ( organizações mecanicistas) são bem sucedidas 

em ambientes estáveis e com pouquíssimas variações, porém estas formas 

tem dificuldades de se adaptar a mudanças. 

Para tentar consolidar a descentralização do processo decisório e 

promover a gestão participativa, foram criados vários conselhos municipais: o 

Conselho Municipal de Educação que é presidido pela secretária Municipal de 

Educação; o Conselho Municipal do FUNDEF; o Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar; o Conselho Escola-Comunidade; e os Conselhos 

Gerenciais (Conselho de Dirigentes e os Conselhos de Diretores). 

Foi incentivada a atuação organizada das lideranças estudantis nas 

questões relacionadas à educação e à cidadania ampliando ainda mais a 

gestão participativa. 
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Essa configuração de gestão participativa objetiva que a comunidade 

passa exercer controle sobre a ação do Estado através da influência nos 

conselhos e no processo decisório dos burocratas. 

O modelo da SMElRJ, ao permitir o processo decisório através dos 

conselhos e admitir que um diretor de escola seja eleito pela comunidade, 

coloca o burocrata sob permanente avaliação da sociedade. 

Outra proposta implementada no Governo do Estado do Rio de Janeiro 

entre 1995 e 1998, tem como fundamentação o pensamento liberal e as 

diretrizes do Governo Federal e dos organismos internacionais. Assim, 

apresenta nos documentos elaborados pela Secretária de Educação 

pressupostos semelhantes aos do Banco Mundial e da CEPAL. Os dois 

documentos expostos apresentam a mesma tendência ao economocismo e 

preocupação com o mercado. 

A autonomia implementada termina por apresentar, as mesmas 

características que fundamentam as propostas educacionais defendidas pelos 

liberais. Nesse sentido, está demasiadamente relacionada com a verba que as 

escolas recebem. As assembléias, a eleição dos representantes da 

comunidade escolar, as reuniões ligadas à autonomia giram em tomo das 

discussões sobre onde irá ser gasto o dinheiro e sobre fiscalização destes 

gastos. Além desse aspecto, os mecanismos utilizados para o projeto chegar 

às escolas restringiu-se a procedimentos burocráticos. Faltou discussão, 

debate e mobilização da sociedade civil organizada. O governo, ao formular 

seu projeto, não procurou levar a discussão ao Sindicato dos Profissionais da 
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Educação no Estado, o SEPE, nem às associações de moradores e outros 

movimentos organizados da sociedade civil. 

O resultado foi a inexistência de uma autonomia pedagógica e a 

reduzida participação da comunidade escolar, permanecendo a identificação da 

autonomia apenas com o recebimento de recursos financeiros. Para a escola, 

restou o papel de gestora do dinheiro, fazendo com que a autonomia perdesse 

todo o seu caráter político em detrimento do sentido administrativo. 

Ainda assim, percebemos o potencial que a autonomia pode ter, pois 

mesmo estando inserida numa proposta que levou à sua burocratização, ela 

possibilitou uma abertura da escola para a participação da comunidade. 

Através da utilização de mecanismos de participação direta, como as 

assembléias, junto com mecanismos de representação. O controle de gastos 

pela comunidade pode ser uma forma de garantir a utilização dos recursos a 

utilização dos recursos públicos de acordo com os interesses da maioria da 

população. 

Tudo isso depende da concepção na qual se insere o projeto de 

autonomia da escola. O motivo é que a autonomia é um instrumento e não um 

fim em si mesmo, ou uma "técnica milagrosa". Se inserida numa proposta onde 

ela tenha um caráter estritamente técnico, a tendência é que o seu 

desenvolvimento seja burocrático. Já numa proposta onde a democratização se 

restrinja ao interior do espaço escolar, ela não estará contribuindo para a 

transformação da realidade. Por outro lado, participação de uma proposta na 

qual o seu sentido político seja valorizado, ela pode contribuir para o debate, a 

discussão e o crescimento político da comunidade escolar. Desta forma, a 
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escola estará interagindo com a sociedade de uma forma dialética, contribuindo 

para a sua própria melhoria e, ao mesmo tempo, da educação, da realidade da 

comunidade e da sociedade como um todo. 

Outro exemplo da procura por respostas da dita "autonomia" escolar foi 

tentada pela prefeitura de Maringá que considerou a situação encontrada, 

embora fosse bastante favorável, estava sujeita a deteriorar-se, mas poderia 

ser melhorada "se afastados os malefícios originados na macrogestão pública" 

(Escola Cooperativa. Ensino público e gratuito com microgestão privada, p.1). 

Chega, então, a algumas premissas sobre gestão do ensino público, que se 

alicerçam na concepção "neo-liberal" enfatizada no país naquele momento. A 

partir de premissas básicas, que enfatizam a questão gerencial, a Prefeitura de 

Maringá inicia, em 1991, a implementação das escolas cooperativas, ou a 

microgestão privada" da rede municipal de ensino. 

Por ser um programa inovador que pretende mudanças na gestão do 

sistema educacional, cuja concepção está relacionada à opção político

partidária do prefeito municipal, a escola participativa toma-se bastante 

polêmica. 

É missão dos administradores públicos avaliar a relevância dos 

programas implementados, principalmente se este têm um caráter social ou 

correspondente a um dos papéis básicos do Estado, como é a Educação. 

Assim, procura-se avaliar as escolas cooperativas, apesar de seu pouco tempo 

de existência e da sua descontinuidade. 

A excessiva concentração do poder político e econômico na esfera 

federal tem causado desajustes estruturais graves, tais como perda persistente 
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do poder local, pouca participação popular na gestão pública, limitada 

transparência das ações governamentais e, o mais grave, incapacidade das 

políticas públicas de minimizar os desequilíbrios gerados pela crise social e 

econômica que atinge o País. Este quadro tem gerado um estado que vem 

perdendo eficiência e eficácia paulatinamente. De outra parte, a administração 

pública contemporânea está redefinindo o conceito de "público", abandonando 

a concepção exclusiva de que público significa governamental. A busca de 

novos mecanismos de gestão político-institucional que vincule o estado à 

sociedade, através da descentralização administrativa e de uma efetiva 

participação das comunidades nas políticas públicas, devem ser objeto de 

investigação da administração pública. 

A implantação de um programa educacional inovador produz impacto 

sobre duas dimensões: a pedagógica e a gestão. 

A dimensão político-partidária que o Programa das Escolas 

Cooperativas acabou por incorporar dificultou a avaliação realizada pelos 

segmentos envolvidos. As críticas ao sistema, tanto favoráveis como 

desfavoráveis, estão impregnadas de paixões, muito atreladas à opção 

ideológica dos indivíduos. 

8 - A VISÃO DA EDUCAÇÃO COMO NEGOCIO 

A dissertação de Ferreira (2001) discorre sobre a importância dos 

controles em instituições do ensino superior, tendo como papel a apresentação 
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de informações que auxiliem os gestores na otimização da gestão econômica, 

financeira e operacional. 

O choque provocado pelas mudanças na Legislação Educacional 

Brasileira faz com as instituições que são extremamente conservadoras, 

centralizadas e excessivamente burocráticas mudem a sua postura para que 

possam acompanhar as mudanças decorrentes do contexto. Adota-se como 

premissa a eficácia na utilização dos recursos financeiros. 

A eficácia na utilização de recursos só é possível se ocorrem 

modificações nos paradigmas institucionais. As modificações de paradigmas 

são representadas por mudanças na estrutura, tecnologia, produtos/serviços e 

nas pessoas e na cultura da organização 

As instituições educacionais passam a ser percebidas, como uma 

estrutura funcional, que reflita flexibilidade e agilidade, aliada a uma rede de 

comunicação interna e externa que possa interagir de forma eficaz com o 

ambiente externo., nota-se uma forte implementação de modelos e práticas da 

economia liberal. 

A educação passa a ser encarada como um produto ou serviço que 

deverá refletir as modificações realizadas na estrutura da organização, 

transformando-a, como dito antes, em uma estrutura funcional enxuta, somada 

a fluxo de trabalhos otimizados. 

As instituições passariam a pensar e agir estrategicamente, como o 

propósito de formular estratégias para o futuro que garantam a sobrevivência e 

continuidade da organização. 
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Mensurar o impacto econômico de todos os eventos que alteram a 

equação patrimonial da instituição, passam a ser de extrema importância, pois 

a eficácia organizacional, será mensurada pela gestão econômica. 

Todo o esforço de implementação da filosofia de planejamento e 

controle, nas instituições de Ensino Superior, deverá ter como objetivo a 

transformação da entidade em uma empresa válida. 

9 - A VISÃO EMPRESARIAL NO SETOR PÚBLICO 

Hoje, existe por parte dos órgãos públicos, tanto no nível federal, 

estadual e municipal, uma preocupação com a geração de emprego e renda no 

país. Constata-se que, o investimento no ensino técnico e profissionalizante 

poderia ser uma alternativa para solução de problemas do desemprego. Dessa 

forma, existiriam pessoas mais qualificadas para atender ao mercado de 

trabalho possibilitando uma maior competitividade e produtividade para 

enfrentar os desafios postos pela modernização tecnológica. Como exemplo 

dessa situação, pode-se citar Juiz de Fora, que vem passando por profundas 

modificações no ensino técnico em virtude da industrialização de ponta que se 

instalou, com a vinda da Mercedez-Benz. 

As instituições de ensino técnico (SENAI, PIO XII e Colégio Técnico 

Universitário - CTU) na realidade, não estavam adequadas para atender uma 

industria desta natureza. Esses estabelecimento precisavam treinar mais seu 

quadro docente, adquirir equipamentos modernos, aumentar o número de 
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aulas práticas e promover estágios. Adequaram o currículo, aumentando o 

número de horas-aulas, reviram seus conteúdos programáticos, políticas e 

programas de educação, atualizando-se assim, dentro das demandas das 

indústrias de ponta. 

O profissional dos novos tempos é aquele que busca constantemente, 

no seu autodesenvolvimento, um aprendizado permanente. Ou seja, a sua 

profissionalização passa a ser um constante aprendizado. Para lograr este 

objetivos, estabelecendo uma aproximação entre a educação e o mercado de 

trabalho, as dissertações estudas, recomendam as seguintes estratégias: 

a) Promover enlaces entre a aprendizagem e o trabalho, criando as direções 

que facilitam um movimento mais flexível entre a educação e capacitação 

para o trabalho. Isso poderia ser feito, aprimorando os instrumentos para 

avaliação e reconhecimento das habilidades e competências dos 

indivíduos, que adquirem através do processo de aprendizagem formal e 

informal. 

b) Reestruturar as funções e responsabilidades das pessoas que estão 

ligadas diretamente ao processo de aprendizagem. 

c) Promover incentivos para os indivíduos, empresários e a todas as pessoas 

que proporcionarem a formação profissional, com o intuito de investir mais 

em aprendizagem para toda a vida. 

d) Revisar e mudar o currículo de tal sorte que, adaptem-se as exigências 

provenientes das transformações sócio-econômicas, políticas, culturais e 

tecnológicas no país. Essa mudança passaria pela inclusão de novas 
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disciplinas e no fortalecimento de outras, conforme às demandas da 

formação profissional que se pretende atingir. 

Nesse contexto, a necessidade de se repensar o papel do estado como 

definidor de programas e políticas e também como controlador de processos de 

ensino que visem a qualidade do serviço e, ao mesmo tempo, que promovam a 

substituição dos métodos tradicionais, toma-se evidente, mais uma vez a visão 

de mercado está presente, o estado mínimo e a invariável certeza da boa 

implementação de recursos pela iniciativa privada faz-se presente. 
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IV - AVALIAÇÃO 

A avaliação é um tema que vem ocupando cada vez mais espaço nas 

discussões voltadas para melhoria da performance das instituições de ensino, 

por este motivo abordamos este tema, também citado pelos autores Bravo 

(2002), Marinot (2001) e Corrêa (1993). 

1 - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

Esta é uma questão bastante complexa, o estado atual da discussão 

sobre metodologias avaliativas reflete a inexistência de uma prática sistemática 

de avaliação em nosso país. Nos Estados Unidos, a avaliação educacional 

encontrou condições para se desenvolver como disciplina autônoma e, mais 

tarde, irradiou suas influências para os países latino-americanos. A partir dos 

anos 70, contestou-se a importação daqueles modelos mecanicistas e surgiram 

os modelos alternativos, virando um verdadeiro modismo. 

Hoje em dia, pode-se dizer que os avaliadores estão revendo posições, 

em busca da conjunção de metodologia, adaptando suas concepções à 

necessidade, cada vez mais crescente, da multidisciplinaridade. 

Os distintos conceitos de avaliação, encontrados na vasta literatura a 

respeito, estão intimamente relacionados com a linha metodológica adotada 

pelos autores. Worthen (Worthen, 1982, p.7), analisando diversos conceitos de 

avaliação educacional, conclui que há divergências entre os estudiosos do 

assunto sobre o que é avaliação, quais seus propósitos e como executá-Ia, 
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sendo uma tarefa impossível "combinar suas idéias em diretriz única sobre 

como avaliar determinado programa escolar". 

Parece, entretanto, que existem elementos comuns às conceituações 

examinadas. Os autores concordam que a avaliação de programas 

educacionais tem como propósito a tomada de decisão ou o controle e, ainda, 

que o juízo de valor é um elemento essencial. Para Popham, citado por 

Worthen (Worthen, 1982, p.6), "na avaliação educacional, estamos 

interessados em fazer apreciações acerca do mérito dos empreendimentos 

educacionais". Para este autor, existem três campos gerais de atenção dos 

avaliadores educacionais. O primeiro campo diz respeito aos próprios objetivos, 

o segundo à verificação do grau em que os objetivos foram alcançados e o 

terceiro trata de julgar os efeitos das iniciativas educacionais, tenham sido eles 

planejados ou não. 

Segundo Stake (Worthen, 1982, p.6), avaliação é "uma questão de dizer 

se algo é bom ou mau, ou quão bom ou quão mau é". Para isso pode ser 

necessário um número elevado de julgamento, de diversas pessoas, o que 

possibilitaria um grau de confiança razoável acerca do valor do programa. 

Para Stufflebeam (Worthen, 1982, p.6), a avaliação de programas 

educacionais deve ter como propósito não apenas comprovar seus valores, 

mas também melhorá-los. 

Avaliação, para Scriven (Worthen, 1982, p.6), é a determinação 

sistemática e objetiva do mérito ou valor de alguma coisa" e deve ter duas 

abordagens: 1) no confronto constante do item a ser avaliado com seus 

concorrentes críticos e 2) na análise crítica das dimensões características da 
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diferença de desempenho entre eles, tendo como referência as necessidades 

da população-alvo antes dos objetivos do produtor. 

A avaliação de programas, segundo Picado (Picado, 1989, p.85), "é um 

esforço para analise sistematicamente a informação sobre atividades, 

características e resultados dos programas sociais". O propósito principal seria 

oferecer informações válidas de como está operando o programa a diferentes 

clientelas, principalmente aquelas constituídas pelos administradores, diretores 

e beneficiários do programa. 

De acordo com Yaselli (Yaselli,1987, p.41), a avaliação de programas ou 

pesquisa avaliativa, caracteriza-se por ser uma forma de investigação oríentada 

para tomada de decisão; pode ser por isso considerada pesquisa aplicada. Seu 

propósito seria decidir sobre o valor do programa, atividade ou produto e sobre 

as ações que devem ser tomadas para melhorar sua eficiência, eficácia e 

efetividade. 

Percebe-se que a grande questão em avaliação reside no aspecto 

metodológico. Encontrar o melhor método ou referencial adequado não é tarefa 

das mais fáceis. Dispõe-se de uma gama variada de métodos para serem 

utilizados nos processos avaliativos, dependendo da opção por um ou outro, ou 

ainda a combinação de métodos, da natureza do objetivo a ser estudado e das 

intenções do estudo. 

No Brasil, os estudos avaliativos só se consagram a partir dos anos 80. 

Mesmo assim, a avaliação aplicada de forma sistemática ainda não está 

generalizada e, via de regra está associada com o desenvolvimento do 

planejamento e de exigências das agências financiadoras internacionais para 
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programas do Terceiro Mundo. A prática sistemática de avaliação no Brasil, 

principalmente no que diz respeito a programas sociais, tem sido dificultadas 

por diversas razões. Entre elas, destacam-se: 

a) a precariedade das informações disponíveis, seja ao nível de qualidade 

como quantidade. Inexistem informações gerais acerca da situação social 

do país: o sistema é precário e fragmentado; não é norma a divulgação 

periódica de informações básicas sobre intervenções sociais levada a 

efeito; (A publicação do núcleo de estudos de políticas - NEPP, da 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, intitulada "Relatório 

sobre a situação social do país). 

b) Apesar de haver consenso de que os estudos realizados por avaliadores 

com um certo grau de isenção e autonomia são os que apresentam maior 

aprofundamento e crítica, são justamente estes pesquisadores que se 

defrontam com uma série de dificuldades são traduzidas em termos de 

falta de informações confiáveis, escassez de financiamentos , refletindo

se, quase sempre, em prolongados prazos de coleta de dados; 

c) Raramente os resultados avaliativos são incorporados ao planejamento 

de novas ações ou no redirecionamento dos programas existentes. É 

crescente o desinteresse da burocracia pública para com o trabalho 

avaliativo, causando uma grande frustração nos pesquisadores. Também 

é crescente o desinteresse político, já que cada programa é implantado, 

implementado e descontinuado conforme a vontade do governante, sem 
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levar em consideração as expectativas e necessidades dos cidadãos que 

serão afetados direta e indiretamente pela política pública. 

2 - AVALIAÇÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

Entende-se, no âmbito deste trabalho, o termo "políticas públicas" como 

o processo que comporta a totalidade de ações voltadas para o diagnóstico, 

interpretação, identificação de alternativas, implementação e avaliação de 

ações que visem a dirimir problemas ou lidar com desafios encontrados em 

determinado contexto social. 

Não mais se discute o fato da avaliação ser ou não importante, mas se 

esta pode ou não ser realizada de maneira satisfatória, se há informações 

suficiente para alimentar um processo de avaliação, e por último, se os próprios 

agentes envolvidos no curso da referida política se predispõem a vulnerar os 

processos e atividades nos quais estejam envolvidos. 

Esta questão é bastante complexa e de ordem eminente metodológica, 

uma vez que não existe um consenso a respeito de qual deve ser a 

"metodologia" mais adequada para este fim. 

O estado atual da discussão sobre metodologia de avaliação reflete a 

inexistência de uma prática sistemática de avaliação em nosso país. 

Avaliação tem sido um tema recorrente na administração pública, 

principalmente no que se refere às políticas sociais no âmbito da mudança de 

paradigmas da gestão governamental, do paradigma burocrático para o 
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paradigma gerencial. O ato de avaliar e, posteriormente, difundir os resultados 

da avaliação, deve ser entendido como uma alternativa para diminuir a 

assimetria de informações, para a melhoria no controle de recursos públicos -

controle social - e para legitimação e crescente responsabilização dos 

organismos responsáveis pelo provimento de bens e serviços à coletividade. 

A avaliação possui caráter imprescindível, uma vez que só a difusão 

regular, objetiva e especifica de informações será capaz de alimentar um 

processo de melhoria incrementai das ações públicas. Dizemos regular porque 

a avaliação deve ser entendida como um processo contínuo e sistemático; 

objetiva porque avaliação deve-se prestar à mensuração de características 

pontuais previamente estabelecidas da política; e, finalmente, específica 

porque a avaliação deve ser entendida como um procedimento "sob medida", 

ou seja, para que se preste originalmente determinada política. 

Como desconfiávamos inicialmente, a exeqüibilidade de avaliações em 

programas e projetos educacionais é muito dificultada pela falta de cultura 

avaliativa no contexto da administração pública brasileira. Não devemos tomar 

tal assertividade como uma generalização irrestrita, mas, com base no caso 

submetido ao nosso estudo, observamos fortes indícios nessa direção. 

Entendemos que a componente cultural não é a única que conspira 

contra o êxito de todo e qualquer processo de avaliação no contexto das 

organizações públicas, mas a mudança de tal cultura constituir-se-ia em forte 

aliada para o enfrentamento de outra questão não menos grave, qual seja, a 

inexistência de uma linha metodológica clara e específica para a avaliação de 

programas educacionais. 
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Para tal, é necessário que haja a conceptualização prévia de 

instrumentos direcionados à coleta de dados. Assumimos como premissa 

fundamental para o êxito de avaliações futuras, a existência prévia de 

indicadores direcionados à mensuração do que se queira atingir no curso da 

referida intervenção governamental. 

3 - A INFLUÊNCIA DO CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELO TCE NA 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS DO FUNDEF 

O controle dos atos da administração pública remonta às origens dos 

estados organizados, mas o sistemas institucionalizados de controle, com a 

existência de órgãos específicos para esse fim, são fatos dos tempos mais 

recentes. Este controle pode-se dar de forma interna a cada poder, ou de forma 

externa, mas ainda no âmbito estatal. 

O controle externo, no Brasil, é de competência do Poder Legislativo. 

Por ser o poder exercido pelos parlamentares, usualmente denominados "Casa 

do Povo", é considerado o mais democrático dos poderes estatais. 

Sendo os parlamentos instituições eminentemente políticas, é 

necessário que, para bem exercer suas especializadas atribuições de 

controladores externos, recebam o auxílio de órgãos técnicos adequadamente 

estruturados para tal fim, denominados Tribunais de Contas. 
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Compete ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) dentre outras, nos 

termos da Constituição, exercer a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos Municípios. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF) é um instrumento de política social 

para promover a efetiva descentralização dos recursos vinculados ao ensino 

obrigatório, objetivando a melhoria da qualidade da educação e a valorização 

do magistério público. Os recursos destinam-se prioritariamente à melhoria dos 

níveis de remuneração e de qualificação dos professores, com vistas à 

construção da escola pública de qualidade. 

Os objetivos do FUNDEF, no âmbito municipal, só serão alcançados se 

os recursos vinculados forem aplicados conforme determina a legislação. 

Desde 1996, o país convive com novos dispositivos legais: a Leis de 

Diretrizes e Bases (LDB) e o FUNDEF. A origem destas leis remonta a 

alteração do capítulo da educação na constituição Federal (Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1999), por meio da Emenda Constitucional nO 

14, de 12 de setembro de 1996, à qual se seguiram a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional- LDB, Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

e a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), por meio da Lei 9.424, de 

24 de dezembro de 1996, criando, anteriormente, pela Emenda constitucional 

n° 14/96. 

O FUNDEF foi implantado, nacionalmente, em 10 de janeiro de 1998, A 

maior inovação consiste na mudança da estrutura de financiamento de ensino 
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fundamental do país, ao subvincular uma parcela dos recursos a esse nível de 

ensino. Além disso, introduz novos critérios de distribuição e utilização dos 

recursos correspondentes, promovendo a partilha de recursos entre o Governo 

Estadual e os Governos Municipais de acordo com o número de alunos 

atendidos em cada rede de ensino. 

3.1 - Utilização dos Recursos do FUNDEF 

Os recursos do FUNDEF destinam-se exclusivamente ao Ensino 

Fundamental, devendo ser aplicados nas despesas enquadradas como 

"manutenção e desenvolvimento de ensino", conforme estabelecido pelo artigo 

70 da Lei Federal nO 9.394/96 - LDB (Brasil. Lei n° 9.394 op. Cit.). 

Conforme artigo 7° da lei 9.424/96 (Brasil. Lei nO 9.424/96 op. Cit.): 

"os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, 
quando for o caso, serão utilizados pelos Estados e 
Municípios, assegurados, pelo menos 60% (sessenta por 
cento) para remuneração dos profissionais do magistério, em 
efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental 
público." 

Deduzida a remuneração do magistério (contemplada com os 60% do 

FUNDEF), o restante dos recursos (correspondentes ao máximo de 40%) 

deverá ser utilizado na cobertura das demais despesas previstas no art. 70 da 

Lei nO. 9.393/96 - LDB (Brasil. Lei nO 9.394/96 op. Cit.) 
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3.2 - Resultados do FUNDEF 

A situação da educação melhorou significativamente na década de 1990. 

É o que revelam os principais indicadores do sistema educacional brasileiro. O 

ensino fundamental obrigatório foi assumido como prioridade das políticas 

públicas de educação. O esforço de universalização e melhoria da qualidade 

apoiou-se na descentralização dos programas e dos recursos públicos 

destinados ao financiamento deste nível de ensino. 

3.3 - Tribunais de Contas 

O Tribunal de Contas no Brasil foi criado por iniciativa de Ruy Barbosa, 

no governo provisório do qual era Ministro da Fazenda, por meio do Decreto

Lei 966-A, de 7 de novembro de 1890. 

A constituição de 24 de fevereiro de 1891, por meio do artigo 89, 

inserido nas disposições gerais, instituiu um Tribunal de Contas para liquidar as 

da receita e verificar a sua legalidade, antes de prestada ao congresso. 

3.4 - Funções do Tribunal de Contas 

No estado democrático toma-se imprescindível que os atos de índole 

financeira da administração a sejam controlados por uma instituição externa à 
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própria administração e dotado de autonomia e de garantias, para o 

desempenho das funções. 

Organizado como instituição colegiada (Tribunais de Contas) ou de 

forma unipessoal (Controladoria), têm a importante tarefa de fiscalizar as 

receitas e despesas dos Estados. 

O controle da legalidade constitui a principal fonte de aspiração dos 

legisladores que criaram os Tribunais de Contas. Esta forma de controle, em 

que a instituição de fiscalização verifica se o responsável pela administração 

agiu de acordo com a Lei ou não, se seu ato estava respaldado na disposição 

legal foi a primeira tarefa dos Tribunais de Contas. 

Os recursos públicos destinados à educação são originários de receitas 

de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; de receita de transferências constitucionais e outras transferências; 

de receita do salário-educação e de transferências constitucionais e outras 

transferências; de receita do salário-educação e de outras contribuições; de 

receitas de incentivos fiscais e outros recursos previstos em Lei. 

O mandamento constitucional de se aplicar um percentual mínimo de 

recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino público, por si só, não 

atendeu às demandas do sistema educativo. As taxas de analfabetismo, 

especialmente nas faixas mais jovens da população, e a de escolaridade 

média, indicavam que a oferta do ensino fundamental obrigatório necessitava 

de normas para garantir a universalização do acesso e a implantação de um 

novo modelo de financiamento. 



75 

o controle para comprovar a probidade dos atos da administração, a 

regularidade dos gastos públicos, do emprego de bens, valores e dinheiro 

públicos e a fiel execução do orçamento, definido como controle externo, é 

exercido pelo Poder Legislativo. 

3.5 - Controle Antiquado 

Pode-se afirmar que a atividade de auditoria exercida pelo TCE é 

voltada para verificação da lisura contábil e da legalidade financeira. Leva em 

conta, preponderantemente, os aspectos formais e técnicos contábeis que 

fundamentam a sua realização, e, pela sua própria natureza, em regra geral, 

não aprecia se as ações da Administração Pública atingiram seu objetivo 

adequadamente e com o menor custo para administração. 

De modo geral, a fiscalização in loco realizada pelos TCE não avalia a 

realização e o impacto dos programas relacionados à aplicação dos recursos 

municipais do FUNDEF. De forma análoga, pode-se também afirmar que 

apenas o montante de recursos financeiros destinados para a educação, pelos 

Municípios do Estado, é controlado pelo Tribunal. A ação fiscalizadora não 

contempla análise do resultado da gestão municipal no que refere aos critérios 

de eficiência, eficácia e economicidade. 

A ação fiscalizadora do Tribunal, considerando-se o momento do seu 

exercício, é posterior - após a edição do ato ou tomada de decisão. 

Corroborando com Citadini (Citadini, Antônio Roque. O controle externo da 
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administração pública. São Paulo: Max Limonad Ltda, 1995. P.15), a 

apreciação dos atos, após a sua consumação, converge para que a utilidade 

da verificação pelo TCE dos atos relacionados à aplicação dos recursos 

municipais do FUNDEF, seja quase nula. 

3.6 - Possíveis Contribuições 

3.6.1 - Implementação da Auditoria Integrada 

Como forma de aprimorar a fiscalização por meio de auditorias, a 

finalidade principal deve ser, segundo Speck (Speck, Bruno Wilhelm. Inovação 

e rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição superior de 

controle financeiro no sistema político-administrativo do Brasil. São Paulo: 

Fundação Adenauer, 2000. P.211), o trabalho de assessoria a determinadas 

instâncias que têm poder decisório ou gerencial. São estas, em primeiro lugar, 

a própria administração, depois o Legislativo, e, finalmente a população. 

A forma de auditoria necessária recai, a priori, sobre a auditoria 

integrada, isto é, a auditoria de regularidade - incorporando a de cumprimento 

legal e contábil ou financeira - e a de gestão - incorporando os conceitos de 

economia, eficiência e eficácia. 
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3.6.2 - Manutenção de Sistemas de Controles Internos 

Outra forma de aprimorar a ação fiscalizadora consiste na manutenção 

dos sistemas de controles internos municipais, conforme determina a 

legislação. 

A manutenção dos controles internos implica na adoção, por parte das 

entidades juristicionais, de um conjunto coordenado de métodos e medidas 

para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus 

dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à 

política traçada pela administração, de forma a prevenir a fraude e minimizar os 

riscos de erros e irregularidades. 

3.6.3 - Interação com a Sociedade 

De forma análoga às possibilidades levantadas anteriormente, a 

interação do TCE com a sociedade pode contribuir para o aprimoramento do 

controle da aplicação dos recursos municipais do FUNDEF. 

Os conselhos de Acompanhamento e Contas Social do FUNDEF, são 

mecanismos instituídos pela legislação para dotar a sociedade de meios que 

permitam fiscalizar a repartição, a transferência e a aplicação de recursos do 

Fundo. 
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3.6.4 - Capacitação do Servidor 

Segundo Ros (Ros, 2000, p.121), a adequada qualificação técnica e 

especialização são entendidos como elementos básicos - e, às vezes -

inseparáveis no campo da auditoria pública ou privada. 

Em virtude da maior complexidade da administração e do trabalho do 

controle externo, não é mais possível a um único profissional de controle lidar 

com toda gama de assuntos que envolvem seu trabalho. Embora exista um 

conhecimento básico, relativamente amplo e intricado, que deve fazer parte da 

formação de todo servidor do TCE, um mesmo profissional não é mais capaz 

de tratar, com a profundidade e consistência esperadas, diferentes áreas do 

conhecimento. 
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V -IMPACTO DA TECNOLOGIA NA GESTÃO E NA EDUCAÇÃO 

A tecnologia da informação transformou o processo de ensino e 

aprendizagem, pois as relações entre alunos, professores e instituições de 

ensino foram modificadas por essa nova ferramenta. Conforme citado por 

Lopes (2003), Marques (1999) e D'Ambrosio (2001). 

1 - A ECONOMIA E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Vários autores e pesquisadores têm publicado a respeito das 

características da chamada nova economia, ou economia da informação, ou 

ainda, economia digital. Dentre eles, podemos citar Negroponte (2000), Rifkin 

(2000). 

As principais características desta economia, citada por esses autores, é 

a interligação, a globalização e a valorização de intangíveis: informações, 

idéias, símbolos, relacionamentos e serviços. A principal tecnologia que 

impulsiona as mudanças percebidas, na economia e na sociedade, é a Internet. 

A economia será formada por redes de empresas interligadas, autônomas e 

descentralizadas e ocupará espaço virtual que é infinito. 

Toffler (1980), comenta: que estamos vivendo a terceira onda da história 

da humanidade. Esta onda ou período, que foi antecedida pela onda da 

agricultura e pela onda industrial, é caracterizada pela informação como força 

motriz na criação de riquezas e prosperidade, mais do que a terra e o capital. 
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Na sociedade da terceira onda, o sucesso é determinado pelo que se sabe e 

não mais pelo que se possui. As empresas de sucesso serão aquelas que 

souberem adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação da forma mais 

eficaz. Entretanto, para que as empresas consigam atingir o sucesso, não 

basta o investimento em tecnologia da informação, mas sim, o uso inteligente 

da informação. 

A tecnologia da informação pode ajudar as organizações no processo de 

aprendizado organizacional, seja no nível individual (pela facilidade de acesso 

aos dados, da utilização de software educativos, participação de cursos a 

distância, utilização de simuladores), seja no nível de grupo, facilitando a 

comunicação e a troca de informações e experiências. 

2 - A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A EDUCAÇÃO 

A chegada da informática na educação trouxe muita expectativa em um 

primeiro momento e muita cautela nas etapas seguintes. Aos poucos, a 

informática deixou de ser moda nas salas de aula e passou a se buscar 

maneiras pedagógicas de utilizá-Ia. 

Garcia (1997) considera vantajoso o uso da Internet em relação aos 

métodos tradicionais, discutindo alguns benefícios gerados pelas atividades na 

rede: 

- A facilidade e rapidez no acesso à informação; 

- A visão de outras realidades culturais; 
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- O aumento de comunicação interpessoal; 

- A maior interação e integração com outros alunos e professores; 

- Os ganhos no trabalho corporativo, com a promoção de uma maior troca 

de informação; 

- A melhoria na comunicação escrita; 

- A produção de materiais, como a criação e a construção de documentos 

hipertexto; 

- O aprendizado em diferentes conteúdos, visando um trabalho 

interdisciplinar. 

Com a multiplicação dos valores locais e da comunicação generalizada 

entre as sociedades, os computadores já ocupam seu lugar nesse momento de 

transição, comportando-se como um instrumento de trabalho que é portador de 

nova maneira de pensar e trabalhar, incluindo o ato de pesquisar e de educar. 

Os novos projetos educacionais podem ser viabilizados pelo maior uso 

dos novos recursos tecnológicos da comunicação a serviço da educação. Não 

basta, entretanto colocar os velhos conteúdos e velhas formas de ensinar nos 

novos meios de transmissão. É preciso que os educadores percebam o novo 

campo que se amplia e que reflitam um novo papel para a educação, 

integrando-se a este conjunto de transformações. 

A questão humanista, neste contexto, exige que seja formado um ser 

humano participativo, que saiba dialogar com os novos valores tecnológicos. A 

sociedade, diante das novas tecnologias, não pode se basear em uma mão-de-
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obra barata, um ser humano mercadoria, exclusivamente receptor e passivo, 

isso se pretender ser um sociedade prospera. 

A tecnologia, em si, não é a única condutora do processo de mudança. 

Para obter os benefícios através dos computadores é preciso treinamento e 

mudança de comportamento, bem como novos projetos curriculares. Estes 

fatos evidenciam uma mudança substancial nos modelos atuais, o que nos 

coloca diante de um novo paradigma educacional. 

3 - A RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO - TECNOLOGIA 

A presença da Internet na sala de aula pode promover a redefinição do 

papel do professor. Este se defronta com novos instrumentos que podem 

apoiar seu trabalho preparar e ministrar aulas, assim como a maneira de se 

comunicar. 

O papel do detentor do saber cede lugar ao de guia do universo do 

conhecimento. Neste contexto, o professor atua mais como orientador, 

coordenador e incentivador do aprimoramento das funções do pensamento. 

Sua tarefa será a de estimular os alunos a navegar pelo conhecimento e a 

realizar suas próprias descobertas. O relacionamento entre professor e aluno 

tende a ser menos hierarquizado. 

O sistema educacional deve exigir do aluno uma postura de auto

atividade didática que seja crítica e rigorosa. Cabe, portanto, ao estudante uma 

ação mais efetiva na construção do seu conhecimento e na busca do saber, 
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obtendo o máximo proveito da estrutura de ensino e dos recursos institucionais 

oferecidos. 

4 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A educação a distância não se propõe a substituir a educação 

presencial, apenas traz para o cenário da educação novos parceiros e novos 

horizontes. É uma inovação educativa, na medida em que se atualiza e cria 

diferentes dinâmicas. 

A educação a distância é um recurso, fenômeno ou metodologia de 

indiscutível importância, como modalidade de ensino, para atender a grandes 

contingentes populacionais. Pode ser uma forma bastante efetiva no 

atendimento a alunos sem disponibilidade de serem enquadrados no ensino 

presencial e a professores sem formação adequada, geograficamente distantes 

dos centros mais desenvolvidos culturalmente. É, certamente, um meio 

moderno, ágil e atualizado de obter informações e adquirir conhecimentos. 

Capaz de atender com grande perspectiva de eficiência, eficácia e 

qualidade aos anseios de universalização do ensino, a educação a distância 

deve ser vista como um meio apropriado de atualização de conhecimentos e de 

apoio pedagógico. 

Atualmente, mais e mais universidades, públicas e privadas, iniciam ou 

expandem sua oferta de ensino a distância. A introdução e o uso do 

computador e da informática nas escolas, poderão, se realmente forem bem 
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implementados e acompanhados na fase de execução, tomar-se o grande 

parceiro de professores e alunos. 

Do ponto de vista pedagógico, uma análise da estrutura e da dinâmica do 

curso "on line" leva à identificação de três tipos de processos didáticos: 

4.1 - Orientação ao Conteúdo 

As informações sobre objetivos do curso, agenda do curso, agenda de 

atividades e os métodos de avaliação são o mínimo que se apresenta, sendo 

completadas com informações detalhadas dos temas dos cursos e os materiais 

fornecidos. O aluno recebe orientação semelhante como na sala de aula: ler 

um capítulo, fazer determinado exercício, submeter tarefas, etc. 

4.2 - Apresentação do Conteúdo 

A apresentação do conteúdo é feita através da disponibilização de 

materiais didáticos na rede. O formato mais comum é o de materiais estáticos 

que o aluno acessa através do "site" do curso, onde pode consultá-lo ou 

imprimi-lo, na forma de texto, artigo, casos, slides, gráficos, ilustrações, etc. 
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4.3 - Interação 

A interação entre professor e aluno é fundamental nos cursos "on line" 

como entre outras modalidades de curso, pois sem ela o curso seria 

equivalente a apresentação de apostilas digitalizadas. Conforme 

disponibilidade da infra-estrutura de tecnologias de Internet e a competência da 

equipe técnica, novos instrumentos como gravações de áudio e vídeo são 

adicionados ao processo de ensino, até que componentes mais complexos 

como videoconferência, via "Web", sejam utilizados. 
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CONCLUSÃO 

Nota-se que duas correntes vêm se defrontando na busca pela 

hegemonia do campo educacional. De um lado, temos a concepção liberal, que 

defende a economia de mercado, a valorização do esforço individual e a 

propriedade privada. Base da economia capitalista, a concepção liberal afirma 

que através do incremento da produção e do desenvolvimento do mercado, por 

intermédio da livre concorrência, número cada vez maior de indivíduos poderá 

ter acesso aos produtos de progresso científico e tecnológico. 

Do outro lado, estão as concepções socialistas. Estas entendem que as 

desigualdades sociais são inerentes à sociedade capitalista, na qual se dá a 

exploração do capital sobre o trabalho. De acordo com este pensamento, as 

necessidades humanas devem sempre ser priorizadas, e não as necessidades 

de produção. 

Estas duas concepções serviram de base para as disputas no campo 

educacional brasileiro e defrontaram-se sob a forma de concepções 

pedagógicas. Do lado do liberalismo, as pedagogias tradicional, nova e 

tecnicista, a teoria do capital humano e da educação compensatória foram as 

mais significativas. Pelo lado das concepções socialistas, as pedagogias 

libertária e libertadora. 

Todas as questões levantadas por este trabalho apresentam como pano 

de fundo este enfrentamento. 
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Dependendo do interlocutor, estas questões, podem assumir significado 

em que estão em jogo bases políticas, econômicas e sociais especificas. 

Dependendo da concepção em que estão baseadas, podem apresentar 

diretrizes antagônicas e resultados completamente distintos. Nesse sentido, 

fica evidente que existe uma disputa para impor uma definição de conceitos 

para estas questões na política educacional. 

A concepção que conseguir tomar hegemônica a sua visão, 

assegurando-lhe caráter de verdade absoluta, terá conquistado uma vitória, já 

que essa mesma visão servirá de referência para muitas propostas a serem 

implementadas. 

As dissertações examinadas neste trabalho demonstram claramente 

esta tendência, pois as que são publicadas no início da década de noventa 

evidenciam total ligação com o momento político vivido, onde as concepções 

socialistas estavam mais presentes, devido a grande participação da sociedade 

civil depois de anos sob o regime de pouca ou nenhuma liberdade. 

Os trabalhos neste período, que classificamos de 1990 à 1995, tratam 

de temas como gestão pública em universidades, que constataram atuação das 

mesmas como um sistema fechado, com as tomadas de decisão influenciadas, 

por diferentes aspectos como: poder burocrático e critérios político-partidários. 

As dissertação pesquisadas neste período demonstram grande 

preocupação com o encastelamento das instituições de ensino em suas 

práticas burocráticas. Colocam como propostas a abertura do seu processo 

decisório, tomando mais participativa a sociedade civil nas decisões das 

instituições públicas, tentando descentralizar para redistribuir poder. Promover 
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o planejamento estratégico para melhor alocar recursos e consequentemente 

obter resultados mais satisfatórios. Criar sistema de avaliação para políticas 

públicas, incrementando o processo de troca de informações com a sociedade 

e fazendo com que a mesma sociedade tome as "rédeas" de seu destino 

político e educacional. 

Após 1995, tem-se a percepção que as concepções liberais tomam o 

lugar como propostas predominantes, pois respondem de forma mais clara às 

pressões sociais e de mercado, que se tomam muito fortes neste período. 

As propostas de autonomia escolar, apresentadas após 1995, têm como 

fundamentação o pensamento liberal e as diretrizes dos organismos 

internacionais. As propostas expostas apresentam tendência ao economicismo 

e preocupação com o mercado. A autonomia proposta está demasiadamente 

relacionada com a verba que as escolas recebem. As assembléias, a eleição 

dos representantes da comunidade escolar, as reuniões ligadas à autonomia 

giram em tomo das discussões sobre onde irá ser gasto o dinheiro e sobre 

fiscalização desses gastos. Além desse aspecto, os mecanismos de controle 

para utilização de recursos restringiu a margem de atuação do administrador 

escolar, tomando todo o processo extremamente burocrático. Os projetos não 

procuraram levar a discussão aos movimentos organizados da sociedade civil. 

Este procedimento não caracterizou uma falha, mas uma opção, por deixar de 

fora as "interferências políticas". 

O resultado foi a inexistência de autonomia pedagógica e a reduzida 

participação da comunidade escolar, permanecendo a identificação da 

autonomia apenas com o recebimento de recursos financeiros. 
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Outro exemplo da implementação de projeto apenas no intuito de 

responder a demandas de mercado é a utilização da tecnologia, apresentada 

pelo pensamento dominante como a solução para o processo de evolução 

educacional, tal fato não é verdadeiro se considerarmos a simplicidade da 

proposta. 

Obter os benefícios que os computadores e a Internet podem oferecer 

requer, antes de tudo, o treinamento e a mudança de comportamento dos 

professores. Aos poucos, os professores vão deixando de ser controladores 

das informações e detentores exclusivos do conhecimento, passando a investir, 

mais energia, na ajuda para a descoberta. Fato que muda toda a relação aluno

professor-escola, está mudança abrirá novas portas que porão em "xeque" os 

paradigmas hoje vigentes. 

O papel da tecnologia na escola é de promover a universalização do 

conhecimento e da informação. A integração mais efetiva entre a educação e a 

comunicação se dará quando os novos meios estiverem considerados como 

fundamento da educação, não como instrumentalidade pura e simples de 

velhas práticas educativas. 

A gestão educacional passa a ser vista, neste período, como a gestão 

de uma empresa comercial, os preceitos educacionais passam a ser 

padronizados e uniformizados, temos a criação de "pacotes" de conhecimento 

onde todos os membros da sociedade devem estar inseridos. A procura por 

uma forma mais harmônica e particular de aprendizado é impedida pelos 

custos que tal processo pode demandar, logo percebemos em marcha um 
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processo de segregação social por intermédio da educação, onde o indivíduo 

que pode pagar por melhores instituições consegue melhores oportunidades. 

Levantar todas estas questões tem por intenção demonstrar que elas 

são instrumento e não fim em si mesmo, ou uma técnica milagrosa. Se inserida 

numa proposta onde elas tenham caráter estritamente técnico, a tendência é 

que o seu desenvolvimento seja burocrático. Já numa proposta onde a 

democratização se restrinja ao espaço escolar, ela não contribuirá para 

transformação da realidade. Por outro lado, participando de uma proposta no 

qual o seu sentido político seja valorizado, ela pode contribuir para o debate, a 

discussão e o crescimento político da comunidade escolar. Acreditamos que 

este crescimento político é fundamental para que a sociedade civil possa 

debater a sua realidade e organizar-se para modificá-Ia. Ainda acreditamos, 

como também exposto em várias das dissertações, que, sem ingenuidade ou 

hipocrisia, através da educação, a complexidade das questões abordadas 

neste trabalho poderá reduzir-se acentuadamente. 
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ANEXOS 

RESUMO DAS DISSERTAÇÕES PUBLICADAS NO PERíoDO DE 

1990 À 2002 

Classificação das Dissertações: 

- Número de publicacões e datas 

Foram publicadas 22 teses neste período: uma em 1990, uma em 1992, três 

em 1993, uma em 1995, uma em 1998, uma em 1999, duas em 2000, oito em 

2001 e quatro em 2002. 

- Orientadores das dissertacões 

Paulo Reis Vieira, Istvan Kasznar, Moises Balassiano, Maria Celina D'Araujo, 

Paulo Emílio Martins, Paulo Roberto Motta, Sylvia Vergara e Valéria de Souza. 



- Títulos Categorizados 

Modelo de Gestão 

• Instituições Educacionais Pública 

Arquitetura Organizacional: Âncora ou Impulso Para Modernização da 

Gestão Educacional 

Antônio Semeraro Rito Cardoso 

Orientador: Paulo Reis 

2001 

A tese tem por objetivo discutir sobre se a modelagem organizacional, 

que contém propostas para a promoção de mudança organizacional, 

impulsiona-a ou ao contrário serve apenas de âncora no processo de mudança. 

Utilizando-se para isso, de pesquisa realizada na Secretária Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro. 

Pode-se constatar que o novo modelo de organizacional e de gestão em 

processo de implantação na SME/RJ ainda não transformou a Secretaria. Pois, 

preservou as velhas estruturas burocráticas e de poder que dominam esse 

processo, a despeito do racional e lógico modelo desenvolvido pela SME/RJ, a 

partir de 1993, que procura valorizar o profissional do ensino, promover a 

descentralização da administração de forma a garantir maior flexibilidade e 

propiciar uma gestão participativa. 



Escolas de Administração e Comunidade: A Interação Necessária 

Ericka Lucena Omena de Melo 

Orientador. Paulo Emílio Matos Martins 

2002 

Esta pesquisa analisou as bases institucionais para o desenvolvimento 

de atividades extensionistas em uma organização de educação superior em 

administração. Para tanto, foi necessário explorar vários aspectos do 

fenômeno, identificados em investigações teóricas e no estudo de caso da 

Faculdade de administração da UFF. O cenário universitário merece atenção, 

devido às suas crises e peculiaridades, dentre as quais destaca-se a 

obrigatoriedade, instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, 

da realização de atividades de extensão e pesquisa de forma indissociável às 

de ensino. 

A Relação entre os Valores Ambientais e Organizacionais na Escolas 

Públicas do Estado do Paraná 

Renato José Casagrande 

Orientador. Paulo Reis 

2001 

Tem-se observado várias mudanças na política de educação brasileira. 

O novo discurso tem proporcionado uma participação efetiva de toda a 

sociedade, inclusive com responsabilidade financeira. A sociedade, embora 

muitas vezes não tenha bem claro de que tipo de educação seus jovens 



necessitam, parece não estar indiferente ao que vêm ocorrendo nas 

organizações educacionais. Tem exigido competência, bons resultados de 

aprendizagem e a otimização dos seus recursos. 

A Graduação em Administração no Brasil: Uma Anãlise das Políticas 

Públicas 

Alexandre Mendes Nicolini 

Orientador. Paulo Emílio 

2000 

O ensino de graduação em administração, no Brasil, é um 

acontecimento bastante recente. No entanto, desde 1966, já experimentou 

duas regulamentações e uma terceira se encontra, atualmente, sob análise do 

Conselho Nacional de Educação. 

Dada a importância dessa área do saber como ferramenta estratégica 

para o desenvolvimento do país e de suas organizações, faz-se necessária 

uma investigação acerca das políticas públicas para ensino de Administração. 

Este trabalho busca analisar as políticas já implementadas e as estão 

sendo propostas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Administração, 

sob a ótica de educadores consagrados e comprometidos com o 

desenvolvimento nacional. 



Fatores Políticos Condicionantes da Criação e Desenvolvimento de 

Universidades Brasileiras: Caso da Universidade Federal de Rondônia 

Clementino Leite Neto 

Orientador: Paulo Reis 

1993 

A dissertação estabelece um confronto entre o discurso e a prática 

desenvolvida na criação da Instituição, bem como no seu processo de 

desenvolvimento. 

Os resultados mostram que o discurso se apresenta como determinante 

do poder, demonstrando-se com uma proposta de Transformação social nos 

seus aspectos genéricos como a concepção de Universidade; e de ajustamento 

social nos seus aspectos concretos, factuais, como a visão da sociedade, 

sendo suas práticas modeladas predominantemente dentro de uma perspectiva 

de ajustamento social. 

Hospitais Universitários e Fatores Ambientais na Implementação das 

Políticas de Saúde e Educação: O caso do hospital Universitário Santa 

Maria 

Jadete Lampert Cauduro 

Orientador: Paulo Reis 

1990 

Este trabalho realiza um estudo identificando a evolução das políticas de 

saúde no Brasil, deixando evidente as dificuldades de implementação destas 



no seu nível de orçamento e ação. Levanta, também, as características da 

instituição hospital Universitário, para atender às necessidades das escolas 

médicas, até os questionamentos das suas funções sociais. Ainda, caracteriza 

os hospitais como um organização complexa, buscando na literatura de 

Administração, referencias sobre organização, análise ambiental e estratégia 

no planejamento e gerência. 

Em Busca de Rupturas nas Práticas Educacionais em Instituições de 

Ensino Superior: Um Caso Desafiante 

Luiz Antônio de Lacerda Machado 

Orientador. Paulo Reis 

2001 

Quais as principais dificuldades de promover o pensamento crítico no 

ensino do 3 grau. 

Até que ponto, docentes e dirigentes de instituições de ensino superior 

pretendem realmente sair para ação. 

Educador, quando opressor e oprimido, pode cumprir o seu papel de 

incentivador da libertação e detectar as necessidades do ensino dialógico e 

pesquisador. 

Quais são as estratégias e táticas capazes de minimizar o problema e 

promover realmente a mudança. 



La Decision en La Universidad 

Felix Ortiz Castillo 

Orientador. Paulo Roberto Motta 

1993 

Investiga o processo evolutivo das atuais universidades tanto hispânicas 

como portuguesas e ligando o processo histórico em suas respectivas colônias 

na América. 

O trabalho busca quais são as decisões com ingerência político

partidária e quais são notadamente administrativas e se estas decisões são 

individuais ou coletivas. 

Realiza-se uma comparação em que se refere o processo decisório 

entre a UFRJ e Univeridad Nacional San Antonio Abad - Peru. 

o Ensino de Administração Pública: Histórico e Diagnostico 

Rui Otávio Bemardes de Andrade 

Orientador. Valéria de Souza 

1995 

Discorre sobre o atual processo de formação de administradores, 

pesquisa os meandros didático-pedagógicos dos cursos hora ministrados e 

sugere mudanças genotípicas na condução dos misteres universitários, no que 

conceme à formação ética e profissional do Administrador público, sugerindo a 

adoção de novos paradigmas de eficiência e eficácia nos serviços públicos. 



Fatores Organizacionais Facilitadores e Inibidores da Pesquisa em 

Universidade: Um Estudo de Caso 

Teresa Olinda Caminha Bezerra 

Orientador. Paulo Reis 

1992 

Através de pesquisa de campo, buscou-se classificar os fatores 

organizacionais básicos que facilitam elou inibem a pesquisa na Universidade, 

tanto gerados no âmbito interno como externo da mesma. 

Conclui-se como forças positivas para os desafios da pesquisa: a 

ampliação do percentual de professores em DE e a existência de programas de 

bolsa de iniciação científica. Como fatores negativos: a falta de recursos 

internos e a pouca valorização da pesquisa com fonte geradora de novos 

conhecimentos e práticas. 

• Instituições Educacionais Privada 

Controlado ria e Modelo de Gestão Aplicados às Instituições de Ensino 

Superior 

Leonardo Nunes Ferreira 

Orientador. Istvan Karoly Kasznar 

2001 



o estabelecimento da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional foi um marco para o setor educacional brasileiro. As instituições de 

Ensino Superior - IES passaram a buscar incessantemente dois grandes 

objetivos: o contínuo aperfeiçoamento de suas práticas acadêmicas, 

pedagógicas e administrativas e a eliminação dos desperdícios de recursos. 

O estudo demonstra a necessidade de se implantar uma Controladoria 

de Gestão que assessorará a gestão da IES no sentido de otimizar os 

resultados econômicos da entidade, bem como a criação e implementação de 

mecanismos que propiciarão um melhor entendimento do ambiente no qual a 

entidade convive e opera. 

Reflexões Sobre a Gestão das Organizações Educacionais Particulares -

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Deise Christiane Salomão Sace Bautzer 

Orientador: Paulo Reis 

2001 

Esta tese tem por objetivo promover uma reflexão acerca da utilização 

das principais ferramentas de gestão empresarial, aplicadas com as devidas 

adaptações, à organização escolar particular de base. 

Conclui-se que a simples adaptação das ferramentas ou modelos de 

gestão empresarial inviabilizam o serviço educacional. A escola particular de 

base deve promover adaptações cuidadosas em suas estratégias mantendo as 



peculiaridades do segmento educacional no que se refere à natureza do 

serviço e do cliente. 

A Importância do Papel do Ensino Profissionalizante em Juiz de Fora 

Face ao Desenvolvimento Industrial 

Patrícia Nassif da Cruz 

Orientador: Valéria de Souza 

2000 

O trabalho mostra as abordagens metodológicas em políticas públicas, 

fundamentado no entendimento das quatro etapas da política, tais como a 

construção da agenda, formulação, implementação e avaliação. Destaca que a 

fundamentação teórica referente ao ensino profissionalizante no país, baseia

se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por fim, mostra esses 

estabelecimentos de ensino profissionalizante estão se atualizando para 

atender a nova fase de industrialização de Juiz de Fora/MG face a vinda da 

Mercedez-Benz. 

Decisão em Colegiados e o Papel dos Conselhos Diretores - O Caso do 

Instituto Metodista Izabela Hendrix 

Clóvis de Oliveira Paradela 

Orientador. Paulo Reis 

1998 



A dissertação demonstra aspectos do processo decisório colegiado e 

propõem um papel para o conselho diretor, sempre tendo como base um 

estudo de caso do Instituto Metodista Izabela Hendrix. 

O papel proposto para o conselho diretor do Instituto Izabela Hendrix é 

fundamentado em bases teóricas que norteiam o estudo de decisões 

colegiadas em conselhos, a Missão educacional e o modelo organizacional da 

Igreja Metodista, considerando as suas convicções e o seu desenvolvimento 

histórico. 

A Gestão Escolar como Fator Condicionante do Grau de Satisfação dos 

Atores Escolares e Desempenho da Unidade Escolar 

Lizarda Yae Igarasi 

Orientador: Paulo Reis 

2001 

A dissertação discute se a gestão escolar constitui mola propulsora da 

qualidade de ensino em unidades escolar. Investigou-se a influência que o 

estilo de gestão do administrador escolar, na figura do diretor, exerce no 

funcionamento e na qualidade do desempenho da unidade escolar. 

Dentre os resultados mais relevantes, observou-se: que os professores 

consideram que a atuação do diretor escolar influencia a qualidade do ensino e 

os funcionários consideram que houveram alterações significativas em relação 

ao desempenho de sua atividade, causadas pelas variadas formas de atuação 

dos diretores. 



- Tecnologia I Educação 

Educação a Distância - TV Escola e Proinfo: Impactos em Escolas 

Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

Maria Bernadeth Abreu Marques 

Orientador: Paulo Reis 

1999 

A educação a distância ganha força com mais uma forma de 

aprendizagem e como um novo recurso de apoio ao trabalho pedagógico. Por 

esta razão, existe um grande esforço dos governos, no sentido de priorizar as 

novas formas de aprendizagem a distância. 

A dissertação conclui que as novas tecnologias e as formas interativas 

de aprendizagem ainda não são aceitos pela comunidade escolar, como 

importantes recursos auxiliares. Os programas TV Escola e Proinfo deveriam 

revolucionar o modo de capacitação de professores e a aprendizagem dos 

alunos, mas não estão provocando os resultados desejados. Os objetivos dos 

programas ainda não foram alcançados e o esforço não teve sucesso. 

o Impacto da Tecnologia da Informação no Ensino do Curso de 

Graduação em Administração de Empresas: Estudo de Caso do Centro 

Superior de Vila Velha 

Angelo José D'Ambrosio 

Orientador: Paulo Reis 



2001 

A dissertação procura demonstrar a importância da tecnologia da 

informação, representada pelos laboratórios de informática com acesso à 

Internet, na formação acadêmica e profissional dos alunos do curso de 

Graduação em Administração de Empresas. 

O trabalho recomenda que deve ser feito um investimento em 

treinamento para docentes, sobre métodos de utilização da tecnologia de 

informação no processo de ensino-aprendizagem; promover divulgação mais 

eficaz dos recursos existentes; melhorar o apoio técnico aos alunos e 

professores na utilização dos equipamentos. 

As Transformações do Ensino Universitário de Graduação com a 

Utilização da Internet: Estudo de Caso PUC-Rio 

André Vinícius da Silva Lopes 

Orientador. Paulo Reis 

2002 

O estudo propõem avaliar as mudanças ocorridas no ensino de 

graduação da PUC-Rio com utilização da Internet. O aspecto acadêmico das 

mudanças é abordado com o objetivo de identificar as transformações nas 

relações entre alunos e professores ocorridas no processo de ensino

aprendizagem. 

Os resultados indicam que a Internet trouxe benefícios ao processo 

educacional, a principal vantagem identificada foi a melhoria na comunicação 



entre professores e alunos. Apesar dos benefícios e de apoiar algumas 

iniciativas, a PUC-Rio ainda não apresenta como política a divulgação e o 

incentivo a utilização desta tecnologia. 

Avaliação 

A Influência do Controle Externo Exercido Pelo TCEES na Aplicação dos 

Recursos Municipais do FUNDEF 

Márcio Batista Marinot 

Orientador: Maria Celina D' Araújo 

2001 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério - FUNDEF, tem natureza contábil e a aplicação 

dos seus recursos, no âmbito do Estado do ES, é fiscalizada pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, órgão de controle externo do 

Estado e dos Municípios. 

Este trabalho pretende identificar como o controle externo exercido pelos 

TCEES influencia nas aplicações dos recursos do FUNDEF, no âmbito 

municipal. 

O controle exercido pelos TCEES por meio da fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária, operacional, constitui, por definição, e de acordo 

com a lei, elemento fundamental para correta aplicação dos recursos públicos. 



Contudo, supõe-se que os tribunais não estejam de fato aparelhados para 

exercer plenamente o controle da aplicação dos recursos. 

Avaliação de Políticas Públicas Educacionais: O caso do Programa 

Qualidade no Ensino da Secretária de Educação do Estado do Paraná 

Renato de Souza Bravo 

Orientador. Moisés Balassiano 

2002 

A avaliação de políticas públicas é um tema que vem ocupando cada 

vez mais espaço nas discussões voltada para melhoria de performance do 

Estado. 

Esta dissertação demonstra que a avaliação ainda não se encontra 

plenamente incorporado ao cotidiano das organizações e Órgãos Públicos. 

Fortes indícios levam a crer que a disseminação da avaliação, enquanto 

instrumento poderoso para legitimar e corrigir as intervenções públicas, ainda 

se encontra em estágio embrionário. 

Avaliação de Programas Educacionais: A Experiência das Escolas 

Cooperativas em Maringã (PR) 

Vera Lúcia de Almeida Corrêa 

Orientadora: Sylvia Vergara 

1993 



A dissertação trata da avaliação de programas educacionais inovadores. 

Entende-se por programas educacionais inovadores as ações levadas a efeito 

por entidades, governamentais ou não, que contemplem a mudança no atual 

sistema de ensino brasileiro. 

Descentralização tem sido um tema recorrente na administração pública, 

principalmente quando se trata de políticas sociais. O ato de descentralizar 

deve ser entendido com uma alternativa para redistribuir o poder, a autonomia 

de decisão. 

Modelos de Avaliação Escolar Utilizados em Sala de Aula - Uma Análise 

nos Cursos de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo e 

de uma Faculdade Particular: insumo para o aperfeiçoamento da gestão 

educacional. 

André Melhem 

Orientador. Paulo Reis 

2002 

Este trabalho definiu dois modelos de avaliação. O modelo tradicional 

cuja concepção é classificatória e sentenciosa, no qual se privilegia a 

memorização e a competição. A postura do professor é disciplinadora e diretiva 

e o processo se desenvolve em função de obrigações burocráticas periódicas. 


