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RESUMO
Esta pesquisa buscou investigar os paradigmas da descentralização da educação em escolas públicas no
estado do Ceará. A metodologia constituiu em observação participante e entrevistas não diretivas.
Intentou-se levantar dados que identificassem um conjunto de compromissos entre as políticas
públicas educacionais de governabilidade, cidadania e democracia do estado brasileiro pós anos 90 e
as estratégias de ação dos atores escolares frente a essas inovações no âmbito educacional. Foram
analisados os discursos com o intuito de propiciar a elaboração de uma série de categorias analíticas
tais como: poder, conflito, controle e disputa,em que pese à tona a complexidade da instauração dos
novos paradigmas na gestão educacional participativa nas instituições escolares sob a ótica neoliberal.
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Abstract
This research aimed to investigate the paradigms of decentralization of education in public schools in
the state of Ceará. The methodology consisted in participant observation and non-directive interviews.
You tried to collect data to identify a set of compromises between the educational policies of
governance, citizenship and democracy in the Brazilian state after 90 years of action and strategies of
school actors face these innovations in the educational field. We analyzed the speeches in order to
foster the development of a number of analytical categories such as: power, conflict, and control
dispute, despite the fore the complexity of establishing new paradigms in educational administration
participatory in schools from the perspective neoliberal.
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Nos últimos vinte anos, as políticas públicas mais influentes têm se caracterizado pela ênfase
descentralizadora e participativa. Em função disto, têm se esboçado iniciativas dos seus efeitos em
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diversas esferas, como na educação e saúde, optando pelo modelo quantitativo em busca de resultados
mensuráveis.
Sendo assim, a descentralização das políticas públicas educacionais veio para facilitar a
integração da sociedade com a educação, aumentando a efetividade e a relevância do sistema de ensino
brasileiro para seus participantes. A descentralização motivaria também a participação das
comunidades locais a ir buscar soluções educacionais dentro dos limites de suas ações e possibilidades,
em vez de aplicar, muitas vezes, soluções que em nada se coadunam com as situações específicas da
realidade local.
Destaca-se, assim, a importância da capacidade de criação e ação humana coletiva na
construção e reconstrução de perspectivas intelectuais e na adoção de soluções políticas, através das
parcerias de cooperação intergovernamental e da participação cidadã exercida nos diversos cenários
culturais. A participação cidadã entra em cena como estratégia democrática da gestão, visando à
construção de uma sociedade equitativa e comprometida com a qualidade de vida humana.
Os teóricos defensores da descentralização argumentam que um sistema educacional
descentralizado seria economicamente mais eficiente e pedagogicamente mais eficaz do que um
sistema centralizado. Contudo, estes argumentos precisam ser questionados à luz de uma avaliação
crítica da realidade econômica e política e das forças históricas que a condicionam. Há pouca
evidência de que as políticas governamentais relacionadas com as formas tradicionais de
descentralização educacional sejam realmente eficazes. Alguns críticos argumentam, inclusive, que,
em muitos casos, ocorre exatamente o contrário: quando não existem condições econômicas e políticas
adequadas, é difícil estabelecer um sistema de ensino relevante e efetivo para a vida da comunidade
local.
A pesquisa visa, portanto, a abordar a intimidade da inovação organizacional, sem apologias ou
críticas pejorativas. Não se trata de legitimar o discurso democrático que apóia o ideário
descentralizante, assim como não se pode repudiá-lo, a priori, pela sua pretensa vinculação com as
teses neoliberais, execráveis do ponto de vista ético, humano e político. Trata-se, ao contrário, de
refletir sobre os impactos das políticas descentralizantes no cotidiano do trabalho docente. Cumpre
ressaltar a pertinência de uma análise que investigue a vida social do ponto de vista das “atitudes” e
“valores” que, de fato, constroem a realidade social, materializando as estruturas societárias e os
organogramas estatais, e que pode contribuir para a desmistificação das reformas do Estado, sempre
divididas entre a apreciação laudatória, auto legitimante e o repúdio preconceituoso.
Diante de tais mudanças, são levantadas algumas hipóteses: O espaço de democratização,
participação e mobilização social, e, no caso particular, no âmbito escolar, propicia benefício para o
trabalho docente? As políticas de descentralização impactam na qualidade do trabalho docente nas
instituições escolares?
Discussão Conceitual
Centralização x Descentralização: O impasse histórico no Brasil
Para uma compreensão mais detalhada da formação social, política e econômica brasileira, é
necessária uma caracterização das nossas raízes portuguesas. A História do Brasil se desenvolveu sob a
influência das instituições políticas e culturais lusitanas. Ao iniciar a colonização brasileira, o País foi
dividido em capitanias hereditárias, sinalizando, assim, uma descentralização do processo
administrativo português. Esta situação durou pouco, haja vista ter sido instituído o governo central a
fim de manter o controle político pela autoridade real. A estrutura centralizada, burocrática e
patrimonialista de governo foi transplantada para o Brasil no Governo Geral de 1548, em nome do
desenvolvimento colonial. Com isso a homogeneidade do Território brasileiro engendrou-se em um
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cenário político inadequado em relação às diversidades socio econômicas do País. O poder central não
era compatível com a extensão e diversificação social do Brasil .
A centralização política e administrativa se impôs como uma característica do Estado
patrimonial, embora haja estados racionais, com alto nível de eficiência, regras impessoais, plano de
cargos e salários, que
não possuem características patrimoniais, havendo também estados
descentralizados em que predominam as práticas patrimonialistas, de uso privado do Estado, e o
corporativismo. Todavia,
“o Estado brasileiro foi patrimonialista, irracional, centralizador e autoritário, sem tradição de
setores da sociedade autônomos e representantes do racionalismo privado” (Scwartzmann, 1988, p.
133).
Desde a época colonial, o município foi alijado de seu papel político-administrativo, tendo sua
autonomia tolhida em favor do soberano. A estrutura político-jurídico-administrativa criava um poder
local, mas não municipal. Na verdade, “o município obedecia no molde de outorga de Poder Público
na monarquia centralizada do século XVI” (Faoro,1966 p. 213). Outro aspecto foi o desinteresse
relativo da sociedade civil pela participação política, dada a índole autocrática do poder, em razão do
pressuposto cultural da Contra-Reforma, que se enraizou na Península Ibérica, “perpetuando a moral
católica, medieval, que repreendia a atividade mundana, política e econômica” (Paim,1994, p.123).
Diante do exposto, estes fatores conjugados influenciaram em certo enfraquecimento da participação
comunitária. Além do binômio patrimonialismo/patriarcalismo que influíram decididamente na coerção
do poder municipal, que ensejava a política administrativa ante as necessidades locais. A organização
municipal fica assim restrita de representação, sem classes médias e fundada no trabalho escravo. O
municipalismo é sinônimo do domínio do potentado rural e não da comunidade. Portanto, centralismo e
localismo repercutirão consideravelmente nas políticas sociais brasileiras.
Na trilha weberiana, Faoro( 1996) analisa a história do Brasil a partir do enfoque em que
privilegia o estamento burocrático como um simbolismo de poder, como um jogo de distribuição de
benefícios, sendo “o estamento responsável pela montagem e persistência de instituições anacrônicas
que de certa forma emperram a emancipação política e social do país “( Faoro, 1996, p.313).
O Estado patrimonial enfatizou o estamento burocrático onde se apurava a chefia única, na
cúpula da hierarquia administrativa, e gerou o desencorajamento da participação social na resolução
dos problemas coletivos, da direção do País por órgãos colegiados, da descentralização e do
financiamento dos serviços públicos. Dada a predominância do estamento burocrático, e dos grupos de
interesse a ele vinculados, a Nação e o Estado se colocavam em realidades diversas, que se
desconheciam mutuamente. O poder estamental burocrático concentrava no Estado toda a sua força e
fez dele o falseamento da voz econômica e cultural do povo; não há, portanto, uma nação para o povo e
sim para a perpetuação dessa forma de poder.
O Estado brasileiro, após a proclamação da Independência, buscou de todas as formas cristalizar
o poder central, sob a égide de uma dominação carismática de D. Pedro II, um membro da realeza
portuguesa, sem buscar a sustentação de influentes forças sociais. A continuidade administrativa
permaneceu, fator pelo qual a institucionalização estável durante o período colonial e a segunda metade
do século XIX foi possível.
Ressalta-se que as efêmeras experiências de municipalização caracterizaram-se pela pouca
representatividade social, dado que se constituiu como uma projeção do poder das elites vinculadas à
propriedade de terras e, em menor medida, ao comércio e às profissões liberais. A municipalização
configurou-se sem o fomento da participação comunitária, cooptada e apequenada ante o domínio
familista, pois” a dependência administrativa esteve sempre presente entre o poder local e
administração central e, na verdade, a descentralização administrativa, embora aparente, entronizou a
província e não o município”. ( Leal, 1976, p.141).
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É fundamental dizer que não foi observada no Brasil a prática municipalista, como acontecia
em países de tradição anglo-saxã. No Brasil, o município ficou a serviço dos poderes locais, e na
Primeira República(1889-1930), a descentralização política aliou-se à centralização econômica. A
República Velha açodara o pacto entre a União e os estados. A política dos governadores, e o pacto das
oligarquias estaduais com o mandonismo local, que se manifestou como o coronelismo. O coronelismo
como a manifestação republicana do Poder Patriarcal. São premissas do coronelismo: o latifúndio, com
a dependência econômica de empregados, meeiros, agregados; a aliança com o governo estadual para o
loteamento de cargos municipais e formação de currais eleitorais no município; a penúria financeira
dos municípios, por motivos tributários, já que cabia aos estados a normalização da política tributária
municipal.
No pós-segunda guerra, após a derrocada da ditadura Vargas, a Constituição de 1946 assume
certo municipalismo, quando defende a renda privativa, a administração municipal, a eletividade de
prefeitos e vereadores, ampliando o leque tributário municipal, com o produto de 40% dos impostos da
União e dos estados coletados no município, e 60% dos impostos federais sobre combustíveis e energia
elétrica.. O municipalismo político e tributário durou vinte anos, no entanto, submetido à centralização
do Estado militar, após 1964, com certa planificação tecnocrática e concentração tributária. Há uma
tendência centralizante na história política do País, visto que a União é fortalecida, sob a égide de uma
racionalidade técnica, exaltando o poder dos tecnoburocratas em detrimento dos partidos e dos grupos
de interesse. É o neopatrimonialismo modernizante que se configura como uma manifestação
contemporânea do Estado luso-brasileiro, cujas origens remontam ao século XIV.
A conjuntura política na Nova República discorre com a emergência dos movimentos sociais.
Apesar da pretensa autonomia, estes movimentos não se desvencilham do centralismo estatal e
clientelista, e da ação de vanguardistas de esquerda com o corolário de cooptação. Já os partidos
políticos são ainda mais eficazes do que os movimentos sociais nas mudanças para a redemocratização,
pois estes são o principal canal para o acesso ao poder estatal no sistema democrático.
Reforma do Estado, descentralização e os impactos na educação: Os novos paradigmas da
governabilidade, democracia e cidadania.
Constata-se que a Reforma do Estado, propugnada pela tecnocracia estatal, endossará o discurso
participativo e descentralizante. Isto é próprio das reformas educacionais, como veremos adiante. Mas,
os movimentos sociais não reverterão o verticalismo clientelista do Estado brasileiro, e as reformas
dentro dos estados não lograram o impulso racionalizante e democratizante. A redemocratização
pressiona a intervenção estatal em áreas como a educação.
O saldo final da Nova República será a paralisia decisória, a ativação dos lobbies dos segmentos
envolvidos; a defesa da democracia e o caos econômico. A Nova República herdara uma dívida
externa muito alta, em que haviam influído a recessão mundial e a elevação das taxas de juros, o
declínio dos termos de intercâmbio e a recusa de empréstimos. A moratória é firmada com
subseqüente boicote de empréstimos e de investimentos estrangeiros. Eclodem das greves.
A crise fiscal e econômica põe em xeque a autonomia nacional e a organização do Estado
brasileiro distribuidor de benesses a grupos e corporações, inclusive com a pressão de órgãos credores,
que influenciam uma política recessiva calcada no corte dos gastos públicos e na retração de crédito e
subsídios à iniciativa privada. A reforma do Estado avulta como panacéia do descalabro econômico,
não só em países “emergentes” e de Terceiro Mundo, como também nas economias modelares da
Europa ocidental, preocupados com a recessão e o desemprego. No dizer de Hobsbawn (1994), é a
década da crise que aponta para um reformulação do Estado, na qual a terceirização, a
descentralização, a participação social serão soluções alternativas e, por que não, até indispensáveis.
Com a alteração substancial no panorama mundial nos últimos anos, surge a afirmação de que
o mercado, com uma intervenção mínima, tudo pode fazer para minorar até os desajustes sociais
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graves, que o Brasil enfrenta como” país emergente no mercado internacionalizado. Contudo, não se
pode eximir do país um dever imenso: reduzir as desigualdades sociais tão marcadas no decorrer da
história sócio-política e econômica do Brasil” (Fausto, 1996, p.345).
Darcy Ribeiro já propunha um Estado necessário. Que seria a “Reforma do Estado, a fim de
recriar um Estado moderno, meritocrático, desburocratizado, ético, íntegro e eficaz. Enfim, um Estado
inteligente, dinâmico, enxuto, operado por funcionários competentes e insubornáveis” ( Ribeiro, 1995,
p.122).
Ainda sobre o papel do Estado, vale a pena transcrever:
“Em vez de se maximinizar o papel do estado ( esquerda) ou do mercado
( direita), o Estado seria reestruturado sob o princípio da subsidiaridade,
corringindo-se através de maior transparência e delegação dos governos
locais. O Estado do bem estar-social tido pela esquerda como
instrumento de redistribuição e pela direita como gerador de desperdícios
e dependência, passa a ser o Estado do investimento social por
investimento no capital humano, visando a melhoria da empregabilidade”
( p.213).
No mundo contemporâneo, não há mais espaço para um Estado provedor e patrimonialista,
dependente do arbítrio burocrata e submisso ao arbítrio localista. O Estado não pode mais confluir-se
no amálgama de uma cultura de submissão e cooptação. Emerge, na segunda metade do século XX, um
Estado que responda à expansão das funções econômicas e sociais, ao desenvolvimento tecnológico e à
globalização da economia mundial. Torna-se essencial que o Estado seja eficiente em sua
administração pública. Hoje a administração pública pede uma participação dos agentes privados e/ou
das organizações da sociedade civil.
A reforma da educação básica integra na agenda brasileira uma série de reformas institucionais,
tendo por meta a sua universalização com eqüidade, o incremento da qualidade e a melhoria da
eficácia. Entre os vetores de mudança, a descentralização do sistema e dos programas sociais ganhou
centralidade na pauta federal. As medidas de caráter nacional datam de 1995, quando o governo federal
desencadeia um conjunto significativo de ações inovadoras, induzindo mudanças na sistemática de
alocação de verbas, no plano de estudos dos estados e municípios, e radicalizando o processo da
descentralização dos seus programas de apoio ao ensino fundamental. Com isto, o governo visa a
fortalecer financeiramente a educação básica e as próprias escolas; melhorar as capacidades dos
estados e municípios, bem como as unidades escolares para a qualificação do corpo docente; reforçar
os programas da alimentação escolar e da distribuição de material e livros didáticos. Segundo o
relatório do (Ministério da Educação,1999), na descentralização dos sistemas educacionais federativos,
a estadualização, a municipalização e a autonomização da unidade escolar constituem as opções
seguidas de estratégias governamentais.
Outro fator das tendências mundiais descentralizadoras é o fenômeno da globalização, presente no
panorama mundial. Na globalização, o palco das mudanças concentra-se em torno de uma nova ordem
econômica, dos desafios da integração competitiva e das avançadas inovações tecnológicas de
comunicações. Com a descentralização, os atores são a comunidade participativa, os excluídos do
sistema, e a cidade como ponto de referência local.
A partir da década de 90 a descentralização entra em cena como um novo paradigma que veio
fortalecer a democracia e a participação social. Decerto, ela deve ser entendida como uma
aprendizagem para ambas as partes envolvidas: o governo e a sociedade. As resistências a esse binômio
se antepõem como, por exemplo,nos municípios apequenados, as políticas de clientelismo ainda são
marcantes. Sendo importante mencionar que a descentralização acontece ainda com uma exígua
participação social nos municípios brasileiros.
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A municipalização como política descentralizante pode apresentar efeitos imprevisíveis que
repercutem na cultura política multissecular que sufocara o município e a iniciativa comunitária. Por
outro lado, ela pode se dar sem alterar a conduta de uso privado da coisa pública, descentralizando a
corrupção e o desperdício. Nos dias atuais, a municipalização verificada é fruto de determinações de
políticas locais. O desafio está em implementar uma política de descentralização que envolva cada
setor das políticas sociais, levando em conta o grau de centralismo histórico na cultura política. Com a
descentralização, transfere-se para mais perto do cidadão a maior quantidade possível de atribuições
nas questões que lhe dizem respeito, sem que haja uma necessidade de participação ou interferência de
outras esferas de poder. Na medida em que aumentam as possibilidades de maior participação do
cidadão nas questões político-administrativas, provoca-se
maior engajamento deste e,
conseqüentemente, despertam-lhe o interesse e uma constante participação na vida do País, através de
canais amplos de comunicação entre os cidadãos e as instituições públicas e privadas.
Cabe mencionar que o ritmo da descentralização é diferenciado de acordo com a política local,
somada à mobilização de organizações não governamentais e das comunidades organizadas municipais.
Mas é preciso dizer que o sucesso de uma descentralização não está associado à criação de programas,
e, sim à decisão de implantação de regras que sejam operacionalizadas com efetividade pelos
governos. Pesquisas mostram que o desenho e o modo efetivo de implementação das estratégias de
induzir a de gestão de políticas públicas são decisivas no percurso da descentralização.
Na realidade, a gestão democrática tem duas dimensões: a primeira diz respeito à função social
da escola, que é democratizar o conhecimento socializado por ela, possibilitando condições universais
de acesso, permanência e progressão do aluno, aliados à construção da qualidade pedagógica. A outra
está ligada à organização interna da escola e abarca a administração com a participação da comunidade
na organização da escola.
Embora dilemas ainda estejam presentes no contexto educacional contemporâneo-como
quantidade versus qualidade; centralização versus descentralização; público versus privado e educação
superior versus educação básica, o intuito de caracterizar uma gestão que possa reverter o quadro
histórico de um completo alijamento dos entes locais é constante nas agendas políticas.
Há, sem dúvida, uma crise de governança nas últimas duas décadas. A maioria dos estados
perdeu a capacidade de intervenção efetiva, instalando-se uma crise permanente de governança. Estas
novas responsabilidades delineiam um árduo trabalho para os municípios, mas contemplam a
possibilidade, há muito tempo demandada, de participação e de autonomia dos governos locais, que os
farão co-responsáveis pelas políticas públicas sociais. O desempenho dos governos locais, embora não
se trate de “pré-requisito” para a gestão das cidades, em virtude do ao seu caráter estratégico, pode
determinar o sucesso ou fracasso de novas políticas de cunho participativo. Entretanto, para enfrentar
as dificuldades, as administrações locais devem ampliar o conceito de público, superando a tradição
histórica da maioria dos países em desenvolvimento. Muitas vezes, em nome dos “interesses públicos”,
mantêm-se estruturas e gestões estatais verticalizadas e autoritárias, focos de corrupção e malversação
das verbas para a garantia de interesses corporativos. Ampliar o conceito de público significa abrir
espaços, incentivar e apoiar iniciativas da sociedade civil, que podem, em certas conjunturas,
complementar ou substituir atividades tradicionalmente desempenhadas pelo poder público como
escolas e creches comunitárias.
No entanto, é necessário asseverar que a descentralização legal parte das autoridades e não pode
prescindir da descentralização real, que lhe deve anteceder ou concomitar, criando condições de
viabilização da competência da comunidade local.Como a gestão descentralizada dos serviços públicos
tem sido palco de grandes debates na educação, desde a promulgação da Carta Magna de 1988, vêm-se
delineando formas de substituir o modelo burocrático de gerenciamento da educação por um modelo
descentralizado e participativo, sob o qual as pessoas possam gerir a coisa pública com seriedade e
competência. Sob a influência do modelo Welfare State existente em alguns países desenvolvidos da
Europa e nos países escandinavos, a Constituição Federativa do Brasil( 1988), no que concerne aos
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direitos sociais, interferiu no processo produtivo, evitando a acumulação irrestrita do lucro,
sacramentou a proteção indenizadora sem justa causa, o salário mínimo, a liberdade sindical de greve e
a participação nos lucros das empresas, fator este que ainda ocorre timidamente no Brasil.
Não obstante as abordagens, reflitam-se que a crise social e econômica da sociedade
contemporânea, vê na escola o que Adler chamava de the Paideia Proposal, ou seja, a crença
salvadora do papel da escola de que um povo educado de forma adequada é capaz de unificar a
política, o governo a economia e a cultura.
No mundo contemporâneo, nota-se uma mudança substancial nas relações do cidadão com o
governo. No discurso político, é comum a retórica dando ênfase às parcerias empresarias, coparticipação dos diversos segmentos da sociedade civil com as inúmeras organizações não
governamentais. Sobre este assunto, Offe diz “ que o estado do bem estar social acabou e o que irá
ocorrer é um país que garantam direitos a seus trabalhadores com educação, saúde e seguro social a
fim de concorrer no mercado global” (Revista Veja,1998, p23).
Para (Offe,1998) a democracia só funciona bem quando os cidadãos sentem que eles também
decidem os destinos de sua cidade ou país.
Contudo, as políticas descentralizadoras levadas a cabo pelo governo federal e alguns governos
estaduais buscam a co-participação das forças vivas da sociedade para encontrar soluções viáveis dos
problemas sociais brasileiros. Mas a integração comunitária e, a descentralização das decisões
políticas serão capazes de contornar carências sociais graves no Brasil, como a violência nas escolas,
falta de segurança, a ausência de um plano pedagógico, ineficiência das polícias e até mesmo o
combate à pobreza?
Considerações Finais
A pesquisa questionou a arena móvel das interações dos atores escolares na categoria de
docentes que argumentam visões de mundo e de poder, consumidas, em parte, de uma tradição
autoritária, decodificadas em novos moldes nas novas realidades nacional e regional. A investigação
proporcionou uma análise das “atitudes” e “valores” que, de fato, constroem a realidade social,
materializando as estruturas societárias e os organogramas estatais, e que podem contribuir para a
desmistificação das reformas do Estado, sempre divididas entre a apreciação laudatória, auto
legitimante e o repúdio preconceituoso.
Diante dos resultados, inferi-se que a participação e mobilização social, no âmbito escolar, o
por meio do conselho de escola e sobretudo pelos discursos de democracia e cidadania, cria-se um elo
entre escola e comunidade.
Diante das hipóteses levantadas ressaltamos a importância do funcionamento dos conselhos
escolares nas instituições como mecanismo de fortalecimentos dos segmentos que representam os
alunos, pais, funcionários, professores e gestores públicos. Neste sentido, surgem outras hipóteses:
Qual o modo de funcionamento da gestão participativa? Os conselhos escolares causam um impacto na
qualidade do ensino na escola? O conselho escolar atua com autonomia? Em que pese à tona a
complexidade da instauração dos novos paradigmas na gestão da educação, dado que, os docentes
revelaram uma atitude tensiva face ao novo modelo na gestão.
Diante do exposto, o desafio para os estados modernos de origem burocrática-patrimonial é a
realização da transição entre uma estrutura estatal arcaica e ineficiente para uma esfera ágil, moderna,
com e que promova a justiça social. A tese de que o problema da educação no País poder ser minorado
com a descentralização das decisões e dos recursos leva a uma indagação precípua sobre a atuação do
docente nos conselhos escolares: estes favorecem a democratização do poder na participação da
comunidade escolar?
Sobre este assunto, Offe “diz que o Estado do bem estar social acabou e o que irá ocorrer é
um país que garantam direitos a seus trabalhadores com educação, saúde e seguro social a fim de
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concorrer no mercado global”( Offe, 1998, p. 87). Contudo, o trabalho docente não obteve uma
melhoria substancial no cotidiano das escolas públicas no Ceará. Vê-se, não obstante, que a qualidade
da escola pública e os problemas como eficiência no processo ensino aprendizagem encontram-se
abaixo de países latino americano como Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Portanto, a investigação
observou que o processo de democratização na escola com a gestão participativa e cidadã não
acontece somente em razão do remanejamento burocrático do poder, mas também, malgrado a
mudança comportamental, de valores, conflitos e contradições dos respectivos docentes das
instituições e os impactos no trabalho docente.
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