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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar as mudanças ocorridas na Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná, no período 1995-2002, a partir da 

proposição de um modelo de gestão como um dos eixos da política 

educacional neste período. 

O trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro, buscamos 

rever brevemente a história da organização do sistema de ensino no Paraná a 

fim de identificar elementos de continuidade e ruptura em relação à década de 

90. Destaca-se aqui a origem do lernismo. 

No segundo capítulo, ocupamo-nos da análise da materialização, no 

sistema, do princípio básico que norteou a política estadual de educação: a 

mercantilização da concepção de público e da oferta educacional. A análise 

tem como focos principais: 1) a ênfase na temática da gestão e da autonomia 

escolar, 2) a influência da Gestão de Qualidade Total no “Guia de Gestão 

Escolar” e 3) a  reforma do organograma da SEED/PR e a criação das 

empresas parceiras dentro da estrutura do aparelho de Estado. A crítica à 

lógica da dissociação entre público e estatal é o fundamento da análise.  

No terceiro capítulo, analisamos as contradições do funcionamento do 

modelo de gestão. Os principais focos são a reorganização dos Núcleos 

Regionais de Educação e a organização dos Distritos Escolares e suas 

conseqüências – o localismo, o paralelismo de poder e o clientelismo. 

A análise dos documentos da SEED/PR e das entrevistas com diretores 

escolares, funcionários de NRE e técnicos vinculados à Secretaria de 

educação levou à conclusão de que a proposição de um novo modelo de 

gestão teve como resultado principal a justificativa para utilização de 

mecanismos da lógica mercantil de administração pública que acentuaram o 

processo de sucateamento da escola pública no Paraná. 

 
 
 
 
 
 



 

 

v

v

 
 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to analyze the changes that happened in the 

Education State Bureau of Paraná, from 1995 until 2002, having as its basis the 

proposal of an administration model which is one of the educational policy axis 

in the period. 

This paper has three chapters. The first one shows a review of the 

history of the educational system organization in the state of Paraná, in order to 

identify elements of continuity and disruption with the 90's decade policy. 

The focus is on the lernism origin. 

The second chapter deals with the analysis of the expression, in the system, of 

the basic principle that guided the state educational policy: the mercantilism of 

the conception of public and educational offers. This analysis has the following 

major points: 1) the emphasis on the school autonomy administration, 2) the 

influence of the management of total quality in the "school managing guide" and 

3) the change of the SEED/PR organization chart and the creation of partner 

companies inside the organizational structure of the state. The analysis basis is 

the criticism of the logicof the dissociation between state and public. 

The third chapter analyzes elements pertaining to the public administration 

model of the educational system that demonstrate the functioning of this model 

examined from its contradictions. The main focuses are the reorganization of 

the Regional Nuclei of Education and the organization of the school districts as 

well as their consequences: regionalism, power parallelism and policy 

favoritism. 

The analysis of the SEED/PR documents and the interviews with the school 

principals, employees of Regional Nuclei of Education and technicians of the 

Education State Bureau led to the conclusion that the proposal of a new model 

of administration had as a main result the justification for the use of 

mechanisms of the mercantile logic of the public administration that contributed 

to the process of impoverishment of the public schools in the state of Paraná. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Quando alunos e professores iniciam uma aula qualquer, em alguma 

escola pública, as condições do que se pode ensinar e aprender estão 

definidas pela interferência de um conjunto de instâncias que estão muito além 

do que se pode alcançar ao olhar para o cotidiano escolar. São apresentados 

abaixo alguns elementos constitutivos desta interferência. 

A possibilidade de efetivação da matrícula dos alunos está definida por 

uma Superintendência de Infra-estrutura - do órgão central da Secretaria de 

Educação, localizado em Curitiba - que por um sistema de geoprocessamento 

determina qual escola disponibiliza vagas para os moradores próximos. Da 

mesma forma, o número de vagas se define por uma portaria que leva em 

conta a metragem das salas de aula (1 m2 por aluno). 

Possivelmente nem todos os professores e funcionários necessários 

estão na escola no início do período letivo. Uma parte considerável está ainda 

sendo contratada através de uma empresa parceira, a PARANAEDUCAÇÃO, 

depois de um teste seletivo. A sua contratação também depende da verificação 

do número de alunos e de turmas da escola e de uma Resolução da SEED 

sobre porte da escola. 

A unidade escolar, entretanto, não se comunica diretamente com estes 

órgãos (Superintendência de Infra-estrutura e empresa parceira). Há um 

funcionário do Núcleo Regional de Educação que vai à escola levando as 

decisões e colhendo as informações. Se a escola está na mesma sede que o 

NRE (são 32 ao todo no Estado), tem possibilidade de contatar diretamente 

com os setores deste Núcleo.  

Se estiver num dos municípios de sua jurisdição, é atendida por um 

contraparte, que possui uma sala num espaço da Secretaria Municipal de 

Educação ou no prédio da Prefeitura ou, ainda, em um Colégio de porte maior 

da rede estadual de ensino. Este contraparte, ou assistente no NRE de 

Curitiba, recebe instruções em alguma reunião realizada no NRE ou ainda de 

um coordenador de setor ou de um funcionário responsável por alguma 

atividade dentro do Núcleo.  
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Mas o acesso às informações, às ordens e aos pedidos da escola 

também pode ocorrer pela via dos Distritos Escolares. Cada escola pertence a 

um conjunto de mais ou menos 13 escolas, que se denomina Distrito Escolar, 

que tem uma escola sede, a Escola-pólo. O Diretor do Pólo recebe orientações 

do NRE, diretamente ou através do contraparte, e deve informar as outras 

escolas através de telefone, fax, computador e, às vezes, mandando recados 

por outras pessoas, ou enviando informações escritas pelo motorista de ônibus 

que faz a rota entre as escolas. O Diretor da Escola-pólo busca fazer reuniões 

com os diretores das outras escolas mas a viabilidade destas depende das 

condições de transporte que cada um deve prover sozinho.  Isto dependerá, 

também, das condições de pavimentação das estradas porque ocorre que 

entre municípios pequenos a chuva pode tornar tudo intransitável. 

Nem sempre as informações chegam às escolas ao mesmo tempo e/ou 

são coincidentes entre si: pode acontecer de o Diretor receber do contraparte 

uma orientação um pouco diferente de um setor do NRE ou, ainda, distinta 

daquela orientação direta da Universidade do Professor ou da Coordenação de 

Gestão Escolar ou do Instituto Rubens Portugal (IRP), responsáveis pela 

implantação e acompanhamento dos Distritos. 

Do mesmo modo, o NRE recebe instruções de diversos lugares: das 

Superintendências da SEED, dos seus Departamentos e Coordenações, das 

empresas parceiras, da Secretaria de Planejamento e do IRP. Recebe 

solicitações que vêm pelos contrapartes e assistentes, diretamente dos 

Diretores-pólo, dos demais diretores, de professores e pais de alunos. Deve 

encaminhá-las pelo fluxo normal para os respectivos departamentos através do 

malote ou pela via informatizada – os notes (através dos quais também recebe 

instruções, informações e ordens).  

Pode acontecer, e acontece, que a multiplicidade e o paralelismo de 

instâncias gere morosidade na tramitação. Caso o diretor da escola esteja 

fazendo pressão direta sobre a assistente técnica ou secretária da Chefia do 

NRE, uma forma de agilizar a troca de informações é contatar pessoalmente 

alguém no órgão central, o que será mais fácil se esta assistente tiver relações 

pessoais e/ou políticas com funcionários de dentro deste órgão. 
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Diferentemente da circulação de informações e orientações, não chegam 

à escola, quer pela via do NRE ou da SEED, recursos financeiros e materiais 

suficientes para a manutenção do prédio, dos equipamentos e, até às vezes, 

contratação de pessoal. Para resolver este problema há três encaminhamentos 

a ser seguidos pelo diretor da escola.  

O primeiro é organizar o trabalho da Associação de Pais e Mestres 

(APM) para que através de festas ou campanhas haja arrecadação de recursos 

entre os pais e moradores do bairro/município onde a escola está localizada. A 

APM ainda pode cobrar taxas dos seus associados.  

O segundo é fazer parcerias com empresas locais de modo a 

disponibilizar o prédio escolar para exposição de outdoor e para propagandas 

em muros, além de disponibilizar salas para oferecimento de cursos de inglês 

ou computação cujas taxas podem reverter em parte para a escola.  

O terceiro caminho é o do relacionamento político com os empresários 

locais, prefeito, vereadores e outras lideranças que podem disponibilizar 

recursos de verbas de representação e outras. 

Em síntese, a existência desses recursos dependerá da habilidade 

política do diretor e da condição sócio-econômica da comunidade na qual está 

inserida sua escola. 

Assim, a existência de carteiras e quadro-negro, as condições de higiene 

e salubridade, a existência de docentes, pedagogos, merendeiras e as 

condições de atualização destes, a abertura de vagas, o livro didático, a 

consolidação da matrícula e a certificação, ou seja, a existência de cada escola 

para o aluno, decorrem de um processo de gestão do sistema de ensino, cujas 

definições política e técnica estão centralizadas na Secretaria de Educação e 

são mediadas por um conjunto de órgãos e setores dentro do setor público e 

paralelos a ele. 

Por estranho que pareça, há uma importante decisão que hoje só 

pertence à escola: a definição do que e de como ensinar. Para além do que 

está prescrito na normatização federal, nada se interpõem entre Brasília e a 

unidade escolar. Para isso a escola tem autonomia. Ela decide o currículo, os 

programas, o planejamento pedagógico. E deve fazê-lo nas condições reais 

que tiver: com ou sem professor e pedagogo, com ou sem atualização, 

experiência profissional ou habilitação pedagógica. Aquilo que leva aluno à 
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escola – e qualquer depoimento de aluno ou de pai será no sentido de adquirir 

conhecimento – é totalmente entregue ao discernimento e às condições de 

efetivação dos profissionais educadores. 

 

Esta pequena descrição é, de certa forma, o ponto de partida da 

investigação que realizamos sobre a gestão pública do sistema de ensino no 

Paraná.  Olhar para além do cotidiano exigiu buscar compreender como, no 

período, a Secretaria de Educação foi se organizando para a efetivação de sua 

política cujo foco dominante foi precisamente o da gestão. 

Este termo é carregado de ambigüidade e carece de melhor precisão. 

Como a maioria dos estudos tem focado o processo de gestão na unidade 

escolar, são necessárias pesquisas que enfoquem a reorganização dos 

sistemas de ensino no processo da Reforma Educativa.1  

Neste sentido, a presente pesquisa buscou analisar as transformações 

ocorridas na estrutura e funcionamento da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná (composta pelo órgão central e Núcleos Regionais de Ensino - 

NREs),  na sua relação, particularmente, com a rede estadual de ensino, a 

partir da proposição de um novo modelo de gestão educacional. 

 

A ambigüidade do termo “gestão” 
 

Nas análises provenientes do campo da administração escolar, há uma 

progressiva troca do termo administração pelo termo gestão educacional que 

atravessa uma primeira fase de crítica à utilização da Teoria Geral de 

Administração na esfera educacional, chegando a uma segunda fase, em que o 

termo gestão ressurge dentro desta Teoria. Vejamos. 

 

 

                                                           
1 MENDONÇA (2000, p.406) é um dos autores que aponta esta inexistência: “Uma das primeiras 
preocupações foi a de indicar a necessidade de estudos sobre a gestão democrática do ensino público que 
dessem ênfase às estruturas intermediárias e centrais dos sistemas. Essa inquietação provinha da 
constatação de que a bibliografia especializada sobre o tema aborda os mecanismos criados para 
atingirem a escola visando a sua autonomia, sem descrever iniciativas dos governos na implantação de 
medidas que reorganizem a estrutura hierárquica das secretarias de educação e demais órgãos 
responsáveis pela coordenação do trabalho que é desenvolvido nas unidades escolares.” 
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Levantamento que realizamos, por meio da internet, nas bibliotecas das 

faculdades de educação  da USP e UNICAMP em 2001 mostrou que o tema 

recorrente nos estudos em Educação até a década de 80 é o da administração 

educacional. A partir desta década, aparecem os estudos críticos sobre a 

administração escolar e o termo descritor gestão passa a ter ocorrência em 

artigos, teses e outras publicações. 

A modernização administrativa imposta a partir de meados dos anos 60, 

como condição para o ajuste do país às novas relações com o capital 

internacional, vai colocar também para o campo da educação a necessidade de 

racionalização dos processos . A preocupação em dar à organização da 

educação um caráter técnico-administrativo vai ser uma das tônicas da 

concepção tecnicista, divulgada pelos órgãos oficiais na década de 70, onde 

prevalece uma visão de adequação dos fins da educação às necessidades do 

“desenvolvimento econômico”.  

Naquele momento, busca-se “modernizar” o país, dadas as novas 

exigências que o patamar de acumulação do capital, via instalação das 

multinacionais, coloca à transferência dos modelos de gestão empresarial para 

a educação. À escola compete, neste quadro, preparar o aluno para o mercado 

de trabalho, agregando capital humano. Como decorrência, os “meios”, ou seja, 

os processos e os recursos educacionais devem adequar-se à forma capitalista 

de organização da produção, ao seu paradigma de organização: a empresa. 

Daí a transferência, para o campo educacional, das teorias gerais de 

administração. 

Embora esta transferência exista como tendência desde a década de 30 

(OLIVEIRA, 2002) - quando a intensificação do processo de industrialização do 

país traz a preocupação com a administração empresarial, e já Anísio Teixeira 

contra ela tenha se insurgido - a ênfase na modernização do país, que se apóia 

na idéia de planejamento e racionalização da ação política, acentua esta 

transferência na década de 70. 

Na década de 80, no bojo da crítica à concepção tecnicista, enfatiza-se a 

especificidade e a natureza do trabalho pedagógico. Neste período é 

emblemática a produção acadêmica de Dermeval Saviani2. O cerne desta 

                                                           
2 Como exemplo, podemos ver a seguinte citação (SAVIANI in FÉLIX, 1985, p.9): “A educação, 
contudo, não se inscreve na esfera da produção material de cujo âmbito emergiu o modelo empresarial de 
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crítica é que a proposição tecnicista sustenta-se no erro de igualar/identificar o 

trabalho educativo ao trabalho produtivo material e, assim, ao contrário de 

aumentar a eficiência desse trabalho, impede a sua realização pela 

desconsideração do que lhe é ontologicamente próprio. 

Esta crítica toma como pressuposto de análise da realidade social, na 

qual estava presente tanto a escola quanto a empresa, a categoria trabalho na 

perspectiva marxista. A partir daí, define-se o conceito de práxis como 

fundamento do entendimento e da prática educativa e compreende-se a escola 

dentro das contradições próprias do modo capitalista de produção. As teorias 

gerais de administração recebem, então, não só a crítica no que diz respeito à 

sua inadequação ao campo educacional, mas também no que diz respeito ao 

seu pressuposto básico: favorecer a acumulação capitalista e, por suposto, a 

exploração do trabalho. 

A análise de TRAGTENBERG (1977) revela o caráter não neutro, o 

caráter político da teoria geral da administração: sob o manto da técnica 

esconde-se a busca de controle sobre o trabalhador. Os modos de organização 

do trabalho buscam extrair o máximo de mais valia e, ao mesmo tempo, 

ocultam esta intenção no caráter aparentemente técnico e neutro de termos 

como produtividade, eficiência e eficácia. 

Esta análise crítica revela a disputa política que se faz sobre o processo 

de aquisição do conhecimento, de formação de consciências e sobre o lócus 

próprio desse processo – a escola. Entende-se que a disputa de projetos de 

sociedade e de educação que a permeia deve ser regulada de forma 

democrática, permitindo a explicitação dos antagonismos, o confronto entre as 

propostas, e a tomada de decisão com a participação do conjunto dos sujeitos 

sociais. A esta nova forma de distribuição de poder chamou-se gestão 

democrática. 

                                                                                                                                                                          
administração. A educação é, ao contrário, um trabalho não-material e, mais do que isso, se situa naquela 
modalidade da produção não-material em que o produto não se separa do processo de sua produção. 
Por aí se pode entender porque a transposição do modelo empresarial para o campo pedagógico, em lugar 
de racionalizá-lo, produziu exatamente o efeito oposto, isto é, acabou por introduzir o caos no sistema de 
ensino(...)”. 
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Retomamos, a seguir, alguns textos no âmbito da discussão em que se 

fez esta crítica3. 

Já em 1980, GONÇALVES analisa criticamente a transferência, para 

educação, das teorias gerais de administração. Ao analisar a práxis da 

administração educacional brasileira, seu estudo aponta o caráter ideológico 

dessa transposição que tem o funcionalismo como base de compreensão de 

mundo e de funcionamento da educação. A democratização da gestão já é aqui 

defendida. 

Também no início da década de 80, ARROYO (1984) discute as 

dimensões políticas das tendências da administração escolar centradas na 

modernização administrativa. O autor aponta a vinculação entre essas 

tendências e a concepção de sociedade e de desenvolvimento econômico 

então vigente, e questiona a que racionalidade (a quem) está vinculada a 

proposta de modernização administrativa na educação numa sociedade 

desigual. A administração é vista aqui como um instrumento de reprodução das 

relações de poder.  

Maria de Fátima Costa FÉLIX é outra pesquisadora a fazer a crítica da 

transposição do modelo empresarial de administração para a educação no livro 

intitulado Administração escolar: um problema educativo ou empresarial?. 

(FÉLIX, 1985) A autora tem como objetivo proceder à análise da administração 

escolar à luz das relações estabelecidas entre o sistema escolar e o 

desenvolvimento capitalista no Brasil. O foco é sobre a administração escolar, 

e as teorias tomadas como objeto de análise são aquelas que se busca 

transpor do campo empresarial para o pedagógico, consubstanciadas no que 

denomina-se Teoria Geral da Administração. Neste sentido, ressalta: “a 

Administração Escolar se caracteriza como instrumento, atividade-meio, para 

concretização da política educacional” (FÉLIX, 1985, p.12 – grifo nosso). Em 

torno dessa conceituação de administração, FÉLIX denuncia o caráter 

ideológico que reveste a suposta neutralidade técnica e científica dos 

procedimentos administrativos e ressalta as questões políticas implicadas 

nestes procedimentos.  

                                                           
3 Os textos apresentados na seqüência não esgotam a produção do período. Foram escolhidos alguns, 
aqueles mais acessíveis que marcaram a nossa formação. Como a finalidade não é fazer uma análise 
exaustiva da produção em torno da temática, outros textos igualmente importantes não são referenciados.  
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Outro estudo da década de 80 é o de Vitor Henrique PARO – 

Administração Escolar: introdução crítica. Também está centrado na 

compreensão dos determinantes sociais e econômicos da administração 

escolar, como o título já sugere. O horizonte é o da possibilidade de uma 

Administração Escolar voltada para a transformação social. 

O termo gestão surge no contexto não mais da temática da 

racionalização dos meios, mas no seio da temática da tomada de decisão 

sócio-política em educação. Consideramos, portanto, que o termo começa a 

ser utilizado com conotação claramente política, e a centralidade está posta 

nas relações de poder: quem (que classe social) decide os fins da educação? 

E é justamente o fundamento da partilha do poder no interior da escola 

que vai sustentar a proposição de PARO para uma administração democrática 

(PARO, 1990, p.162), para uma administração escolar participativa (PARO, 

1990, p.164). E é este o sentido que o termo gestão democrática adquire desde 

o final dos anos 80 e início dos 90 nas proposições dos educadores para o 

Capítulo da Educação na Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, para 

a LDB.  

Segundo OLIVEIRA (2002), o movimento de trabalhadores e professores 

no processo de redemocratização do país na década de 80 é o caldo histórico 

em que emerge o termo gestão democrática da educação significando a defesa 

de formas mais coletivas que garantissem democratização e participação na 

tomada de decisões sobre o planejamento e a implementação das políticas 

educacionais. 

É este o sentido que encontramos quando realizamos revisão dos textos 

sobre a temática 4 em publicações nacionais nas quais a análise da gestão é 

feita a partir da discussão crítica da administração educacional. Muitas vezes 

os termos administração e gestão da educação são utilizados pelos autores 

sem que haja distinção explícita. Entretanto, podemos observar que o termo 

administração assume uma conotação de caráter técnico enquanto que o termo 

                                                           
4 As principais coletâneas analisadas foram: OLIVEIRA, Dalila (org.) (1997). Gestão democrática da 
educação: desafios contemporâneos. Petrópolis, RJ: Vozes; OLIVEIRA, Dalila Andrade & ROSAR, 
Maria de Fátima Félix (org.) (2002). Política e gestão da educação. BH: Autêntica; MACHADO, 
Lourdes Marcelino & FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.) (2002). Política e gestão da educação: 
dois olhares. RJ: DP&A; OLIVEIRA, Dalila  A. e DUARTE, Marisa R. T. (1999). Política e trabalho 
na escola: administração dos sistemas públicos de educação básica. Belo Horizonte: Autêntica. 
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gestão enfoca de modo mais amplo mecanismos de repartição de poder no 

processo decisório.  

A ênfase nos novos mecanismos de participação – eleição direta para o 

provimento de cargo de direção de escola, criação de conselhos deliberativos 

em várias instâncias, orçamento participativo, organização de grêmios e 

associações de pais etc. – leva ao desuso do termo administração. (OLIVEIRA, 

1997) 

No decorrer da última década, entretanto, o termo gestão foi um 

daqueles incorporados e resignificados pelo discurso neoliberal, de modo que 

falar em gestão escolar pode hoje conotar um significado puramente técnico e 

gerencial. É neste sentido que é usado na proposta educacional do governo 

paranaense, de 1995 a 2002, quando se fala em gestão participativa ou 

compartilhada ou mesmo quando se usa o termo gestão democrática.  

Esta visão prevalece nos documentos oficiais em nível federal, no Brasil. 

Caracteriza-se por uma “nova onda” de aplicação dos princípios da Escola das 

Relações Humanas ao campo educacional com ênfase na motivação individual 

e na potencialização da organização dos grupos humanos para o aumento da 

eficácia, eficiência e produtividade.  

Nesta perspectiva, gestão significa primordialmente o esforço de 

coordenação dos esforços humanos e também inclui a valorização da 

participação. Nela se situa a proposta de Gestão da Qualidade Total que 

abordaremos quando da análise do modelo proposto para a gestão do ensino 

no Estado do Paraná. 

Há ainda outra tendência no processo de resignificação do termo gestão, 

presente particularmente nos documentos da UNESCO, cujo olhar enfatiza a 

lógica do planejamento. Enquanto a visão anterior caracteriza-se pela 

organização e gestão da escola enquanto unidade, o planejamento se 

aproxima mais da temática do funcionamento dos sistemas de ensino, pois foi 

forjado tendo em vista a realização de Reformas de âmbito nacional visando 

atingir o conjunto das escolas, numa perspectiva de previsão e definição de 

metas em longo prazo.  

A idéia de gestão impõe-se aí a partir da crise da possibilidade de 

previsão contida na idéia de planejamento. As mudanças ocorridas no plano 

econômico internacional a partir da década de 70 geram questionamentos 
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sobre a concepção presente nos planos de educação das décadas anteriores 

devido às incertezas e à imprevisibilidade do desenvolvimento capitalista 

Os textos do IIPE (Instituto Internacional de Planeamento de la 

Educación), vinculado à UNESCO, exemplificam este movimento. O campo da 

gestão é visto como mais abrangente que o campo da administração educativa 

à medida que integra tanto a esfera do planejamento quanto a da 

implementação e avaliação das ações reformadoras. Nesta direção, o termo 

gestão abarcaria tanto a gestão escolar quanto a gestão pedagógica, 

distinguindo-se da tradição anglosaxônica centrada nas idéias de liderança, 

descentralização, benchmarking, accountability, escola de qualidade etc.  

(RODRÍGUEZ, s/d) 

Esta posição acentua o caráter multidimensional do fenômeno educativo 

e a complexidade da tarefa de coordenação e de condução dos processos 

escolares, salientando as características singulares desse fenômeno diante das 

outras organizações como, por exemplo, a empresa. Dessa forma, também 

toma como ponto de partida a crítica à transposição do modelo empresarial de 

gestão para a educação e a necessidade de transcender a uma visão 

estritamente administrativa da gestão educacional.  

RODRÍGUEZ (s/d), ao rever os diversos conceitos de gestão, indica três 

tendências que devem ser consideradas simultaneamente em respeito à 

multidimensionalidade e à complexidade anteriormente indicadas: - uma 

tendência que acentua os aspectos administrativos e organizacionais da 

escola; - uma segunda, que enfatiza o cotidiano e a construção dos sujeitos 

imersos na cultura escolar; e outra que aponta como fim último da escola 

garantir a aprendizagem no espaço escolar. 

Esta síntese de RODRÍGUEZ se faz como conseqüência do debate 

anteriormente travado acerca da concepção de gestão do qual os texto de Juan 

CASASSUS – Marcos Conceptuales para el analisis de los cambios en la 

gestion de los sistemas educativos(1997) e  Problemas de la gestión educativa 

en América Latina (la tensión entre los paradigmas de tipo A y B) (2000)– são 

exemplos importantes. 

No primeiro texto, o autor destaca um conjunto de elementos que 

indicam as transformações ocorridas no cenário educacional latino americano: 

a redefinição do processo educativo com ênfase agora mais na aprendizagem 
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que no ensino; a concepção de educação como um processo permanente ao 

longo da vida; atenção a outros espaços educativos, além da escola, como a 

educação realizada no âmbito da família e dos meios de comunicação de 

massa; aparecimento de novos atores sociais (comunidades locais, setores 

produtivos, sindicatos etc.) vinculados à educação; perda do monopólio do 

Estado na definição curricular; financiamento aberto ao setor privado, entres 

outros. 

CASASSUS (1997) aponta que, na década de 70, a atividade de gestão 

estava separada em dois campos: o do planejamento e o da administração. 

Administradores e planejadores eram formados em escolas distintas  e não se 

falava em gestão. 

No período subseqüente, ambos os processos foram integrados na idéia 

de gestão que, nas atuais conceituações, refere-se principalmente às inter-

relações pessoais que se estabelecem na ação dentro de uma organização. 

(CASASSUS, 1997). 

Ao descrever sete marcos conceituais, técnicos e instrumentais de 

gestão -  normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, qualidade 

total, reengenharia e comunicacional – a análise do autor percorre o período 

dos últimos 25 anos, salientando o movimento que vai da previsão do 

crescimento quantitativo dos sistemas educacionais a uma crescente 

flexibilidade na idéia de planejamento. Quanto menos previsível se mostra o 

futuro, mais as ênfases recaem sobre a ação presente e sobre a forma de 

melhor potencializá-la. 

Segundo o autor, são decorrentes deste movimento: a transição do 

quantitativo para o qualitativo; a incorporação dos antigos modelos pelos novos 

permitindo que o modelo e a prática anteriores não sejam eliminados; a 

progressiva importância dos processos e dos sujeitos humanos que tornam 

possível o funcionamento das organizações.  

No segundo texto, CASASSUS (2000) salienta que a gestão educativa é 

uma disciplina ainda em processo de formação. Volta a enfatizar que os 

objetivos centrais da gestão são a compreensão e interpretação da ação 

humana em uma organização. São três os focos de ação: mobilização de 

recursos, interação entre os membros de uma organização e processos de 

aprendizagem. 
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Segundo o autor, na América Latina, a perspectiva da administração foi 

superada pela da gestão que, como apontado no texto anterior, compreende 

tanto o momento do planejamento quanto o da administração. Esta superação 

realizada ao longo de mudanças nos modelos ancorou-se no movimento entre 

duas visões: a técnica-racionalista-linear e a emotivo-não linear- holística.  

A primeira, denominada pelo autor de tipo abstrato A, representa um 

universo estável e previsível. A segunda, tipo B, representa um universo 

instável, em que os contextos são complexos e incertos. Sua conclusão é de 

que na América Latina, na década de 90, predominaram os modelos de gestão 

educativa de tipo A, indicando um atraso no campo educacional em relação ao 

empresarial. 

Vemos assim que, do ponto de vista dos planejadores, o conceito de 

gestão educacional oscila entre perspectivas mais ou menos burocráticas de 

organização escolar buscando adaptar antigos modelos a formas mais 

flexíveis, tal como vem sendo feito nas empresas. Diante da crise da idéia de 

planejamento, os planejadores passam a trabalhar com a idéia de gestão, 

dialogando com o campo da administração educacional.  

Podemos então levantar a hipótese de que o elemento novo na atual 

discussão diz respeito ao caráter político da gestão. Tanto a crítica ao uso da 

Teoria Geral de Administração quanto a crítica ao caráter abstrato e rígido dos 

modelos de planejamento colocam no centro o papel dos sujeitos que atuam 

nas organizações a partir de diferentes perspectivas. Sem dúvidas há distinção 

na indicação da origem das “diferenças”. Numa visão mais crítica, ela estará 

vinculada à disputa que as diferentes classes fazem em torno do controle do 

acesso ao conhecimento. Numa visão conservadora, a origem está nos 

contextos culturais de diferentes grupos sociais, camadas da hierarquia do 

trabalho, grupos informais. 

Assim, interpretada como conflito ou como antagonismo, a ação dos 

sujeitos na implementação das políticas educacionais passa a ser reconhecida 

e identificada no conteúdo do que hoje se trata por gestão educacional. Na 

visão crítica, essa ação é reconhecida como disputa de poder. Na visão 

conservadora, tendo como fonte a administração, que permanece presente, 

volta-se a ressaltar os aspectos técnicos e instrumentais da gestão, como 
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veremos nas políticas educacionais do Estado do Paraná, no período 

estudado. 
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O caso do Paraná 
 

Na última década, o Paraná foi cenário da efetivação de políticas 

neoliberais, como em curso em todo o Brasil, tendo em vista a nova ordem (ou 

desordem) internacional. O Estado passou a ser progressivamente privatizado, 

quer do ponto de vista do seu retraimento no provimento dos serviços sociais, 

quer do ponto de vista da preponderância, no seu interior, do interesse de 

determinados grupos. Como demonstração, temos a venda das empresas 

públicas, o sucateamento dos serviços de educação e saúde, o elevado grau 

de corrupção que tem levado à instalação de CPIs e ao rompimento de 

contratos escusos firmados no governo anterior, fatos amplamente divulgados 

pela imprensa. 

Nesse contexto neoliberal, proclamou-se a efetivação da Reforma 

Educacional tendo como foco central a gestão. Nesse sentido, segue a 

tendência geral das Reformas que se produziram na América Latina no último 

período. 

O objetivo deste estudo é, como já apontamos, analisar as mudanças 

ocorridas no interior da Secretaria de Estado da educação do Paraná, no 

período 1995-2002, a partir da proposição de um modelo de gestão que é um 

dos eixos da política educacional neste período. 

Para sua realização nos norteamos por duas questões principais: 

- Quais as características do modelo anunciado pela SEED? 

- Quais as características do funcionamento real do processo de 

gestão? 

A análise dessas características buscou, para além da sua descrição, 

indicar a que princípios da atual organização econômica, social, política e 

educacional elas estão vinculadas, tanto no âmbito mais geral do modo de 

produção, quanto na sua expressão no contexto paranaense. 

A tese decorrente das análises efetivadas, e aqui apresentada, é de que 

a forma de gestão pública do sistema de ensino concretizada no Paraná, a 

partir de 1995, mais particularmente no período 1999-2002, é expressão das 

características gerais do movimento social, político e econômico de 

acumulação ampliada do capital e das características próprias da política 

paranaense implementada sob a égide do chamado grupo de Jaime Lerner. Ao 
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mesmo tempo, expressa sob a forma das condições políticas regionais um 

exemplo do que no plano geral tem se configurado como modelo de gestão 

gerencial da educação.   

Documentos da SEED/PR e entrevistas foram as fontes utilizadas para 

obter informações que permitiram descrever a estrutura e funcionamento da 

gestão do sistema de ensino no Paraná. 

O levantamento empírico principiou com entrevistas em dois Núcleos 

Regionais de Educação (NREs) com perfis diferenciados: Curitiba, que tem 

porte especial porque atende apenas um grande município que é a capital do 

Estado; e um NRE da Região Metropolitana que é composto, como os demais, 

por vários municípios. Em cada um deles, entrevistou-se uma Chefia; a 

assistente direta da Chefia (porque esta, em fim do mandato, já havia se 

afastado de férias); uma secretária geral e responsável pelo setor de recursos 

humanos; e três pessoas ligadas ao setor pedagógico. Buscou-se compreender 

como é o atual funcionamento dos NREs, sua relação com a SEED e com as 

redes de ensino, particularmente as públicas. 

Como o que se destacou nessas entrevistas foi a criação de uma nova 

modalidade de organização das escolas estaduais – os Distritos Escolares - , o 

que correspondia a um novo momento de descentralização e autonomia da 

unidade escolar face às instâncias da SEED, assim como mais um nível de 

intermediação entre as escolas e o órgão central, dirigiu-se o levantamento 

empírico para esse tema. 

Tomando como foco o papel e o funcionamento dos Distritos Escolares, 

a relação escola-NRE e escola-SEED, foram realizadas entrevistas: 

- em Curitiba, com assistentes de dois setores; um diretor-pólo; uma 

diretora de escola sede de setor; 

- na Região Metropolitana: três diretores de Distrito de diferentes 

municípios; uma supervisora-pólo. 

Além disso, entrevistamos pessoas ligadas à SEED diretamente 

responsáveis pelo projeto dos Distritos Escolares: o Prof. Rubens Portugal - do 

Instituto Rubens Portugal, empresa que prestou diversas assessorias à SEED 

e trabalhou na oferta de cursos na Universidade do Professor -  que foi citado 

nas entrevistas como o idealizador do projeto; e uma técnica da SEED, lotada 
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na Coordenação de Fortalecimento da Gestão Escolar, responsável pela 

implementação do projeto. 

A partir dessas entrevistas, complementamos o estudo do fluxo de 

comunicação e decisão SEED/escolas com a busca de informações contidas 

nos seguintes documentos: 

- O Jornal da Educação, n.15, de junho de 2001, que divulgou a criação 

dos Distritos Escolares e o novo organograma da SEED; 

- O Jornal da Educação, n.24, de abril-maio de 2002, que traz matéria 

sobre a implantação dos Distritos Escolares; 

- o   site da SEED/PR que divulga o papel dos seus diversos órgãos; 

- o folheto “Ações da Coordenação de Fortalecimento da Gestão Escolar”, 

que fala dos Distritos Escolares; 

- A informação de 13/02/02 para os Chefes de NRE - enviada pela SEED, 

Superintendência de Gestão de Infra-estrutura, pelo Instituto Rubens 

Portugal, pela Coordenação de Fortalecimento da Gestão Escolar e pela 

Assessoria de Mobilização Educacional - que estabelece as 

providências a serem tomadas pelos NREs na reorganização dos 

Distritos Escolares; 

- O documento enviado anexo a esta correspondência, produzido pelo 

Instituto Rubens Portugal intitulado “Bases Conceituais para a 

Organização dos Distritos Escolares na Rede Pública Estadual de 

Educação do Paraná”; 

- O documento da SEED, de agosto de 2002, que transformou-se na 

Resolução 3608/2002, intitulado “Porte de Núcleo Regional de Educação 

– Relatório Final”. 

- O relatório publicado em 2001 pela SEED, intitulado “Dez Anos de 

Educação no Paraná”; 

- O “Guia de Gestão Escolar: informações e orientações práticas para o 

dia a dia da escola pública”, distribuído em 2002 para os 

estabelecimentos de ensino da rede estadual como parte do processo 

de capacitação dos gestores escolares; 

- O Decreto n. 5123, de 04/12/2001, que aprova o regulamento da SEED. 

- O relatório final do projeto “Qualidade no ensino público do Paraná – 

PQE”, divulgado pela SEED em 2002. 
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- O Decreto n. 4002, de 05/02/1998, que estabelece o Estatuto do Serviço 

Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO. 

O trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro, buscamos 

rever brevemente a história da organização do sistema de ensino no Paraná a 

fim de identificar elementos de continuidade e ruptura em relação à década de 

90. 

No segundo capítulo, ocupamo-nos da análise da expressão, no 

sistema, do princípio básico que norteou a política estadual de educação: a 

mercatilização da concepção de público e da oferta educacional. 

No terceiro capítulo, analisamos elementos do modelo de gestão pública 

do sistema de ensino que demonstram o funcionamento dessa gestão a partir 

de suas contradições. 
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CAPÍTULO I: 

POLÍTICA E GESTÃO PÚBLICA DO SISTEMA DE ENSINO NO 

PARANÁ ANTES DA MODERNIZAÇÃO NEOLIBERAL 
  

 Este capítulo tem por objetivo analisar, brevemente, a organização do 

sistema estadual de ensino no Paraná à luz do processo de desenvolvimento 

político-econômico. Consideramos que tal análise possibilita uma maior 

compreensão do que ocorre no Estado em termos de 

continuidade/permanência na organização do sistema, na década de 90, nosso 

objeto de estudo. A intenção é destacar alguns elementos que subsidiem o 

entendimento do que ocorre a partir deste período e, portanto, não realizamos 

aqui uma exaustiva e profunda história da educação no Paraná.  

 

1. A constituição e a organização do sistema no século XX 
 

A educação é uma das aspirações 
mais vivas do povo. (MACHADO, 
1983, p.144) 
 

 A demanda por escolarização básica acompanha o ritmo do processo 

migratório. Em fins dos anos 30 e na década de quarenta a migração de 

paulistas e mineiros para o norte do Estado, no ciclo cafeeiro, acresce de forma 

importante esta demanda. Este súbito crescimento traduz-se na queda 

proporcional da taxa de escolarização primária paranaense a partir dos anos 

40, que só supera a média brasileira na década de 70 (MACHADO, 1983). 

 O atendimento do ensino primário e médio é feito preponderantemente 

pela rede estadual. A maior parte dos prédios escolares situa-se na zona rural, 

com unidades de uma ou duas salas construídas em madeira. Os prédios 

maiores, de alvenaria, localizam-se na zona urbana (MACHADO, 1983). 

 O sistema estadual de ensino foi criado no Paraná a partir da pressão 

legal da Lei 4024/61. Entretanto, em termos de matrícula e distribuição entre as 

redes esta criação não apresenta impacto até a década de 70. Segundo 

MACHADO (1983), é no ano de 1970 que o Estado passa a não mais construir 

escolas rurais, deixando-as a cargo dos municípios.  
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 A precariedade das condições no atendimento pedagógico fica 

evidenciada na exploração demasiada do espaço das escolas e nas 

características do corpo docente. O crescimento do atendimento à demanda se 

fez pela utilização máxima da capacidade predial na zona urbana, com o 

emprego de turnos sucessivos. Em relação à média nacional, até 1970, é baixa 

a incorporação de professores habilitados, embora esta taxa cresça 

progressivamente no período. É a rede municipal que possui uma quantidade 

maior de professores leigos: 75,8% em 1971  (MACHADO, 1983). 

 A rede estadual de ensino primário possui, na maioria, no início dos 

anos 70, professores efetivos. Já as redes municipais e a estadual de ensino 

médio contam com professores efetivos e um grande número de contratos 

temporários e precarizados. Há também significativa diferença na estabilidade 

do quadro docente entre as escolas da capital, com melhores condições, e as 

do interior (MACHADO, 1983). 

 Do ponto de vista da administração da educação no Estado, a Secretaria 

de Estado da Educação e Cultura (SEEC) foi criada em 1947. O processo de 

modernização e descentralização inicia-se já na década de 50 com a criação 

de Inspetorias Auxiliares de Ensino em cinqüenta cidades. São estas 

Inspetorias que têm a responsabilidade pelo treinamento de professores leigos 

e pela assessoria técnico-administrativa às escolas das localidades e Distritos5 

(LOCCO, 1987). 

 A criação das Inspetorias Regionais de Ensino, com suas respectivas 

Inspetorias de Ensino Médio e Inspetorias de Ensino Primário, dá-se em 

novembro de 1961, dividindo o Estado em regiões escolares. Em 1963, é 

instituído, pelo Ministério da Educação, o Serviço de Supervisão – Setor 

Paraná composto de uma equipe central, que realiza atividades em nível 

central e regionalizado, e de uma equipe regional, que compreende as equipes 

de supervisão das Inspetorias. A política de descentralização é efetivada com a 

criação do sistema estadual de ensino a partir de 1964 (LOCCO, 1987). 

 Em 1962 é criada a FUNDEPAR – Fundação Educacional do Estado do 

Paraná, com a finalidade de gerir o Fundo Estadual de Ensino, composto 

                                                           
5 O pessoal de apoio destas Inspetorias tinha como tarefas: divisão dos programas; elaboração de 
sugestões, de provas mensais e exames finais;  aplicação e correção dos exames finais nas escolas da zona 
rural. (LOCCO, 1987) 
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inicialmente de verbas federais (MACHADO, 1983). A FUNDEPAR tem como 

funções: construção, reforma e reparo de prédios escolares; aquisição de 

material e equipamentos; e apoio financeiro e assistência técnica às redes 

municipais de ensino. É responsável, portanto, pela efetivação de uma das 

ações mais importantes do período, relativa à expansão e à manutenção da 

rede física. Com a criação dessa Fundação, no período Ney Braga, institui-se 

uma dualidade na administração educacional que em outros Estados só vai 

ocorrer na década de 80 (CUNHA, 1991). 

 MACHADO (1983) indica que o “Governo Ney Braga” assenta seu 

discurso sobre educação em elementos que a autora denomina de 

politicamente renovadores: a concepção de uma população portadora de 

direitos e capaz de promover desenvolvimento à medida que obtiver educação. 

Este discurso inscreve-se num movimento político de reconquista da 

hegemonia política de grupos industriais e comerciais, que buscam expandir 

suas bases de apoio entre as facções ligadas às atividades urbanas e à 

produção de café.  

Além disso, prossegue a autora, o “Governo Ney Braga” (1961-1964) 

incorpora a ideologia desenvolvimentista vigente no plano nacional, muito mais 

por necessidade política do que como resultado das transformações 

econômicas no Estado, que se processarão de forma significativa na década 

de 70. A adequação do discurso é ainda mais nítida no período seguinte, do 

governo Paulo Pimentel (1965-1970), quando já vigora a interpretação do 

período pós-64.  Os governos posteriores, já indicados no regime da Ditadura, 

enfatizaram o cumprimento da Reforma da Lei de 1971. 

Um denominador comum no discurso deste período é o tema da 

precariedade das condições administrativas e do funcionamento da Secretaria 

de Educação como uma das causas da ineficiência do sistema de ensino. 

Desde a década de 50, aparecem referências à falta de entrosamento entre 

funcionários do órgão central e dos regionalizados, à inexistência de quadros 

especializados na SEEC, à desatualização da máquina administrativa,  à 

necessidade de aumentar o quadro de funcionários etc. A racionalização é um 

tema comum desde o “Governo Ney Braga” (MACHADO,  1983). 

Na tentativa de sanar estas deficiências, são duas as ações principais da 

SEEC: 1) a expansão física, através da construção e criação de escolas, 
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buscando o menor custo possível, por exemplo, com a utilização dos espaços 

das escolas primárias para criação de cursos médios; e 2) a capacitação de 

professores leigos. 

A definição de tais ações faz-se sujeita a uma política clientelística. O 

atendimento à demanda escolar e o provimento de quadros para a 

administração pública (a distribuição de cargos) foram feitos a partir das 

necessidades de ampliação das bases eleitorais e de fortalecimento de 

partidos ou facções do Executivo e Legislativo estaduais. O fortalecimento do 

discurso tecnocrático leva a disputas e conciliações entre a defesa da atuação 

político-clientelística e a da atuação planejada, pretensamente neutra 

(MACHADO, 1983).  

Até 1970, esta política se realiza dentro de um quadro de “clientelismo 

partidário”, no qual o poder do Executivo é compartilhado com o Legislativo.  A 

partir desta década, as mudanças no plano federal, que retiram poder do 

Legislativo em benefício do Executivo, levam a um “clientelismo centralizado” 

na facção que exerce poder através da apropriação de cargos no aparelho de 

Estado  (MACHADO, 1983). 

 

2. A modernização administrativa da gestão do ensino na 
década de 70 

 
 

Na Secretaria de Educação do que 
se trata menos é de educação. 95% 
das atividades da Secretaria são 
relativas ao controle de 
professores, à administração de 
professores e não de educação. A 
racionalidade administrativa é zero. 
(Entrevista do Secretário Estadual 
de Educação do Paraná, Nelson 
Fanaya in: MACHADO, 1983, 
p.211) 

 

 O movimento de modernização administrativa atinge o Estado do Paraná 

progressivamente. No plano da organização da educação, a criação recente do 

sistema combina-se com a necessidade de implementação da Reforma de 

Ensino imposta pela Lei 5692/71. 
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 Em 1972, o MEC transfere para os Estados os encargos do Serviço de 

Supervisão Setorizada dentro de uma política de convênios com o 

Departamento de Ensino Fundamental do MEC, que faz com que permaneça e 

se acentue a imposição de diretrizes pelo governo federal no processo de 

implantação da Reforma de ensino. Daí decorrem ações como a elaboração e 

aprovação do Plano Estadual de Educação e a criação do Centro do 

Treinamento do Magistério do Paraná – CETEPAR (LOCCO, 1987). 

 Observa-se o paralelismo de instâncias desde este período. As 

estruturas de Secretaria de Educação são permeadas por equipes de trabalho 

vinculadas a projetos federais, como o PREMEN (Programa de Expansão e 

melhoria do Ensino), que constituem Núcleos Regionais de Orientação e 

Avaliação, atuando nos municípios pólos de expansão da Reforma de ensino, 

que por sua vez são também sedes de Inspetorias Regionais de Ensino, 

ligadas ao Estado. 

A Secretaria de Educação  sofre reorganizações administrativas nos 

anos de 1971 e 1972. No seio da Reforma da administração pública estadual, a 

Secretaria de Educação e Cultura tem a regulamentação da sua estrutura 

aprovada em 1975. A partir daí, o Sistema de Supervisão fica composto por 

uma coordenação central  e equipes de supervisão junto aos departamentos de 

1o grau, 2o grau e supletivo e, em nível regional, pela supervisão nos Núcleos 

Regionais de Ensino, com sede na SEEC, e pela supervisão junto às 

Inspetorias Regionais de Ensino (LOCCO, 1987). 

Em 1979 é criada a Secretaria de Estado da Educação (SEED), com o 

deslocamento da política de cultura para outra secretaria. O sistema de 

supervisão abarca, neste momento, todos os níveis, graus e modalidades do 

ensino nas redes estadual, municipal e particular de ensino. A abrangência da 

tarefa e a urgência de implantação da Reforma fazem com que as equipes se 

constituam, ao longo do tempo, de forma improvisada, composta de quadros 

heterogêneos quanto à formação (por exemplo, pedagogos generalistas e 

especialistas), gerando conflitos entre os diversos níveis de coordenação6 

(LOCCO, 1987). 
                                                           
6 A equipe do órgão central, recém-formada no contexto da visão tecnicista, “valorizava a técnica, o 
planejamento, os treinamentos, as relações humanas e o fluxo de comunicação, utilizando-se uma 
terminologia que, para os integrantes das equipes regionais e locais, era desconhecida” (LOCCO, 1987, 
p.106). 
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3. Contornos político-econômicos do cenário da 

modernização na década de 70: a origem do lernismo 
 

Do ponto de vista da 
espetacularização do urbano, os 
resultados foram animadores. A 
cidade reatualizou seu mito de 
vanguarda urbanística, reforçou sua 
vocação turística e, talvez o mais 
importante, conferiu à 
administração pública uma imagem 
de eficiência e agilidade 
administrativa, projetando seus 
titulares nacional e 
internacionalmente. (OLIVEIRA, 
2000, p.60) 
 
 

Mudanças significativas ocorrem, a partir da década de 70, vinculadas, 

por uma lado, aos ajustes em relação ao cenário nacional e, por outro, ao 

momento de industrialização pelo qual passa o Paraná nesse período. A partir 

daí, Curitiba e os maiores centros urbanos tornam-se pólos de 

desenvolvimento da indústria e encabeçam as maiores pressões por serviços 

de infra-estrutura e sociais. A demanda atendida passa a ser prioritariamente 

definida pelas classes e grupos em ascensão, ligados ao setor mais dinâmico 

da economia (indústria e agricultura de exportação em grande escala). Os 

grupos tradicionais, vinculados principalmente à produção da erva-mate e do 

café, constituídos por proprietários de terras e comerciantes, permanecem no 

cenário político, mas em condição permanente de disputa/aliança com este 

novo setor. 

A Ditadura Militar, ao passar a indicar os governadores, busca excluir do 

poder as facções estaduais que pudessem, por sua base eleitoral, ter 

autonomia em relação ao governo federal (MACHADO, 1983). 

Na década de 70, o Estado do Paraná, tradicionalmente agrícola, 

implementa esforços para a sua industrialização, de modo que a contradição 

marca o período: por um lado, uma tentativa de industrialização gerida por 

grupos políticos sustentados pelo capital local, tendo em vista a independência 
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do Estado em relação, principalmente, a São Paulo; de outro, o movimento de 

internacionalização da produção com a entrada do grande capital multinacional. 

Neste momento, inicia-se no Paraná o que denominamos “lernismo”7, 

um modelo de concepção e gestão do Estado que, na década de 90, 

sustentará a adequação ao novo patamar de acumulação, dentro do processo 

dito de globalização da economia, a partir do modelo neoliberal. Embora sua 

presença política se dê basicamente na capital do Estado, representa o que de 

mais avançado existe no período. Além disso, a escolha de Jaime Lerner para 

a prefeitura por indicação do governador demonstra o vínculo entre o que está 

se construindo no município e as perspectivas dominantes no Estado. 

Destacamos as seguintes características do lernismo: o 

desenraizamento político e a visão tecnocrática; o privatismo; a 

internacionalização; o paranismo e a espetacularização. Para isso nos 

apoiamos nos estudos de DÓRIA (2001), OLIVEIRA (1995) e MAGALHÃES 

FILHO (1999), buscando retomar fatos e características da história do Paraná 

que permitam esta caracterização. 

Jaime Lerner desponta no cenário político paranaense em 1971 como 

prefeito indicado pelo governador para a capital do Estado, tendo sido até 

então técnico do IPPUC (Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana de 

Curitiba). Tem sua origem é no que DÓRIA (2001) denomina “o mundo da 

tecnocracia estatal e privada”.8 

Não tendo a militância partidária na sua origem, explica-se tanto o 

ecletismo da sua base de apoio em momentos de concorrência a cargos 

públicos via eleição, o que DÓRIA (2001) chamou de “ecumenismo político-

partidário”, quanto a sua transição por diversos partidos políticos, de diferentes 

espectros ideológicos, como analisa este mesmo autor. 

A importância e prevalência do técnico sobre o político deixam marcas 

no que denominamos “lernismo”. Uma delas é o desenraizamento político, que 

implica numa falta de preocupação de diálogo com o Legislativo e com as 
                                                           
7 O “grupo Jaime Lerner” começa a se constituir nesta década e entendemos que na sua origem estão 
presentes algumas características que permanecerão no período de gestão do sistema de ensino analisado 
no presente trabalho. São características de gestão pública que terão o seu impacto sobre a gestão da 
educação. 
8 “A origem política de Jaime Lerner, e de vários outros atores, é a burocracia estatal, não a partidária. Na 
conjuntura política brasileira, a partir de meados dos anos 1960 o autoritarismo teve como uma de suas 
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forças políticas locais. Decorrente desta secundarização e negação da política 

devido ao não reconhecimento do papel dos sujeitos sociais na definição e 

implementação de programas públicos, outra característica é a ênfase 

tecnocrática.9  

Esta característica tecnocrática remonta, no Brasil, à década de 30, 

acentua-se durante o regime militar e sobrevive em nossos dias (OLIVEIRA, 

1995). No Estado do Paraná, a Reforma Administrativa proposta em 1974 

segue esta orientação e deixa marcas nos períodos subseqüentes.10 GRÜMM 

(2001) corrobora esta idéia quando analisa o “Governo Ney Braga”, desde a 

década de 60, indicando a longevidade que tem no Paraná a justificativa das 

políticas em nome da neutralidade técnica.11  

A pesquisa realizada por MACHADO (1983) revela o quanto a política 

estadual de educação, já no início da década de 70, esteve concentrada no 

governador e nos secretários de educação, gerando um “clientelismo 

concentrado” que revestiu-se da neutralidade tecnocrática face às pressões 

políticas (MACHADO, 1983).   

Podemos inferir que esta “cultura do técnico”, já presente na política 

paranaense, alça aos cargos públicos os urbanistas que trabalhavam no 

IPPUC, na década de 70, ponto inicial do percurso do lernismo. 

Originariamente o cunho tecnocrático funde-se com o perfil de Jaime Lerner 

como “urbanista”. O urbanismo como “ciência” que se ocupa das questões de 

desenvolvimento das cidades e execução de projetos de Reforma urbana 

                                                                                                                                                                          
faces, justamente, a valorização dos técnicos e a sua conseqüente colocação em postos considerados de 
natureza política, tal como o de prefeito das capitais dos Estados.” (DÓRIA, 2001, p.38) 
9 BOBBIO (1994) define tecnocracia como: “um regime social caracterizado pela emancipação do poder 
de suas tradicionais conotações políticas e pela tomada de uma configuração diferente, despolitizada e de 
“competência” (...) assiste-se a um esvaziamento da função dos Executivos na administração pública por 
obras dos “peritos”, que tomam o lugar dos políticos, enquanto a decisão de caráter político, e por 
conseqüência aberta a descrição, cede terreno em favor de uma decisão entendida como resultado de 
cálculos e de previsões científicas e portanto inteiramente privada de resíduos discricionários.” 
(BOBBIO, 1994, p.1233) 
10 “A Reforma administrativa implantada em 1974 (Lei 6636, de 29 de novembro), profundamente 
influenciada pela visão sistêmica e tecnicista imposta a partir do Estado nacional, reorganizou a 
administração pública estadual, criando (...) o que se chamou de sistema estadual de planejamento, 
adequado ao modelo então vigente na esfera federal.” (MAGALHÃES FILHO, 1999, p.34) 
11 “(...) o que se percebe no governo Ney Braga é a tecnoburocratização do Estado, resultado não só da 
pressão do projeto de desenvolvimento paranaense, mas no caso de Ney Braga, podemos relaciona-lo 
com a sua formação militar. (...) Essa  temática da superação da política pela técnica será evidenciada 
no slogan “mais administraçÃo e menos política” que será repetitivamente enfatizado pelo periódico [o 
jornal O Estado do Paraná] como lema do governo de Ney Braga. (GRÜMM, 2001, p.71) 
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torna-se a base técnica da sua respeitabilidade política e a justificativa para sua 

projeção. 

Na trajetória política de Jaime Lerner aparece também, de forma 

marcante, a vinculação com o setor privado. A criação do IPPUC, voltado à 

implementação de um modelo de urbanismo vinculado à perspectiva do 

desenvolvimentismo industrial (DÓRIA, 2001; OLIVEIRA, 1995), origina uma 

relação com o empresariado, que permanece como base política.12 Daí ser o 

privatismo um dos princípios fundantes da lógica lernista. Há uma relação 

visceral com o capital, que marca a visão de Estado e a concepção de serviço 

público, que vai além da simples transferência da manutenção e 

responsabilidade pelas políticas públicas para o setor privado, aquilo que 

denominamos privatização. Com a denominação privatismo queremos designar 

um ethos, uma cultura, uma ótica a partir da qual se observa, se analisa, se 

concebe e se implementam essas políticas. 

Esta é uma característica presente na concepção neoliberal, que 

predomina no Brasil na década de 90, que já existe no lernismo desde a 

década de 70, de modo que o que acontece recentemente na educação do 

Estado é o resultado de uma perspectiva já iniciada nesta década. Assim 

sendo, o Paraná teve o “privilégio” de ir gestando uma concepção privada de 

público com mais antecedência que outros Estados, permitindo que nos 

tornássemos o que foi denominado, em seminário apresentado no I CONED, 

de “laboratório das políticas neoliberais”. A radicalidade e a transparência com 

que se adotou  o privatismo como objetivo e forma de organização do sistema 

pode, portanto, ser atribuído ao amadurecimento com que esta concepção se 

apresenta nos anos 90. 

OLIVEIRA (1995) é explícito ao afirmar a articulação dos urbanistas com 

o empresariado como um dos pilares da estrutura de poder no Paraná: 
 

A CIC S.A. foi neste período transformada em Cia. de Desenvolvimento 
de Curitiba, com um amplo leque de programas voltados a promoção do 
desenvolvimento econômico local, aprofundando o seu envolvimento 
com a industrialização. Aliás, foi através da criação da Cidade Industrial 

                                                           
12 “Um dos aspectos mais intrigantes das interpretações recorrentes acerca do fenômeno curitibano é o 
que diz respeito ao caráter pretensamente exclusivo do papel que teria sido desempenhado no processo 
por um único grupo: o dos urbanistas. (...) tal abordagem é inaceitável. Cumpre pois refletir (...) a atuação 
dos personagens esquecidos da nossa história: os empresários.” (OLIVEIRA, 1995, p.35) 
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de Curitiba que se forjou uma autêntica aliança entre os profissionais do 
urbanismo local com os grandes interesses privados que, talvez, seja o 
traço mais importante no desenho da estrutura de poder contemporânea 
no Paraná. (OLIVEIRA, 1995, p.165) 

 

Tal aliança trouxe como conseqüência a quebra de limites entre os 

espaços público e privado, destacada na presença de membros do setor 

privado nos conselhos de órgãos públicos e, vice-versa, de membros do setor 

público em empresas do setor privado.13  

Essa vinculação entre poder público e capital segue o percurso proposto 

nacionalmente de vínculo progressivo com o grande capital, ou seja, com o 

capital internacional. O projeto paranaense de desenvolvimento gestado desde 

a década de 50, dentro da orientação cepalina que caracterizou o projeto do 

desenvolvimentismo no Brasil, vai se descaracterizando em relação à 

centralidade do capital local à medida que passa a ser considerada a 

viabilidade de empréstimos (já em 1965), via fundos de desenvolvimento, para 

empresas estrangeiras. No período de 1970-1980, há uma crescente 

participação do grande capital em investimentos de grande porte e de capitais 

intensivos destinados ao mercado interno local e também ao mercado externo 

(MAGALHÃES FILHO, 1999). 

Além disso, as obras de infra-estrutura necessárias para tornar o Estado 

e a capital atrativos ao grande capital foram sustentadas por empréstimos junto 

a agências internacionais de fomento, o que sem dúvida assegura também, 

dentro das políticas dessas agências, os interesses do capital internacional. 

Este movimento caracteriza o que denominamos a internacionalização 

do lernismo e compõe-se, contraditoriamente, com outra característica: o 

paranismo. Entendemos que este é um traço ideológico justificador das 

políticas que encobre a penetração crescente do capital estrangeiro e que tem 

suas origens no projeto paranaense de desenvolvimento. O caráter de 

economia primário-exportadora de segunda ordem tornou a burguesia 

paranaense periférica em relação ao desenvolvimento econômico de São 

                                                           
13 “(...) assim como os empresários garantiram para si uma representação formal no interior da 
administração pública, também os planejadores acabaram obtendo formas de representação no interior 
dos grandes empreendimentos industriais (...) figuram na composição de conselhos administrativos de 
importantes empresas nacionais e estrangeiras instaladas na CIC. A partir daí, começou  a materializar-se 
a aliança entre setores empresariais e a elite do planejamento urbano de Curitiba que, nos tempos atuais, 
domina a política estadual.” (OLVEIRA, 1995, p.211) 
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Paulo e com pouca expressão no cenário nacional. Isto fez com que o projeto 

de industrialização do Estado, concebido com dez anos de atraso em relação 

ao movimento nacional, tivesse um caráter internista visando a autonomia e o 

fortalecimento do capital local (MAGALHÃES FILHO, 1999). 

Jaime Lerner desponta no cenário político paranaense no momento em 

que este projeto de desenvolvimento se implementa (vide criação da CIC, do 

BADEP etc.) já num quadro de internacionalização marcante desse processo 

de industrialização. Podemos dizer que ele será o herdeiro da afirmação do 

Paraná como Estado de expressão nacional num momento em que, ao mesmo 

tempo, a nação consolida seu projeto de dependência do capital internacional 

já num outro momento de desenvolvimento capitalista. Assim, 

contraditoriamente, é a internacionalização a via de afirmação do local – o 

Paraná – e esta contradição marca o lernismo.  

É, ainda, o paranismo que proporciona o conteúdo do processo de 

espetacularização e o uso da retórica sobre a mudança do modelo de  gestão 

como justificativa e divulgação da política educacional. Sua origem está na 

necessidade de atrair investimentos industriais, que norteou o planejamento da 

cidade de Curitiba na década de 70. A fim de criar “um cenário o mais favorável 

possível à realização dos interesses do capital industrial” (OLIVEIRA, 1995, 

p.57), a cidade é reconstituída na perspectiva da espetacularização, que 

apontamos como mais uma das características do lernismo.14  

                                                           
14 Analisando o contexto de desindustrialização e expansão do setor terciário próprio da crise recessiva 
presente no cenário internacional a partir de 1970, OLIVEIRA indica esta característica: “Na tentativa de 
atrair novos investimentos, migrantes de nível social elevado e até mais turistas, as cidades passaram a 
tomar um cuidado sem precedentes com a sua imagem, em especial no que diz respeito a organização de 
espaços urbanos espetaculares.” (OLIVEIRA, 1995, p.56) 
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4. A política educacional paranaense na década de 80: 

novos elementos trazidos pela redemocratização política 
 

Haverá uma nova escola popular 
novos modelos e modos de ensino 
(...) Os conteúdos de valor, 
inseridos na prática da nova escola, 
serão cuidadosamente estudados e 
retirados da vida do povo. (Diretor 
do Departamento de Ensino de 1o 
Grau, Manoel Nunes da Silva Neto 
in: CUNHA, 1991, p.240) 

 
Em 1982 é eleito no Paraná, assim como em outros Estados, um 

governo de oposição ao militarismo, através da legenda do PMDB, que 

permanece no poder Executivo estadual por mais dois mandatos, até o final de 

1994.  

O discurso educacional da época está marcado pelo clima pós-ditadura 

militar e exalta a democratização e a participação (CUNHA, 1991). São três as 

metas propostas pelo novo governo ( SANTOS, 1998): 

 
1o- Redirecionar a política educacional até então praticada, insatisfatória 
em termos quantitativos e qualitativos. 
2o – (...) redimensionar os recursos humanos que atuam no setor 
educacional, oferecendo-lhes melhores condições de trabalho. 
3o – E em último lugar destacaremos no setor educacional uma 
proposta que deverá, sem dúvida, ser a maior e mais profunda 
característica deste Governo: a participação popular. (Políticas SEED-
PR: fundamentos e 15explicitação, 1984, p.1 – In: SANTOS, 1998, 
p.163)  

 

 A essas metas, correspondem as seguintes propostas: 

1. Resgate do compromisso político na ação pedagógica. 
2. Melhoria da qualidade do ensino com prioridade para a rede pública. 
3. Incentivo às experiências não formais de educação. 
4. Democratização do poder pela participação das comunidades 
organizadas, nas decisões relacionadas com a educação. 
5. Valorização do docente como profissional necessário à sociedade. 
6. Implantação gradativa da educação especial na rede pública. 
(POLÍTICAS SEED-PR, 1984, p.2- In SANTOS,1998, p.167) 
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 Os documentos do período explicitam o objetivo de garantir o acesso do 

aluno à escola bem como sua permanência nesta, principalmente daqueles 

provenientes da classe trabalhadora. As camadas populares devem ter acesso 

ao saber que é, então, oferecido às camadas privilegiadas. E escola tem como 

finalidade a reconstrução social, contribuindo para que a população seja 

instrumentalizada para sua participação nos processos decisórios. Em relação 

ao 2o grau, fazia-se a crítica à profissionalização imposta pela Lei 5692/71 e 

propunha-se a sua reorganização (CUNHA, 1991). 

 Segundo os documentos, a democratização do poder dar-se-ia por duas 

vias: a participação das comunidades na decisão e a descentralização da 

Secretaria de Educação. O governo deveria ser participativo e a postura 

tecnocrática abandonada. O profissional docente deveria ser valorizado e a 

visão do especialista superada de modo a alcançar uma visão de totalidade. 

 Em relação à descentralização, os Núcleos Regionais de Educação 

(NREs), com sede em Curitiba, são transferidos para vinte microrregiões. A 

documentação escolar é mandada para o interior e os Núcleos passam a ser 

responsáveis por novas atribuições.  

Uma das entrevistadas, na nossa pesquisa, trabalha no NRE há 25 anos 

e possui a memória da criação dos NREs no início da década de 80: 

 
Nós tivemos Inspetorias Regionais (...) para atender as regiões do 
Estado todo.(...) Tinha o cargo de Inspetora regional e tinha o cargo de 
Inspetora de ensino fundamental e médio. (...) Quando eu vim para cá 
em 1979 era esta a estrutura da Inspetoria. 
Atendia todos os aspectos de funcionários e professores numa escala 
muito menor de trabalho do que se tem hoje. Era uma Inspetoria com 
um número menor de pessoas, bem menor porque as atividades que 
eram pertinentes à Inspetoria eram realmente poucas, era um fluxo 
menor de trabalho. 
Depois, com o tempo, mais ou menos a partir de 1981, criaram-se os 
Núcleos Regionais. A Secretaria mudou a estrutura, criou os Núcleos 
Regionais, mantendo também Inspetorias na sua jurisdição(...) Tinha o 
Inspetor regional, que tinha as atribuições dele, e tinha o chefe de 
Núcleo, que era o chefe deste Inspetor regional.  
A partir daí, a SEED foi gradativamente repassando atividades, como 
obrigatoriedade, para os Núcleos Regionais. Por exemplo, foi passando 
toda a questão de assentamento funcional do servidor. 

 

Os NREs passam, então, a desempenhar um papel de inspeção, 

visitando as escolas, fazendo verificações a pedido da SEED por delegação do 
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Conselho Estadual de Educação, encaminhando as demandas para a SEED - 

além de se responsabilizar regionalmente pela documentação escolar e pelas 

tarefas administrativas.  

Outra medida democratizadora foi a renovação dos membros do 

Conselho Estadual de Educação, a partir da nomeação de um representante da 

União Paranaense dos Estudantes e um da Associação dos Professores do 

Paraná (CUNHA, 1991). 

 As ações de maior impacto nesta área foram a modificação dos 

regimentos escolares e as eleições de diretores para os estabelecimentos da 

rede estadual de ensino. Os regimentos, modificados em 1985, perderam 

elementos de cunho autoritário que, por exemplo, permitiam ao diretor cancelar 

matrícula e indicar professores para contrato. Em 1986, passariam por outra 

reformulação a partir de elaboração feita na própria escola, mas  a ausência de 

orientações para as escolas e impasses com a greve de professores fizeram 

com que a re-elaboração não se efetivasse (CUNHA, 1991). 

 Em abril de 1983, o Decreto sobre a eleição de diretores definia a 

escolha dos diretores pelo secretário a partir de lista tríplice resultante de 

votação realizada na escola por profissionais, alunos e pais, sem ponderação 

de votos. As primeiras eleições foram realizadas em junho deste mesmo ano. 

Em 1984, face às críticas recebidas a este processo, foi promulgada a Lei 

7.691 que definiu novas regras para o processo, consagrando a eleição direta. 

Num novo mandato, em 1987, novas normas foram elaboradas (CUNHA, 

1991). 

 A indicação de chefes de Núcleos e Inspetorias permaneceu sendo feita 

por critérios político-partidários. No entanto, a interferência dos deputados foi 

eliminada ou reduzida, pois, em órgãos do governo, adotaram-se critérios 

técnicos para alguns procedimentos, como a distribuição de merenda, de 

material didático e de recursos financeiros para as escolas, tomando como 

parâmetro o número de alunos (CUNHA, 1991). 

 Priorizou-se, no período, a expansão do ensino de 1o grau, sendo 

garantida a gratuidade apenas aos alunos dos 7  aos 14 anos. Até 1987 foram 

cobradas taxas para alunos de 2o grau e de supletivo.  

 Esta expansão deu-se através de crescente articulação entre as 

instâncias estadual e municipal. Foi firmado, em 1984, o Convênio de 



 

 

32

32

Cooperação Financeira que regulamentou a transferência de recursos do 

Estado para pagamento de professores da rede municipal. A política de 

articulação implicou também no repasse de recursos, pela FUNDEPAR, aos 

municípios, para execução de obras de construção e manutenção de prédios 

escolares (CUNHA, 1991; SANTOS, 1998). Essas iniciativas vão provocaram 

uma progressiva municipalização da primeira fase do ensino de 1o grau que foi 

praticamente consolidada até o final das gestões do PMDB (1994). 

 A forma de contratação de profissionais da educação ocorreu através de 

concursos públicos que se realizaram em 1985, para professores das quatro 

primeiras séries do 1o grau e, em 1989 e 1991, para professores de 5a a 8a 

séries do 1o grau e 2o grau. 

 O Departamento de Ensino de 1o Grau investiu na produção de material 

didático e de textos para professores cujo objetivo era tornar o trabalho com o 

currículo mais próximo da realidade dos alunos. O trabalho de formação 

pedagógica centrava-se na discussão do caráter político e transformador da 

realidade social, tendo a escola como um instrumento para tornar o aluno 

sujeito de uma nova história. Daí o “Seminário sobre a dimensão política da 

educação” (CUNHA, 1991; SANTOS, 1998). 

 Foram crescentes a oferta de cursos de qualificação docente e a 

produção de textos voltados aos conteúdos de ensino embora, até 1990, não 

tenha havido uma diretriz pedagógica definida (SANTOS, 1998). 

 A segunda gestão do PMDB (1987-1990) prioriza a implantação do Ciclo 

Básico de Alfabetização (CBA) a partir de 1988. Em 1990, o “continuum” de 

dois anos está universalizado. O processo de elaboração da proposta inicia-se 

a partir de encontros com representantes dos Núcleos Regionais de Educação, 

das Inspetorias Estaduais, dos Cursos de Magistério, da Associação de 

Professores do Paraná, da União dos Dirigentes Municipais de Educação e das 

Instituições de Ensino Superior.  A proposta foi posteriormente discutida em 

encontros regionais (SANTOS, 1998). 

 No movimento de construção do CBA, o Departamento de Ensino de 2o 

Grau realiza a reformulação dos cursos de magistério promovendo ampliação 

da sua duração para quatro anos e reformulação da grade curricular e dos 

conteúdos.  
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 Em 1990, é lançado o documento “Currículo Básico para as escolas 

públicas do Estado do Paraná”. A sistematização preliminar deste documento 

foi discutida em fevereiro pelos professores da rede e, a partir das críticas e 

sugestões dadas por estes, organizada a versão final. Tal como havia ocorrido 

com o Ciclo Básico de Alfabetização, o Currículo Básico foi normatizado pelo 

Conselho Estadual de Educação em dezembro desse mesmo ano (SANTOS, 

1998). 

 

5. Início da década de 90: a progressiva introdução de 

elementos de conservadorismo rumo a uma política de 

mercado na educação 
 

O Poder Público origina o que deve 
ser feito e as escolas decidem 
como devem fazer. Para tanto, o 
Estado deve fomentar a pluralidade 
de visões teóricas, sem renunciar 
ao seu direito de avaliar as 
conseqüências que produzem, 
prestigiando as que equacionam 
melhor a construção da cidadania. 
(Paraná: construindo a Escola 
Cidadã in: HIDALGO, 2001, p.138) 

  
 A terceira gestão do PMDB inicia-se em 1991. A consolidação do Ciclo 

Básico da Alfabetização (CBA) e do Currículo Básico permanecem nas metas 

desta gestão. Dá-se continuidade à qualificação descentralizada e ao processo 

de municipalização. Entretanto, já em 1992, o projeto “Construindo a Escola 

Cidadã”, baseado na diversificação e inovação das propostas pedagógicas das 

escolas e na autonomia da unidade escolar, adquire prioridade (SANTOS, 

1998). O sentido de autonomia implícito no projeto justifica a retirada do papel 

do Estado à medida que a inovação depende da iniciativa e criatividade dos 

quadros locais das escolas, independentemente de intervenção e provimento 

de condições por parte do poder público (GONÇALVES, 1994). 

 Em 1993, ocorre a ampliação do Ciclo Básico para quatro anos na rede 

estadual de ensino.  Segundo GORNI (2002), há uma continuidade entre esta 

extensão do CBA e o desenvolvimento do Projeto Qualidade no Ensino Público 
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no Paraná (PQE). É importante observar que com a progressiva 

municipalização dessa etapa do ensino fundamental, o impacto do CBA dar-se-

á principalmente sobre a rede municipal cuja autonomia no provimento das 

condições de funcionamento é progressiva e acarreta possibilidades 

diferenciadas de qualidade de trabalho, de acordo com o volume de recursos 

disponíveis em cada município. 

 O Departamento de Ensino de 2o Grau continua a reformulação da 

propostas curriculares das habilitações pedagógicas promovendo a articulação 

entre consultores das instituições públicas de ensino superior e professores 

das escolas estaduais16, com a realização de vários encontros centrais e 

regionais no decorrer do processo de elaboração. 

 Do ponto de vista da diretriz de democratização da gestão, ocorrem dois 

retrocessos no período: a imposição de um regimento único para os 

estabelecimentos da rede estadual, subordinando os, então criados, Conselhos 

Escolares aos diretores das escolas;  e a substituição da eleição direta para 

diretores pelo processo de consulta à comunidade, após ser argüida a 

inconstitucionalidade da lei de eleição de diretores pelo governador Roberto 

Requião.  

 Estas medidas indicam um processo de transição que, segundo 

SANTOS (1998), vai aproximando a política estadual às expectativas dos 

organismos financiadores internacionais. O BID e o BIRD passam a ter grande 

ascendência sobre a política educacional no Estado à medida que as crises 

econômicas pelas quais passa o país e, conseqüentemente, o Paraná limitam 

crescentemente a possibilidade de financiamento das políticas educacionais 

pelo fundo público.  

 Neste sentido, o processo de municipalização consolidado neste período 

privilegia os aspectos administrativos e financeiros, desprestigiando outras 

iniciativas de cunho técnico-pedagógico que permitiriam avançar na construção 

de um sistema estadual de ensino (SANTOS,1998). Com isso, os municípios 

foram ficando cada vez mais sujeitos às suas próprias condições, acentuando o 

grau de desigualdade entre as redes de ensino. 

                                                           
16 A partir de 1995, como veremos, a contratação de consultorias de empresas privadas vai a ser a forma 
predominante. 
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 Neste governo passam a ser elaborados e negociados dois projetos de 

financiamento internacional para a educação do Paraná: o Projeto Qualidade 

no Ensino Público no Paraná (PQE), destinado ao ensino fundamental, firmado 

com o BID; e o Programa Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do 

Paraná (PROEM), com o BIRD. Ambos têm a sua realização efetivada nos 

governos seguintes.17 

 As contradições desse período revelam-se quando se percebe a grande 

diferença entre a proposta do Currículo Básico e a do Projeto Qualidade no 

Ensino Público no Paraná (PQE). Enquanto o último está voltado à melhor 

eficiência do sistema, ao aperfeiçoamento gerencial, à análise de 

custo/benefício, entre outros, aquele centrava suas preocupações nas 

questões pedagógicas para a formação de um cidadão crítico (GORNI, 2002). 

A conivência do PQE com o receituário do Banco Mundial torna-se ainda mais 

expressiva a partir de 1995, quando a ênfase recai sobre a lógica gerencial e a 

minimização dos custos (GONÇALVES, 2003). 

 Também o PROEM sofre ajustes no momento de sua implantação a 

partir de 199718. Estas mudanças são expressão de um novo modelo de 

concepção do público-estatal, da finalidade da escola e da gestão educacional 

que fundamenta a política educacional a partir de 1995, no Estado do Paraná, 

como veremos a seguir. 

O tema da gestão não é tratado diretamente nas gestões do PMDB. É 

considerado dentro da meta de democratização, tanto no que concerne aos 

processos decisórios, quanto no que se refere à descentralização 

administrativa. A gestão é um tema dominante a partir de 1995, quando se 

                                                           
17 Segundo GONÇALVES (2003), a busca de financiamento externo pela implementação de políticas 
educacionais se explica, desde os primeiros governos do PMDB, pelo comprometimento da capacidade 
financeira do Estado que vai inviabilizando a realização da meta defendida em campanha eleitoral de 
“pagamento da dívida social”. O primeiro governo do PMDB foi herdeiro dos contratos estabelecidos 
pelo governo federal no período militar. A segunda gestão busca financiamento junto ao BIRD para o 
Programa de Inovação da Educação Básica, mas as negociações não progridem. É a terceira gestão que 
efetivará as negociações com as agências internacionais.  
18 “(...) a proposta para o ensino médio paranaense, elaborada na Carta Consulta (versão preliminar), era 
bastante diferente e quase oposta ao PROEM em sua versão de 1995. Visava-se, na primeira proposta, a 
ampliação e a melhoria da qualidade, ainda que sob a lógica da formação de técnicos de nível médio e ou 
de professores para a educação infantil e fundamental, em centros públicos. O PROEM extinguiu, 
praticamente, a formação de técnicos e de professores, em nível médio, na rede pública, abrindo mais 
campo à expansão da rede privada de formação técnica, por meio da PARANATEC (...)” 
(GONÇALVES, 2003, p.95) 
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consolida a influência dos organismos internacionais, já sob outra ótica sobre o 

papel do Estado na efetivação dos direitos sociais.   
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CAPÍTULO II 
O PRIVATISMO NA DÉCADA DE 90: A PROGRESSIVA MERCANTILIZAÇÃO DA 

ESCOLA  PÚBLICA NO PARANÁ 
  
 A década de 90 traz mudanças no sistema de ensino no Paraná que se 

realizam no bojo das Reformas educativas ocorridas, neste período, em toda a 

América Latina, em adequação da educação às mudanças da ordem político-

econômica mundial. 

 Estas Reformas são estimuladas e, de certa forma, dirigidas pelos 

organismos financiadores internacionais que asseguram linhas comuns de 

cunho homogeneizador. Entretanto, como bem observam KRAWCZYK e 

ROSAR (2001) e KRAWCZYK e VIEIRA (2003), o impacto das orientações 

destes organismos está sujeito às condições singulares de cada formação 

social. 

 A relação entre as características gerais das proposições e a 

singularidade das condições históricas pode e deve ser buscada na 

compreensão também da organização dos sistemas de ensino nos níveis 

subnacionais. Neste sentido, o caso do Paraná pode ser considerado 

emblemático pela tentativa de implementar “à risca” as orientações do BIRD e 

BID no período estudado, estando, contudo, sujeito às contradições próprias 

oriundas da sua história. 

 Como vimos no Capítulo I, essas mudanças são, ao mesmo tempo, o 

resultado do desenvolvimento de características que já vinham se pondo desde 

o período anterior e a introdução de novos eixos que norteiam a política 

educacional. O que acontece a partir de 1995 é, a um só tempo, continuidade e 

ruptura. 

 Neste Capítulo, indicamos as mudanças mais significativas ocorridas no 

sistema de ensino a partir de uma concepção de Estado que privilegia a 

dimensão de privado em detrimento da de público. 
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1. A centralidade da gestão na política educacional 

paranaense: justificativa para a privatização 
 

O novo contexto do ensino público 
no Paraná exigiu ajustes na 
organização administrativa da 
Secretaria Estadual de Educação. 
Era preciso corrigir problemas como 
a centralização excessiva, 
existência de canais de 
comunicação em demasia, 
duplicação de esforços, deficiências 
nas atividades de processamento 
de dados e falta de pessoal 
preparado pêra funções técnicas e 
administrativas.(SEED/PR, 2002b, 
p. 47) 
 
  

A centralidade adquirida pelo tema da gestão escolar no conjunto da 

política educacional reflete as marcas da preocupação dos organismos 

internacionais com a otimização mais do que com a ampliação dos recursos e 

com a obtenção dos resultados propostos e da produtividade do sistema de 

ensino. 

Na década de 80, a política educacional no Estado do Paraná esteve 

centrada na questão propriamente pedagógica, ou seja, na questão do ensino. 

Após um primeiro momento, no início da década, voltado à ampliação do 

acesso, segue-se um período, que vai até os primeiros anos da década de 90, 

em que as ações dirigem-se à elaboração e implementação do “Currículo 

Básico” para o ensino fundamental e à reformulação das propostas 

pedagógicas para os cursos de ensino médio. Foi esta a direção tomada na 

destinação de recursos, na contratação de assessorias e na capacitação de 

professores.  

A década de 90, particularmente a partir de 1995, altera, como veremos, 

o centro da política. A atenção desloca-se do que acontece na sala de aula e 

centra-se no processo de gestão enquanto coordenação institucional do 

trabalho realizado nas escolas e no sistema. É esta a primeira constatação 

sobre o modelo de gestão anunciado pela SEED.  
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Tal como nas propostas comuns à Reforma Educacional em outros 

países e no plano federal, aqui a gestão ocupa o papel de destaque. Na 

apresentação do documento “Dez Anos de Educação no Paraná” 19 são 

levantados vários pontos referentes a este tema20: 

- Obtenção de informações fidedignas, que subsidiem a resolução de 

problemas. Destaca-se, neste ponto, o aprimoramento do sistema de 

estatísticas educacionais e da avaliação do rendimento escolar. 

-   A participação crescente dos pais na gestão escolar. 

- A atuação da assessoria de comunicação para tornar transparente o 

trabalho da SEED. 

- O aumento da eficiência interna do sistema para otimização dos 

recursos disponíveis, organizando o sistema de administração da rede escolar 

neste sentido. 

- Modernos sistemas gerenciais, informatizados, que gerem 

informações, bem como aperfeiçoamento do fluxo destas, para que subsidiem 

a  tomada de decisões da  SEED, NREs e direções escolares. 

Dados de eficiência e eficácia do sistema, apresentados através de 

indicadores, configuram a adequação das políticas do Estado do Paraná às 

tendências nacionais e internacionais, quais sejam, de acordo com o 

documento: 

- Gestão descentralizada. 

- Envolvimento da comunidade local na gestão das escolas. 

- Responsabilidade pelos resultados na gestão pública. 

- Uso crescente de novas tecnologias. 

- Ênfase na formação continuada de professores e administradores. 

- Avaliação do rendimento escolar como instrumento de aferição do 

desempenho do sistema. 

Observa-se nesta listagem, mais uma vez, a preponderância de 

questões relativas aos meios para obtenção de resultados (produtividade) - 

gerenciamento, produção e controle de informações, avaliação de resultados, 

                                                           
19 Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Diretoria Geral. Coordenação de Informações Educacionais 
(2001).  Dez anos de educação no Paraná. Curitiba, PR: SEED. 
20 Os pontos aqui levantados retomam resumidamente a discussão desenvolvida no tópico anterior a 
respeito da Gestão da Qualidade Total, apontando a centralidade da gestão aliada à perspectiva da 
Qualidade Total. 
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otimização de recursos, participação - sendo esta temática (enquanto conteúdo 

do que o documento entende por gestão) a que introduz a apresentação das 

políticas e programas de governo na década. 

O pressuposto é de que há necessidade de desburocratização da gestão 

educacional e de fortalecimento da autonomia da escola, orientação 

respaldada, segundo a SEED, pela Constituição Federal e pela Lei 9394/96. 
A análise das atividades desenvolvidas na Universidade do Professor21, 

criada em 1995, já no início do PQE22, indica a concepção de gestão presente 

e a importância da temática.  

Até 1999, três modalidades de capacitação foram ofertadas: Seminário 

de Atualização e Motivação, para o trabalho com a auto-estima e criatividade 

do professor; Seminário de Atualização Curricular, nas áreas de conteúdo do 

currículo, em gestão escolar e ações de apoio ao currículo; e Cursos de 

Especialização e Extensão. É explícita no documento a importância atribuída à 

gestão: “O grande foco do programa é a gestão, seja dos aspectos 

pedagógicos, seja dos aspectos administrativos da escola. O objetivo é ter uma 

escola melhor gerenciada, que resulte em mais e melhor educação para os 

alunos. “(SEED/PR, 2001. p.5 – grifo nosso) 

Se considerarmos a importância e visibilidade que a Universidade do 

Professor adquiriu no período estudado23, podemos verificar o peso da questão 

da gestão dentro da política educacional. O foco privilegiado na formação dos 

profissionais da educação é declaradamente o da gestão do qual o currículo e 

a questão pedagógica são componentes.  

A importância da gestão fica também evidenciada quando, na 

reorganização do órgão central ocorre a criação de uma Coordenação de 

Fortalecimento da Gestão Escolar, vinculada à Superintendência de Gestão da 

Infra-estrutura. É o novo modelo de gestão que justifica o repasse progressivo 

da manutenção das escolas estaduais para as comunidades locais, como 

veremos a seguir. 
                                                           
21 Na apresentação do documento “Dez Anos de Educação no Paraná” são indicadas as seguintes 
iniciativas (ações) que visaram aprimorar os resultados do sistema de ensino: o Programa de Aceleração 
de Aprendizagem; e a Universidade do Professor . Esta última é descrita “como uma entidade vinculada à 
Secretaria de Educação e responsável pelo planejamento e execução das ações de capacitação continuada 
para os profissionais da educação básica do Paraná “(SEED/PR, 2001, p.5). 
22 Projeto Qualidade no Ensino Público – PQE (1995-2001), financiado pelo BIRD. 
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2. Gestão autônoma da unidade escolar: a comunidade 

como fonte de recursos 
 

Cada escola tem autonomia, apesar dessa 
autonomia ser um pouco relativa porque 
existe uma mantenedora, que é o Estado, 
que tem que falar uma linguagem mais ou 
menos comum, para que não haja um 
aluno que saia da escola e se perca no 
meio do caminho.(Depoimento de 
funcionária de NRE) 

 
 

A discussão sobre a gestão do ensino tem focado principalmente a 

unidade escolar. As políticas de descentralização vêm realizando um 

progressivo deslocamento da responsabilidade da gestão para os níveis 

subnacionais de governo - Estados e municípios -  desembocando, 

tendencialmente, na responsabilização do estabelecimento escolar. O ponto de 

partida tem sido a crítica à centralização que, de um lado, é vista como 

autoritarismo e, de outro, como burocratização ineficaz. 

 O tema da gestão insere-se no quadro da construção de uma nova 

proposta de governabilidade (KRAWCZYK, 2002, p.60), que combina 

globalização e descentralização. Concomitantemente, Estados Nacionais vão 

se enfraquecendo, perdendo espaço para os mercados, e o local (região, 

estado e/ou município) ganha importância como lócus de desenvolvimento.  

 A condição atual de ampliação do capital, no atual estágio de 

globalização - ao estender as definições sobre o processo de produção para 

além das fronteiras e do controle nacionais, deixando-as a cargo de instituições 

de poder econômico aparentemente invisíveis aos olhos do senso comum - 

acentua, como forma de localização no mundo e, portanto, de organização e 

ação humanas, o plano local, empiricamente próximo e visível. 

 A análise de HARVEY (1992) explicita o que a condição pós-moderna 

reflete em termos da compressão tempo/espaço no atual patamar de 

acumulação. Mudanças organizacionais e tecnológicas levaram à redução do 

tempo de giro em vários setores da produção, à intensificação dos processos 
                                                                                                                                                                          
23 A Universidade do Professor foi apresentada em noticiários, publicações em geral e em seminários 
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de trabalho, bem como a uma rápida desqualificação e requalificação da força 

de trabalho. Tais mudanças trouxeram como conseqüência a volatilidade, a 

efemeridade, a descartabilidade de produtos, processos, valores, 

comportamentos etc. 

 Entendemos que tal momento é de aceleração e incremento do 

processo, inerente ao capitalismo que tem como característica a ele inerente a 

totalização fragmentadora. Ao mesmo tempo em que atividades e espaços 

econômicos são englobados no processo de reprodução ampliada do capital, 

cria-se, contraditoriamente, a fragmentação e a perda do sentido de história 

global dado que a rapidez do giro do capital consome tempo e espaço de modo 

a nos reduzir ao aqui e agora.  

Enquanto as grandes decisões da política econômica são tomadas no 

amplo espaço do mercado mundial – quer  consideremos ou não a existência 

de nações hegemônicas que polarizem esse processo - , as decisões dos 

sujeitos humanos ficam reduzidas ao cotidiano, ao empiricamente próximo e 

imediato, único âmbito que parece ainda depender, de alguma forma, da nossa 

escolha e intervenção. É o fetiche do local: quanto mais globalizadas e gerais 

as relações, mais elas nos aparecem como circunscritas ao territorialmente 

próximo e ao singular e imediato. 

 No tema em questão – a gestão educacional –, vamos encontrar  este 

processo na ampla aceitação da descentralização, da autonomia da escola, da 

importância da participação da comunidade escolar e da adequação do 

currículo e da gestão às características regionais e locais. 

Neste enfoque, apenas a escola (local) é levada em consideração na 

relação com outros espaços e interlocutores além do governamental; a SEED 

permanece “protegida” e “neutra” face ao seu interno, como se os interesses de 

diferentes forças sociais não estivessem presentes na definição das suas 

políticas e forma de organização. Vide, como exemplo, o papel do setor privado 

nas políticas do governo Lerner. 

A estrutura das relações de poder (camuflada pelo discurso da 

autonomia) não é explicitada nos documentos; revela-se no não dito: é a 

estrutura de poder da SEED que determina o comportamento da escola em 

relação à sua dimensão informal. Quer pelo que manda fazer (por exemplo, 
                                                                                                                                                                          
promovidos pelo MEC como uma inovação em termos de capacitação do professor. 
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parceria, como apareceu nos depoimentos de diretores), quer pelo que não faz 

(por exemplo, o provimento público das condições de manutenção dos 

estabelecimentos escolares), conduz a relação entre o diretor e a sua 

comunidade.  

 É importante observar que tais iniciativas ocorrem num mundo 

globalizado, onde a inclusão é excludente. À incorporação de setores, culturas 

e lugares à lógica capitalista corresponde o surgimento de setores da economia 

e da população que passam a integrar, em situação subordinada e de 

marginalidade, a sociedade contemporânea, como são demonstrativos a 

divisão norte/sul no globo e o crescimento da desigualdade econômica e social 

no interior das nações. 

 Tal miséria agrava-se no quadro de restrição da mobilidade econômica. 

O desemprego estrutural e a flexibilização das condições de trabalho trazem a 

impossibilidade de quiçá sobreviver do trabalho, quanto mais ascender social e 

economicamente através dele. 

 Posta a imobilidade no plano econômico, diante da concentração da 

propriedade, promove-se o discurso da mobilidade social através da 

escolarização (ENGUITA, 1993). Da UNESCO às associações de moradores 

de bairros, passando pelo empresariado, pelos governos e sindicatos, coloca-

se a educação como alavanca central do desenvolvimento humano pelas 

possibilidades que ela abre de adaptação, com sucesso, à nova ordem, 

aumentando a competitividade individual e/ou social no supostamente existente 

campo do mercado de trabalho.  

Além disso, a educação é vista como socialização para a participação 

democrática dentro da legalidade dos mecanismos instituídos de participação – 

a educação para a cidadania e a formação ética e moral. É o fetiche da 

educação: quanto mais o conhecimento é privatizado, por ser concebido como 

fator produtivo, e quanto mais ocorre exclusão do efetivo acesso ao 

conhecimento inerente às decisões econômicas e políticas e à participação 

cultural, mais a finalidade socializadora da educação é enfatizada como 

condição de participação social. Reafirma-se a fórmula de Adam Smith de 

fornecer às massas o conhecimento dosado homeopaticamente de acordo com 

as necessidades do capital... 
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Neste contexto, a ênfase na autonomia da escola leva, 

conseqüentemente, a uma visão de fortalecimento do gestor escolar, sendo 

este o responsável por administrar o acesso à educação no plano local. O 

gestor escolar, segundo o “Guia de Gestão Escolar”, deve possuir 

competências nas seguintes áreas: visão sistêmica; foco nos resultados; 

planejamento; análise a acompanhamento de resultados; liderança; articulação 

de equipes, redes de relacionamento e  parcerias; organização de processos 

de trabalho. 

Seu trabalho comporta uma dupla natureza: a formal, à medida que 

pertence a um sistema estruturado, hierárquico, com leis e regras definidas, ao 

qual ele deve prestar contas dos resultados e uma informal, comunitária - que 

exige um papel mais inovador e flexível. Mais uma vez estão presentes em 

elemento concernente à educação os novos paradigmas de gestão 

empresarial. 

A relação entre estruturação e flexibilidade deve ser entendida na forma 

como se apresenta hoje: como mecanismo de ampliação da acumulação do 

capital. Não basta mais o sobretrabalho alcançado através de formas 

estruturadas de controle sobre o trabalho. A plasticidade do trabalho humano 

deve ser profundamente utilizada a serviço da produção da mais valia, e, neste 

sentido, processos internos como criatividade, inspiração, atitudes e 

sentimentos devem ser utilizados produtivamente. 

Permanece o controle sobre o trabalho na perspectiva da utilização 

máxima das capacidades do trabalhador a serviço do capital. Acentua-se o 

aprofundamento das esferas de expropriação num percurso que vai daquelas 

mais externas do comportamento humano (os gestos) àquelas mais internas 

(sentimentos, valores). Um percurso que poderíamos designar como indo do 

corpo para a alma do trabalhador. 

É este movimento que explica que, na formação de gestores escolares, 

venha crescentemente sendo enfatizado o papel das pessoas, privilegiando 

técnicas de motivação e valorização da auto-estima dos profissionais da 

educação, e que a gerência de pessoas seja um dos pilares da gestão escolar. 

À centralidade da escola corresponde a centralidade da figura do diretor 

tido como gerente, ou melhor, gestor (OLIVEIRA, 2002). Seu papel inclui 

aspectos como liderança, formação, controle, avaliação. É, ao mesmo tempo, o 
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centro da estrutura de poder da escola e o único responsável pelos erros e 

acertos da gestão educacional. Daí a ênfase dada à necessidade de capacitá-

lo “gerencialmente”. 

 A questão de fundo é a configuração de uma nova estrutura de poder 

que subjaz às transformações da produção na atualidade. Grandes empresas 

foram transformadas em redes de empresas menores que, com poder de 

decisão nos aspectos restritos à gestão local, devem cumprir metas e prazos 

estabelecidos por um poder cada vez mais centralizado que, entretanto, 

aparece de forma difusa.24  

Nesta medida, cabe ao diretor mobilizar os esforços do “coletivo escolar” 

convocado, assim como os pais que fazem parte da “comunidade escolar”, a 

participar do processo de gestão25. Os objetivos desse processo passam a ser: 

corresponder aos resultados definidos pelos órgãos centrais e aferidos através 

de um sistema de avaliação massificada do rendimento escolar e, 

concomitantemente, otimizar a utilização de recursos e responsabilizar-se pela 

manutenção financeira e material da escola. 

Como parte do acompanhamento (e conseqüentemente, controle), a 

SEED instituiu o “Boletim da Escola” composto de: resultados da Avaliação do 

Rendimento Escolar, dados do Censo Escolar e opiniões de pais, alunos e 

direção da escola sobre aspectos da vida escolar.  

Este  “Boletim da Escola” é um instrumento que visa “promover uma 

reflexão por parte de toda a comunidade escolar no sentido de entender a 

situação atual e buscar caminhos para a melhoria dos resultados da educação 

no Estado” (SEED/PR, 2002, p.15). 

                                                           
24 “O surgimento de uma multiplicidade de pequenas empresas na atualidade decorre do processo de 
reestruturação das grandes, que se encaminha para a criação de redes constituídas por pequenas unidades 
descentralizadas, com autonomia local, conectadas por laços mais ou menos frouxos ao Núcleo central. 
Este exerce o controle sobre toda a rede, através da definição dos canais de comunicação e da distribuição 
dos recursos. 
Trata-se de uma nova forma de organização do poder que, operando em sistemas de unidades 
interconectadas, configuram um sistema que pode parecer difuso, exatamente porque possui os canais que 
possibilitam uma elevada concentração de poder.  
Como os mecanismos de poder desta nova estrutura são relativamente invisíveis e as hierarquias perdem a 
forma piramidal e monocrática de antes, a aparência por ela assumida é a de uma democracia 
participativa.”( BRUNO, 1997, p. 27) 
25 Quando os documentos da SEED falam em articulação com a comunidade, consideramos os termos 
muito próximos daqueles definidos pela administração de empresas: “Os behavioristas incluem como 
participantes da organização todos aqueles indivíduos que dela recebem incentivos e que trazem 
contribuições para sua existência.” (CHIAVENATO, 1999b, p.228) 
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Este trecho é elucidativo da forma como a SEED vê o funcionamento do 

sistema e a responsabilidade pela política educacional. Cada escola, ao se 

responsabilizar pelos seus resultados, busca caminhos para a melhoria dos 

resultados do Estado, prescindindo da atuação do poder público. A melhoria do 

desempenho das escolas tem como resultado automático a melhoria do 

sistema que é concebido como somatória de ações particulares sob o controle 

da SEED, que toma como justificativa para suas políticas, de forma recorrente 

nos documentos, a legislação e políticas federais e as orientações 

internacionais.  

As proposições oficiais remetem para a unidade escolar a 

responsabilidade da eficiência e eficácia do sistema. O processo de 

descentralização tem realizado um percurso que vai da esfera federal para as 

subnacionais, chegando sempre, indubitavelmente, à escola.  

A justificativa para a descentralização tem sido a crítica às mazelas da 

centralização burocrática e ao desperdício de recursos ao longo da cadeia 

administrativa, dela conseqüente. Supostamente a destinatária do trabalho 

escolar é uma comunidade, que, estando mais próxima da escola, seria o 

principal sujeito social para definir demandas e cobrar resultados.  

A tese de GONÇALVES (1994) indica a entrada da idéia de autonomia  

escolar no seio das políticas paranaenses no início da década de 90 como um 

dos elementos próprios do ideário neoliberal. Em que pese a importância do 

tema gestão, neste primeiro momento, a autonomia está relacionada 

principalmente à inovação pedagógica, levando à perda da perspectiva da 

escola unitária que havia orientado, entre as políticas anteriores, a da 

elaboração do “Currículo Básico” para as escolas de ensino fundamental.  

É interessante notar que neste momento estabelece-se uma relação 

entre as idéias de autonomia e inovação, que estão presentes nas mudanças 

organizacionais propostas para as empresas cuja questão é inovar, mudar 

(mudança organizacional) para permanecer competitivamente no mercado. Na 

educação, a idéia de inovação tão cara na década de 70, volta à tona tendo 

como um dos instrumentos de sua efetivação a autonomia pedagógica da 

escola. Tal como naquele período, permanece o controle exercido pelo Estado 

sobre as unidades escolares, agora, principalmente, na forma dos sistemas de 

avaliação. 
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No período analisado por GONÇALVES (1994), medidas centralizadoras 

de controle autoritário do Estado sobre a escola foram identificadas, 

significando claro retrocesso em relação ao princípio de gestão democrática da 

educação, afirmado na Constituição Estadual do Paraná. São exemplos destas 

medidas: a ação de inconstitucionalidade  contra  a lei estadual que instituía a 

eleição direta para diretores das escolas e a imposição do regimento único 

para as escolas estaduais, ferindo a concepção do conselho escolar como 

órgão máximo de gestão na escola.  

Como os dados empíricos confirmaram, o anúncio da autonomia 

convive, também nas gestões posteriores, com  medidas centralizadoras na 

tomada de decisão. Todas as políticas comentadas durante as entrevistas – 

reorganização administrativa do órgão central e dos NREs, criação dos 

Distritos Escolares, definição de porte de escolas, lotação de pessoal, políticas 

de formação, o Vale Saber e o Vale Aprimorar etc. – resultaram na implantação 

e/ou suspensão de decisões tomadas pelo  órgão central de forma centralizada 

no gabinete do respectivo secretário(a) estadual de educação.  

Autonomia significou, neste período, o processo de nuclearização da 

responsabilidade pelos resultados da gestão na unidade escolar. Esta 

responsabilidade teve os seguintes focos: 

- A responsabilidade pelo gerenciamento de pessoal. A indicação de 

vagas, a formação de equipe pedagógica, os processos administrativos de 

cessação de contrato e a distribuição da parca quantidade de funcionários nas 

funções, estão a cargo da direção escolar. Apareceram inclusive casos de 

contratação de serviços pela APM da escola. 

- A responsabilidade pelo projeto pedagógico. Às escolas couberam as 

elaborações do projeto político-pedagógico e das matrizes curriculares. Cada 

escola teve que “escolher” as disciplinas que permaneceriam nas grades do 

ensino médio. Os resultados de aprendizagem estatisticamente organizados 

passaram a ser o parâmetro da qualidade dessas escolhas e de sua 

adequação às necessidades dos alunos. 

Os documentos da SEED são pródigos em afirmar a autonomia da 

escola. Por outro lado, é nítida, como veremos, a posição dos diretores 

entrevistados de que a postura da SEED é autoritária, de que não são ouvidos 

e de que não possuem autonomia. Esta visão é o resultado da experiência de 



 

 

48

48

ser responsável por uma escola que teve suas condições de funcionamento e 

de trabalho precarizadas, planos e decisões pedagógicas submetidas à 

aprovação formal pelo NRE, sujeitos a correções, acúmulo de trabalho 

burocrático e cobranças em relação à evasão e repetência. 

Dentro de uma proposta de gestão autônoma da unidade escolar, o foco 

principal foi o da responsabilidade pela manutenção financeira da escola. O 

procedimento já antigo de buscar recursos na “comunidade” através da 

atuação das APMs, criticado ao longo dos anos 80, passou a ser incentivado, 

consagrado e estimulado como necessário. Não só as festas escolares 

passaram a ser fonte de renda, mas institucionalizou-se a cobrança de taxas e 

contribuições dos alunos e pais. A capacitação também passou a depender, 

como mostraram depoimentos dos diretores das escolas-pólo, da contribuição 

de empresas locais e do voluntariado dos professores. A “venda eleitoral” do 

espaço escolar consagrou-se: depoimentos revelaram que vereadores e 

deputados doaram recursos para reformas de banheiros, calçadas e 

pavimentação, compra de livros, transporte dos alunos etc. Evidencia-se, como 

já foi comentado, o processo de privatização da escola. 
No “Guia de Gestão Escolar: informações e orientações práticas para o 

dia a dia da escola pública” (SEED/PR, 2002), alunos e comunidade são o 

público a ser atingido pelos resultados da escola. Os recursos para buscas 

destes resultados são oriundos, de acordo com o explicitado no documento, de 

três fontes: a SEED, outros órgãos públicos municipais, estaduais ou federais e 

a própria comunidade. 

Quando a comunidade é concebida como fonte de recursos instaura-se 

um processo de privatização da escola, pois sai das mãos do Estado a 

manutenção de proventos para a educação. Em outros documentos, como o 

relatório “Dez anos de educação no Paraná” fala-se do incentivo à comunidade 

para que ela assuma o papel de gestora de recursos e coloca-se como 

inovador, nos dois programas de financiamento externo (PQE e PROEM), o 

repasse dos recursos para serem gerenciados pelas APMs. Aqui, entretanto, a 

comunidade é nominada explicitamente como fonte de recursos e as 

evidências empíricas mostram que efetivamente o foi, inclusive se 

responsabilizando por melhorias significativas nas condições físicas e 

materiais, e até de contratação de pessoal, para o funcionamento das escolas. 
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A passagem destas responsabilidades originariamente do Estado para a 

comunidade já está explicitada na orientação do BIRD expressa no documento 

“Prioridades y estratégias para la educación”, de 1995. 

Outro destaque é em relação ao foco mercadológico que se aplica à 

comunidade. Tal como colocado nos documentos da SEED, este termo se 

aproxima da visão de cliente, usuário de um serviço, ou melhor dizendo, 

consumidor de uma mercadoria que, no caso, é a educação. 

Esta idéia se complementa com a de parcerias na educação, também 

presente no “Guia da Gestão Escolar”. A gestão escolar participativa supõe a 

identificação de oportunidades de parcerias para que a escola atinja melhores 

resultados. Supõe, também, eqüidade (e não igualdade), motivo pelo qual o 

diretor precisa exercer seu papel de liderança. O diretor deve ser o líder. 

Entre os verbetes expressos no “Guia”, destacamos: 

- APM – deve contribuir para a elaboração e implementação da proposta 

pedagógica. O exemplo é o da gestão dos recursos financeiros. As fontes de 

recursos de uma APM são: contribuição voluntária dos sócios, auxílios e 

subvenções de órgãos públicos, doações de pessoas físicas e jurídicas, 

campanhas e promoções, convênios e parcerias e prestação de serviços. 

- Trabalho voluntário – é o trabalho espontâneo, não remunerado, que visa 

melhorar as condições oferecidas aos alunos. É uma das premissas da gestão 

participativa. 

 O depoimento a seguir, de um diretor de Escola-pólo que organizou 

cursos de capacitação identificados como necessários nas reuniões com os 

diretores das escolas que compõem o Distrito Escolar, mostra como as escolas 

tiveram que buscar recursos na comunidade, através de parcerias ou 

custeando os cursos com os recursos das APMs: 

 
Às vezes a gente corria atrás de empresas da região pedindo apoio, 
pedindo a parte de dinheiro, para bancar as palestras, os custos e às 
vezes a gente entrou em contato com órgãos públicos que pudessem 
nos ceder profissionais das áreas que a gente necessitava para que 
viessem trabalhar. E muitas vezes nós mesmos tivemos que arrecadar 
dinheiro, as escolas mesmo, a APM de cada escola desembolsou uma 
parte e a gente juntou tudo e conseguiu pagar os palestrantes. De uma 
forma ou de outra a gente sempre conseguiu, foi atrás, correu e foi 
conseguindo pagar os palestrantes, o pessoal que veio.  
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3. Otimização e produtividade no modelo de gestão 

educacional: a Gestão de Qualidade Total (GQT) no Guia 

de Gestão Escolar 
 

Vários são os indicadores da concepção gerencial hoje predominante 

presente no discurso relativo à educação no Paraná. Logo no início do 

documento “Dez Anos de Educação no Paraná”26, afirma-se o compromisso 

com resultados. As palavras “da moda” estão presentes: qualidade, eficiência e 

eficácia.  

As informações fidedignas, imediatamente traduzidas em ações dirigidas 

para a resolução de problemas27 são consideradas fundamentais para o bom 

gerenciamento educacional e o próprio documento pretende ser uma 

expressão da preocupação com a informação:  

 
(...) a Secretaria precisa de modernos sistemas gerenciais, 
computadorizados, que gerem informações - em tempo hábil, nas mãos 
certas, na qualidade adequada. Em seguida, precisamos garantir que 
todos os dirigentes - dos diretores da escola aos superintendentes do 
órgão central, passando pelos chefes de departamentos e dos Núcleos 
regionais, sistematicamente tomem decisões com base em informações 
(SEED/PR, 2001, p.V). 

 
Entretanto, correspondendo ao princípio de descentralização, a direção 

das ações de gestão recai sobre a escola: “Estamos incentivando a 

participação cada vez maior dos pais na gestão escolar (...) incentivo à 

organização de Associações de Pais e Mestres que assumiram o 

gerenciamento dos recursos e participaram do processo de compra...” 

(SEED/PR, 2001, p.IV). 

A otimização de recursos também é assinalada: “organizar o sistema de 

administração da rede escolar é uma maneira de usar melhor o dinheiro que 

temos”. (SEED/PR, 2001, p.IV). 

                                                           
26 Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Diretoria Geral. Coordenação de Informações Educacionais 
(2001).  Dez anos de educação no Paraná. Curitiba, PR: SEED. 
 
27 Os termos em itálico são expressões utilizadas com freqüência dos documentos da SEED/PR. 
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Termos comuns aos documentos da SEDD/PR na década de 80 e início 

dos anos 90 inexistem nesse documento: universalização, democratização, 

colegiado escolar, participação da comunidade na discussão curricular. 

Existem os resignificados pelo contexto neoliberal: autonomia e participação, 

que incluem paralelamente intervenção do governo do Estado e aprovação 

pela Secretaria.  Não há análises políticas ou sócio-econômicas neste 

documento que apresenta as políticas desenvolvidas pelo governo estadual: 

são todas técnicas, estatísticas e centradas no interior do sistema de ensino. 
O documento que explicita melhor a concepção de gestão da SEED/PR 

no período estudado é o “Guia de Gestão Escolar: informações e orientações 

práticas para o dia a dia da escola pública”, distribuído em 2002 para os 

estabelecimentos de ensino da rede estadual como parte do processo de 

capacitação dos gestores escolares. É um documento que deve “ser entendido 

como produto de uma construção progressiva, dinâmica, participativa, em 

constante atualização” (SEED/PR, 2002, p.6). 

A referência para definição do conteúdo e delimitação dos capítulos é o 

Prêmio Nacional de Referência em Gestão. São apresentados seis capítulos: 

gestão por resultado, gestão pedagógica, gestão participativa e estratégica, 

gestão de pessoas e gestão de serviços de apoio, recursos físicos e 

financeiros. Observe-se que a denominação gestão participativa de resultados 

é usada freqüentemente em entrevistas e documentos para designar o modelo 

de gestão adotado pela SEED. É na sua compreensão que enfocaremos esta 

análise. 

A finalidade explícita do desenvolvimento da gestão escolar é a 

educação de qualidade e para todos, seguindo as orientações da educação 

nacional presentes a partir do “Plano Decenal de Educação para Todos”, 

discutido desde o início da década de 90 28.  

A busca de qualidade nos resultados é realizada “cultivando a qualidade 

das pessoas que podem fazer esses resultados acontecerem” (SEED/PR, 

2002, p.7). Ora, esta ênfase nas “pessoas” é própria dos atuais referenciais de 

gestão e administração empresarial, que tratam continuamente de gestão de 

pessoas, liderança, motivação etc., e segue o direcionamento dos cursos 

realizados pela Universidade do Professor em convênio com a Amaná Key, 
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empresa especialista em treinamento de gerentes. Este é um dos exemplos 

que indica a utilização da Gestão da Qualidade Total como referência do 

modelo de Gestão Participativa por Resultados, anunciado pela SEED29. 
No campo mesmo da administração geral admite-se que certas 

metodologias voltadas ao gerenciamento, como acima apresentada, 

constituem-se em panacéias: surgem e ganham terreno como soluções 

mágicas para os problemas das organizações e das empresas e, não 

apresentando os esperados resultados em curto prazo, chegam ao 

esgotamento e ao abandono (WOOD Jr. e URDAN, 2000). 

São clássicas as críticas ao campo educacional pela sua fragilidade 

teórica e o hábito constante de importar acriticamente soluções para os seus 

problemas. Entretanto, estas ações criticadas têm sido marcas das políticas e 

reformas educacionais do período estudado que impõem pacotes de mudanças 

que desconhecem a realidade escolar brasileira, funcionando via de regra 

como “idéias fora do lugar” (COUTINHO, 1984). Ao mesmo tempo, tais 

panacéias do campo administrativo são introduzidas  na educação em 

momentos específicos da vida econômica e política que passam a exigir 

determinadas adequações do setor educacional. Assim, passa-se a utilizar no 

campo educacional as concepções e os termos próprios da administração de 

empresas. É este o pano de fundo em que se configura a concepção de gestão 

utilizada pela SEED.  

Há hoje uma acentuação em formas singulares de realização do 

processo pedagógico como decorrência do fato de as empresas, dentro de um 

modelo flexível de acumulação, terem singularizado seus produtos e processos 

para adequá-los a situações de constante mutabilidade. A manutenção de um 

referencial unificado a partir do qual tanto a escola como uma indústria (ou uma 

ONG, ou órgão público, sindicato ou família) pode ser considerada como uma 

organização demanda que as especificações sejam feitas e refeitas 

constantemente de acordo com a particularidade da situação  para a eficiência 

e eficácia do processo. 

                                                                                                                                                                          
28 A respeito do Plano Decenal de Educação para Todos ver VIEIRA (2000).  
29 A relação entre o modelo de gestão da SEED/PR e a GQT é também feita por SILVA (2001) e 
HIDALGO (2001), entre outros. 
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Parece ser este o caso da Gestão de Qualidade Total que se divulgou 

desde a década de 80 como a principal inovação no campo da administração 

em geral e no da educação. A partir da experiência desenvolvida pela 

Fundação Cristiano Ottoni, da UFMG, com a rede pública de ensino daquele 

Estado, este modelo de gestão difundiu-se por outras redes de ensino de modo 

mais ou menos declarado.30 

É sabido que o próprio Ministério da Educação fez esforço de apropriar-

se deste modelo através do Núcleo Central de Qualidade e Produtividade, 

coordenado pela professora Cosete Ramos, defensora e divulgadora da 

Qualidade Total na educação (AMARAL, 1996). A década de 90, momento 

desta divulgação, já é, entretanto, período em que, na própria administração de 

empresas, aparecem críticas às limitações do Gerenciamento da Qualidade 

Total tanto em termos de seus pressupostos quanto das suas possibilidades de 

aplicação (WOOD Jr. & URDAN, 2000). 

Analisando um dos manuais da Fundação Christiano Ottoni sobre 

“Gerência da Qualidade Total da Educação”, amplamente divulgado e 

implementado em Minas Gerais, podemos levantar algumas características 

dessa forma de gerência que permitam avaliar em que medida a gestão do 

sistema de ensino no Paraná adotou este novo paradigma administrativo. 

Segundo os autores do manual, o princípio que rege o gerenciamento moderno 

é o do atendimento às necessidades das pessoas, princípio este presente na 

proposta de gestão da SEED/PR.  

No Paraná, é a gestão estadual iniciada em 1995 que implanta políticas 

voltadas à gestão educacional na linha da Qualidade Total, embora este termo 

não apareça nos documentos da SEED. A utilização desse referencial é 

criticada por AMARAL (1996) ao analisar a política educacional paranaense 

nesse período.  

Tomando como referência os pontos apresentados pela autora como 

pressupostos da metodologia de Qualidade Total, observamos que eles 

permanecem até o final da segunda gestão de Jaime Lerner no governo 

estadual em 2002. São eles: autonomia e gestão democrática da escola, 

                                                           
30 Sobre a experiência em Minas Gerais é ampla a discussão na literatura sobre gestão educacional, 
presente nas coletâneas já citadas neste trabalho.  
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fortalecimento da direção escolar, aperfeiçoamento e capacitação profissional, 

avaliação externa das escolas e integração com a comunidade. 

A análise do “Guia de Gestão Escolar”, cotejada com informações 

provenientes das entrevistas, de outros estudos e documentos, permite fazer a 

caracterização do modelo de gestão da SEED tomando como referência a 

Gerência de Qualidade Total. 

Neste documento, volta-se a afirmar o resultado esperado da escola, 

como organização, mas agora com a exclusão da expressão “para todos”: 

educação de qualidade. É a qualidade31 que recebe a ênfase e definir o que é 

qualidade na educação é a questão chave: “Gestão por resultados significa 

administrar com foco naquilo que se quer atingir, medindo até que ponto as 

ações realizadas tiveram impacto. Não ter visão de resultados significa dar 

mais atenção aos meios do que aos fins”. (SEED/PR, 2002, p.26) 

 O primeiro capítulo – Gestão por resultados – aponta, logo no início, a 

visão sistêmica como norteadora da conceituação de “qualidade”, ao explicitar 

o que é gerir um sistema: “fazer com que as várias partes funcionem 

corretamente e em harmonia, garantindo os resultados”(SEED/PR, 2002, p.8). 

A visão sistêmica é assim definida:  

 
É a visão orgânica, lógica, integral de um sistema. De um gestor diz-se 
que ele tem visão sistêmica quando é capaz de compreender as 
relações de causa e efeito que determinam a realidade ao seu redor. 
Em outras palavras, quando é capaz de olhar o todo e perceber como 
as diferentes partes deste todo contribuem para a situação ser como é. 
(SEED/PR, 2002, p.28) 

 

Marcada pelo abstracionismo próprio ao funcionalismo, esta matriz 

considera os conflitos como “disfunções do sistema”, silenciando a respeito dos 

antagonismos e disputa de poder que cercam o fenômeno educativo. 

                                                           
31 A multiplicidade de campos em que a palavra qualidade é empregada já denota sua polissemia, embora 
seu sentido original tenha sido progressivamente alterado: da condição ou Estado de algo que pode, 
portanto, comportar uma diversidade de qualidades, o termo passou a indicar um determinado estado ou 
condição que se designa a qualidade e que se valoriza como intrinsecamente bom e desejável.  
Não se indaga qual qualidade algo possui mas se algo tem ou não tem qualidade, como se pudessem 
existir coisas, situações e objetos sem qualidade, sem Estado ou condição. A qualidade objetiva-se como 
coisa em si e não mais como atributo de outra coisa. Esta objetivação leva a desconsideração da 
necessária discussão sobre o conteúdo do que estamos falando. Permite que certas concepções do que seja 
favorável, bom ou adequado assumam o conteúdo do que é a qualidade sem que se questione sua origem, 
sua ontologia, as relações sociais e políticas nas quais este sentido é definido e apresentado. 
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Em contato com as escolas, NREs, secretarias municipais e sindicatos 

observamos que no período houve uma maior utilização de mecanismos de 

controle, especialmente visando camuflar e/ou desfazer possíveis 

antagonismos As escolas municipais foram obrigadas a refazer seus projetos 

pedagógicos à luz das orientações da SEED/PR e a adotar os programas 

implementados para as escolas estaduais, como a participação nos cursos em 

Faxinal do Céu através de recursos do município. Houve, ainda, ocasiões em 

que pessoas convidadas a fazer palestras nas escolas foram vetadas pelo 

NRE. Estes são alguns exemplos. 

Observa-se, no trecho a seguir, compilado do “Guia”, como aparece a 

idéia de controle. Este trecho é revelador da ênfase no resultado e no controle: 

na produção. 

 
Do latim genere, a palavra gerir tem o sentido de produzir, criar; 
executar, administrar. Como sinônimo de administração, gestão também 
quer dizer governar, dirigir. 
Segundo o dicionário Aurélio,GESTÃO é a manutenção de controle 
sobre um grupo, uma situação ou organização, de forma a garantir os 
melhores resultados. 
Gestão por resultados significa ter clareza com relação aos resultados 
que se quer alcançar e a partir daí planejar e mobilizar esforços e 
recursos, realizando auto-avaliação sistemática e as correções 
necessárias, na busca incessante da excelência. (SEED/PR, 2002, p.10 
– grifo no original)   

 

Embora haja, no que se refere à avaliação de resultados, a perspectiva 

do processo, e isto corresponde à ênfase que a Qualidade Total dá à tomada 

de providências e às correções que evitem o desperdício e garantam o 

resultado, as indicações sobre os tipos de avaliação continuam acentuando a 

visão hierárquica.  

Por exemplo, as sugestões são sempre de níveis hierárquicos 

superiores avaliando os inferiores: o Ministério estabelece parâmetros da 

avaliação externa; o diretor avalia os professores; os professores avaliam os 

alunos. O contra-ponto é a auto-avaliação, pela qual cada um avalia o seu 

resultado de acordo com metas pré-definidas, ou seja, onde se avalia a partir 

de uma internalização do controle. 

O modelo de gestão supõe uma linearidade circular: objetivos → 

resultados → avaliação. “Este é o caminho da melhoria” (SEED/PR, 2002). 
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A dimensão processual é considerada no item relativo ao 

acompanhamento, que deve ser realizado através de indicadores formalmente 

estabelecidos e de outras fontes de informação (conversas com professores, 

pais, etc.). O documento acentua a importância de que o diretor tenha tempo 

para fazer este acompanhamento: verificar rotineiramente se os objetivos da 

escola estão sendo atingidos. O diretor é, nesta função, alguém que 

supervisiona, gerando o fortalecimento da direção escolar. 

No verbete controle, destaca-se mais uma vez a questão dos 

indicadores, que responde à avaliação externa das escolas.  Segundo o 

documento, “controlar significa garantir que as coisas aconteçam da maneira 

como têm que acontecer” (SEED/PR, 2002, p.19). As ações relativas ao 

controle implicam na comparação dos indicadores com os resultados 

almejados e a tomada de ações corretivas. 

Vemos que há um acento em mecanismos de controle formal sobre a 

escola, realizado pelos órgãos do sistema, que acarreta peso administrativo 

sobre as unidades e os gestores escolares. Este controle formal enfatiza a 

importância dos indicadores como instrumentos de validade e de justificativas 

das políticas. Ao mesmo tempo, há ênfase no aspecto de recursos humanos 

que passa a ser visto como definidor da qualidade do ensino. Particularmente o 

professor passa a ser o determinante solitário dos resultados de aprendizagem. 

É dada importância significativa aos indicadores, pois são descritos 

como uma determinada informação quantitativa (numérica) ou qualitativa 

(conceitos) que possibilite a avaliação dos resultados. A medida é enfatizada 

pela questão: o que medir em uma escola? Da mesma forma, na descrição de 

aspectos32 que podem ser medidos, avaliados e acompanhados, indicadores 

quantitativos são os mais apresentados. Também é com este tipo de indicador 

                                                           
32 “Na escola, devem existir indicadores que mostrem o andamento e os resultados dos diversos processos 
que fazem a escola funcionar. Abaixo alguns exemplos do que pode ser medido, avaliado e acompanhado: 
- Processo Pedagógico: aprendizagem escolar; aprovação e reprovação; evasão; etc. – Gestão de Pessoas: 
nível de formação e qualificação; absenteísmo; motivação; etc. – Participação Comunitária: porcentagem 
de pais presentes nas reuniões pedagógicas; horas de atividades desenvolvidas por voluntários na escola; 
valores monetários arrecadados pela Associação de Pais e Mestres (APM); projetos desenvolvidos pelos 
alunos junto à comunidade; etc. – Processos Administrativos de Apoio: tempo necessário para emissão 
dos relatórios finais; organização da documentação escolar; quantidade e qualidade da merenda escolar; 
limpeza da escola; etc. – Gestão de Recursos Financeiros: recursos investidos por aluno (total de recursos 
próprios + recursos de programas estaduais e federais divididos pelo total de alunos da escola); tempo 
necessário para o fechamento da contabilidade e emissão dos relatórios de prestação de contas.” 
(SEED/PR, 2002, p.15)   
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que o documento “Dez anos de educação no Paraná” apresenta os resultados 

do sistema de ensino. 

A ênfase quantitativa explicita a subordinação que a propalada qualidade 

tem em relação ao objetivo de produtividade. Embora se considerem aspectos 

informais, subjetivos etc, a qualidade, enquanto atributo do produto, só ganha 

materialidade quando convertida em cifras numéricas. É assim com a produção 

de mercadorias; é assim que se encara o processo pedagógico. Daí a ênfase 

nos indicadores de rendimento escolar, nos indicadores de produtividade etc. 

Taylor – “pai” da Administração Científica e cujas idéias fundamentaram 

a perspectiva tecnicista de educação no Brasil desde a década de 70 -  

reaparece na definição do gerenciamento do tempo: “Gerenciar o tempo 

significa buscar formas de aproveitá-lo de maneira mais eficaz possível; 

produzir o máximo de resultado com o tempo disponível e/ou gastar o mínimo 

de tempo para realizar cada tarefa, mantendo a qualidade dos resultados” 

(SEED/PR, 2002, p.21). 

No “Guia” há um capítulo dedicado à gestão pedagógica. Descreve-se o 

novo paradigma para a educação cuja “inovação” está na mudança de eixo do 

ensino para a aprendizagem. Para os estudiosos da história da educação, tal 

preocupação pode ser localizada já ao final do século XIX, início do XX, nas 

proposições que os adeptos dos métodos novos faziam à escola de tipo 

tradicional. Talvez a verdadeira novidade esteja no uso do termo 

“competência”, que passa a centralizar todas as decisões de cunho 

pedagógico. Enfatiza-se, também, a autonomia da escola, prevista na LDB.  

Com a gestão pedagógica busca-se a qualidade dos resultados, quais sejam: 

 
O desenvolvimento da capacidade do aluno de tornar-se cada vez mais 
aquilo que ele potencialmente pode vir a ser, na sua integralidade. 
Educação de qualidade é a que torna o aluno mais competente para 
lidar de forma produtiva com as suas realidades (interior e exterior); é a 
educação que constitui sentidos, que produz significados, que constrói 
competências. (...) o sentido de todo esforço pedagógico é o de 
propiciar aos alunos melhores chances de êxito na vida. (SEED/PR,  
2002, p.30 – grifos nossos) 

 

Os termos grifados caracterizam o perfil da educação proposta: o centro 

é o sucesso do indivíduo. A democratização de oportunidades e condições 
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sociais, a cidadania e a perspectiva de transformação social, nada disso 

aparece como finalidade da educação. 

Nos preceitos arrolados para a gestão pedagógica, estão grifadas as 

seguintes palavras: ambiente escolar; confiança e encorajamento; disciplina; 

comunidade; avaliação; objetivos e metas. Reproduzem-se, assim, os 

elementos apresentados na gestão por resultados. Quanto a estes, observa-se 

que os resultados finais da gestão pedagógica só podem ser avaliados através 

dos resultados de aprendizagem dos alunos. A constatação da melhoria do 

desempenho do professor depende da exposição de resultados reais, 

concretos, numéricos de seus alunos. 

Considerando que o documento apontado como o mais importante da 

escola é a proposta pedagógica, que se compõem do regimento escolar, da 

proposta curricular e dos planos de ação, os resultados pedagógicos 

dependem das diretrizes, orientações e inspiração que emanam desta proposta 

pedagógica, que é perpassada pelos, acima apresentados, princípios da 

gestão pedagógica e, conseqüentemente, da gestão por resultados. 

Segundo esta proposta, a articulação entre intenções, conteúdos e 

recursos e meios deve ser realizada através dos seguintes princípios (definidos 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio mas aqui se 

aplicados a toda escola): estética da sensibilidade, política da igualdade e ética 

da identidade. Tal articulação propicia que a proposta pedagógica seja fruto de 

um processo participativo de elaboração, permitindo a integração com a 

comunidade (um dos pontos relativos à Qualidade Total)  

Outra ênfase importante é na identificação e resolução de problemas33. 

Em quase todos os verbetes aparece esta preocupação. Para isto é 

apresentado detalhadamente o método de resolução de problemas.  Em uma 

das etapas, é apresentado o diagrama “espinha de peixe”, qualificado como 

muito utilizado nos programas de melhoria de qualidade nas empresas, que 

identifica a origem dos problemas em quatro “famílias de causas”: método de 

trabalho (conhecimentos técnicos e experiência); pessoas (motivação e 

                                                           
33 A preocupação com a resolução de problemas apareceu recorrentemente nas entrevistas. As atividades 
do NRE e da escola baseiam-se, segundo os depoentes, em identificar e corrigir problemas que impedem 
o fluxo rotineiro das atividades. 
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educação – atitudes); materiais e equipamentos; meio ambiente. A solução do 

problema advém da identificação da causa verdadeira. 

Como todas as demais técnicas e procedimentos apresentados, este 

não faz nenhuma relação entre meios e fins. As causas não são tomadas nas 

suas relações e não são analisadas no contexto histórico em que se colocam. 

Cada uma é vista como um “ingrediente” de um processo a ser corrigido ou 

substituído. As questões são tomadas como problemas a serem corrigidos, 

num total desconhecimento da natureza do trabalho escolar.  

No capítulo sobre gestão de pessoas, volta-se a tratar da questão da 

liderança, definida como “capacidade de influenciar um grupo em direção à 

realização de uma tarefa e ao atingimento de um resultado” (SEED/PR, 2002).  

Atua primordialmente sobre a motivação das pessoas. São arroladas as 

seguintes atribuições em termos de liderança: 

 
Ajudar as pessoas a perceberam um sentido maior naquilo que fazem. 
Criar um clima de confiança e encorajamento para todos. 
Articular o senso de pertencimento. (SEED/PR, 2002, p.62 – negrito no 
original) 

 

O “Guia” explica como realizar essas atribuições. A base das 

orientações é a teoria das relações humanas na administração, que focaliza a 

caracterização dos tipos de necessidades humanas, a observação das 

condições psicológicas do ambiente de trabalho e a importância da 

comunicação. Dos verbetes apresentados neste capítulo, apesar do referencial 

teórico, a maior parte se refere a questões de ordem administrativa: férias, 

licenças, provimento etc. Apenas dois coincidem com as principais idéias 

apresentadas na fundamentação: a administração de conflitos, em que são 

apresentadas técnicas (evitação, suavização, solução de problemas, comando 

autoritário etc.) e um verbete dedicado à reunião eficaz. Em relação à 

resolução de conflitos, são recomendadas aquelas baseadas na mediação, ou 

seja, “no encorajamento do diálogo, do respeito e da boa vontade para a busca 

de soluções mutuamente satisfatórias”. (p.63) 

Tanto escolas como NREs passaram a ser mediadores de conflitos, 

tendo para isso participado de cursos, havendo na Coordenação de 

Fortalecimento da Gestão e nos NREs uma pessoa  responsável pela 
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mediação, principalmente na relação escola-pais. Nos casos de conflito entre 

pais e professores, o diretor é a figura mediadora.  

 
Sempre a escola é a primeira a ser ouvida. Isso aí faz parte de qualquer 
princípio de mediação. O mediador não pode tomar nenhuma decisão 
sem ouvir as duas partes.  
Normalmente, a primeira reclamação vem do aluno em relação ao 
professor. Ou do professor em relação ao aluno ou turma. Eu ouço, e o 
passo seguinte eu ouço a outra parte. Se houver necessidade, é uma 
reunião dos três, que é mais raro de acontecer. Geralmente nas duas 
primeiras conversas a gente já consegue chegar a um acordo. 
[Depoimento de Diretor de escola] 

 

Quando a não resolução leva a questão ao NRE, é este que passa a 

mediar a relação entre escola e pais.  

Entretanto, professores e escolas, nos respectivos casos, avaliam essa 

mediação como imposição das instâncias gestoras. 

 
Às vezes você leva sorte de ter professores que vem e completam. E 
aqueles que não completam, o que você faz? Eles pedem que você 
registre em ata. É terrível esta parte! Você registra em ata: atraso, 
desacato com o aluno, conflito com o aluno, avaliam de uma maneira 
que não entende, não tem critério de avaliação, falta em excesso. Aí 
registra tudo em ata e você leva para o jurídico do Núcleo. Você é 
chamada, o diretor é praticamente humilhado porque a razão sempre é 
do professor.  
A gente evita ter problema, vai levando assim, o ano inteiro. A gente 
está sozinha no fim. Nós estamos assim. A diretora comenta: _ fui lá e 
fui humilhada.  
Dificuldades com o aluno, por exemplo assim, o aluno manda o 
professor tomar naquele lugar. Nós temos o nosso regimento interno. 
Este é um caso que eu nunca admiti. Então vai embora mesmo. Eles 
enrolam, fazem o maior escarcel, vão lá no Núcleo e voltam. Se eles 
vão no Núcleo, o Núcleo manda voltar para a escola. Eles tiram 
totalmente a nossa autoridade. .  
Precisava existir as ouvidorias mas eu acho... Eles precisariam dar mais 
respaldo à direção. 
 

Há também referência à busca da excelência, concebida como distinção 

dos demais e superação dos padrões. É a esta busca que se atribui a 

transformação dos processos burocratizados e rotineiros – o campo da 

obrigação – em realização e alcance de grandes conquistas. É o fundamento 

do processo de gestão. 
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Observa-se, nos diversos documentos e instrumentos de divulgação das 

políticas da SEED, que o caminho para atingir estes resultados é o do 

aperfeiçoamento técnico que se faz pela capacitação dos gestores, pela 

modernização da organização e dos processos administrativos através de 

estudos de caráter científico; daí a importância adquirida pela Universidade do 

Professor, centro desta capacitação. 

No âmbito da administração pública, segundo perspectiva do privatismo, 

tais medidas visam combater os vícios que a política trouxe aos aparelhos de 

Estado: clientelismo, agigantamento e ineficiência. Vários estudos34 

demonstram que as heranças do patrimonialismo e do autoritarismo marcam a 

administração pública brasileira dificultando a prestação dos serviços públicos. 

Às falácias da política brasileira, propõe-se um tratamento científico e 

técnico das questões de gestão pública que deve ser tarefa, em decorrência, 

de técnicos preparados para este fim. Revigora-se a importância dos dados e 

indicadores estatísticos, dos procedimentos matemáticos, das medidas e 

aferições de resultados, pois a produtividade é verificada quantitativamente. 

Vimos isto nos documentos e entrevistas que apontaram a relevância do 

gerenciamento de informações.  

A administração pública, e no caso a da educação, precisa ser assim 

expurgada da política, dos conflitos de interesses, das disputas e 

antagonismos. A “democratização” passa a ser resultado da assepsia política 

aliada à competência técnica, primordialmente no que diz respeito à gestão.  

Observamos a força deste discurso na justificativa da criação dos 

Distritos Escolares, que são considerados a solução técnica para superar a 

espúria e ineficiente natureza político-partidária dos NREs bem como para 

afastar o corporativismo dos sindicatos e os movimentos de professores. A 

contraposição a estes se faz pelo uso dos instrumentos de planejamento (o 

geoprocessamento, por exemplo), das medidas e fórmulas matemáticas 

aplicadas à distribuição dos Distritos, ao porte de escolas e NREs etc. 

Os procedimentos técnicos conferem legitimidade ao aprofundamento do 

processo de controle sobre o trabalho, agora através de mecanismos mais 

internalizados pela subsunção de proposições de autonomia, participação e 

flexibilidade gerencial. 
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Consideramos, neste trabalho, a hipótese de que a importância desses 

termos reflete uma mudança no entendimento sobre a práxis humana 

produtiva, necessário no atual estágio de acumulação capitalista. 

Anteriormente, o termo administração indicava a organização dos meios para 

alcançar de maneira mais econômica (com o menor dispêndio de recursos) a 

consecução dos fins. Atualmente, há um reconhecimento de que o elemento 

definidor da produção (e que efetivamente agrega valor à matéria) é o trabalho 

humano, concebido não mais  como um dos recursos (“recursos humanos”)35 

idêntico aos outros meios necessários à produção. Se o marxismo já havia 

reconhecido o caráter singular da “mercadoria trabalho” – ou seja, produzir 

valor para além da mera reprodução - , hoje o próprio capital passa  de uma 

fase de controle sobre a plasticidade do trabalho humano para um 

aproveitamento capitalista dessa plasticidade36. Passa, digamos, de um 

período de aprisionamento e “negação” dessa plasticidade pelo “controle dos 

tempos e movimentos” para a extração de mais valia sobre  “infinitude” da 

práxis humana37. Daí a idéia de flexibilidade, ou seja, a tradução, no plano da 

teoria da administração, da plasticidade do trabalho humano, e daí outras 

idéias desta decorrentes como as de criatividade, subjetividade e participação 

do trabalhador. 

Encontramos, na Gestão da Qualidade Total, elementos do taylorismo, 

da teoria das necessidades humanas de Maslow e da teoria da organização 

como sistema. Podemos agregar a esses elementos da GQT outros que tem 

permeado a gerência a partir do toyotismo: a flexibilidade, a polivalência, as 

                                                                                                                                                                          
34 MARTINS (1997); CARVALHO e TONET (1994); entre outros. 
35 BRAVERMAN, 1977, p.54: “O trabalho humano, seja diretamente exercido ou armazenado em 
produtos como ferramentas, maquinaria ou animais domesticados, representa o recurso exclusivo da 
humanidade para enfrentar a natureza. Assim, para os humanos em sociedade, a força de trabalho é uma 
categoria especial, distinta e não intercambiável com qualquer outra, simplesmente porque é humana. Só 
quem foi o senhor do trabalho de outros confundirá força de trabalho com qualquer outro meio de 
executar uma tarefa, porque para ele, vapor, cavalo, água ou músculo humano que movem seu moinho 
são vistos como equivalentes, como “fatores de produção”. 
36 BRAVERMAN, 1977, p57: “O trabalho humano, por outro lado, devido a ser esclarecido e orientado 
por um entendimento que foi social e culturalmente desenvolvido, é suscetível de vasta gama de 
atividades produtivas. Os processos de trabalho ativo que residem em potencial na força de trabalho dos 
homens são tão diversos quanto ao tipo, modo de desempenho etc. que para todos os fins práticos podem 
ser considerados infinitos, tanto mais que novos modos de trabalho podem ser  facilmente criados mais 
rapidamente do que serem explorados. O capitalista acha nesse caráter infinitamente plástico do trabalho 
humano o recurso essencial para a expansão do seu capital.” 
37 BRUNO, 1997, p.38: “No que diz respeito à relação entre as classes no interior das organizações, a 
participação proposta aos trabalhadores resulta da compreensão do patronato de que as novas gerações de 
trabalhadores apresentam um outro elemento a ser explorado: a sua capacidade de raciocínio.” 
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células de produção. Esses são referenciais encontrados no modelo de gestão 

educacional analisado. 

Pode-se considerar que a GQT, na sua transposição para o sistema de 

ensino, responsabilizou as unidades (NREs e escolas), impondo-lhes o papel 

de células de produção, pela organização e manutenção dos processos 

enquanto reservou ao nível central (órgão central da SEED), como quiçá 

acontece nas empresas, as definições de metas e resultados. 
Daí a ênfase na preparação do diretor como o gestor. A Universidade do 

Professor iniciou seus trabalhos por um seminário para os diretores que 

assumiram seus mandatos em 1995. Na seqüência, foram realizados outros 

também destinados aos gestores escolares, dentro da visão 

comportamentalista da administração, enfocando temas como liderança, 

motivação, mediação de conflitos, entre outros. 

O “Guia de Gestão Escolar” foi pensado tendo em vista orientar o diretor 

em relação à administração da escola. Também é nítida a centralidade do 

diretor no projeto dos Distritos Escolares sendo que o que acaba definindo a 

Escola-pólo não é a escola em si, mas o diretor-pólo. Pode-se dizer que, 

tendencialmente, as escolas foram escolhidas pelos diretores que tinham. O 

documento que orientou os NREs na escolha das escolas salientou a 

importância de observar as qualidades do diretor  nesta definição: ser 

dinâmico, proativo, ter liderança. 

A mudança no processo de escolha dos diretores também revela esta 

preocupação com os gestores. O último decreto que normatizou este processo, 

em 2001, submeteu os candidatos a uma prova de conhecimentos privilegiando 

o aspecto técnico da função de diretor e, na seqüência, aumentando o peso 

dos integrantes da SEED no colégio eleitoral composto pelo Conselho Escolar. 

Paralelamente, há vários destaques nos documentos em relação à 

comunidade. O bom diretor é aquele capaz de realizar a integração da escola 

com a comunidade, favorecendo a participação desta na gestão escolar. Como 

já vimos, esta participação é marcadamente uma forma de suprir necessidades 

de manutenção da escola pela qual o Estado vem progressivamente se 

desresponsabilizando. 
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O programa de maior visibilidade política do período é a Universidade do 

Professor38. Os relatórios de atividades indicam que foram capacitados 50 mil 

professores até 2000 (SEED/PR, 2001, p.5-6). Os recursos foram provenientes 

dos programas de financiamento com o BIRD e o BID. Parte do pressuposto de 

que fazer a capacitação docente é investir na causa do fracasso ou sucesso do 

desempenho escolar: professor. Como a ênfase é no compromisso desse 

profissional com o trabalho, as temáticas privilegiadas foram auto-estima, 

motivação, ou seja, atitudes comportamentais que levariam o professor a 

responsabilizar-se pessoalmente pela “produtividade do sistema”. 

A avaliação externa aparece na criação de um setor responsável pela 

avaliação na SEED, com desdobramentos no organograma dos NREs. Como 

já comentamos, os indicadores constituem-se em prova do sucesso das 

políticas e são largamente utilizados.  

Além dos apontados por AMARAL (1996), encontramos outras 

características da Gestão da Qualidade Total nos dados empíricos levantados. 

As entrevistas com funcionários dos NREs revelaram que há situações 

em que as divisões dos setores são desconsideradas para garantir o 

cumprimento das tarefas designadas pelo órgão central da SEED. 

 
(...) quando existe uma determinação do Conselho Estadual de 
Educação ou da Secretaria de Educação, no caso de propostas 
pedagógicas que têm que ser reformuladas em todas as escolas, num 
determinado momento do ano, as propostas têm que chegar e nós 
temos que dar conta da análise, do acompanhamento, das orientações, 
aí sim existe uma força-tarefa para que nós possamos atender os 
prazos que são determinados. Quando existe algum tipo de projeto ou 
alguma situação por determinação da SEED, aí sim há uma força-tarefa 
em que podemos inclusive pedir auxílio de outros setores. Ou dos 
setores externos, como já aconteceu.  
(...) 
Existe sempre uma discussão nesse sentido, no sentido de sanar os 
problemas que nós identificamos nesses anos em relação às escolas, 
quais são as dificuldades, as principais dificuldades que as escolas 
apresentam no sentido de elaborar propostas pedagógicas, no sentido 
de se organizar pedagogicamente. 
Então a gente consegue perceber através das propostas pedagógicas 
que as escolas estão ainda muito tradicionais na sua forma de 
organização e na sua forma de trabalhar também. Por isso que muitas 
vezes a gente recebe aqui no Núcleo denúncias, uma série de 

                                                           
38 A Universidade do Professor é um dos elementos expostos na espetacularização da educação no 
período.  
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denúncias, e quando essas denúncias acontecem, que as escolas não 
estão atendendo a legislação vigente de garantir um ensino de 
qualidade, ou que o aluno permaneça na escola, que ela tenha que 
garantir o direito do aluno de permanecer, estudar, ficar na escola, 
muitas vezes a escola fere esse direito... É aí que vem a força tarefa, aí 
é que toda equipe pode ser convocada a ir até as escolas para observar 
o que está acontecendo. 

 

 

Os NREs se organizam de forma diferenciada para o acompanhamento 

das diferentes redes escolares, o que também explicita a aplicação do princípio 

de flexibilidade,  considerando escolas com mantidas por fontes diversas como 

“clientes diferentes”. 

 
(...) mas não deixamos de ter gerenciamento sobre aquelas escolas 
porque temos as escolas do município e as escolas particulares. O 
gerenciamento do Núcleo continua sobre o sistema de ensino que é 
estadual 
As autorizações de funcionamento dessas escolas, ver se estão de 
acordo com as normas de funcionamento, isto está sob inspeção do 
Núcleo. Então vem análise de calendário escolar, do regimento escolar, 
criação de escola, fazer verificação se o local está adequado, se o 
pessoal é habilitado para aquilo, esse gerenciamento. Nós não temos o 
gerenciamento administrativo dentro da escola porque é de 
competência deles [das escolas particulares e municipais]. Mas sobre 
as escolas estaduais, além de todos estes aspectos sobre os quais eu 
falei, ainda temos o gerenciamento e a informação a ser dada, o 
acompanhamento, se a escola está atendendo todas as exigências da 
mantenedora que é a Secretaria de Educação. 
(...) 
Com relação às escolas particulares e municipais, como o atendimento 
é feito aqui no Núcleo, tem que arregimentar toda a equipe, 
principalmente quem está atuando na educação infantil, ensino 
fundamental e médio e também a equipe de estrutura e funcionamento. 
Aí se monta uma comissão de três pessoas que vai até o 
estabelecimento verificar o que está acontecendo. Neste ano é muito 
freqüente porque nós estamos fazendo todo um trabalho de 
levantamento de irregularidades, tanto que o Núcleo organizou neste 
ano alguns encontros pedagógicos convidando todos os 
estabelecimentos da rede particular para identificar irregularidades, para 
sanar essas irregularidades e aí nós estamos indo às escolas para 
verificar a situação.  
E nós recebemos muitos pedidos de autorização de funcionamento, 
abertura de escolas, principalmente abertura de centros de educação 
infantil. Por isso é que a equipe de educação infantil e a de estrutura e 
funcionamento vai praticamente todos os dias até as escolas para 
verificar, para que possa ou regularizar a situação ou encaminhar os 
pedidos de autorização de funcionamento ou prorrogação de 
autorização para a Secretaria. É por isso que a equipe se desloca 
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muito, ela sai muito do Núcleo em função disso. [Entrevista de 
funcionário de NRE] 
 

 

Também foram freqüentes as iniciativas tendo em vista a otimização de 

recursos, como a criação de Distritos Escolares e a racionalização de recursos 

humanos através da redefinição do porte dos NREs  e escolas. Embora não 

tenha havido um significativo enxugamento dos organogramas, muitas funções 

foram, na prática, redistribuídas, fazendo com que os NREs e escolas-pólo 

assumissem atribuições de comunicação e fiscalização além de apoio técnico, 

que antes eram atribuições de níveis hierárquicos superiores. 

 

4. O privado dentro do aparelho de Estado: a mudança de 

organograma da SEED e a criação de empresas parceiras 
 

Foram diversos os percursos tomados pelo privatismo39 do Estado a 

partir de 1995 no Paraná. Podemos distinguir várias faces deste processo.  

Há um movimento de venda de empresas estatais através da qual se 

transfere ao setor privado patrimônios públicos. Esta face não atingiu a 

educação, pois teve como campo privilegiado setores da economia cujo 

dinamismo permite a certeza de ganhos, como o setor bancário, com a venda 

do BANESTADO, ou o setor de geração e distribuição de energia elétrica, 

como a tentativa de venda da COPEL. A concessão de uso e controle das 

rodovias, com cobrança de taxas, como o pedágio, foi uma forma também de 

transferir ao setor privado uma atividade que permite auferir lucro. 

Outra forma de privatização foi a da terceirização dos serviços através 

da qual serviços antes ofertados diretamente pelo Estado passaram a ser 

realizados por empresas privadas contratadas para tal. Na educação, isto 

atingiu setores ligados à manutenção e limpeza de prédios escolares e à 

merenda, em redes municipais. Na rede estadual, tentativas neste sentido 

foram feitas com a transferência, para as Associações de Pais e Mestres, da 

                                                           
39 Usamos o termo privatismo porque consideramos que o termo privatização conota, principalmente, o 
deslocamento direto do público para o privado, o que não abarca, necessariamente, a prática, vigente na 
educação, de incorporação de princípios, de uma mentalidade, de um ethos privado dentro da escola e do 
sistema de ensino.  
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administração de reformas nos prédios escolares. Além disso, fez-se a 

contratação de empreiteiras e, também, a contratação de pessoal para serviços 

gerais e administrativos da escola, e de professores para realização de 

atividades extraclasse. 

Na educação, a forma dominante “atravessou” a administração do 

aparelho de Estado pela a criação de empresas de direito privado que 

passaram a administrar parcelas das atividades da área educacional da 

Secretaria de Estado da Educação, convivendo na estrutura do aparelho de 

Estado. Criadas a partir do primeiro governo Lerner, que se inicia em 1995, as 

empresas parceiras passam a ser divulgadas como pertencentes ao 

organograma da SEED/PR em junho de 2001, quando a então secretária 

Alcione Saliba anuncia o novo organograma da Secretaria.  

Na pesquisa, encontramos dois organogramas relativos à reforma da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Há um organograma divulgado 

pelo Jornal da Educação, n.15, de junho de 2001. Um outro organograma está 

presente no Decreto n.5123 de novembro de 2001, publicado no Diário Oficial. 

As diferenças e semelhanças entre os dois refletem a introdução de setores 

não-públicos dentro da estrutura estatal. 

No organograma divulgado pelo Jornal da educação aparecem, no 

mesmo nível hierárquico dos órgãos vinculados ligados diretamente à 

Secretária de Educação, as empresas criadas no último governo: a 

Universidade do Professor, responsável de forma centralizada por toda a 

capacitação dos profissionais da educação no Estado; a PARANAEDUCAÇÃO 

(Agência de Administração dos Professores e Funcionários da Educação no 

Paraná)40, responsável pela contratação de pessoal; e a PARANATEC 

(Agência para o Desenvolvimento do Ensino Técnico do Paraná), que 

centralizou a “gerência” do ensino profissional. Observe-se que essas 

empresas estão subordinadas à secretária/secretaria mas são independentes 

das Superintendências que, pelo organograma do Decreto e pela tradição do 

funcionamento da SEED, são os órgãos que definem as políticas para o setor 
                                                           
40 O PARANAEDUCAÇÃO é uma “pessoa jurídica de direito privado, sob a modalidade de serviço 
social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, com a finalidade de auxiliar na Gestão do 
Sistema Estadual de educação, através de assistência institucional, técnica, científica, administrativa e 
pedagógica, da aplicação de recursos orçamentários destinados pelo Governo do Estado, bem como da 
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da educação e às quais, em tese, os órgãos meios deveriam estar 

subordinados. 

Esta posição das empresas parceiras expressa o movimento pelo qual 

estas passam a ser responsáveis pelo núcleo da política educacional, 

constituindo o setor mais dinâmico da administração educacional, passando, 

como veremos, a interferir no interior das Superintendências através do 

provimento de cargos. 

Estas empresas  podem ser consideradas a face mais explícita da 

privatização do setor educacional. Os dados apresentados pela atual 

Superintendente de Educação da SEED/PR, em 26 de setembro de 2003, 

demonstram o volume de recursos repassado para essas empresas no período 

estudado: 

 

Transferência de recursos (em reais) para as empresas parceiras - 1999–2002 

Ano Transferência do Estado 

 PARANAEDUCAÇÃO PARANATEC UNIVERSIDADE 
DO PROFESOR 

1999 35.368.674,92 1.904.200,65 997.318,03 

2000 64.247.075,78 3.945.681,93 1.977.643,51 

2001 82.263.127,19 3.981.787,39 10.714.000,00 

2002 135.922.636,79 3.193.018,62 7.486.893,00 

Fonte: SEED/PR. Superintendência de Educação. 2003 

 

 Embora não disponhamos de dados detalhados sobre receitas e gastos 

com manutenção e desenvolvimento de ensino (MDE) no Paraná porque o 

nível de agregação das informações nos balanços oficiais não possibilitam este 

detalhamento, é possível comparar os dados do PARANAEDUCAÇÃO. Em 

1999, esta empresa recebeu 2,82% em relação ao total de despesas com 

MDE. Em 2000, este valor sobe para 5,59%. 41   

                                                                                                                                                                          
captação de recursos de entes públicos e particulares nacionais e internacionais”. (Lei de criação 11.970, 
de 19/12/1997). 
41 Os dados sobre financiamento da educação no Estado do Paraná foram obtidos através do relatório final 
da pesquisa “Implantação e impactos do FUNDEF no Paraná: o caso da rede estadual de ensino” 
(BRUEL, 2003) 
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 É também significativa a importância das consultorias que foram 

contratadas através destas empresas parceiras. No quadro abaixo podemos 

observar como as contratações crescem em 5 anos na empresa responsável 

pela política de ensino profissional depois da extinção da quase totalidade dos 

cursos profissionalizantes em nível médio42: 

 

 

Paranatec – Número de  funcionários e de consultores  – 1999-2002. 

Ano Número de 
funcionários 

Número de 
consultores 

1999 40 6 

2000 45 64 

2001 46 96 

2002 37 171 

Fonte: SEED/PR. Superintendência de Educação. 2003 

 

A importância dos consultores, dado que o setor de consultorias foi 

amplamente privilegiado na contratação de serviços no setor da educação, é 

demonstrada no quadro a seguir: 

 

“Consultorias nada exemplares”: 

Empresas Valor 
Amaná Key R$ 750.000,00 Capacitação/PROEM 
Unilivre R$ 514.949,00 Capacitação/PROEM 
LGA – Rubens Portugal R$ 654.450,00 Capacitação/PROEM 
CESDE – Artur Pereira e Oliveira R$ 160.000,00 Capacitação/PROEM 
RDR R$ 939.556,08 Assessoria especializada 

para a execução do PROEM 
Bristish Council R$ 1.144.589,00 Curso de proficiência e 

atualização em Língua Inglesa 
Unisys/Sigma R$ 24.209.214,26 Fornecimento de 

hardware e consultoria operacional de 
ambientes 

DTCOM R$ 3.288.000,00 Cadastramento e 
desenvolvimento de banco de dados 

Fonte: SEED/PR  - Superintendência de Educação. 2003 
 

                                                           
42 Apenas 8 cursos de magistério permaneceram funcionando a partir do movimento de resistência 
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Apesar da movimentação de recursos operada no “setor privado” da 

administração pública, estas empresas muitas vezes tomam um lugar não 

oficial na estrutura administrativa do Estado. No organograma apresentado no 

Decreto n.5123 de novembro de 2001 aparece apenas o 

PARANAEDUCAÇÃO, no nível relativo à atuação descentralizada, próximo à 

direção superior. Isto demonstra a situação paradoxal em que as empresas 

vinculadas movimentaram grande parte dos recursos destinados à pasta da 

educação, mas que se situaram num espaço “paralelo” ao propriamente 

público, sem integrar o espaço oficial da máquina estatal. 

Há diferenças em relação ao número de órgãos gerenciais e ao seu 

posicionamento no organograma se compararmos os dois modelos 

apresentados: o divulgado pela SEED/PR e o formalizado pelo Decreto 

n.5123/2001. 

A hipótese que podemos levantar sobre estas diferenças é a de que o 

organograma apresentado no Decreto obedece às normas referentes à 

administração geral do Estado e à disponibilidade oficial de cargos em 

comissão para gratificação de cargos de chefia; já o divulgado pelo Jornal 

Educação reflete a organização implementada paralelamente pela SEED, que 

contou com recursos, para essas respectivas gratificações, das empresas 

vinculadas, algumas das quais funcionavam no interior do prédio do órgão 

central e se responsabilizavam pelo pagamento de um conjunto de cargos, 

conforme declarado pelo atuais responsáveis da SEED/PR. 

Um exemplo possível dessa articulação entre setor público-estatal/setor 

privado é o dos órgãos vinculados: o Colégio Estadual do Paraná, a 

FUNDEPAR, o CETEPAR (Centro de Excelência Tecnológica Educacional do 

Paraná) e o CELEM (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas). Estes órgãos, 

no período estudado, foram progressivamente se autonomizando do setor 

propriamente público-estatal, passando a funcionar na forma de convênios e 

parcerias com empresas privadas. No CETEPAR passou a funcionar a 

Universidade Eletrônica gerida por uma empresa privada. O CELEM, por 

exemplo, firmou convênio com a Bristish Council. 

                                                                                                                                                                          
realizado pela comunidade escolar.  
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É singular a convivência do privado no interior da SEED, no órgão 

central, mesclado ao setor propriamente estatal. Verifica-se isto quando se 

analisa, nos organogramas, as Superintendências. Oficialmente, são elas 

responsáveis pela atuação programática da SEED definindo o conteúdo das 

políticas em relação a, por exemplo, número de vagas, abertura de demanda 

de profissionais para as escolas, currículo e avaliação. Na SEED, funcionaram 

três Superintendências: a de gestão de recursos humanos, a de gestão do 

ensino e a de gestão da infra-estrutura. 

O dilema público/privado está no cerne da Superintendência de 

Recursos Humanos e pode ser apreendido nas diferenças entre o 

organograma divulgado, em efetivo funcionamento na SEED, e o organograma 

do Decreto. O que está em questão é a forma de contratação dos profissionais 

para as escolas, Núcleos Regionais de Educação e para a própria Secretaria. 

No organograma divulgado pelo Jornal, a Superintendência de Gestão 

de RH passa a responder pelas questões funcionais dos docentes e técnicos, 

que aparecem, no organograma do Decreto, como atribuições do Grupo de 

Recursos Humanos Setorial localizado na Diretoria Geral. A Superintendência 

de Gestão de RH43 passa a “gerenciar” esse grupo bem como o 

PARANAEDUCAÇÃO embora, na prática, tenha sido este último o definidor e 

implementador da política de pessoal para a rede estadual de ensino. Legal e 

tradicionalmente, o gerenciamento de pessoal esteve vinculado à Diretoria 

Geral da SEED44 que se encontra no mesmo status da Chefia de Gabinete. 

Observamos que, no Decreto n.5123/2001, a Diretoria Geral – com 

função gerencial - está em posição superior às Superintendências - que lhe são 

subordinadas - e que tem como um dos componentes o Grupo de Recursos 

Humanos Setoriais que realiza as funções atribuídas, no outro organograma 

publicado pelo Jornal, à Superintendência de Recursos Humanos. Os Grupos 

Setoriais, com função instrumental, são quatro: GPS – Grupo de Planejamento 

Setorial; GOFS – Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial; GAS – Grupo 

Administrativo Setorial; e o já citado GRHS. 
                                                           
43 Possui cinco coordenações: planejamento, suprimento e acompanhamento; assuntos funcionais; 
manutenção da folha de pagamento; aposentadoria e contagem de tempo; e capacitação e motivação.   
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Tal diferença toca num aspecto nodal da Reforma administrativa e de 

gestão. Os Grupos Setoriais existem nas Secretarias-fim, dentro do 

organograma geral do governo estadual, como desmembramento da estrutura 

administrativa das respectivas secretarias de Administração, Planejamento e 

Fazenda. Como tal, respondem às necessidades e exigências do provimento 

de condições administrativas e financeiras próprias do setor público. Face à 

nova concepção de administração estatal, que se baseia no modelo de 

administração privada com ênfase no processo de terceirização e criação de 

empresas, tais órgãos, os GPSs, tornam-se anacrônicos e incompatíveis com a 

nova estrutura, havendo necessidade de constituição de setores internos à 

administração que atuem de forma mais flexível. 

Em relação aos recursos humanos da educação, no período estudado, a 

forma principal de incorporação dos profissionais foi a de contratos temporários 

sem a realização de concursos públicos de ingresso, substituídos por testes 

seletivos. Foi criada uma empresa para esse fim, a PARANAEDUCAÇÃO, o 

verdadeiro órgão gestor ao qual a Superintendência de Recursos Humanos 

estava vinculada na condição de “braço interno” da SEED ou de órgão público 

mediador de informações. Vemos, portanto, que é o organograma divulgado no 

Jornal Educação o que refletiu a forma como a SEED funcionou de fato no 

período. 

À Gestão de Infra-estrutura competiu a organização física das escolas, 

matrículas, documentação escolar, construção de escolas e autorização de 

funcionamento dos estabelecimentos. Esta Superintendência é composta por 

uma Coordenação de Rede (articulação com a Fundepar), pela Documentação 

Educacional, pela Estrutura e Funcionamento, pela Coordenação de 

Fortalecimento da Gestão Escolar e pelo Centro de Documentação e 

Informação Técnica (Ceditec)45. 

Um dos componentes dos organogramas em que há identidade de 

organização nos dois documentos aqui comparados refere-se a esta 

                                                                                                                                                                          
44 Possui, no organograma divulgado, três grupos: planejamento setorial; orçamento e finanças; 
administrativo setorial (gestão da sede). E três coordenações: informações educacionais; informática 
administrativa; parcerias educacionais. 
45 O Jornal Folha de Londrina, de 9/07/2003, publicou matéria sobre o cancelamento, pelo governo 
Requião, de convênios e contratos na área de educação firmados pelo Governo Jaime Lerner. Entre os 
contratos questionados pelo atual Secretário da Educação estava o “da Sigma Dataserv Informática, 
responsável pela informatização das escolas no Paraná. (...) No contrato foram gastos R$ 30 milhões.”  
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Superintendência. Por ser o órgão da SEED responsável pela informatização 

de dados, teve, na prática, convênios e parcerias com empresas privadas e 

com a PANATEC, que financiaram cargos neste órgão. 

A Gestão do Ensino, que em tese  seria o cerne da política educacional, 

foi a que permaneceu quase que inteiramente no “setor público” da SEED. A 

Gestão do Ensino é, no organograma divulgado, a responsável pela gestão 

pedagógica “que cuida da essência da educação – o processo de ensino-

aprendizagem”. Possui quatro departamentos: ensino fundamental, ensino 

médio, ensino especial e educação de jovens e adultos. E quatro comissões: 

educação infantil, educação indígena, temas transversais e esportes.  

No organograma oficial, que dá a esta Superintendência uma função 

programática, aparece apenas a Coordenação de Educação Indígena. O 

CELEM, antes apresentado como órgão vinculado, aparece como um dos 

departamentos dessa Superintendência. 

Podemos observar como os organogramas são reveladores da 

imbricação entre público e privado no processo de gestão da política 

educacional do Estado do Paraná a partir da segunda metade da década 

passada. No Decreto 5123/2001, há uma maior nitidez dos níveis hierárquicos 

dado que há uma preocupação de adequação à Lei 8485/1987, que define os 

cargos para o Executivo Estadual. O organograma real, divulgado meses antes 

da aprovação do Decreto e que encontrou-se em efetivo exercício até 2002, 

explicita com maior clareza a presença do não-estatal. 

As mudanças no organograma da SEED têm como pressuposto a 

identificação do público-estatal com o burocrático e o ineficiente. O privado é a 

esfera da renovação e da objetividade, como se verifica neste trecho da 

entrevista com o idealizador do projeto dos Distritos Escolares, ligado a um 

instituto privado contratado para a elaboração e acompanhamento do mesmo: 

 
Há uma incompatibilidade lógica, histórica, entre o que nós pensamos, 
porque o IRP quer descobrir os óbvios em nível da molécula micro, em 
nível de elemento da verdade menor, e descobrir as ineficiências 
sanáveis, mas que as autoridades que ficam nas altitudes das planuras 
mefistofélicas da masturbação burocrática. 

 

 É novamente o PARANAEDUCAÇÃO exemplo privilegiado de como a 

dubiedade entre público e privado, em nome da eficiência e da 
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desburocratização, constrói o alargamento de poder do grupo no governo à 

medida que desatrela o “poder público” das amarras que lhe são próprias e, 

concomitantemente, cria uma “empresa” dispensada dos riscos do mercado 

que permeiam o setor privado. Vejamos. 

 Esta empresa parceira é, segundo seus estatutos, pessoa jurídica de 

direito privado, gozando de autonomia administrativa e financeira e vinculada, 

apenas por cooperação (este é o termo do Decreto n.4002, de 5/02/1998), à 

Secretaria de Estado da Educação. O art. 5o , que trata dos seus objetivos, 

indica a amplitude de suas tarefas e o canal direto de relação da empresa com 

as unidades escolares: 

 
Art. 5o – O PARANAEDUCAÇÃO tem por objetivos: 
I – suprir, quando solicitado, o Sistema Estadual de Educação de pessoal 
qualificado, em tempo hábil para atender as demandas da Secretaria de Estado 
da Educação – SEED;  
Ii – promover ações destinadas ao desenvolvimento do Sistema Estadual de 
Educação, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do 
Estado; 
III – constituir-se em instrumento de efetivo apoio à gestão do Sistema Estadual 
de Educação, em especial às unidades escolares; 
IV – contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, tanto federais 
como estaduais e municipais, na área da educação, promovendo, para tanto, o 
aperfeiçoamento de recursos humanos, técnicos, administrativos e financeiros 
das unidades escolares; 
V- incentivar as escolas a participarem da formulação de políticas e projetos 
que propiciem transformar cada uma delas em um referencial de excelência, 
atendendo às reivindicações de cada comunidade e respeitando as suas 
características sócio-econômicas. 
 
 

 A “dissolução” do público no privado e a “autonomia” do governamental 

em relação ao “público” ficam ainda evidenciadas quando observamos os 

artigos referentes à organização da empresa. A administração geral é 

atribuição da Diretoria Executiva, composta de um superintendente, um diretor 

técnico e um diretor administrativo-financeiro. Ao Superintendente compete, 

segundo o Art. 18, “superintender, controlar e avaliar as ações e atividades da 

entidade, nos termos de seus planos, programas, projetos, produtos e serviços, 

com observância do contrato de Gestão que a entidade celebrar com o poder 
público” (grifo nosso). 

 De acordo com este artigo, entende-se que o PARANAEDUCAÇÃO é 

uma entidade privada que celebra com outra instituição, vinculada ao poder 

público, um contrato que define a política da empresa. Estaria assim 
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resguardado o interesse público. Ao mesmo tempo, lembremos que é uma 

empresa autônoma, fora do quadro estatal. Supor-se-ia, portanto, que a 

SEED/PR fosse o órgão público que celebra este contrato. É surpreendente, 

neste caso, constatar que o Superintendente do PARANAEDUCAÇÃO é, pelo 

Art. 14, o próprio Secretário de Estado da Educação! 

 Podemos, então, identificar o movimento entre público e privado no 

contexto da criação de uma empresa parceria. Há um governo eleito que, de 

posse do poder público, cria uma empresa de direito privado para “auxiliar na 

gestão do Sistema Estadual de Educação, através (...) da aplicação de 

recursos orçamentários destinados pelo Governo do Estado, e também da 

captação e gerenciamento de outros recursos de entes públicos e particulares 

nacionais e internacionais” (Art. 2o). Esta empresa tem autonomia enquanto 

entidade de natureza privada, desvinculada das exigências e fiscalização 

cabíveis ao setor público. Entretanto, o controle desta empresa continua nas 

mãos do grupo que compõe o governo porque os cargos decisivos, tanto no 

Conselho de Administração quanto na Superintendência, são ocupados por 

membros do governo estadual. 

 Assim, ao primeiro deslocamento do público para o privado (a criação da 

empresa)  segue-se outro, interior, de repasse da empresa para o controle do 

grupo que a criou. Há transferência de setores sem que haja mudança em 

relação aos “donos” do poder que combinam as prerrogativas do governante 

público com a do proprietário privado. Eis em exemplo privilegiado de 

“privatização” do “público”. 

Esta possibilidade se dá a partir de uma concepção de como deve se 

dar a relação entre público e privado nos modelos administrativos utilizados na 

gestão estatal. Tem como pressuposto uma determinada resposta política aos 

antagonismos e disputas de poder presentes na sociedade capitalista. O que 

acontece no Paraná é, portanto, compreensível a partir da análise das 

condições mais gerais do funcionamento do Estado no atual momento, que 

passamos a considerar, ainda que brevemente. 
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5. A lógica atual do privatismo: a dissociação entre estatal e 

público 
 
Então, numa quarta-feira ele vem a 
tarde, numa quarta-feira ele vem de 
manhã. Quando ele vem pela 
manhã, os alunos da tarde o 
procuram. A escola fica cheia de 
alunos da tarde, alunos dele. E 
quando ele vem à tarde, os alunos 
da manhã vêm. O professor é 
voluntário. Vem a mais do seu 
horário. (Depoimento de 
Supervisora-pólo) 

 

Em uma sociedade que se fundamenta na desigualdade, como a 

sociedade capitalista em que vivemos, os antagonismos sociais interferem na 

ação estatal, apesar da proclamação do Estado como defensor do bem 

comum. Dependendo da correlação de forças em cada período e formação 

social, as ações do poder público, enquanto poder estatal, abarcam em maior 

ou menor medida, um espectro mais amplo de interesses sociais. Neste 

sentido é que falamos aqui em uma maior privatização ou em uma maior 

publicização do Estado, dependendo de como os interesses da maioria estão 

ou não contemplados, dependendo de como são atendidos os interesses de 

classes e/ou facções de classes. 

No Brasil, o caráter dependente da nossa economia, a marca 

escravagista da sociedade e o autoritarismo político configuram o Estado como 

tendencialmente privatizado. Embora seja inegável que em vários períodos 

históricos os interesses gerais e nacionais precisaram ser considerados como 

condição da conservação social, via de regra o Estado tem servido ao 

atendimento dos grupos mais diretamente ligados ao poder governamental. 

Muda, entretanto, a forma que este movimento assume. 

Enquanto, na década de 70, o privatismo vem almagamado a uma visão 

de Estado interventor, na década de 90, o aspecto privado se acentua através 

de uma concepção que busca diminuir a força do Estado nacional, 

submetendo-o ainda mais diretamente aos interesses do grande capital. Há 

uma redefinição no campo do público. 
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 A fase anterior do capitalismo, que entrou em crise no final dos anos 70, 

concretizou no plano político um fortalecimento do Estado enquanto mediador 

de conflitos e interesses. Proteger o modo de produção das crises inerentes às 

contradições que desembocaram, por exemplo, no processo das Grandes 

Guerras e na Revolução Russa exigia regular interesses privados e sustentar a 

reprodução da força de trabalho. Em alguma medida, as organizações de 

trabalhadores e os direitos sociais foram reconhecidos na arena política. 

 No momento atual, a volatibilidade do regime de acumulação enfraquece 

os espaços nacionais como espaços de luta e, ao mesmo tempo, enfraquece o 

papel do Estado como mediador dos interesses dos diferentes grupos e 

classes. Ao deixar a mediação a cargo do mercado, nada mais se faz do que 

vergar a balança para o espaço do privado e do individual. 

  A identidade entre público e estatal, que permitia entender como escola 

pública aquela mantida e administrada pelo Estado – poder público –, foi 

abalada recentemente dentro do pensamento neoliberal que representa, no 

plano ideológico, o estágio de acumulação flexível do capital. A centralidade do 

mercado como regulador das relações econômicas e sociais leva ao 

questionamento do Estado enquanto prestador de serviços sociais e impõe a 

forma privada de produção e administração como a única realmente eficaz. 

Neste novo período, a dimensão do privado adquire constante 

ascendência na administração/gestão pública em geral, e na educacional em 

particular. Se a referência de administração pública sempre foi a da 

administração empresarial, no atual momento, a transferência para o controle 

privado é assumida como objetivo das propostas de modernização 

administrativa. Um dos mecanismos ideológicos pelo qual se faz esta 

proposição da forma privada para a administração pública é o da dissociação 

entre público e estatal. 

A questão central é a redefinição da relação público-privado. Na 

determinação do que é público, subjaz a definição do que é bem-comum. Neste 

sentido, veremos que a educação tende a deixar a esfera do público estatal, ou 

seja, deixa de ser de responsabilidade do poder público a sua inteira 

manutenção, embora não desapareça o controle do Estado, que se mantém na 

forma de organização e oferta. Ao mesmo tempo, tarefas e responsabilidades 
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são delegadas ao âmbito do privado sob o eufemismo dos termos “sociedade”, 

“sociedade civil”, “comunidade”. 

Esta redefinição da responsabilidade pela oferta da educação faz 

emergir a complexidade da definição destes campos – público e privado - numa 

sociedade dividida em classes.  Se partirmos do pressuposto de que o papel do 

Estado é atender ao que é comum aos diversos interesses existentes, cabe 

indagar o que é “comum” neste tipo de sociedade.  

Ora, os antagonismos levam a um processo de disputa pela definição do 

que é “comum”. Tendencialmente, há de se esperar que o Estado passe a 

adotar como necessidade pública comum as exigências dos patamares 

históricos de ampliação do capital, incorporando como responsabilidade estatal 

determinados aspectos da atividade social sobre os quais exerce 

regulamentação, organização e financiamento, tendo em vista a continuidade 

do processo de acumulação.  

Cabe ao Estado, cujo poder é sustentado por uma ordem legal e 

constitucional, ser o elemento fundador do ordenamento político e, portanto, da 

regulação social. No ideário liberal, este ordenamento jurídico é resultado da 

“vontade popular”.  

Na atual fase do capitalismo neoliberal, o Estado tem redefinido o 

conteúdo desse ordenamento sem abrir mão, porém, da sua prerrogativa 

regulamentadora. As mudanças no papel e na organização do Estado se 

assentam, entre outras, em uma nova representação da esfera público-estatal 

baseada na dissociação entre o que é estatal e o que é público, remetendo a 

esfera do público à da “sociedade civil”.  

É neste sentido que o caráter público do PARANAEDUCAÇÃO pretende 

ser assegurado nos seus estatutos pela presença de integrantes da sociedade, 

através da representação da APP-Sindicato (de professores e funcionários da 

rede estadual de ensino), das Federações Patronais, da Federação das 

Associações de Pais e Mestres, pela Associação Paranaense das Instituições 

de Ensino Superior Público e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME-PR) no seu Conselho de Administração (Paraná, Decreto 

n.4002,de 5/02/1998). 

No decorrer deste trabalho, vemos como essa redefinição se traduz no 

modelo de gestão educacional pelo repasse da manutenção das escolas para 
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as comunidades. Entretanto, consideramos que a garantia do direito à 

educação tem como condição de sua efetivação a permanência da 

responsabilidade do Estado pela manutenção do público. Por este motivo, 

usamos no decorrer da análise o público no sentido de estatal, em 

contraposição ao discurso que resignifica estes termos.  

Há vários movimentos contidos nessa redefinição.46 O movimento mais 

comum consiste em contrapor Estado e sociedade civil. Esta é vista sem 

antagonismos, mas admitida como lócus de diferenças de gênero, de etnias, de 

orientação sexual etc. É nesta sociedade múltipla (que nesta argumentação se 

opõe ao caráter homogeneizador das políticas universalistas do Estado) que se 

deve tomar iniciativas e realizar ações de interesse comum suprindo, dessa 

forma, necessidades diversas com eqüidade. Como afirma ROCHA (2003), há 

uma segmentação entre a sociedade civil e o Estado, considerados, 

maniqueisticamente, ela como reino da bondade e ele como lugar do controle e 

do totalitarismo.  

Escamoteia-se, nesta crítica, o caráter classista da sociedade capitalista 

que permeia tanto a esfera a esfera estatal quanto a da sociedade civil. Tanto a 

esfera estatal quanto a não estatal – a sociedade – estão marcadas pela 

disputa entre projetos de classes antagônicos. Há que se desmistificar o 

caráter pretensamente democrático do Estado, via de regra subjugado aos 

interesses classistas.47 Estas classes terão seus aparelhos de construção 

hegemônica na sociedade e, ao mesmo tempo, disputarão o controle sobre os 

aparelhos e recursos do Estado na defesa dos seus projetos. Não há, no 

capitalismo, esfera isenta da disputa de classes, ou seja, não há esfera 

politicamente neutra, incólume às lutas políticas. 

                                                           
46 Cabe ressaltar, como fazem NOGUEIRA (2002) e ROCHA (2003), que o termo “sociedade civil” é 
resignificado. Ao invés de ser considerada, como no escopo do pensamento gramsciano, um espaço de 
confronto entre diversos projetos de sociedade e, portanto, de disputa pela hegemonia, a compreensão do 
que seja a sociedade civil circunscreve-a no campo da harmonia, da cooperação, da realização de 
parcerias. Seu conteúdo é despolitizado pela supressão do reconhecimento dos antagonismos sociais, 
econômicos e políticos. 
 
47 “As políticas públicas que emanam do Estado, desde que surgiram de forma mais estruturada num 
conjunto de ações-fins, no início do século XX, nunca implicaram gestão democrática das mesmas. Ao 
contrário, sua gestão sempre foi um atributo dos gestores desse aparelho de poder e sempre serviram aos 
interesses do Estado e da classe que o controla, ainda que em determinados momentos esse aparelho de 
poder tenha sido obrigado a incorporar exigências da classe trabalhadora, para evitar rupturas 
revolucionárias.” (BRUNO, 2002, p.30) 
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Do ponto de vista do interesse do capital, o Estado hoje passa a se 

desresponsabilizar pelos serviços que dizem respeito ao atendimento aos 

direitos sociais (saúde, educação, moradia, segurança), ampliando a esfera de 

intervenção do mercado sobre este atendimento. Quando se fala em 

responsabilidade social, é ao mercado que se refere, em última instância, o que 

se denomina “sociedade”.  

O mercado, esfera da “liberdade”, passa a ser o paradigma da 

organização e gestão pública, de forma que gera a utilização dos novos 

modelos de gestão empresarial dita “flexível”, em oposição à rigidez 

burocrática. 

Se o “público” não é mais entendido como uma localização institucional 

(espaço de poder sob a regência do Estado), assume, genericamente, a forma 

de um valor que passa a designar tudo o que se refere às atividades sociais e 

civis. (GANDINI & RISCAL, 2002) 

Tal transferência não leva a um enfraquecimento do Estado. O Estado 

mantém seu papel regulador e fiscalizador à medida que há uma centralização 

do processo decisório e de avaliação de resultados no poder Executivo, que 

passa a subordinar os demais poderes. É o Estado mínimo e forte com o qual 

conta o capital no processo de acumulação (KRAWCZYK, 2002). 

O Estado contemporâneo caracteriza-se por ser um Estado que se 

“enxuga” em relação às funções de manutenção e execução de serviços 

públicos (particularmente os referentes aos direitos sociais), mas torna-se mais 

forte no sentido do controle social para facilitar e permitir o novo patamar de 

acumulação capitalista. 

É, então, um Estado que tende a se privatizar pela terceirização dos 

serviços e pela prevalência dos interesses dos grupos econômicos que 

controlam o mercado. Talvez pudéssemos dizer que é um Estado que busca 

controlar a sociedade em função do controle sobre ele exercido pelo mercado 

que, assim, impõe, através do Estado, suas demandas à sociedade. Constrói-

se, no plano da representação, uma identidade entre sociedade e mercado, 

entre cidadania e consumo.  Em decorrência, a questão da educação tende a 

ser tratada de forma privada: rege-se e define-se pelos interesses do mercado; 

mantém-se a partir de recursos oriundos da “sociedade”; passa a ser 

“gerenciada” pelos novos modelos de administração empresarial. 
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Os elementos presentes na Reforma do Estado no Brasil, na década de 

90 48, indicam a prevalência de características da gestão empresarial na 

concepção do público. O Estado tende a ser concebido como uma organização 

que deve funcionar tão bem quanto funcionam supostamente as empresas do 

setor privado, atingindo seus objetivos com o menor dispêndio de recursos 

possível. Daí a ênfase, que assola inclusive o senso-comum, nos termos 

eficiência, eficácia e produtividade. 

Como conseqüência desta concepção, as mudanças nos sistemas de 

gestão teriam a finalidade de modernizar a administração pública. A intenção 

declarada seria melhorar o desempenho da máquina de governo para oferecer 

melhores serviços ao cidadão.  

Esta Reforma deveria, por um lado, enfrentar o problema da crise fiscal. 

Segundo GANDINI & RISCAL ((2002), a análise do PDRE49 indica uma 

regulação da política social pela questão fiscal. Essa seria inclusive a posição 

dos organismos internacionais que vêm pressionando o Brasil, para realizar 

ajustes internos que possibilitem uma reorganização mundial na atual fase de 

globalização. Por outro lado, deveria responder à necessidade de atender às 

demandas dos movimentos sociais, dos sindicatos e associações dos 

trabalhadores, impulsionadas tanto pelo processo de liberalização política pós-

ditadura quanto pelo aumento da necessidade de intervenção pública face ao 

não resolvido e crescente problema da miséria social. 

A alternativa proposta pela Reforma apresenta-se em dois pólos: 

racionalizar a administração através de um modelo de “administração pública 

gerencial”50 e criar um “setor público não-estatal” no qual se estabelece um 

espaço supostamente de “administração pública” fora da esfera do Estado. O 

atendimento à educação localiza-se, na Reforma do Estado brasileiro, na 

esfera do “público não estatal”, na linha da privatização. 

                                                           
48 SOUZA (2002, p.90) apresenta quatro grandes objetivos centrais da Reforma do Estado: “(a) melhoria 
da eficácia da atividade administrativa; b) melhoria da qualidade na prestação de serviços públicos; 
c)diminuição das despesas públicas; d) aumento da produtividade na Administração do Estado.” 
Como veremos, estes objetivos aparecem dos documentos da SEED/PR. 
49 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Estado.  Ministério da Administração Federal e Reforma do 
Estado. Brasília, novembro, 1995 
50 “(...) voltada para a “definição precisa de objetivos”, para a ‘autonomia do administrador na gestão de 
recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição” e para o “controle e 
cobrança a posteriori dos resultados” (GANDINI & RISCAL, 2002, p.51) 
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 Ao mesmo tempo, o espaço público, aquele que diria respeito aos 

interesses comuns do conjunto social, torna-se império dos interesses 

particulares, reconhecendo-se a forma privada como aquela forma legítima de 

explicitação e realização da ação estatal. 

 A preponderância do privado corresponde a um processo de inclusão 

que vai acentuando a desigualdade: todos são obrigatoriamente incluídos mas 

em posições desiguais, de modo que a desigualdade unifica e homogeiniza os 

diferentes. Da defesa da diferença e da singularidade chega-se à defesa da 

desigualdade – a cada um de acordo com as suas possibilidades individuais – 

à medida que a inclusão depende do acesso à propriedade e ao controle do 

capital, cada vez mais concentrado. Acentua-se a distinção centro-periferia e 

os que se diferenciam se equivalem na desigualdade por estarem à margem do 

processo de decisão e de usufruto da produção. 

 O movimento de exaltação da diferença só é possível dentro de padrões 

rígidos de inclusão, aqueles que correspondem à lógica da acumulação. Há um 

fortalecimento dessa lógica e um recrudescimento dos mecanismos de controle 

social de modo a preservá-la. Neste contexto, as escolas devem definir seu 

projeto político pedagógico de acordo com as condições locais e regionais mas 

dentro de um padrão pré-definido pelo Executivo federal que as submeterá à 

posterior avaliação através, no caso brasileiro, dos exames nacionais do SAEB 

e, no Paraná, através do AVA, de modo a preservar o acúmulo do capital pelo 

controle da inclusão social. 

 Daí que o Estado minimizado no papel de prestador de serviço  público é 

fortalecido e se concentra no papel de controle. Vemos que não ocorre 

verdadeira descentralização na gestão da coisa pública. O que há é uma 

descentralização centralizadora que, ao pulverizar a execução, diminui os 

âmbitos em que a participação decisória acontece. Há um poder Executivo que 

não mais executa, mas controla as tomadas de decisão e as ações a serem 

executadas. Fragmenta-se o espaço decisório em campos que vão dos mais 

próximos da definição das políticas àqueles mais colados ao processo de 

execução, dado que a participação tida como ideal torna-se restrita e 

enclausurada no âmbito do local e do singular.  

Advoga-se, por exemplo, a existência de instâncias participativas na 

unidade escolar que desempenham a tarefa de implementar medidas definidas 
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pelo MEC, de acordo com parâmetros das agências financiadoras 

internacionais. 

Ocorre uma descentralização da execução proporcional à concentração 

das decisões, havendo uma depreciação inclusive das instâncias estatais 

próprias do processo de decisão, como o Legislativo, com quase total 

sobreposição do poder Executivo central (MORAES, 2002).  

 Faz aqui o Estado o papel de supervisor, análogo àquele necessário à 

regulação da divisão técnica do trabalho. De um lado, temos a lógica do 

mercado e a anarquia correspondente aos múltiplos interesses particulares que 

nele competem e disputam. De outro, temos instrumentos de controle total da 

qualidade,  que buscam transformar todo e qualquer tempo e espaço em 

produtividade. O Estado busca implantar a mesma lógica nas atividades a ele 

submetidas, tendo em vista a otimização de recursos e a diminuição a zero do 

desperdício. Quem controla define o que é qualidade, produtividade, otimização 

e desperdício ... 

 Para pensar as incongruências entre o modelo empresarial e a natureza 

própria do trabalho educativo, deve-se considerar anteriormente as 

contradições postas neste papel do Estado, o de controlador da qualidade. A 

produção material, no interior da empresa, pode ser pré-definida em termos de 

resultado, padrão de qualidade e produtividade. O processo, flexibilizado para 

combater de imediato qualquer porosidade no tempo/espaço produtivo, 

submete os sujeitos às metas estabelecidas.  

 No âmbito da empresa, os fins estão definidos pelo capital e esta é a sua 

natureza, embora os trabalhadores possam e façam resistência ao processo de 

exploração; resistência essa que a administração de conflitos busca minimizar.  

 No âmbito da esfera social, a liberdade de mercado supõe a disputa de 

interesses, e o próprio trabalhador aparece legitimamente como dono da sua 

força de trabalho e como cidadão. Na empresa, a autocracia da organização. 

Na esfera econômico-social, a anarquia do mercado.  

Ora, supõe-se que o Estado, como regulador social, deva regrar e 

controlar o que por natureza histórica é anárquico. Põe-se o dilema: a ausência 

de controle leva à anomia e à ruína social; o controle limita e impede a 

liberdade anárquica, que é própria da lógica da circulação. 
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 O controle exercido pelo Estado aparece como protetor do interesse 

geral, sendo, no entanto, efetivamente exercido em nome do interesse do 

capital; mas no interior do exercício de controle do Estado há uma disputa por 

parte de facções deste capital e uma pressão por parte das classes entre si 

antagônicas. Assim, impõe-se ao Estado a necessidade de assumir a forma 

autocrática da empresa quando ele deve atuar no cerne da contradição. Impõe-

se a ele a forma técnica quando seu método por excelência é o da política. E 

na esfera da política, admite-se o que a lógica econômica mantém subjacente: 

não são mercadorias, mas sujeitos sociais que se confrontam.  

A pressão “externa” permeia a constituição mesma da ação estatal de 

modo a inviabilizar a coerência entre as políticas e o controle do 

processo/resultado tal como este se dá no interior da unidade produtiva. 

Obrigado a mediatizar interesses particulares e antagônicos em nome do 

interesse geral, o Estado é permanentemente perpassado pela busca de 

submeter-se ao controle dos interesses privados que o disputam. 

 A aproximação explícita do modelo de administração pública (estatal) ao 

modelo empresarial reflete, ao mesmo tempo, a imposição da lógica do capital 

na organização – a busca é que todos os espaços se empresariem 

independentemente da sua natureza. A tentativa de submeter a ação pública 

para além da subsunção formal à lógica capitalista, buscando mudar os 

processos pelos quais essa ação se realiza, traz as incongruências próprias da 

impossibilidade dessa subsunção real sob pena de não realizar o que esta 

mesma lógica lhe propõe como função. Daí a crise permanente do Estado na 

sociedade capitalista. 

 No caso brasileiro, em que a modernização capitalista se faz de forma 

amalgamada a formas econômicas e políticas mais arcaicas, esse processo 

instaura a crise de um Estado provedor – o Estado de Bem Estar - que não se 

desenvolveu plenamente.  

O emprego do uso da força – vide a seqüência de regimes de exceção - 

, a intervenção econômica constante - a ponto de não só subsidiar mas, por 

vezes, substituir o capital - e a permanência dos grupos oligárquicos na 

composição do poder explicitam um Estado com limites em produzir a 

estabilidade na regulação social. As atuais condições mundiais nos campos 

econômico e político só fazem aumentar essa instabilidade.  
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A contradição anteriormente apontada acirra-se de modo a, 

tendencialmente, realizar a ineficácia do Estado, ou seja, gera o cumprimento 

sempre limitado e contraditório das funções que lhe são próprias. 

 Diante de tal ineficácia, resta, para sustentação da governabilidade, o 

marketing político. A Reforma do Estado com seus novos modelos gerenciais 

permite uma retórica que favorece a espetacularização da ação pública estatal. 

O Estado, mais do que um implementador de políticas, passa a ser um 

divulgador de imagens dessa implementação através de ícones como 

mudança, dinamismo, modernização, competência, resultados... Nisto o Estado 

do Paraná tem sido exemplar. 

 Encontramos esses elementos presentes na política educacional. A 

palavra e a proclamação substituem a ação, promovendo a estetização da 

política e, conseqüentemente, a estetização da gestão do sistema de ensino. 

Ao anúncio dos programas nacionais, estaduais e/ou municipais, de acordo 

com a instância responsável, não correspondem mudanças efetivas nas 

condições de funcionamento das escolas, a não ser no sentido do seu 

abandono e da sua pauperização. Muito se anuncia e pouco se efetiva. A forma 

predomina sobre o conteúdo, a aparência cria imagens que não correspondem 

ao real. 

 Cabe ainda apontar que a gestão do sistema de estados e municípios 

está submetida às conseqüências das contradições inerentes ao poder público 

dentro do pacto federativo de enxugamento da máquina. A sujeição dos 

Estados Nacionais às políticas macro-econômicas definidas pelos agentes 

internacionais enfraquece o poder central - acentuando a fragmentação e a 

desigualdade entre os entes federados, resultado da crise fiscal sobre o pacto 

federativo – à medida que o enxugamento na prestação de serviços se faz 

através do movimento de repasse de encargos para outras instâncias de 

governo (estadual e/ou municipais). Mesmo o apelo à participação da 

sociedade na manutenção das políticas sociais é repassado como tarefa 

organizativa para as instâncias descentralizadas: que cada um vá atrás da sua 

sociedade... 

 Ora, num sistema em que a responsabilidade pela educação está 

repartida entre diferentes esferas, a descentralização tem se caracterizado pela 

desresponsabilização sucessiva dos níveis de governo, referendando a 
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desigualdade construída historicamente. Tal fragmentação resulta, muitas 

vezes, em não efetivação das políticas anunciadas – a maioria das vezes  

definidas no plano federal e impostas aos estados e municípios – e, também, 

do direito constitucional à educação. 
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CAPÍTULO III 
ENTRE O MODELO DE GESTÃO E O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE 

ENSINO:TECNOCRACIA, CONFLITOS DE PODER E PARALELISMO 
ADMINISTRATIVO 

 
 Ao retomarmos a organização do sistema de ensino no Paraná, 

encontramos desde a década de 50 preocupações com a organização 

administrativa do órgão gestor – a Secretaria de Educação. O discurso da 

necessidade de modernização da estrutura pública estatal vem seguido de 

várias Reformas, com a passagem da SEEC para SEED, com novas 

regulamentações para esta ao longo da década de 70 e 80. Este é um 

movimento instaurado em todo aparelho de Estado que tem desdobramentos 

na pasta da educação. 

 A concepção e a organização administrativas acompanham as 

definições sobre o papel e as finalidades do Estado. Como vimos, uma visão 

mais privatizada acarreta a criação de organismos com características 

empresariais e a transposição de uma visão administrativa própria das 

empresas para o setor público. 

 Trataremos, a seguir, de alguns princípios que nortearam, explícita ou 

implicitamente, a organização e o funcionamento da gestão do sistema de 

ensino pela SEED. 

 

1. A reafirmação da visão tecnocrática e da 

hierarquia: o caso dos Distritos Escolares 
 

Nós estamos vivendo a situação, 
acho que é um pouco diferente 
mesmo. A gente vive o dia a dia e 
eles, não, eles estão longe. Muitas 
vezes eles ficam sabendo através 
da gente, de certa forma. 
(Depoimento de Diretor de escola 
estadual) 

 
Na pesquisa empírica, o exemplo mais interessante de como ocorre a 

ditadura da técnica em nome da superação da política é o da criação dos 
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Distritos Escolares. Ela nos exemplifica um processo sucessivo, em vários 

níveis hierárquicos e momentos da relação órgão central  x unidade escolar, de 

“decisão centralizada de descentralizar a gestão” tendo como justificativa a 

necessidade de organizar tecnicamente a distribuição da rede escolar. 

Na fala do idealizador do projeto, a organização/criação dos Núcleos 

Regionais de Educação e o processo de eleição de diretores são reiteradas 

vezes negados e criticados pelo seu caráter político-partidário, indicado como 

sinônimo de ineficiência: 

 
(...) nos perguntando  que medidas nós podemos começar a pensar 
para resolver o fosso, o distanciamento entre o Núcleo e a unidade 
escolar, a incompetência localizada em termos pedagógicos-
estatísticos. E outra questão mais, da escolha do diretor que num ato 
demagógico passado, não interessa quem foi, inventou a eleição de 
diretores e eleição de diretores resultou em: _ vota em mim que eu não 
pego no teu pé. 
(...) 
Na hora que criaram as Inspetorias, aquilo nascia de uma forma 
espontânea, não raciocinada, porque as pessoas têm medo de pensar o 
que é necessário, o óbvio. Têm medo. E aí elas se escoram, no caso 
dessa organização; o fator determinante foi o comodismo, a ignorância 
e a política partidária. Quem está no poder, aquele governador que está 
de plantão naquele momento, ele olha para rede estadual e diz assim: _ 
eu preciso colocar a minha mão de poder nos lugares estratégicos. O 
raciocínio é todo ele eleitoral, todo ele na base de voto. 

 
  

Há um evidente processo de centralização das decisões na mão do 

Secretário(a) de Educação e de execução final sob responsabilidade do 

estabelecimento de ensino. Nesse movimento geral, podemos identificar ciclos 

menores de tomada de decisão centralizada e execução descentralizada, 

respectivamente, nos NREs e nas unidades escolares. A característica de 

fundo do funcionamento desta gestão de sistema é, como conseqüência da 

fragmentação entre decisão e execução, a permanência, ao longo de todo o 

sistema, da lógica da fragmentação na qual prepondera o papel da hierarquia e 

o papel do saber técnico. Ou seja, quem toma que tipo de decisão e quem se 

responsabiliza por que nível de execução.  
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A verticalização foi nítida na criação dos Distritos Escolares. A idéia foi 

concebida pela Secretária Alcione e pelo Prof. Rubens Portugal, do IRP51, 

anunciada aos NREs, formatada pelo Grupo de Trabalho e explicitada no 

documento  “Bases Conceituais para a Organização dos Distritos Escolares na 

Rede Pública Estadual de Educação do Paraná”52. Os NREs foram executores 

na organização da distribuição das escolas em Distritos e na escolha das 

escolas-pólo segundo os parâmetros definidos pela SEED (equipe do IRP e 

setores ligados ao gabinete secretarial). 

O Prof. Rubens Portugal relata o momento decisivo de elaboração do 

projeto e a sua vinculação com o financiamento do BIRD: 

 
A nova Secretária  assumiu e eu fiquei dando assistência a ela 14 
meses, ela não tinha dinheiro para me pagar. O IRP ficou mal, ficou tão 
mal, porque eu trabalhava de graça, não tinha dinheiro e depois de 14 
meses, a Secretária chegou à conclusão que conseguiu dinheiro do 
Banco Mundial. E ela me chamou. 
E quando ela [a Secretária de Educação] ganhou o dinheiro do contrato 
do Banco Mundial, ela me telefonou e disso: _ Agora tem dinheiro. Você 
vai quinta-feira, a tal hora, tal lugar, e sábado vamos trabalhar. E 
naquele mesmo sábado começamos a trabalhar. E no dia mais ou 
menos 5 ou 10 de março, nós passamos o domingo estudando os 
Distritos Escolares. Com todos os mapas que eu tinha.  

 

A SEED criou um Programa de Interiorização da Secretaria de 

Educação, dentro do qual estava a implantação de Distritos Escolares. A 

notícia do Jornal da Educação n. 15, de junho de 2001 (p.3), descreve como 

critérios de formação dos Distritos a média de 60 mil habitantes e a média de 

13 escolas. Cada Distrito teria uma Escola-pólo que “representaria” os 

estabelecimentos do Distrito junto ao NRE. 

 A justificativa para a subdivisão dos Núcleos Regionais é a extensão 

muito grande de alguns NREs, o que dificulta a supervisão, a comunicação e o 

apoio administrativo à escola. Considera-se também o número excessivo de 

escolas por Núcleo, comparado ao de outros países. Além disso, a 

                                                           
51 Instituto Rubens Portugal, co-autor dos documentos oficiais da SEED sobre os Distritos Escolares e 
participante em outros programas da SEED. 
52 O documento “Bases Conceituais para a Organização dos Distritos Escolares na Rede Pública Estadual 
de Educação do Paraná”,elaborado pelo IRP – Instituto Rubens Portugal, estabelece como parâmetros da 
dimensão do Distrito aproximadamente: 13 escolas estaduais, 10 mil alunos da rede estadual (5a a 8a e 
ensino médio) e uma população total de 60 mil habitantes. Os critérios visam a divisão do território dos 
NREs de forma mais homogênea possível. 
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heterogeneidade dos NREs dificulta a análise comparada dos resultados 

educacionais. 

O critério de 60 mil habitantes foi definido a partir de estudo em 18 

diferentes países53, sendo este o tamanho populacional mais comum, o que 

permite “alcance da supervisão”, ou seja, uma supervisão eficaz: “se a 

população total do território for menor do que o ideal, a supervisão fica 

antieconômica – muita supervisão para poucos supervisionados” (IRP, s/d, p.6) 

O documento afirma que o NRE tem liberdade para decidir o número e 

composição dos Distritos desde que dentro dos parâmetros estabelecidos pela 

SEED. Alerta ainda sobre a diferença de condições entre os NREs. O de 

Curitiba, por exemplo, apresenta números superiores na média de alunos e 

população porque nele há maior concentração urbana mas menores distâncias 

e transporte urbano coletivo disponível. Ibaiti, por outro lado, é composto de 

pequenos municípios com muitas escolas de pequeno porte, obrigando o NRE 

a ter uma quantidade maior de escolas por Distrito do que a média estipulada. 

A implantação dos Distritos e a identificação das escolas-pólo seriam de 

responsabilidade da chefia do Núcleo, que deveria levar em conta, como 

critério para escolha do diretor, o grau de liderança e competência técnica.  

O Prof. Rubens Portugal, apontado como um dos coordenadores do 

Programa de Interiorização, fala que a implantação dos Distritos cria uma rede 

virtual que facilita o contato entre as escolas e o Núcleo. Além disso, permite 

acompanhar os resultados qualitativos dos indicadores educacionais à medida 

que há homogeneidade quantitativa na configuração do Distrito, facilitando a 

tarefa de supervisão.  

Os objetivos do Distrito Escolar, segundo o documento “Bases 
Conceituais para a Organização dos Distritos Escolares na Rede Pública 
Estadual de Educação do Paraná”, são:   

 
melhoria da qualidade das comunicações – cada unidade escolar passa a ter 
uma escola pólo em suas proximidades - e economia – determinadas 
facilidades que hoje não poderíamos oferecer a todas as 2100 escolas 
estaduais, poderão ser disponibilizadas na escola pólo que, por sua vez, há de 
oferecê-las às escolas não pólo. (IRP, s/d, p.6) 
 
 

Este sentido de economia também aparece na resposta à questão sobre 

o aumento de despesas com a criação dos Distritos: “é verdade que teremos 
                                                           
53 Tal como foi revelado na entrevista, este levantamento foi realizado através de pesquisa na internet. 
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bolsas de Vale Saber especialmente para direção de Distritos. No entanto, 

haveria muito mais despesas se criássemos uma administração distrital 

semelhante a que existe nos NREs”. (idem, p.6)  

Volta a aparecer quando se define o papel da Escola-pólo:  
 
é apenas um interlocutor privilegiado. Sabemos que administrar é trabalhar 
com eterna escassez de recursos. Assim sendo, a SEED não podendo dotar 
todas as 2100 escolas, instantaneamente, de todos os recursos que deveriam 
ter, procurará concentrá-los primeiramente nas escolas-pólo, esperando que 
elas proporcionem ajuda às escolas não pólo, na medida do possível. (IRP, s/d, 
p.7) 

 
 

O folheto de divulgação sobre as “Ações da Coordenação de 

Fortalecimento da Gestão Escolar” explicita a concepção de gestão dentro da 

qual ocorre a criação dos Distritos Escolares: “os Distritos Escolares fazem 

parte de uma estrutura criada pela Secretaria de Educação (SEED) para 

facilitar a comunicação entre a sua sede, os Núcleos Regionais de Educação 

(NREs) e as escolas, visando a melhoria na gestão participativa por 

resultados”. 

A partir da análise dos documentos e das entrevistas pode-se levantar a 

questão da ambigüidade na finalidade de criação dos Distritos. Os relatos 

indicam duas intenções: a primeira e mais explícita é a de agilizar o trâmite 

burocrático e tornar mais eficiente o trabalho de supervisão das escolas da 

rede estadual. Veremos que os Distritos cumpriram  este papel à medida que 

funcionaram como extensão dos NREs. 

A segunda intenção é revelada nas entrevistas e na prática das escolas-

pólo e sugerida na crítica ao funcionamento dos NREs. A criação dos Distritos 

visou a geração de autonomia local para a resolução de problemas e a 

implementação da proposta pedagógica. Ao mesmo tempo, permitiu um fluxo 

paralelo de relação entre as unidades escolares e o pólo modernizador da 

SEED, localizado no gabinete da Secretária da Educação e no Instituto Rubens 

Portugal, de modo que seu funcionamento dava-se sobre a estrutura 

administrativa da SEED e dos NREs. 

Há, na sua criação, o pressuposto de que os Distritos Escolares seriam 

criados a partir de um referencial técnico e eliminar-se-ía, com isso, a 

interferência político-partidária, que marca a instalação e funcionamento dos 

NREs. 
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O processo de implantação dos Distritos Escolares iniciou-se em 2001 e 

sofreu ajustes em 2002. Documento conjunto da Secretaria de Estado da 

Educação, Superintendência de Gestão da Infra-estrutura, Instituto Rubens 

Portugal, Coordenação de Fortalecimento da Gestão Escolar e Assessoria de 

Mobilização Educacional, enviado aos NREs em 13 de fevereiro de 2002, 

refere-se à criação de um Grupo de Trabalho de Distritos Escolares (GTDE) 

que, infere-se, tenha sido composto pelos órgãos da SEED e entidade privada 

(o IRP) que estão no cabeçalho do documento. 

A missão do GTDE é reconceituar, reorganizar e remapear os Distritos 

Escolares, contando com a participação “preponderante” dos Chefes de NREs 

e culminando na revisão da escolha das escolas-pólo. Os NREs teriam duas 

semanas para analisar o documento “Bases Conceituais para a Organização 

dos Distritos Escolares na Rede Pública Estadual de Educação do Paraná”, 

devendo mapear os Distritos de acordo com os parâmetros definidos pelo 

respectivo documento. Aos NREs foram indicadas duas possibilidades:  

 
caso o NRE não tenha conseguido mapear os seus Distritos Escolares 
de acordo com os parâmetros contidos no documento, alguém do GTDE 
irá até a sede do NRE, em data e hora a serem combinadas, a fim de 
ajudar nas análises e até em negociações com Diretores de escolas, se 
isso for necessário; 
caso o NRE tenha conseguido enquadrar os seus Distritos Escolares 
dentro dos parâmetros, as informações deverão ser transmitidas para a 
Professora J., Coordenadora do Fortalecimento da Gestão Escolar .... 

 

Este encaminhamento torna nítida a centralização do processo na sede 

da SEED. O que é descentralizado e transferido, para os NREs, é a execução 

das normas já estabelecidas, técnica e cientificamente, segundo informam os 

elaboradores do projeto vinculados ao gabinete da Secretária e à Gestão de 

Infra-estrutura.  

No calendário apresentado no documento “Bases Conceituais”, aparece 

a data de 5 de março de 2000 como aquela na qual a “Secretária Alcyone 

Saliba definiu as linhas mestras para os estudos iniciais”. O ano de 2001 foi 

aquele em que os NREs receberam as primeiras informações e definiram os 

Distritos, tendo ocorrido em abril um encontro com chefes de NREs, diretores-

pólo e contrapartes. Para abril de 2002, após o encaminhamento das 
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orientações e redefinição pelos NREs, foi prevista a publicação do documento 

oficial54 sobre a organização dos Distritos.   

No Jornal da Educação, n.24, abril – maio 2002, há referência a 

reorganização dos Distritos Escolares, com a redução de 157 (em 2001) para 

151 (em 2002). A alteração na composição pautou-se por uma mudança no 

peso dos critérios: “a quantidade de alunos matriculados passou a ter mais 

importância no momento de efetuar a distribuição, seguido do número de 

escolas e da população. Antes, a prioridade maior era dada ao número de 

habitantes (...)” (Jornal da Educação, 2002, p.7). Tal observação indica uma 

correção de rumo em relação ao documento “Bases Conceituais para a 

Organização dos Distritos Escolares na Rede Pública Estadual de Educação do 

Paraná”, que privilegiava textualmente o critério da população. 

Houve diversidade de opiniões, entre os entrevistados, em relação a 

estes critérios. A escola tem a visão de que o critério definidor dos Distritos foi 

o populacional, ao contrário da entrevista da Secretária, que afirmou que em 

2002 o número de alunos teria mais peso. Nas entrevistas constatou-se que, 

do ponto de vista inicial, a definição seria dada pela população, entendida 

como a indicadora da demanda escolar explícita. Foi da Secretária de 

Educação a iniciativa de ancorar a definição no número de matrículas. Veja-se 

que esta é uma decisão racionalizadora de meios já que apenas considera os 

já efetivamente integrados aos sistema de ensino. 

A necessidade de criação de Distritos Escolares é justificada, nas 

entrevistas, pela ineficiência e ineficácia dos NREs devido a sua natureza 

político-partidária: os chefes de NRE são indicados pelo governador de acordo 

com a sua base política em cada região. Sua indicação depende 

principalmente da influência dos diretórios partidários e forças políticas 

regionais (prefeitos e deputados da região), não tendo qualquer relevância 

critérios técnicos e/ou científicos. 

Na entrevista com o Prof. Portugal, ficou mais uma vez declarado que a 

preocupação que levou à idéia de criação dos Distritos foi o “fosso de 

abandono nas relações entre o Núcleo regional e a unidade escolar”.  

Compreendeu-se, a partir da visão de supervisão que embasou o projeto, que 

                                                           
54 Infelizmente, não foi possível ter acesso às informações referentes a este documento. Sequer sabe-se se 
este documento foi efetivamente produzido. 
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a estrutura territorial dos NREs era incompatível com um trabalho adequado 

dado que essa estrutura não obedeceu critérios técnicos mas configurou-se a 

partir da força da política regional.  

Os chefes de NRE são descritos, por este professor como 

desconhecedores da realidade dos Núcleos e, por isso, sem sensibilidade ou 

interesse em discutir uma redistribuição territorial das escolas. Por outro lado, 

os assistentes dos NREs, que possuem função mais técnica  (“conhecem mais 

a burocracia”), levantaram a problemática da dificuldade de supervisão e a 

necessidade de “subdividir em tamanhos aceitáveis”, em Seminário organizado 

para este fim. Tal visão do interesse dos dois grupos – chefes e assistentes – é 

ilustrativa da contraposição entre políticos e técnicos. 

Em síntese, segundo Rubens Portugal, foram quatro as razões técnicas 

que nortearam  a criação dos Distritos: a idéia de que a educação exige 

supervisão; o alcance da supervisão; a otimização da competência 

especializada e escassa; a homogeneidade dos Distritos para fins de 

acompanhamento de resultados e identificação de bolsões de ineficiência. 

Estas razões ilustram a visão tecnocrática que orientou a criação e implantação 

dos Distritos55. Essas mesmas razões levaram  os entrevistados a focarem, por 

diversas vezes, o distanciamento entre o proposto e a realidade. 

A gestão do sistema, segundo o idealizador do projeto dos Distritos 

Escolares, dever ter uma organização territorial que permita a supervisão 

eficiente de um conjunto de escolas. Os NREs, além de marcados 

politicamente, têm dimensões que impedem o “alcance de supervisão”. Este é 

um conceito ausente, segundo ele, entre os chefes de NREs. Houve disputa 

entre estes e a SEED/IRP quando na definição dos Distritos dado que “a 

motivação do Chefe de Núcleo era político partidária e a da Secretária era a 

eficiência”. 

Além disso, no órgão central, o problema da ineficiência da supervisão 

foi identificado nas entrevistas como “truncamento na comunicação”, pois esta 

“não chegava onde deveria chegar”: a escola. O problema foi identificado numa 

só direção SEED → escola. Neste sentido, o Distrito deveria funcionar como a 

forma mais barata de solução dado que a informatização dos NREs, possível 

                                                           
55 Há um perfil tecnocrático na tomada de decisões revelado também em outras políticas da SEED, como 
na definição do porte de escolas, conforme depoimento dos diretores. 
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agilizadora do fluxo, seria mais cara. Assim, o fluxo definido seria SEED → 

NRE → Escola-pólo → escolas do Distrito. 

 
Começou a se discutir que existia um truncamento na comunicação. 
Não era mais só um  ruído, era um truncamento mesmo. Ela não 
chegava de fato como deveria chegar. Ela saía daqui da Secretaria de 
Educação e quando precisava chegar lá na escola, que era a ponta, a 
finalização, para se concluir a demanda que saía daqui que seria de 
interesse da Secretaria, ela não chegava clara lá na escola. 
E aí então se descobriu - e isso eu não posso te responder, imagino que 
tenha sido por inúmeras conversas entre a secretária e a sua equipe - 
uma forma para que essa comunicação pudesse ficar mais clara. Bom, 
a tecnologia seria o melhor caminho, via e-mail, mas o custo seria 
provavelmente muito caro. E se pensou, então, essa distribuição em 
Distritos para que a Secretaria tivesse um acesso mais direto, e assim 
com o Núcleo, do Núcleo saindo para a Escola-pólo e que a Escola-pólo 
pudesse cuidar daquele Núcleo de escolas que está próximo dela. 
[Entrevista de funcionária da SEED/órgão central, da equipe da 
Coordenação de Gestão Escolar] 

 

A  vertente tecnocrática aparece  no relato do mentor do projeto dos 

Distritos Escolares e no da técnica da SEED responsável por este projeto. Os 

critérios foram pesquisados em outros países e estatisticamente definidos 

buscando com isso isentar o projeto de qualquer interferência política. É 

supostamente a “ciência”56 que passa a racionalizar os processos de modo a 

evitar a interferência dos grupos políticos. O grupo que prevalece se considera, 

portanto, “técnico” e “neutro”.  

Este distanciamento apareceu já na definição dos critérios: 

 
Aí foi a redistribuição. Ficou a mesma média, só que se começou a 
perceber que esse patamar de 13 escolas, 10 mil alunos e 60 mil 
habitantes, que usando esse critério, ele ficava disforme em alguns 
lugares. Ele não cabia porque às vezes você fechava 13 escolas mas 
não fechava 60 mil habitantes em algumas regiões. Em outras regiões, 
você fechava 70 mil habitantes com 10 escolas.[Depoimento de técnica 
da SEED] 

 

Revelando a grande intenção de racionalização de recursos, diante 

desses impasses, os critérios foram alterados para mais: 14 escolas, 63 mil 

habitantes, permanecendo o critério de 10 mil alunos. A observação da Planilha 
                                                           
56 Há uma grande importância atribuída à questão da supervisão a ser feita através da comparação dos 
indicadores estatísticos entre os Distritos. Por isso, também, houve tanta valorização de uma definição 
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de Redistribuição dos Distritos Escolares indica que o atendimento a esses 

critérios numéricos não pode ser realizado, pondo em questão as razões 

anteriormente apontadas para criação dos Distritos. A maior parte dos Núcleos 

se organizou ou acima ou abaixo da média estabelecida, como vemos no 

quadro abaixo: 

 

Quadro de atendimento aos critérios estabelecidos na criação de Distritos 
Escolares, por NRE:  
 Escolas/Distrito Alunos/Distrito População/Distrito 
% de NREs acima do 
média estabelecida 

56,25 12,5 28,13 

% de NREs na média 
estabelecida 

9,38 12,5 6,26 

% de NREs abaixo da 
média estabelecida 

34,37 75 65,61 

 

 

A própria SEED demonstrou conhecimento dos limites dos indicadores 

estatísticos e da impossibilidade real de sua utilização: 

 
Para ser bem sincera para você, não teve assim um critério, uma 
questão de organização mesmo. Foi assim: o que é que dá para 
adaptar. Isso precisa ser adaptado, então isso vai ser adaptado. (...) 
eram questões que precisavam ser ajustadas dentro do projeto. Você 
sabe que um projeto precisa ser flexível. E foi aonde nós encontramos 
necessidade de reajuste: foi no número de escolas dentro do Distrito. 
[Depoimento de técnica da SEED] 

 

Do ponto de vista dos diretores, o processo de definição desses critérios 

e da organização dos Distritos foi considerado autoritário. 

O distanciamento entre o planejado e o real também ficou patente na 

implementação dos Distritos. O funcionamento dos Distritos foi muito 

heterogêneo, dependendo do NRE, do papel do contraparte57, da história 

                                                                                                                                                                          
científica da dimensão de cada Distrito à medida que dividiria o sistema em universos estatisticamente 
analisáveis. 
57 O contraparte é um integrante da equipe do NRE que é responsável, em cada Distrito, pela assistência 
técnico-pedagógica aos diretores-pólo e supervisores-líderes. Cabe a ele a organização de reuniões 
periódicas com esses integrantes dos Distritos e a participar nas reuniões periódicas organizadas pela 
Coordenação de Fortalecimento da Gestão Escolar. (“Ações da Coordenação de Fortalecimento da Gestão 
Escolar”) 
O documento   “Bases Conceituais para a Organização dos Distritos Escolares na Rede Pública Estadual 
de Educação do Paraná” define o contraparte como “alguém que trabalha no NRE e que se interessa por 
ser uma espécie de embaixador de uma certa Escola-pólo dentro do escritório do NRE. Os NREs não são 
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anterior das escolas que compuseram o Distrito, do perfil do diretor e das 

condições da própria Escola-pólo. A SEED não providenciou, além daquelas 

que já vinham sendo disponibilizadas pelos NREs e que configuraram uma 

situação de crescente precariedade, condições materiais ou técnicas para que 

os Distritos funcionassem.  

Uma separação entre a pretensão dos elaboradores e a realidade dos 

Distritos é denunciada por um diretor de Escola-pólo: 

 
Eu espero que eles nos escutem um pouco mais. E não fiquem 
trabalhando só com números que eu não sei de onde tiram de repente. 
Tem que ouvir mais a gente.  
O cara diz que no Canadá funciona perfeitamente. Uma realidade um 
pouquinho diferente da nossa. 
A dificuldade que tem aí é que do nosso Distrito também fazem parte 
três escolas lá de Adrianópolis. É difícil, é bastante difícil. Estive lá pelo 
menos 3 vezes no decorrer do ano. O acesso é difícil, pela estrada que 
tem.  
Adrianópolis são 120km para lá, dos quais temos de 80 a 90 km de 
estrada sem asfalto. Se chover, não passa. Já ocorreu várias vezes de 
os diretores de lá estarem em trânsito e com a chuva ficarem parados. 
Fica intransitável. Inclusive nós fomos. Na metade da tarde, começou a 
fechar o tempo e o pessoal disse que era melhor nós sairmos ou não 
conseguiríamos ir mais embora. 
De repente no Canadá, para andar 100 km, anda com facilidade. Aqui 
para andar 100 km até Adrianópolis é um “Deus nos acuda”! 
Uma escola que não tem telefone. Se precisa de um documento lá, a 
diretora me pediu um documento nosso para ela dar uma analisada. 
_Vou mandar um fax para você. Ora, não deu certo. O que eu fiz daí: eu 
desci na BR, na Estrada da Ribeira. Ela falou que a tal hora passava um 
ônibus que ia para lá, me deu o nome do motorista, disse para entregar 
para ele e dizer para ele entregar para a Profa. D., lá da escola. Daí ela 
iria lá no ônibus, quando ele chegasse, buscar.  

 

A visão tecnocrática prevaleceu não foi só em relação aos Distritos 

Escolares. Uma questão importante para as escolas da rede estadual foi a 

definição dos portes. A SEED definiu como critério o número de alunos sem 

considerar as condições reais das escolas: dimensão, localização etc. O 

depoimento a seguir, de um diretor de uma escola de grande porte de Curitiba, 

demonstra a diferença entre o olhar dos técnicos da Superintendência de Infra-

estrutura e dos profissionais que estão na escola: 

 
                                                                                                                                                                          
obrigados a nomear contrapartes para todas as escolas-pólo de todos os seus Distritos pois a forma de 
fazer a relação NRE-Escola-pólo depende de cada Núcleo.”(p.7) Os contrapartes foram escolhidos pelos 
NREs. 
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Aí a gente fica desanimado porque se a gente discute... E nós tínhamos 
levantado uma série de diferenças no porte das escolas. Porte de escola não 
pode ser apenas determinado pelo número de alunos e turmas. Não é isso, tem 
outras coisas. Dependendo da infraestrutura que a escola tem, por exemplo, se 
a escola tem uma biblioteca formada e outra não tem, tem que haver diferença. 
Se uma escola tem um laboratório de informática e outra não tem, mais 
complexo de mecanografia... Se o acesso à escola é com asfalto é uma coisa, 
se é por rua de barro é outra coisa porque implica mais ou menos pessoal de 
limpeza. E o aspecto interno também: se  a escola tem tudo calçado é uma 
coisa, se não tem é outra coisa. Num dia de chuva, por exemplo, se a piazada 
anda na terra e entra na sala, para limpar a sala é muito mais. Então nós 
levantamos uma série de referentes que não foram levados em conta. Ateu-se 
apenas ao número de turmas e alunos. 

 
2. O  localismo 

 
Não dá mais para a gente continuar 
pensando assim: governo federal, 
governo estadual, as igrejas, 
alguém vai solucionar esse negócio, 
alguma divindade. É a gente 
mesmo: é a gestão da escola, é o 
padeiro, é o prefeito, o vice, é lá na 
comunidade pequena.[Depoimento 
de técnica da SEED/PR] 

 

O localismo, na questão da gestão do ensino, é expressão do 

fortalecimento do aspecto individual e privado em detrimento da dimensão 

social e pública. Estando todos submetidos aos ditames das decisões 

econômicas tomadas no plano internacional/macro, repassa-se a 

responsabilidade pelo êxito da organização escolar a cada unidade, ao diretor, 

ao município, à participação dos pais, ao desempenho individual do aluno, 

atribuindo ao plano local/micro e singular o “sucesso” de políticas gestadas sob 

a orientação de organismos internacionais com a intermediação dos órgãos 

nacionais responsáveis pela educação. 

Temos um duplo movimento em torno da centralidade que adquire a 

unidade escolar na gestão do ensino: a fragmentação espaço/tempo da práxis 

humana e a individualização, particularização e privatização do espaço público. 

Como já dissemos, estando a decisão das questões substantivas centralizadas 

na direção de organismos internacionais, fora do alcance das intervenções 

cotidianas, a visão prevalecente é a do “aqui e agora”. É no local, na “sua” 

parte, que o indivíduo se reconhece como produtor. 
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O local passa à condição de unidade administrativa do poder central e 

se responsabiliza em efetivar as políticas definidas centralmente sob o suposto 

ideológico de que há mais democracia quanto mais próximo está o executor do 

usuário (AZEVEDO, 2002). A gestão do sistema passa a ser um mecanismo de 

controle sobre uma rede pulverizada e desigual pelas condições locais e 

particulares de funcionamento. 
A contraface da homogeneidade pretendida tecnocrática e 

abstratamente pelo projeto dos Distritos Escolares foi a marca localista e 

regionalista da sua concepção. Na entrevista com a técnica da CFGE/SEED, 

aparecem dois motivos para a criação dos Distritos: a necessidade de agilizar o 

fluxo de comunicação e a de criar uma forma de gestão escolar que permita 

que as escolas resolvam seus problemas no âmbito local: 

 
No ano passado, realmente, os pólos não funcionaram. Não tinha essa 
união dos próprios diretores, do Distrito. Não se traçava um objetivo 
claro, o que se queria dentro de um Distrito. Não tinha esse objetivo. 
Hoje se tem um objetivo mais claro. Busca-se resolver os problemas do 
próprio Distrito, se busca uma escola ajudar a outra, troca de 
experiências, tudo isso a gente vê hoje dentro do Distrito. 
Então, quando se pensou nos Distritos, eu penso que se pensou 
justamente com esse ponto também: fortaleço comunidades escolares 
que estão próximas e elas vão estar trabalhando com o seu conjunto 
comunitário. As escolas da Ribeirinha vão estar reunidas porque elas 
têm um conceito comunitário de Ribeirinha.  
Foi com esse objetivo maior também. Não só o objetivo máximo dele 
enquanto organização que foi justamente essa questão da comunicação 
mas esse outro conteúdo subliminar, que na minha compreensão vem, 
que tem esse conteúdo. É um momento novo no Paraná, é um 
momento novo de reestruturação, e para ser  honesta, eu temo que ele 
se perca porque eu compreendo que os Distritos Escolares são uma 
revolução. 

 

A descrição, pelos NREs, das finalidades do Distrito indica que buscar 

soluções no local das escolas foi central, ainda que subjacente à tese da 

melhoria do fluxo de informações. Para o NRE, os Distritos são uma forma de 

contato direto com os diretores: 

 
Bem, aqui inclusive tem um folheto, uma pequena síntese de como é 
que funciona. O território do Núcleo é dividido em Distritos Escolares. O 
nosso Núcleo tem 11 Distritos, tem de 6 a 10 ou 11 escolas por Distrito, 
tem uma determinada população, com um determinado número de 
matrículas, um mínimo de 6 a 10 mil alunos matriculados. 
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O território de cada Distrito Escolar tem uma pequena capital que é 
chamada de Escola-pólo e o diretor dessa Escola-pólo é indicado pela 
chefia do Núcleo, às vezes ele é apontado pelos colegas a partir de 
uma consulta, e ele é o diretor coordenador do Distrito Escolar. Ele que 
tem que promover as reuniões. E tem no Núcleo um contraparte. O 
contraparte do Núcleo e o diretor da escola-pólo que fazem e organizam 
as reuniões com esse pequeno grupo de diretores. 
Originalmente a idéia é a seguinte: as informações fluem do Núcleo 
para as escolas. O contraparte do Núcleo é o ouvidor do Núcleo lá nas 
escolas. Há essa troca de informações e, normalmente, através dos 
Distritos Escolares eles promovem, por exemplo, debates de problemas 
e apresentam soluções e desenvolvem também atividades. Por 
exemplo, já aconteceu encontros com as serventes, pessoal 
administrativo, mas normalmente o trabalho é com os professores. Se 
os professores de um determinado Distrito estão sentindo alguma 
necessidade, por exemplo, de uma palestra ou algum trabalho de 
melhoria de sua auto-estima, então se convida ou se contrata alguém 
para fazer este trabalho. Normalmente é feito no começo do ano para 
levantar o astral. 
No final de cada bimestre (eu sou coordenador dos Distrito se sou 
contraparte de dois deles porque está faltando gente, então eu 
acompanho também), eu faço um relatório e encaminho para a 
Secretaria dizendo como está a atuação dos Distritos. [Funcionária do 
Setor Pedagógico de NRE] 

 

Ao mesmo tempo em que deviam prestar contas ao NRE e SEED do 

trabalho realizado, de acordo com as entrevistas dos integrantes de NRE e do 

órgão central, as escolas do Distrito deveriam ainda se responsabilizar pelo 

diagnóstico dos problemas e busca “autônoma” das soluções. Assim, quando 

se detectou a necessidade de formação, foram as próprias escolas ou 

empresas da região que, por intermédio dos diretores-pólo, organizaram e 

custearam cursos para professores e funcionários, tendo o NRE se limitado a 

fazer indicações de nomes para docência, quando solicitado. 

O localismo encerrou os Distritos em seus próprios limites, 

impossibilitando avanços e melhorias, à medida que não houve implementação 

de novas condições que assegurassem o trabalho das escolas-pólo. Os 

diretores destas escolas destacaram uma questão óbvia: a distância e as 

péssimas condições de acesso pelas estradas existentes impediram contatos 

regulares entre as unidades escolares. Muitas vezes um Distrito compôs-se de 

escolas de mais de um município e o diretor-pólo só contou com seus próprios 

recursos para se locomover em percursos que ficam, algumas vezes, 

interditados quando chove.  
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A questão da distância se tornou ainda mais crucial dado que não é 

incomum as escolas não terem telefone, muito menos fax ou e-mail. Embora 

mais interessadas na existência dos Distritos devido ao isolamento em que 

geralmente se encontram, as escolas mais distantes não puderam participar 

efetivamente das reuniões ou ter acesso mais ágil às informações do que 

tinham anteriormente. Como vimos, ao se propor a criação dos Distritos, 

ignorou-se as reais condições de funcionamento da rede pública de ensino. 

Não só as condições materiais pesaram. A história e a tradição política 

da região também foram decisivas. Neste sentido, no Núcleo de Curitiba a 

implantação não ultrapassou o plano formal. Embora o NRE tenha falado na 

existência de Distritos, os assistentes do NRE, responsáveis por um 

determinado setor (conjunto de escolas), e os diretores disseram que o que 

houve foi a mudança de nomenclatura: os setores (distribuição regional por 

bairros) passaram a se chamar Distritos. Houve uma indistinção entre setor, 

área e Distrito, sendo que a estrutura “forte” permaneceu sendo a do setor.  

Outro fator decisivo, e que tem sido regularmente ignorado pelas 

instâncias de planejamento, é o das relações entre os diversos níveis de poder 

público no interior da unidade escolar. Supostamente, cada instância cuida do 

que lhe é designado legalmente, compondo-se, assim, a sua rede. Na 

realidade da escola, o dia-a-dia recebe interferência das várias instâncias de 

poder. Embora este não seja um fato estritamente ligado à constituição dos 

Distritos Escolares, é o diagnóstico de um dos diretores-pólo sobre as escolas 

a ele vinculadas, denunciando o problema. 

Via de regra, tem-se a idéia de que o poder estadual exerce 

ascendência sobre as redes municipais que compõem seu sistema. Muitos 

depoimentos dos NREs e de secretários municipais de educação confirmaram 

essa assertiva: as escolas municipais estão sujeitas à fiscalização pelos NREs, 

e muitos municípios foram obrigados a adotar políticas da SEED, como o 

projeto de Correção de Fluxo, a capacitação em Faxinal do Céu, a matriz 

curricular do ensino fundamental a partir dos eixos prescritos pelo ensino médio 

etc., sob pena de não terem as escolas autorizadas para funcionamento. 

O que não se explicita nos documentos e projetos da SEED é o quanto 

as escolas da rede estadual estão sujeitas às interferências do poder municipal 

e do poder federal. Assim, ao mesmo tempo em que a LDB, no capítulo da 
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organização da educação, estabelece as instâncias de competência e, por 

outro lado, não regulamenta o regime de colaboração, há o terceiro aspecto de 

que programas federais e o poder municipal interferem no funcionamento da 

escola estadual. 

Vários programas do MEC visaram a relação direta com a escola. O 

mais citado nas entrevistas foi o “Dinheiro Direto na Escola”. Sem repasses 

suficientes do governo estadual para manutenção dos estabelecimentos, 

diretores viram, com bons olhos e como condição de “autonomia”, a 

possibilidade de contar com recursos federais. 

Também o município interfere na escola pelo investimento de recursos, 

principalmente através de parcerias, oficiais ou oficiosas, com o governo 

estadual, na manutenção das condições físicas e instalações dos prédios 

escolares. Assim, as prefeituras fazem muros, reformam sanitários, equipam 

bibliotecas e laboratórios das escolas estaduais de ensino médio etc. Além 

disso, são responsáveis pela infra-estrutura que rodeia a escola: vias de 

acesso, pavimentação, transporte coletivo, transporte escolar etc. 

A interferência das prefeituras não se limita, porém, a aspectos 

referentes ao financiamento e manutenção. As unidades escolares são redutos 

de poder, notadamente, em municípios menores. Desse modo, são disputadas 

pelos grupos de poder local e regional que intervêm no processo de escolha 

dos diretores escolares das escolas da rede estadual. 

As relações locais de poder foram apontadas numa das entrevistas 

como causa do não funcionamento do Distrito Escolar. A Escola-pólo citada, 

por ser importante pelo porte e pela oferta de ensino médio no município, é 

encarada pelos diretores da região como trampolim para a carreira política. Em 

vista disso, e com o antecedente de o antigo diretor ter sido eleito vereador, o 

diretor-pólo, recém chegado, passou a ser boicotado pelos demais diretores. 

 
Há um peso bastante grande aqui, há muita questão política. 
Politicagem. E essa politicagem aí trava uma série de propostas boas 
da parte de gente. O colega vê assim: o C. vai querer crescer 
politicamente no nosso espaço aqui, então vamos podando. Essa visão 
existe, uma coisa meio mesquinha. Aquela coisa de a gente ter um 
vínculo bastante grande com toda a nossa comunidade. 
Eu até discuti com o ex-diretor da nossa escola. Há uma ciumeira. 
Aquelas invejas. Nossa, que dificuldade! Isso aqui no nosso Distrito 
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realmente acontece. Esse é um dos motivos principais. Isto está bem 
impregnado aqui. 
Para você ter idéia, tem o diretor de uma das escolas nossas que já foi 
candidato a vereador algumas vezes, nunca se elegeu, e isso se acirrou 
mais nas últimas eleições. O ex-diretor do nosso Colégio, que foi diretor 
até o ano passado, na última eleição para vereador, ele se elegeu. 
Então esse clima ficou mais forte. O que sai aqui do nosso Colégio, os 
outros dão uma segurada. É bastante complicado. 

 

A própria organização do sistema reconhece, em alguns momentos, os 

vínculos com o poder municipal. Os NREs compostos por mais de um 

município possuem funcionários designados como documentadores58,  que 

prestam serviço aos NREs e são lotados no município, tendo sua sede de 

atendimento usualmente nos prédios das prefeituras/secretarias municipais de 

educação. Responsáveis por fazer a ponte administrativa e de comunicação 

entre o NRE e as escolas, esses documentadores residem no município e 

mantêm relações políticas e de trabalho com o poder municipal. 

Uma diretora-pólo entrevistada teve a relação entre as redes estadual e 

municipal como uma das razões do desencanto com a função. A partir da 

municipalização das séries iniciais, houve uma fragmentação do ensino 

fundamental em duas etapas: 1a. a 4a séries ofertadas em escolas municipais e 

5a a 8a séries, nas estaduais. Ocorre que, apesar das imposições das políticas 

da SEED/PR aos municípios, o próprio princípio da descentralização acarretou 

grande heterogeneidade entre as diversas redes municipais e entre essas e a 

estadual tanto nas condições de carreira, salário e trabalho dos profissionais da 

educação quanto na organização pedagógica e no currículo efetivamente 

trabalhado.  A constatação freqüente, apontada inclusive pelos dados do 

SAEB, é de que a criação de ciclos básicos na primeira etapa tem resultado em 

os alunos passarem a freqüentar as 5a série em outra escola e de outra rede 

sem estarem devidamente alfabetizados. 

Como este era um problema comum entre várias escolas do Distrito, a 

diretora-pólo, em reunião com as outras escolas, achou por bem marcar 
                                                           
58 “Dentro de cada município nós temos um documentador ... o Núcleo de Curitiba tem um assistente e o 
nosso [documentador] é como se fosse um assistente. O assistente do Núcleo de Curitiba ganha uma 
gratificação, ganha por isso, e o nosso não, ele só trabalha, se ele é administrativo, ele ganha como 
funcionário administrativo, ele só vai fazer o trabalho de documentador escolar. Ele é o nosso 
representante, ele é um funcionário do Núcleo, ele está vinculado ao Núcleo, ele está lotado numa 
demanda de documentador escolar e ele normalmente fica junto com a prefeitura, em algum local, numa 
escola, uma sede de onde ele atende o município.”[entrevista de funcionário de NRE] 
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reunião com o secretário municipal de educação para encetar esforços de 

articulação que pudessem vir a sanar o problema. Ocorre que a iniciativa não 

foi bem vista pelo poder municipal, e os representantes do NRE interferiram no 

sentido de que fosse suspenso o contato dos diretores das escolas estaduais 

com a secretaria  municipal. É óbvio que foram as questões políticas locais, 

não as preocupações pedagógicas que nortearam tal medida, principalmente 

se considerarmos que ocorreu em ano eleitoral.  

 
Eu e a outra diretora, foi em comum nas reuniões, nós pegamos quintas 
séries analfabetas. Nós pensamos, vamos até o municipal, para o 
secretário municipal, conversar com ele como professores, ver o que a 
gente podia fazer junto. E foi mal interpretado, deu o maior problema. 
Eu me decepcionei muito porque eu pensei que seria para resolver os 
problemas da escola. 
Sempre vinha a contraparte do Núcleo nas reuniões. E nesta reunião, 
nós levantamos esse problema das quintas séries, e levantamos o 
problema da necessidade de fazer um curso de merendeiras, uma 
atividade ou uma ginástica com elas, fazer um dia para a merendeira, 
falamos umas três ou quatro coisas. Aí eu recebi um telefonema no 
outro dia da contraparte, dizendo que era para ir com jeito com o 
Secretário Municipal porque é questão política. Que era para ver 
direitinho se havia necessidade... Foi meio complicado.[Entrevista de 
diretora de Escola-pólo] 

 

Vemos que neste exemplo e em outros de relação bem sucedida da 

escola estadual com o poder municipal, é fundamental que o diretor mantenha 

com as forças políticas locais um bom relacionamento tanto para permanecer 

no cargo quanto para acessar condições que favoreçam o funcionamento do 

estabelecimento. 

 
No outro município, as escolas dependem. Estavam com um problema, 
tinham que construir um  muro, daí ela negocia com a prefeitura e eu 
falo: _ Negocie direto na Fundepar. Há uma dependência bastante 
grande em relação a Prefeitura. P Maria Dativa de Salles 
Gonçalves arece que tudo o que o prefeito vai fazer é um favor. 
Precisa de um ônibus para fazer uma atividade da escola. A diretora 
tem que ir lá, se humilhar, mais ou menos por aí que elas me 
colocaram. [Depoimento de diretor de Escola-pólo] 

 

Um dos principais programas da SEED, relativo à formação continuada 

dos professores, o Vale Saber, parte do programa formativo da Universidade 

do Professor,  tinha a instância municipal como determinante na organização: 
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O que fica unificado não é questão do pólo, é questão do município, os 
três pólos chegam a um mesmo acordo, e aí vem a questão do diretor 
que organiza, é o calendário de atividades do ano letivo. Aí é o 
município que aprova. Ele é único no município. [Entrevista de 
supervisora de escola estadual] 

 

O localismo pesa tanto entre as escolas que há depoimentos que 

associam a idéia dos Distritos à de segregação. Ao agregar escolas que 

possuem o mesmo perfil sócio-econômico de alunos e geralmente as mesmas 

precariedades pedagógicas, o Distrito induz, segundo esta visão, à 

acomodação e à falta de perspectiva de superação: 

 
D: Distritos pobres, Distritos médios, Distritos ricos: é aí que eu queria 
chegar. O Distrito pobre, o Distrito mais ou menos, o Distrito rico. Fica 
meio pobre. Precisaria ser mais rico, precisaria haver mais... O nosso 
Distrito é um Distrito pobre. As escolas têm praticamente a mesma 
condição e a troca de experiências acaba muitas vezes ficando por ali. 
Poderia ir mais longe, poderia caminhar muito mais, ser mais rico. Há 
Distritos pobres, médios e ricos. Bem, eu não diria “ricos”, escola 
pública não há rica. Mas acho que há diferenças 
. 
P:Essa diversidade não criaria expectativas? 
 
E: As escolas com menos condições iriam ficar com água na 
boca. Mas eu acho que isso criaria expectativas mas melhoraram 
as condições porque se você vê, se eu observo que ele está 
fazendo algo diferente do que eu faço, que está utilizando coisas 
diferentes, uma metodologia diferente, e está dando certo, isto vai 
servir para eu seguir, tentar fazer como ele. Melhorar o meu 
trabalho, a minha condição tomando por base a escola melhor. 
Estimularia. Serviria como estímulo para muitos melhorarem. 
[Entrevista de Diretor de Escola-pólo] 
 

 

3. Paralelismo de poder 
 

Só quando, por exemplo, o 
Paranaeducação, quando você 
quer ter alguma informação, você 
tem que ligar para a Secretaria de 
Educação porque é lá mesmo. Mas 
tudo, documentação nós 
mandamos primeiro para o Núcleo, 
eles vêem se é de lá, senão eles 
mandam para a SEED. 
[Depoimento de Diretora de escola 
estadual] 

 



 

 

106

106

 
A organização de Distritos criou um fluxo em paralelo ao fluxo definido 

entre as escolas e a SEED com a intermediação dos NREs (ver página 86, 4o 

parágrafo). Como vimos nas entrevistas, o IRP, através da Coordenação de 

Fortalecimento da Gestão Escolar, tinha acesso aos NREs passando por cima 

de outros órgãos da SEED. Estes eram qualificados como demasiadamente 

burocráticos para aceitarem a nova proposta. Também o IRP tinha acesso 

direto às escolas-pólo, secundarizando os NREs, quando necessário. Vejamos 

os quadros a seguir que demonstram o fluxo da comunicação SEED-escolas, 

em dois NREs, a partir das entrevistas realizadas: 
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FLUXOGRAMA SEED/ESCOLAS – NRE DE CURITIBA 
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FLUXOGRAMA SEED/ESCOLAS – NRE COMPOSTO POR VÁRIOS MUNICÍPIOS 
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Esta sobreposição de instâncias colocou o diretor-pólo, situado na ponta 

do processo, na berlinda entre os demais diretores, encontrando muitas vezes 

resistência na realização da sua função. 

Embora os documentos salientassem que a Escola-pólo não tinha 

ascendência administrativa sobre as demais escolas59 e que, na realidade, 

deveria ser utilizada principalmente como “transmissora de recados” do NRE 

para as demais unidades, ignorou-se o que representa a direção escolar como 

instância de poder e o quanto os diretores consideram intromissão indevida a 

suposta “ajuda” que o diretor-pólo possa oferecer aos demais diretores, como 

vimos nas entrevistas.  

O entendimento de que as escolas-pólos se constituem em exemplos 

para as demais e de que se deve avaliar as características do diretor-pólo no 

momento da escolha e/ou indicação (aquele que se destaca dos demais como 

dinâmico e proativo, meritocraticamente avaliado), trouxe, inevitavelmente, uma 

relação de concorrência entre as escolas ou de subordinação.60  

Daí os relatos dos diretores-pólo sobre o “bom tato” como necessário na 

relação com as demais direções escolares. A relação entre os diretores de um 

Distrito e o diretor-pólo é delicada; muitas vezes os demais diretores vêem o 

diretor-pólo como um intruso na gestão da sua escola. Por outro lado, há um 

                                                           
59 Para escolha da Escola-pólo os critérios definidos no documento são: porte grande ou médio; bom 
funcionamento de sua supervisão pedagógica; localização central em relação ao território do Distrito; 
diretor “proativo, cooperativo e dinâmico”. As escolas do Distrito têm entre si uma relação horizontal e a 
Escola-pólo não se constitui em nível hierárquico ao qual as demais devem obrigatoriamente se submeter. 
Para realizar a escolha da Escola-pólo, o NRE deveria reunir todos os diretores e supervisores de todas as 
escolas de cada Distrito, tendo preparado os números referentes ao Distrito. Com a participação dos 
presentes, identificar 4 ou 5 escolas que atendessem aos critérios e realizar duas ou três rodas de votação 
rediscustindo os critérios da eleição, considerando definitiva apenas a última votação.  
A Escola-pólo teria prioridade no recebimento de equipamentos, instalação de internet e intranet (que faz 
a integração interna na SEED). 
O entendimento do papel da Escola-pólo como disseminadora de informações e materiais, face à escassez 
de recursos, apareceu nas entrevistas: 
“(...) a Escola-pólo é uma escola-referência. Sempre que puderem enviar algum material para as escolas 
que não puderem ir para todas, vai para a Escola-pólo e fica disponível para as outras treze. Você faz com 
que chegue a todas as escolas através de uma. Então isso é uma coisa muito boa que acontece.” 
[Funcionário de NRE]  
60 “O diretor pólo assume tarefas de repassar notícias, informações para as escolas. As escolas do Distrito 
são praticamente “subordinadas” à Escola-pólo (em termos, entre aspas). Na verdade, a gente é só um elo 
de ligação entre o Núcleo e o Distrito, mas as escolas-pólo ficaram incumbidas de passar todas as 
informações, a maioria das informações para o Distrito e também levar para o Núcleo tudo aquilo que 
está dando certo, tudo o que está dando errado dentro do Distrito. [Funcionário de NRE] 
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tom paternalista entre os diretores-pólo no sentimento de responsabilidade que 

assumem em relação às escolas de seu Distrito: 
Eu procuro conversar, chamar, conversar, orientar. Vejo que nós 
progredimos bastante diante do que já foi. Mas eu acho que a gente 
precisa avançar muito mais. Há de ser feito um trabalho não só de um 
ano como nós estamos fazendo agora. Mas de alguns anos assim, uma 
seqüência de trabalho para poder melhorar mesmo a situação.  
Quando a gente precisa corrigir uma coisa errada, a gente procura 
conversar diretamente com a escola, com a direção, com a equipe 
pedagógica. Nós já fizemos isso algumas vezes. Mas ainda há certa 
resistência, ainda há muita resistência e a gente tem que tomar muito 
cuidado na maneira com que você chega, você fala e também deixar 
muito claro que o que a gente pretende é ajudar, que está sendo amigo. 
Isto é primordial: mostrar que você está sendo amigo e que você só 
quer ajudar, não quer interferir no plano de ação do diretor, não quer 
mudar isso, a gente só quer dar algumas pinceladas, uma ajuda para  
ele porque a pessoa que está ali não está enxergando aquela forma e a 
gente acha que seria melhor daquela forma.  
Já tivemos muita resistência. Alguns diretores se colocam numa posição 
de defesa e acham que a gente está tentando atrapalhar a 
administração dele, mas o que a gente quer é orientar, até mesmo pela 
própria experiência que não é longa, mas é maior que todas as que 
pertencem ao meu pólo. Que pertence ao Distrito, acho que o maior 
tempo de gestão escolar é o meu, mas é muito difícil. [Entrevista de 
Diretor de Escola-pólo] 
 

 

4. O poder dos NREs 
 

A Alcione sempre fazia minutas das 
propostas. Vamos usar como 
exemplo “concurso”. Eles 
trabalhavam em cima de minutas. 
Grupos de pessoas da Secretaria, 
chefes de núcleo, APP, sei lá, 
pessoas que faziam uma comissão, 
faziam as minutas e estudavam. Na 
reunião de chefes, ela mostrava as 
minutas,e aí ela recolhia para não 
haver propagação das minutas, e 
depois ela mandava o documento 
final. [Depoimento de funcionária de 
NRE] 
 
 

Em relação à organização da gestão através de mudanças nos órgãos 

intermediários, os Distritos vão substituindo os NREs na execução de funções 

que passam a ser mais descentralizadas. Os depoimentos foram repetitivos 

quanto ao fato de as escolas-pólo realizarem tarefas que antes eram atribuição 
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do NRE, como repassar informações e divulgar documentos bem como 

organizar e efetivar propostas de capacitação. 

Para os diretores, antes de responder a uma concepção de gestão, tal 

transferência deve-se à insuficiência de recursos: 

 
O Núcleo tenta diminuir o seu trabalho para que o Distrito faça 
essa parte lá nas escolas. Pela falta de pessoal do Núcleo, acho 
que há uma falta muito grande de material humano, de pessoas 
ainda, acho que há uma deficiência dentro do próprio Núcleo 
para dar condições de ir lá na escola e atender aquela escola 
que está tendo dificuldade na parte pedagógica. O Núcleo está 
com uma certa dificuldade de pessoal mesmo. Não tem pessoal 
para atender todo mundo. 

 

Eis aí apontada uma significativa transformação do papel dos órgãos 

intermediários no processo de gestão: de participantes co-responsáveis na 

definição das políticas através da interlocução direta com as escolas e com o 

órgão central da Secretaria, os NREs tornaram-se apenas mais um elo na 

cadeia de comunicação na estrutura da SEED61. Perderam, com isso, o antigo 

papel de interferir nas decisões, como faziam até 1995. Pode-se dizer que a 

designação dos chefes de Núcleo por critérios de influência política foi tolerada, 

mas estes se tornaram “reis sem poder” à medida que o órgão que chefiam foi 

reduzido à função administrativa, sob a perspectiva da nova administração da 

SEED. 

A interferência dos Núcleos centrou-se na fiscalização do cumprimento 

das ordens do órgão central, baseada em informações trazidas pelos 

documentadores/contrapartes e diretores-pólo. Como parte de enfraquecimento 

dos Núcleos, atribuiu-se ao diretor-pólo a definição de indicadores numéricos 

que deveriam ser adotados em todas as escolas e a consolidação dos dados 

relativos a esses indicadores em relatórios qualitativos e quantitativos distritais. 

A Escola-pólo deveria criar uma identidade – nome, logomarca, etc. – para o 

seu Distrito. 

                                                           
61 São tarefas do NRE: “As autorizações de funcionamento dessas escolas, ver se estão de acordo com as 
normas de funcionamento(...). Então vem análise de calendário escolar, do regimento escolar, criação de 
escola, fazer verificação se o local está adequado, se o pessoal é habilitado para aquilo, esse 
gerenciamento. (...) sobre as escolas estaduais, além de todos estes aspectos sobre os quais eu falei, ainda 
temos o gerenciamento e a informação a ser dada, o acompanhamento, se a escola está atendendo todas as 
exigências da mantenedora que é a Secretaria de Educação.” [Funcionário de NRE] 
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Quando houvesse emissão de instruções normativas por parte de 

autoridades superiores (SEED ou NRE), o diretor-pólo deveria ajudar as 

escolas na interpretação das normas, bem como perceber dúvidas, críticas que 

ocorressem nas escolas, para orientar as autoridades, “pedindo 

esclarecimentos, sugerindo providências ou até correções de rumo, se houver 

cabimento para tanto”. 

Também a criação de um supervisor-líder retirou do NRE as atribuições 

pedagógicas que tinha anteriormente, embora sua escolha também tenha sido 

gerenciada pelo chefe do NRE.62. A figura do supervisor-líder foi criada em 

2002. Segundo o folheto de divulgação “Ações da Coordenação de 

Fortalecimento da Gestão Escolar”, o supervisor-líder tem como tarefas: prestar 

assistência técnico-pedagógica às equipes de direção das escolas do Distrito; 

fornecer suporte técnico a todos os projetos da SEED; dar assistência técnica 

aos professores que desenvolvem projetos do Vale Saber; e participar das 

reuniões organizadas pelo contraparte do Núcleo com a finalidade de avaliar os 

trabalhos desenvolvidos no Distrito Escolar. 

Essa perda de poder, decorrente da perda de funções, parece que não 

atingiu o NRE de Curitiba que, como vimos, resistiu à implantação de fato dos 

Distritos Escolares. Segundo a entrevistada, as assistentes que estão 

diretamente ligadas à escola têm um papel fundamental: 

 
E o assistente tem que, de um modo geral, saber de tudo. Tem que 
saber lidar com o diretor, conduzir os problemas que a escola tem, 
ajudar a direção a conduzir os problemas que a escola tem. Há escola 
que é uma maravilha, pela comunidade que tem, pelo gestor que tem. 
Agora, tem escolas em que temos muitas dificuldades, a assistente tem 
que pegar na mão do diretor e ensiná-lo a ser diretor porque a cada 2 
ou 3 anos nós temos uma leva nova de diretores. 

 

Ao mesmo tempo, os diretores se sentem desamparados ou consideram 

insuficiente a atuação do NRE, principalmente nas questões relativas à lotação 

de pessoal. Há depoimentos incoerentes: afirma-se a possibilidade de 

composição da equipe em alguns casos e, em outros, a impossibilidade de 

agilizar a contratação de pessoal ou de resolver os problemas relativos ao 

absenteísmo, à falta de zelo e de competência profissional, etc. 

                                                           
62 Jornal da Educação, n.24, abril – maio 2002, p.2. 
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 A redução dos Núcleos a instrumento de comunicação da cadeia 

administrativa não eliminou, entretanto, a força dos seus quadros na política 

local. Se, por um lado, restringiu-se seu poder na definição das políticas 

estaduais, a ênfase na descentralização e na autonomia local fortaleceu o 

poder das lideranças políticas locais e regionais. A condição política marginal 

em relação ao plano estadual acabou por reforçar os espaços de poder 

regional e local onde os Núcleos exercem supervisão. 

 Na educação, o instrumento utilizado com maior freqüência foi a 

aprovação de grades curriculares, regimentos e  outros projetos pedagógicos. 

 

5. A permanência do clientelismo político 
 

Porque a educação pública no Brasil 
nasceu na última década do século XX. 
Tudo o que aconteceu antes dessa 
década, foram providências espasmódicas, 
político-eleitorais. Vendo na rede de 
educação pública o cabo eleitoral, o meu 
representante para a próxima rodada de 
manutenção do poder. Então a pessoa que 
designo para cuidar daquelas crianças, não 
é para cuidar das crianças, é para cuidar 
da eleitora e do eleitor que é a mãe e o pai 
da criança. E mais nada. [Depoimento do 
Prof. Rubens Portugal] 

 
 

Consideramos que o movimento de ênfase no técnico em detrimento do 

político deixa marcas no que denominamos “lernismo”. Uma destas seria o 

desenraizamento político que, como veremos na década de 90, transparece na 

ausência de preocupação em criar consensos em torno da proposta de 

educação, quer no âmbito dos poderes que compõem a estrutura do Estado, 

como o poder Legislativo, quer no diálogo com as forças socais organizadas, 

como a APP-Sindicato e o Fórum Paranaense em  defesa da Escola Pública, 

ou as APAEs, entre outros. 

Na realidade, o técnico tem neste período a função de camuflagem para 

a existência do político que permanece, inclusive, nas suas formas mais 

arcaicas, fundadas no clientelismo e no patrimonialismo. O Estado não só 
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caminhou no sentido da privatização mas o fez na direção de interesses 

singulares de grupos ligados ao governo que foram diretamente favorecidos 

pelas privatizações e pela contratação de serviços.  

A forma de utilização dos meios de administração e as decisões acerca 

dos fins e também sobre a organização desses meios se fizeram de forma 

estamental a partir do interesse particular do grupo que estava no poder. A 

lógica patrimonialista expressou-se como privatização do público. A 

administração continuou tratada como coisa particular. Os servidores, 

escolhidos com base na confiança pessoal, como vimos acontecer nos NREs, 

atuaram por fidelidade e obediência, sem delimitação clara de funções, os 

direitos e obrigações definidos de acordo com o prestígio de grupos. 

O aparato burocrático estatal foi utilizado como estrutura de poder de um 

grupo particular – o grupo Jaime Lerner - sobre o conjunto da sociedade, 

aprofundando o fosso entre sociedade e Estado. O Estado resta atrofiado e 

alheio à sociedade. Assim sendo, a falta de agilidade, eficácia e eficiência 

atribuída por esse grupo ao excesso de burocratização talvez deva ser 

pensada a partir do emperramento que os interesses estamentais trazem à 

máquina pública. 

Encontramos algumas características dessa forma de apropriação 

privada, grupal e pessoal da máquina pública. Alguns grupos permaneceram 

ligados ao poder e os processos licitatórios de contratação de empresas foram 

muitas vezes contestados pelo poder Legislativo, como é exemplo os que 

envolveram a Universidade do Professor. A trajetória do IRP, descrita pelo Prof. 

Rubens Portugal, demonstra o quanto o apreço pessoal foi determinante na 

participação da iniciativa privada na definição e implementação das políticas: 

 
O primeiro momento histórico vivido pelo IRP63, quer dizer pelas 
pessoas que estavam comigo, foi em Praia de Leste. A partir de 29 de 
setembro de 1995, realizamos em Praia de Leste, nas instalações do 
Banestado, em caráter provisório, cinco seminários. E foram todos 
idealizados na sua arquitetura por mim com a intenção de pesquisa. O 
primeiro, com 320 participantes, trouxe pessoas do núcleo central da 
Água Verde e, de cada núcleo regional, o chefe, uma pessoa do staff do 
núcleo e uma pessoa de uma escola do núcleo. Em seguida, quatro 
seminários, cada um para 450 diretores de unidades escolares.  

                                                           
63 Instituto Rubens Portugal – empresa de assessoria pedagógica que prestou serviços à SEED/PR. 
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Então, nesses cinco seminários, eu montei situações para recolher as 
angústias, frustrações, protestos, revoltas dos diretores. E daqueles 
primeiros dos próprios núcleos. E já ao terminar aquele trecho, que foi lá 
por novembro, dezembro de 95, tive várias conversas com o Secretário 
de então, que era o R. W., em que eu, conversando e entregando um 
relatório de trinta e duas páginas, eu dizia para ele que estava a cada 
momento mais surpreso, mais impressionado com o fosso de abandono 
nas relações entre o núcleo regional e a unidade escolar.  
Este conjunto de mazelas nos levou a conversar, e dei o relatório para 
ele. Quando chegou em 97, o R. me chamou e disse: _ Portugal, eu 
tenho um dinheiro agora, eu tenho um recurso para fazer com você em 
98 um grande trabalho de tentarmos estruturar uma espécie de política 
de pessoal de magistério.  
E o R., nessa ocasião, em 98, um pouco antes, tinha havido uma 
questão sobre a educação rural. Uma outra questão, não tinha nada a 
ver aparentemente com isso. Havia uma situação bastante desgastante 
entre a Secretaria de Educação e a da Agricultura porque em outros 
países a educação rural é do ministério da agricultura e aqui é da 
educação. E aí houve uma reunião memorável no Cetepar, e eu 
participei. E de repente o R. e o P., que eram os dois secretários, me 
chamaram e disseram que estava a maior dificuldade. As pessoas não 
se entendem, todos os órgãos que se interessam por isso não se 
entendem. Nós estamos querendo criar uma comissão e você é o 
secretário executivo da comissão para ver se você consegue 
harmonizar.  
Daí ficou pronto o mapa dos distritos.   
 

 

Com a mudança de Secretários (foram três no período 1995-2002) 

aconteceram rupturas internas e descontinuidade nas políticas, como é usual 

ocorrer. 

A criação e composição dos Núcleos foram o exemplo mais recorrente 

nas entrevistas sobre a significação da interferência política pessoal e grupal. 

 
A estrutura estadual de educação está organizada de uma forma 
acidental, meio político-partidária, meio regional, meio por regiões 
culturais ou étnicas e aí nasceram Núcleos regionais. Nasceram com 
uma conotação político- partidária em que o deputado da região, o 
maior poder de voto na esfera que esteja naquele momento no poder, é 
o comandante, é o que comanda, o que manda naquela região e então 
ele é que determina a chefia desse Núcleo.  
O Núcleo regional nasce com uma série de vícios. Primeiro, ele não tem 
uma visão intencional organizacional. Ele tem uma visão político-
partidária de mando regional. E, depois, ele é completamente irracional 
em matéria de dimensão porque parte de uma ignorância a respeito de 
um conceito que é o conceito do alcance da supervisão. E também o 
conceito de supervisão na atividade educacional. [Entrevista do 
idealizador dos Distritos Escolares] 
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 Nos NREs, os funcionários são recrutados para os cargos segundo o 

“mando político”. Geralmente são professores da rede estadual deslocados 

para a função administrativa. 

 
Cargo de chefia, esse com certeza. Dificilmente você vê um chefe de 
Núcleo permanecer de um governo para outro porque é um cargo 
político. Então, se é um cargo político, cada um tem as suas promessas, 
a sua preferência. Chefia e sub-chefia (que seria o assistente técnico) 
de modo geral caem porque eles são cargo de confiança ou do governo 
ou do secretário de educação.  
O cargo de assistente de Núcleo já chega a ser de confiança da chefia. 
O assistente técnico é convite da chefia. Esse de modo geral. Os 
assistentes de Núcleo, também, dependendo do desempenho, como 
são também de confiança da chefia, tanto podem permanecer, como, 
não tendo atuação a contento ... Elas não saem obrigatoriamente do 
Núcleo, apenas perdem a função de assistente, podem permanecer 
trabalhando conosco como profissional dentro do Núcleo. [Depoimento 
de assistente de NRE] 

 

A acentuação da burocratização não eliminou os aspectos políticos da 

gestão em que pese toda a ênfase sobre o técnico. Neste sentido, observamos 

na SEED disputas no interior do grupo de poder exemplificadas na 

concorrência, revelada numa das entrevistas, entre a RENAGESTE e o IRP 

e/ou na resistência havida no interior da secretaria dos órgãos burocráticos à 

Coordenação de Fortalecimento da Gestão64: 

 
O que falta... provavelmente, pode até acontecer um retrocesso. Porque 
agora, há pessoas, que por não entenderem ou por sentir que estão 
ameaçadas porque o distrito tira poder. Algumas atividades sentem 
ameaça do distrito. Porque houve um tempo que a RENAGESTE era 
um órgão criado para referência de gestão. Então eu identifico, na rede 
estadual, pessoas que são simpáticas, com quem eu me dou, e eu crio 
uma patota, crio uma espécie de partidos políticos, e eu começo a 
realizar fóruns os fóruns de qualidade de gestão, era mais ou menos 
festa, a pessoa contando que fez uma quermesse, que foi ma-ra-vi-lho-
so! Umas coisas assim, parece muito mais programa de auditório de 
televisão do que...[Idealizador dos Distritos Escolares] 

 

Outro exemplo da permanência da política é o da permanência de 

hábitos arcaicos de uso da máquina público com fins clientelísticos eleitorais. 

Isto apareceu na designação e permanência de funcionários em NREs. 
                                                           
64 “(...) os governos não representam uma unidade de forças coesas, na medida em que se considera que 
sua estrutura comporta uma composição, uma competição entre diferentes facções cujos membros estão 
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Também, no ano eleitoral, apareceu no uso das escolas-pólo para 

chamamento dos diretores, professores, funcionários e comunidades escolares 

para o comparecimento a jantares de apoio a candidatos preferidos pelos 

chefes de NRE e da SEED-órgão central. 

 
Naquela reunião eu estava nervosa, quase chorando e disse que virei 
garota de recados. Ainda mais época de política, o que teve de 
jantarzinho. O Núcleo, o tempo todo ligando para as escolas avisando 
de jantar de político. Me ligavam para avisar que ia ter o jantar tal, 
precisa de tantos professores. E eu ligava e dizia: _ Gente, de novo. Vai 
ter jantar em tal lugar, precisa de tantos professores lá. [Depoimento de 
Diretora de Escola-pólo] 

 

No contraponto da burocratização está também a permanência dos 

canais informais de comunicação e tomada de decisão. Por exemplo, apesar 

de haver normas de alocação de pessoal nas escolas, os diretores referem-se 

com freqüência à possibilidade de compor a equipe de pedagogos e 

professores nas suas escolas. No NRE, instruções para assistentes são feitas 

informalmente, para além da reunião semanal com a chefia, por uma 

funcionária mais experiente que não tem a função de fazer essa orientação. 

 
Não existe este coordenador designado mas elas têm um suporte muito 
grande comigo. Elas dizem que eu sou o apoio dela. Elas vêm, trazem o 
problema. Quando elas precisam, sempre recorrem à gente, vem muito 
comigo e, se for o caso, eu encaminho, apesar de eu dar meus palpites 
também, às vezes no pedagógico, tudo o mais, uma orientaçãozinha. 
Eu direciono para a equipe que tem competência para aquilo para que 
ela saia bem informada. Mas elas ficam entre o núcleo e a escola, 
ligadas a todos os setores do núcleo porque nosso elo de comunicação 
com as escolas são elas. 
Quando elas têm problemas, de modo geral elas trazem e consultam, 
telefonam para consultar, eu estou à disposição delas sempre. Parece 
que elas sentem muita firmeza comigo: - A R. resolve, vou deixar este 
problema com a R. Até pela experiência da gente. [Funcionária de NRE] 
 
 

É também o aspecto informal que regula a redistribuição dos 

funcionários na realização de tarefas desconsiderando os organogramas, como 

encontramos exemplos relatados no interior do órgão central e dos NREs. A 

hierarquia não é necessariamente respeitada, e certos projetos, próprios de 

uma coordenação, são secundarizados face às emergências em outros 
                                                                                                                                                                          
dentro e fora do aparelho de Estado, realizando ações para fortalecimento de sua hegemonia.” (ROSAR, 
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setores. Observa-se aí a característica de flexibilidade própria dos novos 

modelos de gestão, porém “temperada” mais por critérios pessoais do que pela 

racionalidade administrativa. 

A informalização aparece bastante quando se necessita da obtenção de 

informações na SEED pelos NREs e nesses pela escolas. Os canais formais 

são desconsiderados quando ocorrem falhas. Neste caso, o acesso às 

informações depende da possibilidade de contato de pessoas do NRE com os 

setores dos respectivos órgãos, dependendo de características como história e 

contatos pessoais, importância da escola, maior ou menor adesão às políticas 

etc. 

 

6. Gestão participativa e autoritarismo burocrático 
 

A documentadora também tem as 
mãos amarradas. Ela também 
recebe ordens. A documentadora 
também sabe, conhece a realidade 
de cada escola. Geralmente as 
pessoas reclamam para ela, 
denunciam. Ela conversa com a 
mãe, e manda conversar com a 
diretora. Eles cobram muito dela 
também. O Núcleo. [Depoimento de 
Diretora de Escola-pólo] 

 
 

Conforme observamos no capítulo anterior deste trabalho, participação 

foi uma das palavras empregadas com freqüência nos discursos dos porta-

vozes da SEED. Entretanto, o modo efetivo de atuação foi marcado pela 

centralização das decisões e pela uniformização dos procedimentos a partir do 

gabinete da Secretária de Educação. Este autoritarismo burocrático se fez 

presente nas relações entre o órgão central e os intermediários da SEED e 

entre estes e as unidades escolares. 

Tomemos como exemplo a reorganização dos Núcleos Regionais de 

Educação (NREs) que se seguiu à realizada no conjunto da Secretaria em  

                                                                                                                                                                          
1997, p. 113.) 
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2001. Também os NREs passaram por mudança nos organogramas segundo 

determinação do órgão central. 

Os Núcleos Regionais de Educação são, de acordo com o site da 

SEED/PR, as “embaixadas” da Secretaria e têm as funções de coordenar, 

controlar, adotar, aplicar, acompanhar e avaliar as medidas adotadas para a 

manutenção e aprimoramento do funcionamento do ensino básico nas 

unidades das redes estadual, municipal e particular. Devem “aproximar o 

Governo de todas as regiões do Estado”. Além disso, são órgãos da Secretaria 

que estão “perto do dia-a-dia das escolas”. São hoje em número de 32. 

Nos organogramas que comparamos no Capítulo II, também 

identificamos diferenças concernentes aos órgãos aos quais deveriam estar 

ligados os NREs (ver anexo). No organograma divulgado pelo Jornal 

Educação, estão localizados no primeiro nível hierárquico, diretamente 

vinculados à Secretária de educação/rede estadual de ensino e, portanto, não 

se subordinam nem à Diretoria Geral nem às superintendências. Já no 

organograma oficial, estão diretamente vinculados ao Diretor Geral. Cabe 

observar que os dados empíricos indicam a subordinação dos NREs às 

superintendências desde período anterior ao da reformulação do organograma. 

Em 2001, em decorrência da nova estrutura da SEED, iniciaram-se os 

estudos para atualizar a Resolução n.3418/94, que definia o porte dos NREs.  

Os critérios considerados na definição do porte foram: 

- Número de estabelecimentos estaduais, municipais e particulares 

(peso 1). O somatório total do número de estabelecimentos foi ponderado 

dando-se peso 8 para os estabelecimentos estaduais e peso 2 para as 

unidades municipais e particulares. 

- Área territorial do NRE em km2 (peso 4). 

- Número de matrículas total dos estabelecimentos da rede estadual 

(peso 5). 

Foram excluídos os seguintes critérios anteriormente existentes: número 

de funcionários da rede de ensino e número de municípios. 

Em tais critérios observa-se o maior peso da rede estadual e a 

preponderância dos aspectos estruturais – número de alunos e espaço 

geográfico – sobre os referentes ao funcionamento do sistema – funcionários e 
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instâncias administrativas. É, portanto, o retrato estático do sistema que 

prepondera, indicando o formalismo cientificista que marca a visão de gestão. 

A partir desses critérios, 9 NREs foram classificados como pequenos; 

16, como médios; 6, como grandes; e 1, como porte especial .65 

O mesmo documento66 que definiu os portes dos NREs refere-se à 

necessidade de estes NREs adequarem seus organogramas ao da SEED: “a 

estrutura organizacional dos NREs deve ser baseada na atual estrutura da 

SEED, organizando-se os NREs em equipes, que desenvolverão os trabalhos a 

eles atribuídos” (SEED/PR, 2002c, p.2). A partir dessa orientação, os NREs 

encaminharam à SEED a distribuição de pessoal conforme seu organograma, 

com a carga horária prevista para cada setor e indicando as eventuais 

necessidades de aumento de carga horária. Vejamos o depoimento de uma 

assistente de NRE: 

 

Foi feita uma proposta da Secretária de um organograma similar 

da SEED para todo mundo organizar mais ou menos de maneira 

igual. Veio uma planilha  e nós destacamos cada funcionário de 

cada cargo e função. E a gente mandou para a Secretaria e 

estamos trabalhando agora assim. 
A Secretaria mandou os modelitos aqui para a gente, com tudo, com o 
que a gente podia trabalhar, o organograma da Secretaria esmiuçado, 
inclusive com o Colégio Estadual, a FUNDEPAR... E aí a gente 
organizou o nosso em cima disso. O nosso saiu em seguida, logo que 
saiu o da Secretaria. 

 

O documento observa que “em alguns NREs, dependendo do porte, nem 

sempre é necessária a função ou a mesma pode ser incluída em outra equipe 

ou podemos ter um mesmo funcionário trabalhando em duas equipes 

                                                           
65 Porte pequeno: Dois Vizinhos; Assis Chateaubriand; Ibaiti; Goioerê; Loanda; Jaguariaíva; Cianorte; 
Laranjeiras do Sul; Pitanga. 
Porte médio: Jacarezinho; Ivaiporã; Paranavaí; União da Vitória; Apucarana; Paranaguá; Telêmaco 
Borba; Cornélio Procópio; Irati; Foz do Iguaçu; Francisco Beltrão; Toledo; Pato Branco; Campo Mourão; 
Guarapuava; Umuarama. 
Porte grande: Cascavel; Maringá; Área Metropolitana Norte; Área Metropolitana Sul; Londrina; Ponta 
Grossa. 
Porte especial: Curitiba.  
 
66 SEED – Porte de Núcleo Regional de Educação – NRE – Relatório Final – de agosto de 2002. 
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diferentes” (idem, p.3). Foi esta a situação que encontramos em um dos 

Núcleos pesquisados indicando aqui a “polivalência” no trabalho dos 

funcionários, que permite a “racionalização dos recursos”. Como veremos na 

seqüência, o acúmulo de funções também aconteceu em relação ao trabalho 

na unidade escolar, tornando nítido o critério da racionalidade econômica e da 

otimização de recursos na concepção de gestão.  

A estrutura organizacional dos NREs, segundo a indicação da SEED, 

ficou assim estabelecida: 

- Chefia: chefia NRE, assistente técnico do NRE e secretaria executiva 

do NRE. 

- Equipe de serviços: coordenador, informática, SERE/SIE (pertencentes 

ao sistema de administração da educação), jurídico, ouvidoria, Avaliação do 

Rendimento Escolar (AVA), Boletim de Escola, pesquisa de opinião dos pais e 

mobilização dos pais. 

- Equipe de recursos financeiros: coordenador, Bolsa Escola, APM, 

FNDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Dinheiro Direto 

na Escola e Fundo Rotativo. 

- Equipe administrativa: coordenador, financeiro, serviços gerais, 

almoxarifado, protocolo, recepção, telefonista e xerox. 

- Equipe de ensino: coordenador, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos, Ensino Especial, Educação Indígena, projetos 

especiais, Universidade do Professor – Vale Saber- Faxinal, Coordenação de 

Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), TV Escola, xadrez e 

Projeto Abrace. 

- Equipe de recursos humanos: coordenador, quadro de pessoal efetivo, 

quadro de pessoal celetista, PARANAEDUCAÇÃO, suprimento, CIEE- Centro 

de Integração Empresa e Escola, Paraná Previdência e Universidade do 

Professor – Vale Aprimorar. 

- Equipe de Infra-estrutura: coordenador, documentação escolar, 

FUNDEPAR, estrutura e funcionamento, rede física, Distritos Escolares, 

avaliação da gestão, Prêmio Gestão, matrículas, calendário escolar, livro 

didático e remanejamento. 

A minuta de Resolução que acompanha o documento sujeita as 

propostas do NREs à aprovação por parte da Superintendência de Gestão da 
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Infra-estrutura e do Grupo de Recursos Humanos Setorial. A partir da 

aprovação dessa Resolução, os funcionários que prestam serviço ao NRE 

ficam lotados no mesmo, perdendo sua fixação do estabelecimento de ensino 

de origem.  

Foram necessárias adaptações dessa proposta em alguns NREs, 

conforme previsto pelo documento normativo da reorganização. O motivo 

central destas adaptações foi a inexistência, nos NREs, de pessoal suficiente 

para ocupar os cargos propostos face à variedade de projetos e programas 

desenvolvidos e à política de otimização de recursos. Desse modo, ao invés de 

alocarem as pessoas de acordo com o organograma, os NREs propuseram, e 

o órgão central aceitou, que a carga horária dos funcionários fosse 

fragmentada e distribuída entre funções e projetos. 

Nas entrevistas realizadas com esses funcionários observou-se contentamento 

com a mudança dado que esta propiciou, segundo a representação dos 

entrevistados, uma crescente organização dos NREs através da criação de 

novas normas burocráticas e estabelecimento de rotinas administrativas.  

 
O Núcleo também está subdividido, segue o mesmo organograma da 
Secretaria de Educação. 
Sempre foi assim, só que foi se aprimorando. Foi melhorando. Porque a 
SEED também foi se ampliando, foi subdividindo melhor os setores de 
atendimento. Antes, era, às vezes, algumas coisas misturadas um 
pouquinho. E hoje não, hoje ela está dividida melhor. A secretária 
Alcione foi muito técnica, ela teve essa visão.  
As alterações que houveram, ao meu ver, foram para melhor. Está mais 
organizado, mais específico, até porque com a necessidade com que 
hoje em dia as coisas devem acontecer, o mundo todo se adapta e esta 
necessidade aconteceu.  
A secretária Alcione teve essa visão e criou essas situações. Conforme 
a subdivisão da Secretaria, do organograma, os Núcleos também têm 
seu organograma. Tem uma carga horária X para cada Núcleo, 
considerando o número de escolas, a área territorial abrangente, o 
número de alunos e tem uma Resolução que classifica os Núcleos em 
porte. E esses portes determinam qual é a carga horária de funcionários 
que devem trabalhar no Núcleo para dar conta [do trabalho]. 
Isso dá para constatar tanto na prática quanto na teoria: que as equipes 
estão organizadas no sentido de ter metas, ter tarefas, de ter que 
trabalhar de acordo com a sua competência e metas a cumprir, o que 
fazer para melhorar. 
Olha, eu posso dizer o seguinte. As pessoas que fazem parte do Núcleo 
e que faziam parte da equipe anterior se adaptaram muito bem porque 
já sabiam da necessidade [das mudanças] e também sempre 
concordaram com essa idéia de que o Núcleo precisaria se organizar 
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efetivamente, e organizar as equipes de trabalho e a distribuição de 
tarefas, dinamizar.  
As escolas parabenizam quando a gente organiza encontros, 
agradecem os convites, querem participar. Elas têm vindo muito ao 
Núcleo, estão dando mais credibilidade ao Núcleo porque não se fica 
muito tempo com determinados processos e as coisas caminham com 
mais rapidez. E sempre no sentido de resolver os problemas, sanar os 
problemas da escola. 
 [Depoimento de uma assistente que trabalha há 25 anos em NRE] 

 

 

Um outro exemplo do bom recebimento destas mudanças é o da lotação 

de pessoal no local efetivo de trabalho: o estabelecimento de regras 

impessoais que atingiu todos os professores que estavam fora das escolas de 

lotação por quaisquer razões, interferindo em privilégios que atingiam os 

funcionários dos NREs, como a garantia de vagas. 

 A mudança nas relações de poder do NRE teve como foco a 

verticalização da relação órgão central – NREs e o crescimento, nestes, do 

processo de burocratização, apontado pelos funcionários entrevistados como 

maior especialização e racionalização das tarefas. 

Em primeiro lugar, há de se reconhecer que as decisões foram, na 

última gestão, centralizadas na SEED e, particularmente, no gabinete da 

Secretária de Educação, não havendo democratização do poder.  Isto se revela 

nos depoimentos sobre a criação dos Distritos Escolares, sobre a 

implementação dos Projetos Vale Saber e Vale Aprimorar e na definição do 

porte dos NREs e das escolas etc. A própria escola reconhece a subordinação 

do NRE, como mostra o depoimento de uma diretora: 

 
Na realidade o Núcleo não faz mais do que é solicitado pela Secretaria 
de Educação. Na realidade, tudo o que nos é solicitado, todas as 
informações  que nos são passadas, elas são através do Núcleo mas o 
Núcleo não tem assim um poder de decisão, um poder de solicitação 
próprio.  

 

Além disso, observamos que não há indicação de discussão, consulta, 

debate sobre a criação dos Distritos Escolares com nenhuma outra esfera da 

SEED, do governo, dos NREs ou das escolas. A decisão foi nitidamente 

tomada pela Secretária e seu gabinete, com a ajuda de assessoria externa. 

Neste sentido, observa-se que uma das faces da centralização é, 
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paradoxalmente, a da terceirização das atividades da Secretaria, entregues a 

empresas prestadoras de serviços que ficaram vinculadas ao gabinete do 

Secretário(a). Essas empresas, como a Universidade do Professor, se 

desvincularam da estrutura da Secretaria de Educação mas mantiveram seus 

vínculos com a equipe dirigente, o que abriu a possibilidade de envolvimento 

em outros projetos. No relato do idealizador dos Distritos Escolares, várias 

passagens indicam que o entrevistado esteve vinculado permanentemente à 

Universidade do Professor, desde sua primeira iniciativa de capacitação dos 

gestores escolares e, posteriormente, em outros projetos como o de educação 

rural e dos Distritos Escolares. 

O Vale Aprimorar67 foi outro projeto elaborado na Secretaria e, como os 

demais, teve os NREs e escolas chamados apenas para a implementação. A 

desinformação do NRE em relação a decisões tomadas no e pelo órgão central 

é apontada pelo diretor de uma escola que considera ter sido “enganado” pela 

SEED: 

 
Para a direção-pólo ficou cuidar do Vale Aprimorar, que não existiu. Foi 
uma piada. Nós tivemos uma reunião num hotel. Veio gente do Paraná 
todo. O pessoal da Secretaria de Educação passou todas as 
informações. Aí na semana seguinte já não era mais nada do que havia 
sido passado. Saímos da reunião e fizemos reunião com todos os 
funcionários administrativos, passamos todas as informações, tudo o 
que foi passado. Na semana seguinte, já não era mais nada daquilo. A 
gente passava mais tempo no telefone, desmarcando e dizendo que 
não era. Houve desencontro de informações. Os cursos, “por 
coincidência”, só os pagos que valiam. Os gratuitos não era possível 
fazer. 

 

As escolas salientam que não são ouvidas e que as consultas são para 

dar aparência de participação em decisões já tomadas: 

 
Quer dizer, há discussão. Quando nós tivemos há uns três anos, 
quando foram reformulados os portes das escolas, a Secretária passou 
para nós diretores um modelo de porte de escola com uma série de 
itens. Nós nos reunimos várias vezes, em vários locais aqui em Curitiba, 
para levantar sugestões. E levantamos. E entregamos. Mas o que veio 
depois era exatamente o que nós já tínhamos recebido. Não houve 
mudança. [Depoimento de Diretor de escola] 

                                                           
67 O Vale Aprimorar foi o projeto proposto para fazer a capacitação do pessoal administrativo das escolas. 
Os diretores-pólo ficaram responsáveis por  organizar os programa de capacitação dos profissionais das 
escolas do seu respectivo Distrito. 
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Um dos eixos do modelo de gestão anunciado foi a autonomia das 

unidades escolares. Entretanto, ao entrevistarmos as escolas e os NREs, 

constatamos que a centralização e a precariedade de condições de 

funcionamento solaparam a declarada autonomia. Desta forma, há um 

confronto entre a autonomia proclamada pela SEED através do NRE, como no 

exemplo das matrizes curriculares, e o depoimento dos diretores. Um dos 

diretores entrevistados foi categórico: “Existe uma Secretaria de Educação. 

Existe um Núcleo regional. E existe a escola. Nós recebemos o que eles 

mandam”. 

A burocratização excessiva, presente contraditoriamente num modelo de 

desburocratização, aparece como um “peso” que dificulta a viabilidade de 

projetos, como o Vale Saber, criados na gestão e considerados bons pelas 

escolas. Há “descompassos” internos na implementação das políticas.  

 
(...) só que é muito demorado porque o objetivo seria uma maior rapidez 
no fluxo de informações, principalmente. E hoje nós temos uma demora 
bastante grande nesse fluxo de informações. Ás vezes uma decisão 
parte da Secretaria de Educação, até chegar para nós leva tempo. Leva 
tempo e às vezes aquilo que nós precisamos fazer é de hoje para 
amanhã porque já se passou o prazo e as escolas ficam meio 
desfalcadas por causa disso. [Entrevista com diretor de escola estadual] 

 
O Vale Saber é muito legal, a gente sempre trabalhou muito bem em todos do 
Vale Saber. O ano passado com dois projetos, este ano com dois. Só que era 
uma coisa que você até fazia por prazer. Este ano você precisa fazer um 
relatório que dá uma monografia de tanta exigência. As professoras ficaram 
quase loucas para fazer porque era muito detalhezinho. Toma muito tempo, 
ficou pesado. Algumas falaram que no ano que vem não vão participar. 
[Depoimento de Diretora de Escola-pólo] 
 
  

A queixa quanto à burocratização corresponde a uma definição rígida de 

competências e poder entre os níveis hierárquicos e tem como expressão o 

que os NREs e escolas designam como desorganização da SEED: vários 

cancelamentos de ordens, pedidos concomitantes e desarticulados provindos 

de diferentes setores, cancelamento de projetos depois de postos em 

andamento, promessas não cumpridas e demandas em cima da hora que 

atrapalham e prejudicam a rotina dos trabalhos. As críticas à burocracia se 

evidenciam no cotidiano das relações entre escolas e NREs/órgão central: 
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De agora em diante, começo do ano, vai ser o “cão”. Por vem assim 
uma instrução por fax de manhã: convocar os professores CLT para 
uma reunião para distribuição de aula. A 1h da tarde veio outra: foi 
transferida a reunião por causa de problemas lá. Daí você desmarca 
tudo. No outro dia vem para classificar os professores CLT por tempo 
de serviço para eles pegarem as aulas. Aí, teve todo aquele problema 
este ano com o pessoal do CEFET, então não é para pôr pessoal do 
CEFET. Você classifica tudo, distribui aula. Outro, é para pôr o pessoal 
do CEFET, você desmancha tudo o que fez.  
É mais ou menos umas duas, três semanas nesse vai e vem. Põe 
professor, tira professor. Inclui CEFET, tira CEFET. Instrução, você faz 
maço, uma diferente da outra. Sobre o mesmo assunto, é isso, depois 
não é bem isso. Outro dia, sobre distribuição de aulas, às 10h da manhã 
veio uma informação, às 13h veio uma se sobrepondo àquela que veio 
de manhã e às 16h veio outra para cancelar as anteriores. E daí no 
outro dia vem outra nova. 
Então a própria Secretaria... Isso faz com que haja desorganização. Há 
uma desorganização de cima para baixo. Aí ninguém acredita, já 
começa desanimado, começa todo nesse stress, que nem esse ano que 
ninguém sabe como vai continuar, como vai ficar. Concurso de 
professores é um exemplo. Veio tantas instruções. Na semana do 
concurso, na quinta-feira é que veio dizendo que havia sido cancelado. 
É uma desorganização. É um caos. [Depoimento de Diretor de escola 
estadual] 

 

Foi assim também, segundo depoimentos de diretores, a definição dos 

critérios de distribuição das escolas por Distritos Escolares: 

 
Os critérios vieram definidos, nós não participamos da definição deles. 
Tem que ser uma quantidade X de pessoas envolvidas, uma população. 
Outra coisa, no ano passado o Distrito era formado por escolas só 
daqui. Daí esse ano, pelo mês de abril, maio, houve essa mudança, 
inclusive fui lá no Núcleo e briguei com o pessoal porque ocorreu a 
mudança e eu só fui saber tempos depois. Fui saber porque eu liguei 
para o diretor da escola do Rio Verde, aqui próximo, dizendo que estava 
pensando em marcar uma reunião do Distrito e ela falou que não era 
mais do meu Distrito. A escola dá 800m daqui. Ela disse que havia 
passado pelo mesmo problema, fui lá no Núcleo, estava discutindo com 
o pessoal e eles disseram que agora eu faço parte do Distrito. 

 

As escolas têm em relação aos NREs as mesmas queixas que estes 

fazem em relação ao órgão central: 

 
O que é difícil: as situações que vêm de última hora da Secretaria para 
a gente resolver. Nós temos às vezes trabalhos grandes com pouco 
espaço de tempo. Isto exige muito de nós, horas extras de trabalho para 
dar conta. A falha maior está aí. O nosso profissional tem boa vontade 
para trabalhar, mas esse trabalho de última hora, planejamento que 
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deveria ter acontecido com antecedência, ele vem de última hora e isto 
atrapalha, desestrutura. Você tem que sair daquele ritmo para acudir 
uma emergência. 
É esse tipo de coisa. Você está caminhando, está tudo certinho, de 
repente não pode acontecer mais isso, preciso dessa informação... você 
refaz o trabalho porque de repente alguém achou que precisava algo a 
mais. Ou então vem até da Secretaria de Administração; eles estão 
entrando com um novo sistema de informação para pagamento de 
profissionais, a Secretaria [de Educação] está sendo treinada há meses 
para isso e o sistema todo vai ter que se adaptar e precisa ser 
realimentado. [Depoimento de funcionária de NRE] 

 

O que vem ocorrendo nos processos de descentralização – 

municipalização, transferência de responsabilidades para órgãos intermediários 

e unidades escolares – é a manutenção das antigas estruturas burocráticas. 

Isso pode  ser resultante da pouca atenção dada às questões relativas à 

gestão dos sistemas. A ênfase nos processos que ocorrem nas escolas não 

corresponde a uma preocupação de mesma intensidade com a revisão da 

estrutura dos sistemas e dos órgãos. No limite, a modernização, que deveria 

implicar desburocratização, tem se feito no componente tecnológico, via 

informatização de dados e da comunicação. Esta informatização, por sua vez, 

tem originado um rígido controle hierárquico no interior dos Núcleos. 

A SEED se comunica com os NREs por uma rede interna via internet 

através da qual notes chegam ao NREs contendo informações e instruções. 

Segundo uma das entrevistadas no NRE, a assistente da chefia tem acesso a 

todos os notes e, após recebê-los, distribui de acordo com as tarefas para os 

respectivos setores que são, posteriormente, cobrados pelos resultados. 

 
Tudo o que vem para o Núcleo chega via notes, que é o e-mail interno 
que vem para a chefia. A secretária da chefia repassa essas 
informações via notes para nós, a gente distribui aquilo que diz respeito 
às equipes e tenta resolver aquilo que for específico, atender àquilo que 
está sendo solicitado pela Secretaria de Educação.  
Os processos chegam sempre via malote, chega no protocolo e o 
protocolo traz os documentos e a gente distribui. Por exemplo, esse 
documento aqui chegou da Coordenação de Estrutura e Funcionamento 
da SEED, vem para cá e a gente distribui para a equipe de estrutura e 
funcionamento. A Estrutura, se for um documento para uma escola 
particular, ela liga e a escola vem buscar o documento. Se for para uma 
escola estadual, a gente retorna via assistente e a assistente distribui e 
entrega as informações para as escolas. No caso do município, a gente 
chama a pessoa responsável da Secretaria Municipal e ela vem buscar 
os documentos. É sempre dessa forma. [Entrevista da coordenadora do 
setor pedagógico de NRE] 
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Nós trabalhamos tudo via notes. A Secretaria passa tudo para nós por 
notes. E o Núcleo também, internamente, cada setor tem uma caixa 
postal. Chega o note aqui no Núcleo, eu leio todos os notes que vem 
direcionados à chefia, eu repasso para todos os setores, dando alguma 
informação e dizendo o que tem que fazer, dizendo o que gostaria, se a 
chefe quer  “assim ou assado”, direciono assim. E sempre a gente vai 
cobrar no setor. [Entrevista da assistente da Chefia de NRE] 

 
 

Algumas entrevistas revelaram o caráter verticalizado da relação NRE-

escolas. Isto aparece na intervenção do contraparte nas decisões do Distrito 

mas também na imposição de políticas de interesse da SEED, como é o caso 

da privatização via parceria das escolas com as empresas. Os diretores 

fizeram depoimentos sobre o excesso de projetos dessa natureza dos quais 

eram obrigados a participar à revelia do interesse e disponibilidade da escola: 

 
Algumas [escolas] desenvolvem alguns projetos. Só que este ano nós 
tivemos uma dificuldade que até foi discutida nessa última reunião: o 
excesso de projetos com as firmas particulares. Só que eles jogam para 
a escola e a escola desenvolve e praticamente você é obrigado a pegar. 
Chega sempre via Núcleo. Eles comunicavam que em tal projeto é 
preciso que a gente participe. A gente diz que no momento não dá. Daí 
quando você vê, está no meio. Foi uma reclamação geral. Praticamente 
você é obrigado a entrar naquele projeto. Foi uma reclamação geral.  
[Entrevista de Diretor de Escola-pólo] 
 

Assim, apesar do discurso da qualidade e da participação, são 

freqüentes os traços da permanência do modelo burocrático: 

- hierarquia verticalizada na SEED e nos NREs; 

- acréscimo de superintendências e criação de novos departamentos e 

coordenações; aumento de instâncias intermediárias; 

- centralização das decisões no gabinete da Secretária de Educação e 

no órgão central; 

- perfil tecnocrático na tomada de decisões; distanciamento entre a 

estrutura administrativa da SEED e NREs e a realidade das escolas; 

- definição rígida de competências e de poder entre os níveis 

hierárquicos; 

falta de autonomia real das escolas; 

- tarefas dos NREs centradas na autorização e fiscalização do 

funcionamento das escolas do sistema; centralização do pedagógico na 
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aprovação formal das propostas pedagógicas das escolas com base na Lei 

9394/96; 

- fluxo linear de informação e ordens a partir de meios eletrônicos; 

formalização e verticalização na relação SEED-NREs; 

- estabelecimento de regras impessoais. Ex: lotação de pessoal nos 

NREs; 

- especialização de funções. 



 

 

130

130

 

  
CONCLUSÃO 

A APARÊNCIA DA MODERNIZAÇÃO FACE À PAUPERIZAÇÃO DA ESCOLA 
PÚBLICA 

 
E a gente também é orientado 

muitas vezes para trabalhar com o 

que tem, entende? [Depoimento de 

Diretor de escola estadual] 

 

O discurso sobre a eficiência do sistema de ensino remonta à década de 

50. De lá para cá, as versões do que seria esta eficiência variaram de acordo 

com a maior ou menor possibilidade de publicização do Estado. O processo 

crescente de privatismo no último período acarretou um empobrecimento das 

condições de funcionamento das unidades escolares, entregues que foram à 

sua própria sorte, sem a ação equalizadora do poder público. 

As entrevistas e visitas a campo, bem como os inúmeros contatos que 

tivemos com professores da rede pública de educação básica, permitiram 

constatar exemplos do abandono nas condições de contratação e seleção de 

profissionais, na manutenção de prédios e equipamentos escolares, na 

formação permanente dos docentes, pedagogos e funcionários. Há grande 

rotatividade de professores e os quadros não estão completos, havendo 

sempre falta de pessoal para atendimento de serviços gerais, ou secretaria, ou 

equipe pedagógica e professores de várias disciplinas. 

O limite dessas condições fica evidenciado no relato de um dos diretores 

entrevistados: 

 
Eu não posso sonhar muito alto para a minha escola, eu posso até 
sonhar, eu sonhei e já consegui muitas coisas, aos pouquinhos a gente 
vai sonhando. Mas eu acho assim que os nossos sonhos são muito 
podados também. Pela questão financeira, por se tratar de escola 
pública, por depender de verbas que vêm, de verbas públicas, também 
nós somos muito podados neste sentido. Eu queria ter a melhor escola 
do mundo, se eu pudesse em cada sala ter uma televisão e um vídeo. 
Eu tenho duas televisões e dois vídeos para trabalhar na escola. Eu 
queria ter mais, eu queria ter professores com uma capacitação maior, 
trabalhar com um material pedagógico, desenvolver mais. Eu queria, 
são coisas que eu estou tentando, mas é um caminho muito demorado 
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para acontecer essa mudança, essa transformação porque a gente não 
tem condições financeiras para atender isso.  

  

Em que pese este não ser um quadro novo na educação paranaense, o 

modelo mercantil de gestão pública do sistema de ensino piorou as condições 

de funcionamento das escolas que, em décadas anteriores, vinham sendo 

melhoradas, pela Secretaria de Educação através de medidas como realização 

de concursos públicos e aperfeiçoamento da carreira dos profissionais da 

educação e concentração dos esforços de formação continuada nos aspectos 

propriamente pedagógicos da atuação dos profissionais da rede estadual. 

 Na medida em que o objetivo das empresas responsáveis pela 

implementação da política educacional foi a utilização “racional” dos recursos 

existentes, sem prever ampliação do financiamento para a educação, as 

escolas tiveram suas condições determinadas pela situação local das 

comunidades. Como disse um diretor, há “escolas pobres, escolas ricas e 

escolas médias”.  

 Comparando-se as políticas da década de 80 com as da década de 90 

no Paraná, pode-se afirmar que, no primeiro período, há uma tendência de 

universalização do direito à educação através da busca de implementação de 

condições que garantissem a igualdade no padrão de qualidade do ensino 

público. Esta é uma tendência manifesta nos discursos e traduzida em algumas 

ações, apesar das contradições que permeiam este processo, como 

consideramos anteriormente. 

 No segundo período, estudado neste trabalho, o discurso da igualdade e 

da democratização é substituído pelo da qualidade e da produtividade. As 

ações voltaram-se, tendencialmente, a transferência do provimento de 

condições para as próprias escolas e para a divulgação de uma concepção 

empresarial de gestão, que resultam no aumento da precarização do ensino 

público no estado.  

A que interesses corresponde tal precarização? Talvez a resposta seja 

dada pela pergunta ao contrário: a escola pública de educação básica interessa 

a quem?  

 À medida que as atuais condições tecnológicas e o ritmo de ampliação 

do capital tornam dispensáveis grandes massas de trabalhadores, a formação 



 

 

132

132

das camadas populares só interessa quando orientada na direção de algum 

disciplinamento e alguma contenção da violência social. A vinculação do 

Estado e da escola ao mercado não comporta algum interesse de inclusão, 

pois esta suporia um movimento de transformação social que não se inscreve 

na tendência dominantemente conservadora das políticas em curso. 

É sob o manto da ciência e da técnica que tal conservadorismo se 

constrói. Nos relatos do mentor do projeto dos Distritos Escolares e no da 

técnica da SEED responsável por este projeto, esta vertente cientificista e 

tecnocrática aparece. Os critérios foram pesquisados em outros países e 

estatisticamente definidos, buscando com isso isentar o projeto de qualquer 

interferência política. É supostamente a “ciência” que passa a racionalizar os 

processos organizacionais de modo a evitar a interferência dos grupos 

políticos. O grupo que prevalece se considera, portanto, “técnico” e “neutro”.  

 Não existe necessidade de concretização do discurso em ações. O novo 

modelo de gestão, mesmo nos seus moldes gerencialistas, não se realiza e 

não precisa se realizar porque seu efeito é puramente “estético”, serve para 

criar a aparência do movimento no lugar do movimento mesmo. 

 Os Distritos Escolares, por exemplo, só saíram do papel por esforço dos 

diretores das escolas, que o fizeram na medida das suas precárias condições 

porque aquelas previstas nos documentos não foram providas: 

 
Quando se criaram, no início desse ano, os diretores-pólo, foi um outro 
nome para os diretores representantes. Todos nós, diretores-pólo, 
teríamos o lótus notes, que é um sistema interno da Secretaria de 
divulgação de informações. Até hoje nós não temos. E nós temos toda a 
infraestrutura para podermos ter – nós aqui temos a internet turbo de 
600 kbps e mesmo assim nós ainda não temos isso daí.  
E também o sistema eletrônico entre nós não existe. Que a Secretaria 
ou o próprio Núcleo mande um e-mail... A maior parte das nossas 
escolas da área, são 10 escolas e 7 têm acesso à internet. É um 
sistema que não é usado. 
Não tivemos. Nesta questão deixou a desejar. Não fomos atendidos. Foi 
nos prometido muita coisa e não foi cedida mais uma vez. Umas das 
condições que favoreceu até o andamento da Escola-pólo é a equipe 
pedagógica pelo menos estar formada. Eu acho que é uma das 
condições que favoreceu. Mas ainda falta muita coisa. Por exemplo, nós 
tínhamos que ter um meio mais rápido de comunicação com o Núcleo 
ou diretamente com a Secretaria como nos foi prometido, um meio de 
comunicação direto com a Secretaria de Educação, onde a gente 
pudesse se comunicar com mais facilidade.  
[Entrevista com Diretor da Escola-pólo] 
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 Ao discurso da produtividade correspondeu a realidade do abandono 

das escolas; ao da autonomia, a centralização das decisões; ao da otimização 

de recursos, o desvio de recursos públicos para empresas privadas ligadas ao 

grupo do governo; ao da flexibilidade, o do autoritarismo burocrático; ao da 

cientificidade, a continuidade do clientelismo político. 

 Tal artificialismo não se explica, entretanto, como maquiavelismo. Pode-

se buscar a compreensão da incongruência entre o modelo proposto e a 

realidade do funcionamento do sistema de ensino, de um lado, pelas 

características da dinâmica política presente no governo estadual, que se 

caracteriza pela busca de consolidar um bloco de poder por meio de 

composição de forças políticas não homogêneas, resultantes de diferentes 

tradições culturais e origem econômica do Estado do Paraná. De outro lado, 

pode-se compreender esta incongruência pelas características da utilização 

deste modelo no campo da administração pública e, ainda mais 

particularmente, na gestão pública da educação. 

Observa-se a convivência entre o velho e o pretensamente novo, e  

supomos que esta convivência seja o cerne da composição do poder estadual 

no momento pesquisado68. 

A burocratização, associada ao velho, vem como um elemento de 

racionalidade na organização do sistema estadual de ensino. É um elemento 

de modernização do Estado na busca de superação do Estado oligárquico 

construído a partir de 1930 no Brasil (FÉLIX, 1985). Entretanto, ela é marcada 

pela permanência dos grupos ligados à oligarquia. Os quadros burocráticos da 

SEED vão se constituindo ao longo dos anos como parte do processo de 

distribuição de benesses de caráter patrimonial. A SEED se constitui, então, 

numa organização viciada por relações pessoais e de “compadrio político”. 

As gestões 1995/1998 e 1999/2002 correspondem a um novo momento 

de modernização que convive com modelos paralelos resultantes da correlação 

de forças que funda a base do governo estadual: de um lado, a permanência 

                                                           
68 A convivência entre velho e novo no campo da gestão não é privilégio do setor público. Como afirma 
WOOD Jr. (2000, p.83): “Como próprio país, o jeito brasileiro de administrar é marcado por enorme 
heterogeneidade. Enquanto um número representativo de organizações pratica um gerenciamento de 
classe mundial, setores inteiros preservam traços de cultura patrimonialista, tecnocrática e conservadora. 
Relações hierárquicas ou de negócios são ainda personalistas e poucos profissionais.”     
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do grupo oligárquico, que sustenta a manutenção do patrimonialismo 

burocrático; de outro, o grupo moderno, relacionado aos setores mais 

dinâmicos da economia e ao capital internacional, que busca implementar um 

modelo de gestão de maior racionalidade técnica, otimização de recursos e 

produtividade através da gestão participativa de resultados. 

Como a implantação desse modelo se confronta com o modelo vigente 

na SEED (cuja base de sustentação política permanece), são duas as 

estratégias de implantação do modelo de modernização. Uma, é remodelar a 

estrutura da SEED, aperfeiçoando o modelo burocrático já existente. A outra 

estratégia é, ao criar novas estruturas internas (as novas superintendências), 

estabelecer uma estrutura paralela no próprio interior da Secretaria. Desta 

forma, um setor permanece predominantemente arcaico e ocupado dentro da 

lógica anterior; e outro setor é moderno, composto por quadros contratados 

para este fim, remunerados por empresas vinculadas e representantes da nova 

racionalidade técnica, como acontece na criação da nova Superintendência de 

Recursos Humanos. 

A  criação de uma organização paralela faz com que haja uma relação 

direta com as unidades da ponta (as escolas) e, quando necessário, com as 

estruturas intermediárias (NREs), centrada nas empresas vinculadas 

institucionalizadas no organograma da SEED – PARANAEDUCAÇÃO, 

Universidade do Professor, PARANATEC – ou contratadas para determinados 

projetos – o Instituto Rubens Portugal. Assim se explica, por exemplo, o 

discurso de que o projeto dos Distritos Escolares vem contra a burocratização e 

para neutralizar o caráter político-partidário dos NREs.  
 Este não é um discurso singular do IRP. Quase todas as análises sobre 

a administração pública no Brasil apontam as mazelas do clientelismo político 

que resiste em se adequar à racionalidade do Estado moderno que deve, para 

cumprir sua função, permitir patamares de liberdade do mercado e uma certa 

regulação do conflito, de modo a permitir a manutenção das possibilidades de 

ampliação constante do capital. A crítica que CARVALHO & TONET (1994) 

fazem à cultura do serviço público é emblemática: 

 
Acomodação,falta de compromisso, morosidade e descrédito são 
presenças constantes no comportamento dos funcionários públicos, 
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resultantes da falta de perspectiva de carreira, de baixos salários, do 
conhecimento do seu papel organizacional, das tarefas limitadas e 
repetitivas, da ausência de oportunidades de participação nas decisões 
que envolvem suas tarefas, da falta de sistemas ou práticas que 
avaliem e estimulem a produtividade individual e grupal, da prática do 
apadrinhamento, do compadrio, do prevalecimento de interesses 
pessoais ou de pequenos grupos sobre os desejos e demandas da 
sociedade. (p.144) 

 
 
 Esta é uma fala muito próxima da do idealizador do projeto dos Distritos 

Escolares ou dos diretores das escolas, que apontam suas dificuldades em 

relação aos professores que chegam as escolas e para quem o Estado é “o 

grande paizão” em quem se pode “encostar” independentemente da 

competência e responsabilidade na realização do trabalho.  

A tal diagnóstico do serviço público, que sem dúvida explicita situações 

reais, se contrapõe o da positividade da eficácia e eficiência no setor privado, 

do qual decorre a conclusão em voga de que, para superar as deficiências no 

setor público, é preciso fazer o Estado funcionar o mais próximo possível da 

forma de organização do trabalho da empresa privada.  

 Em nenhum momento é posta em questão a possibilidade de a causa da 

ineficiência do setor público residir justamente no seu caráter privado tal como 

se configura o privatismo no Paraná, cujas formas de expressão vão do 

apadrinhamento político e uso das benesses do cargo para favorecimento 

pessoal ou grupal até a determinação das políticas em estreita vinculação com 

os interesses dos grandes grupos econômicos.  

A privatização do Estado pode assim, assumir uma face mais arcaica, 

identificada ao modo de fazer política cujas origens se encontram na grande 

propriedade de terras e em uma agricultura exportadora periférica, e uma face 

mais moderna, relacionada com os novos marcos econômicos da 

internacionalização do capital. 

 MACHADO (1983, p.182) descreve o viés clientelístico na política 

educacional paranaense até o início da década de 80, característica que ainda 

vemos presente: 

 
(...) foi possível concluir sobre a modalidade primordial pela qual se deu 
a maior parte das decisões da política escolar estadual em todo o 
período analisado: a clientelística. 
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Por política clientelística entendo o atendimento pelo aparelho de 
Estado a demandas configuradas em seu caráter particularizado, feito 
como forma de utilização de recursos políticos para o fortalecimento de 
partidos ou de facções dos ramos Executivo e Legislativo do aparelho 
de Estado. (...) O clientelismo como modalidade de decisões só é 
possível (mas não necessário, é claro) quando os interesses das 
classes podem ser altamente divisíveis, ou seja, atendidos na sua 
individualidade e particularidade: tal é o caso da demanda das classes 
por escolas e por professores e candidatos a cargos de magistério e de 
direção das unidades escolares ou na SEEC. 

 
 

 Sabemos que a distribuição de cargos no serviço público vem sendo, 

tradicionalmente, uma das formas privilegiadas de construção de bases 

eleitorais. O setor educacional é um daqueles que mais absorve pessoal. À 

medida que para o provimento de alguns cargos foram se estabelecendo 

critérios técnicos de competência aferidos através, por exemplo, de concursos 

públicos para o preenchimento de cargos docentes e à medida que se 

democratizou o processo de escolha política, como no caso da introdução de 

mecanismos de eleição direta ou consulta para definição dos diretores dos 

estabelecimentos escolares, os cargos vinculados à Secretaria de Educação 

foram aqueles que permaneceram disponíveis para o leilão eleitoral. Outra 

forma de uso do setor educacional, resultante da possibilidade de contratação 

de serviços no setor privado, foi a de favorecimento de empresas de 

consultoria e assessoria. 

 A gestão pública no governo do Paraná no período estudado esteve 

marcada pelas conciliações e disputas entre estas diferentes expressões. Daí a 

proposição de um modelo empresarial gerencial conviver contraditoriamente 

com as práticas patrimonialistas, em que um modelo – o da modernização 

administrativa – favorece outras formas de atendimento a interesses pessoais. 

 O que dá dominância ao modelo modernizador são os vínculos 

históricos do poder público com o empresariado vinculado ao capital nacional 

ou internacional. AUGUSTO (1978, p. 99) explica como a história econômica e 

política do Paraná esteve desde há muito atrelada com o que acontecia fora do 

Estado, numa condição tendencialmente permanente de subordinação do 

capital local: 

 
[Após 1930] o Paraná passou a viver uma situação nova: as linhas 
principais de sua evolução econômica e social, na década e meia 
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seguinte, seriam mais vinculadas aos interesses e objetivos do bloco do 
poder nacional, ou por ele influenciadas, do que aos locais. Essa 
situação, tornada possível pela centralização dos poderes no governo 
federal e, como tal, fenômeno presente em todo o país, foi mais 
significativa no Paraná, pela fraqueza política de suas principais frações 
burguesas. 

 
 

 Como vimos no Capítulo I, o esforço de modernização empreendido 

desde a década de 50 e que viceja a partir de 70, apesar da busca de 

autonomia expressa no discurso paranista, reforça este atrelamento num duplo 

movimento que gera conseqüências na gestão pública paranaense na década 

de 90: de um lado, a vinculação com os interesses econômicos cujos centros 

de decisão não estão no Paraná; de outro, o estreito relacionamento entre o 

Estado e empresários69 não só no sentido de vinculação de interesses mas 

também no da participação direta nos aparelhos de poder. Esta última é uma 

situação típica da forma de fazer política do grupo de Jaime Lerner, como nos 

aponta a análise de OLIVEIRA (1995, p.211) quando descreve a instalação da 

Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na qual encontramos figuras políticas ainda 

atuantes no Estado, como o atual prefeito de Curitiba: 

 
(...) assim como os empresários garantiram para si uma representação 
formal no interior da administração pública, também os planejadores 
acabaram obtendo formas de representação no interior dos grandes 
empreendimentos industriais. Nomes como dos ex-prefeito Saul Raiz, 
do ex-presidente do IPPUC Cássio Taniguchi e do ex-ministro Karlos 
Rischbieter, por exemplo, figuram na composição dos conselhos 
administrativos de importantes empresas nacionais e estrangeiras 
instaladas na CIC. A partir daí, começou a materializar-se a aliança 
entre os setores empresariais e a elite de planejamento urbano de 
Curitiba que, em tempos atuais, domina a política estadual. 

 
 O modelo de gestão adotado, fortemente influenciado pela 

internacionalização decorrente do privatismo70, corresponde à imposição do 

modelo empresarial como forma de organização sobre o conjunto das 

atividades humanas: a empresa é o modelo dominante de organização e aquilo 

que acontece no seu âmbito é visto e divulgado como paradigma. Daí os 
                                                           
69 “O político transforma-se em econômico num tipo de sociedade cujo desenvolvimento específico da 
produção não tolera nenhuma independência, nem mesmo formal, do político em face das relações 
capitalistas. A extração da mais valia relativa implica a interdependência crescente entre as empresas e o 
Estado e vice-versa. Tal processo concede, evidentemente, enorme poder à tecnocracia dos grandes 
conglomerados ainda privados e à tecnocracia daqueles setores do Estado que lhes estão diretamente 
associados” (MOTTA, 1986, p.26). 
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modelos gerenciais decorrentes das experiências toytistas terem sido 

estendidos inclusive ao setor público, como é o caso da já anteriormente citada 

Gestão da Qualidade Total.   

 Ao mesmo tempo, o setor público constitui-se num mercado promissor 

para a venda de um produto em expansão: as assessorias técnicas e 

gerenciais. Estas se tornam não apenas campo para incremento do setor 

privado e fatia de valorização do capital mas também tornam-se a forma atual 

de beneficiar grupos e pessoas ligadas ao poder governamental. 

 Ao longo da pesquisa, quando comparávamos a proposição com a 

prática administrativa e a realidade das escolas públicas paranaenses, 

firmamos a convicção do artificialismo da proposta, uma “idéia fora do lugar”, 

como já nos referimos no Capítulo I.  Tal convicção é corroborada pela maior 

parte das análises sobre financiamentos de programas educacionais realizados 

pelos BID e BIRD, presentes no Paraná como no resto do país, que aponta a 

interferência desses organismos internacionais na adoção da GQT, seus 

termos e racionalidade. Entretanto, pouco se fala sobre a irracionalidade na 

adoção deste modelo.  

Nem sempre a crítica à GQT revela sua precariedade em si como 

instrumento gerencial, tão pouco revela os limites já hoje apontado no âmbito 

da própria Teoria de Administração. Mesmo quando se condena o uso da GQT 

na educação, ainda se está atribuindo um valor de efetividade a ela que não 

corresponde ao debate e às investigações que se fazem no âmbito do setor 

produtivo. 

 Como ocorre com as inovações em solo brasileiro, a GQT torna-se 

instrumento gerencial importante de forma  atrasada em relação a outros 

países industrializados. É na década de 90 que vivemos a coqueluche da 

questão da qualidade. São agentes para a adoção da GQT: o governo, através 

do Ministério do Comércio e da Indústria e de empresas como a Petrobrás, a 

mídia de negócios e os consultores71, entre outros. (WOOD Jr., 2000) 

                                                                                                                                                                          
70 Não é acaso o fato da Secretária de Educação a partir de 1995 ser técnica do BIRD. 
71 “Quando o TQM chegou ao Brasil, já se constituía num conjunto de conhecimentos e metodologias 
razoavelmente sedimentados. Quando do início do processo de abertura da economia, grandes empresas 
de consultoria – a maioria internacionais – trouxeram do exterior sistemas de implantação já prontos. 
Num momento posterior, quando a demanda por este tipo de serviço aumentou, surgiu um impressionante 
número de pequenas empresas de consultoria, ajudando a levar os conceitos de TQM a nichos não 
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 Como vimos no capítulo II, as consultorias no setor da educação do 

Paraná, no período estudado, foram não só uma forma de terceirização mas 

também o instrumento de beneficiar clientelisticamente certos grupos e 

empresas ligadas ao governo estadual. A definição das políticas desloca-se do 

setor público-estatal para o setor privado pois as decisões ocorrem no interior 

das empresas de consultoria e das empresas parceiras.  

 Assim, segue princípios a terminologia da GQT impregna o modelo de 

gestão do sistema de ensino não só por imposição externa dos organismos 

internacionais mas também porque este é um produto “vendável” por empresas 

de consultoria próximas ao grupo do poder. 

 Destaque-se o fato de não serem empresas tradicionalmente vinculadas 

ao setor educacional. Esta desvinculação é assumida como fator favorável às 

inovações. Foi esta justificativa dada à contratação das empresas que 

assumiram os trabalhos de capacitação na Universidade do Professor. Tal 

como podemos deduzir da entrevista do Prof. Rubens Portugal, o setor 

educacional está marcado pelo politicismo e só a neutralidade empresarial 

pode garantir uma efetiva renovação. 

 Assim, uma das explicações (que acabamos de apresentar) do 

artificialismo do modelo tem a ver com a forma da introdução do discurso e das 

práticas da GQT na administração pública do Paraná; outra explicação 

fundamental refere-se à adequação das características do modelo à 

materialidade do Estado realmente existente. 

 No âmbito do Estado no Brasil, a trajetória segue um percurso que se 

inicia no patrimonialismo, percorre uma trajetória de burocratização e hoje 

busca uma forma mais flexível de administração. Entretanto, não há a efetiva 

superação de uma “etapa” mas, antes, há uma composição resultante da 

combinação de forças políticas e econômicas diversas.72 No período estudado, 

tanto há permanência de traços clientelísticos, quanto há introdução de normas 

burocráticas e ainda, tentativas de flexibilização administrativa, como já 

observamos. 
                                                                                                                                                                          
atingidos pelas grandes firmas” (WOOD Jr., 2000, p.86). Não seria o setor educacional público um desses 
nichos? 
72 “A trajetória modernizante da administração pública brasileira representa a tentativa de substituição da 
administração patrimonial pela burocrática. Esse processo tem sido marcado por descontinuidades e 
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 Na verdade, não é intenção da administração flexível proposta acabar 

com os elementos da burocracia: a verticalidade das relações do topo para a 

base das pirâmides organizacionais não é negada. A flexibilidade anunciada é 

inversamente proporcional ao nível hierárquico de tomada de decisão à medida 

que as grandes decisões são centralizadas na cúpula e exigem obediência 

inquestionável. A possibilidade de participação e flexibilização ocorre no âmbito 

das decisões operacionais que estão diretamente subordinadas à realização de 

resultados pré-fixados. Daí todo o discurso da autonomia escolar vir 

acompanhado pela instituição de sistemas de avaliação escolar, como a 

Avaliação do Rendimento Escolar (AVA), no Paraná, e o Sistema Nacional de 

Avaliação Básica (SAEB), em âmbito nacional. 

 A ênfase dada às mudanças administrativas do sistema de ensino 

focaliza a questão comportamental. Segundo CHIAVENATO (1999b, p.186), “a 

tarefa essencial da administração é criar condições organizacionais e métodos 

de operações por meio dos quais as pessoas possam atingir melhor os seus 

objetivos pessoais, dirigindo seus próprios esforços em direção aos objetivos 

da empresa” (grifo nosso). 

 Os cursos de capacitação em gestão, realizados pela Universidade do 

Professor, em Faxinal do Céu, foram pródigos em associar a realização dos 

objetivos da política educacional com a qualidade de vida, participação e 

motivação dos participantes. Todo o programa buscou a internalização dos 

mecanismos de controle através da identificação entre o resultado do sistema e 

as características pessoais e disponibilidades emocionais de diretores, pais e 

professores. As temáticas desenvolvidas e apontadas por RECH (1999; 2001) 

comprovam essa hipótese: unidade indivisível entre pessoa e profissional, 

desenvolvimento do lado subjetivo da vida, auto-estima, inteligência emocional 

etc. 

 A tônica dada à subjetividade busca encobrir os conflitos de ordem 

trabalhista, as contradições entre os projetos educativos das diferentes classes 

e grupos e a precariedade das condições materiais de modo a despolitizá-los. 

                                                                                                                                                                          
contradições político-administrativas do Estado, que impuseram um caráter dissociativo às tentativas de 
implementação de uma burocracia pública no Brasil”. (MOTTA, 1997, p.175) 
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A racionalização dos conflitos73 segue o caminho da sua individualização e da 

sua subjetivação.  

Ao disseminar um novo imaginário acerca do trabalho escolar e das 

responsabilidades sobre a sua efetivação, a grande marca do modelo público 

de gestão proposto pela SEED/PR foi justificar ideologicamente as mudanças 

ocorridas no padrão de organização e de financiamento. Pouco mudaram os 

processos além do que é resultado da retirada do provimento e das condições 

do Estado. Entretanto, as pessoas na escola, principalmente os gerentes 

intermediários - diretor da escola e o presidente da APM74 –, passaram a ser as 

responsáveis pela gestão, ou seja, pela realização dos resultados esperados 

em termos de indicadores de produtividade do sistema, e a aceitar e realizar 

abertamente o que antes era velado e realizado com prática marginal: a 

manutenção da escola com recursos privados. 

A mudança do organograma da SEED e dos NREs, a produção de 

materiais como o “Guia de Gestão” e a propaganda em torno do espetáculo de 

Faxinal do Céu constituíram-se em instrumento de construção de um 

imaginário coletivo com a finalidade de justificar as ações e referenciar os 

sujeitos na sua prática cotidiana (ANSART, 1978). No campo da educação, a 

administração Jaime Lerner também comprovou sua competência no marketing 

político, na criação do imaginário sobre um Paraná inovador e moderno, 

alinhado com os novos paradigmas internacionais.  

Tendo se constituído como um dos principais argumentos da concepção 

neoliberal, que marca a gestão educacional no Paraná, a estatística pode ser 

usada também como contra-argumento. Neste sentido, os índices estatísticos 

educacionais do Estado do Paraná – os piores da região sul – demonstram a 

falácia da retórica lernista. Para além dos dados empíricos constatados nas 

visitas às escolas, os dados estatísticos também revelam a precarização. 

Segundo dados do IBGE de 2000, divulgados em 2003 pela Secretaria de 

Inclusão Educacional, do MEC, o Paraná tem ainda 4,35% de crianças na faixa 

                                                           
73 Para a Teoria de Administração, o conflito deve resultar em produtividade: “O pensamento 
administrativo tem se preocupado profundamente com os problemas de obter cooperação e de sanar 
conflitos. O propósito da Administração deveria ser o de criar situações em que o conflito – parte 
integrante da vida da organização – pudesse ser controlado e dirigido para canais úteis e 
produtivos.”(CHIAVENATO, 1999b, p.121) 
74 Os primeiros cursos da Universidade do Professor destinaram-se a esses segmentos.  
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dos 7 aos 14 anos fora da escola, contra 3,4% em Santa Catarina e 2,71% no 

Rio Grande do Sul. 

  A pesquisa sobre o impacto do FUNDEF no Paraná revelou que, no 

período 1996-2000, apesar do aumento das receitas, o Paraná gastou 13,5% a 

menos em 2000 do que em 1996 com a função educação e cultura. No Ensino 

Médio, apesar da contratação de empréstimo com o BID, o gasto foi de 60% a 

menos. (BRUEL, 2003) 

 Diante desse quadro, é possível concluir que a ênfase na gestão foi uma 

forma de justificar tecnicamente o enxugamento de recursos que se deu tanto 

pela herança do esgotamento do fundo público quanto pelo explícito 

direcionamento do Estado no sentido da sustentação direta da ampliação do 

capital. Uma gestão calcada em resultados e produtividade foi a justificativa 

para “ajustar” no espaço público a relação custo/benefício.  

 A tônica nesta relação está presente nas orientações dos organismos 

internacionais e nas avaliações sobre a Reforma Educacional realizada por 

estes organismos. Dentro desta visão, tem valor aquelas ações que causam 

maior impacto sobre os sistemas de ensino e que demandam menos aporte de 

recursos (KRAWCZYK, 2002). Assim, por exemplo, toda a crítica ao baixo 

impacto resultante da política salarial para docentes foi traduzida no Paraná 

pela precarização das formas de contratação através do PARANAEDUCAÇÃO.  

 O caráter participativo da gestão de resultados camufla as funções 

cumpridas pelo modelo e pela insistência retórica na sua implementação: 

1. a criação de aparência de eficiência para um sistema marcado 

pela precariedade; 

2. a justificação para o corte de recursos; 

3. a criação de um mercado de assessorias onde o capital pode se 

reproduzir; 

4. o favorecimento de grupos e facções ligados ao governo 

estadual; 

5. e o ajuste à concepção dominante de organização da produção e 

de papel do poder público. 

Assim sendo, a educação parece interessar ao governo à medida que 

permite a exploração do sistema em prol da sustentação política e à iniciativa 

privada à medida que permite a ampliação do capital.    
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Restam muitas investigações a serem feitas para explicar melhor as 

relações da gestão do Estão e da gestão do sistema de ensino com as 

singularidades históricas de constituição dos espaços subnacionais. O fato de o 

sistema de educação básica estar desmembrado em sistemas e em diversas 

redes faz com que seja urgente compreender como se organizam esses 

sistemas internamente e em suas relações. 

  Uma pendência crucial está na melhor conceituação do termo gestão. A 

ambigüidade de que se reveste neste momento dá ensejo para que práticas 

diversas e antagônicas nela se inscrevam sem, contudo, precisarem explicitar 

as suas direções. Talvez um caminho seja retomar os estudos de 

administração educacional tendo em vista sua articulação crítica com as teorias 

de administração. Embora possa parecer que este é um percurso esgotado nas 

análises que fizemos ao tecnicismo imperante na década de 70, a vitalidade 

dos atuais discursos sobre gestão educacional como sustentadores de políticas 

conservadoras na área da educação exige a retomada da temática. 
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