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Resumo: 

Na contemporaneidade o discurso gerencialista domina o léxico dos documentos relacionados à 

eficiência do docente nas políticas públicas do ensino superior mais especificamente na questão 

de sua inovação. Esta visão por vezes polêmica envolve tensões e contradições e abrange 

discursos dicotômicos. A dicotomia aqui referida pauta-se em duas vertentes: uma de caráter 

tradicional burocrático e outra que aborda o pensamento pós-burocrático que defende a 

racionalidade dos custos do estado coerente com a prática do estado mínimo. O modelo da 

administração pública burocrática caracteriza-se por procedimentos rígidos e orienta-se pelos 

princípios da profissionalização, dos planos de carreira, da hierarquia, da impessoalidade e do 

formalismo para alcançar o máximo rendimento nas atividades desenvolvidas. Entretanto existe 

a vertente da Nova Gestão Pública (NPM) que gerou uma nova cultura gestionária com a 

emersão de um novo profissional no ensino superior. Neste modelo é pretendido o alcance de 

resultados por objetivos nos moldes do setor privado, valoriza-se a eficiência, eficácia, 

efetividade e a produtividade em detrimento da formação humanístico-cultural, deixando a 

margem o ensino no que diz respeito ao elemento visionário de política social. Hoje se exige do 

docente do ensino superior características laborais que estão além do saber pedagógico e as 

práticas gestionais são vetores que devem também permear suas ações. O modelo burocrático 

cede espaço ao gerencialismo na gestão pública nos moldes das organizações privadas e a 

reforma instaurada afeta todas as áreas, inclusive a educação. O perfil do profissional da 

educação se transforma, ele passa a ser responsável pela implementação técnica deste processo e 

suas atribuições vão além do ato pedagógico de ensinar. As reformas do setor público não são 

apenas veículos de mudanças técnica e estrutural das organizações, são instrumentos de reforma 

dos profissionais do setor público, que neste trabalho foca-se na figura do docente.  Cada vez 

mais, escolhe-se e julgam-se as ações da gestão nas políticas educativas do ensino superior com 

base na contribuição que fazem para o desempenho organizacional, apresentado em termos de 

resultados. A metodologia deste trabalho fundamenta-se num estudo exploratório, com base na 

literatura pertinente ao tema proposto. Percebe-se deste modo o isomorfismo coexistente nas 

práticas gestionárias nos modelos mencionados. 

 

1.Introdução 

Este trabalho aborda como o discurso gerencialista permeia o espaço educacional a partir da conceção 

da Nova Gestão Pública (NPM) em conformidade com a reestruturação do Estado no contexto global 

desde o início da década de 1990. 
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O modelo burocrático cede espaço ao gerencialismo na gestão pública nos moldes das organizações 

privadas. As críticas ao modelo burocrático acusam-no como ineficiente, engessado e perdulário e na 

defesa do modelo gerencial adotam-se medidas de otimização de recursos financeiros na perspetiva do 

Estado Mínimo. 

A reforma instaurada afetou todas áreas, inclusive a educação e enfatizou-se o discurso e a prática 

gerencial em detrimento à reflexão pedagógica. Ao espaço pedagógico, tão cercado de interrogações, 

reflexões morais, ambiguidade e pluralismo busca-se estabelecer um modelo que retire os espaços de 

incerteza e dúvidas e estabeleça a objetividade e a externalização de resultados que não obscureçam 

julgamentos e que devem se basear em dados apresentados de forma mais neutra e menos subjetiva 

possível.  

   

2. O contexto da construção de um modelo 

Para Giddens (1992), a globalização envolve a intensificação das relações sociais em escala mundial. 

Ao falar-se em globalização, estamos a falar de seres humanos em interação social e, embora esse 

processo não seja recente, atualmente intensifica-se em escala mundial de forma inédita e complexa, 

impossíveis e impensáveis em outros tempos. Portanto, a globalização não transforma só os sistemas 

globais, mas afeta e transforma também o quotidiano das pessoas. 

A importância da dimensão económica da globalização é visível no campo do trabalho, tocando por 

esta via a preparação dos indivíduos para atuarem na vida produtiva, o que passa, muitas vezes, pelas 

instituições de ensino superior. 

Uma das operações centrais do pensamento gerencialista em geral e, em particular no campo 

educacional, consiste em transformar questões políticas e sociais em questões técnicas. Nessa 

operação, os problemas sociais – e educacionais - não são tratados como questões políticas, como 

resultado – e objeto – de lutas em torno da distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos e 

de poder, mas como questões técnicas, de eficácia/ineficácia na gerência e administração de recursos 

humanos e materiais. Assim, a situação enfrentada quotidianamente nas instituições educativas por 

professores e estudantes é vista como resultado da má gestão e desperdício de recursos por parte dos 

poderes públicos, como falta de produtividade e esforço por parte dos professores e administradores 

educacionais, como consequência de métodos “atrasados” e ineficientes de ensino e de currículos 

inadequados e anacrónicos. Além disso, nesta conceção, em grande parte destas instituições atuam 

profissionais (professores) organizados em sindicatos que militam de forma corporativista, com 

reivindicações que atendem a classe profissional e não perante resultados individuais que julgam ser 

coerentes com a lógica os esforços de cada um e a adequação de suas atividades ao mercado de 

trabalho. Dado tal diagnóstico, é natural que se prescrevam soluções que lhes correspondam. Tudo se 
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reduz, nessa solução a uma questão de melhorar a gestão e administração e de reforma de métodos de 

ensino e conteúdos curriculares inadequados. Para problemas técnicos, soluções técnicas (Silva, 

1999:19).  

Embora a globalização tenha impacto a nível das dimensões cultural, social, económica, política, é 

produzida com vistas a responder às demandas da economia capitalista (Dale, 2004) e para tanto, vale-

se de estratégias que buscam atingir estes objetivos, como a redução ou o redireccionamento do papel 

do Estado, atingindo as políticas sociais e principalmente as educativas. 

Os anos de 1990 marcam o debate de um movimento internacional de reforma do aparelho do Estado 

com início na Europa e nos Estados Unidos e articula-se com a reforma económica e política de cunho 

neoliberal que expande-se globalmente e consolida práticas de excelência na gestão pública.  

Este movimento considera como abordagens de administração pública: a new public adminstration, 

implementada nos Estados Unidos durante o governo Reagan, a new public manangement, de 

orientação liberal adotada no governo de Margareth Thatcher e o managerialism que gera na Inglaterra 

visões diferentes de gerencialismo. Em síntese, compreendem uma valorização do serviço público ao 

utilizar técnicas gerenciais das empresas privadas, conforme a perspetiva de mais eficiência, na qual 

predomina uma lógica instrumental e financeira considerada de melhor qualidade e que satisfaz o 

cliente (cidadão). 

Na perspetiva do gerencialismo o cidadão é visto como contribuinte de impostos, cliente e consumidor 

dos produtos e serviços regulados e ofertados pelo Estado, com poder de escolha, mas seus direitos 

enquanto cidadão são secundarizados ou transformados em mercadoria.  

Este movimento, contrapõe o modelo da administração pública burocrática, existente desde o início do 

século XX, caracterizada por procedimentos rígidos e orientada pelos princípios da profissionalização, 

dos planos de carreira, da hierarquia, da impessoalidade e do formalismo em conformidade com uma 

racionalidade na busca do cumprimento de seus objetivos que de acordo com Weber (1998:145)  

(…) é a forma mais racional de exercício de dominação, por que nela se alcança tecnicamente 

o máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade, disciplina, rigor e 

confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos serviços, e aplicabilidade formalmente 

universal a todas espécies de tarefas[…]toda nossa vida quotidiana está encaixada neste 

quadro. 

 

Desta forma, nas organizações públicas a administração burocrática centra-se no combate às práticas 

patrimonialistas e na promoção profissional do seu quadro técnico. 
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O modelo burocrático é acusado de ineficiente e perdulário e constrói-se a defesa de um projeto 

minimalista do Estado para atender as configurações do novo modelo político, económico e social 

neoliberal (Fadul e Souza, 2007).  

Os argumentos para a mudança e reforma da administração pública, fundamentam-se também no 

corporativismo e imobilismo do funcionalismo público e na sua resistência às mudanças no modelo 

burocrático, o que reforça a necessidade de implementar um modelo de gestão mais flexível para 

facilitar a competitividade.  

Segundo Bresser-Pereira (1999:5), a reforma gerencial do Estado “(…) é um novo fenómeno histórico, 

que ganhou forças nas últimas décadas, quando as pessoas começaram a perceber que uma das razões 

pela [...] crise fiscal do Estado era a ineficiência estrutural da administração pública burocrática”.  

Com base nestes argumentos, o Estado estabelece a reforma da administração e transpõe a lógica das 

organizações privadas para a esfera pública. 

De acordo com Lima (2002), “ (…) ao eleger a racionalidade económica, a otimização, a eficácia e a 

eficiência como elementos nucleares, os programas de modernização têm tomado por referência 

privilegiada a atividade económica, a organização produtiva e o mercado, exportando a ideia de 

empresa para o seio da administração pública” (Lima, 2002:20 in: Lima & Afonso, 2002). 

 

3. A consolidação do modelo gerencialista no contexto das Instituições de Ensino Superior 

O gerencialismo traz uma reconfiguração do poder do Estado no sentido de conjugar a administração 

pública na visão da administração das organizações privadas. Reforçam-se certas noções e discursos 

para a população, cria-se um senso comum sobre Estado, economia e mercado e constrói-se a nova 

gestão pública. A administração pública passa a orientar suas atividades de modo a garantir controlo, 

eficiência e competitividade. 

Este processo de reestruturação do Estado envolve o realinhamento das relações entre o Estado e o 

cidadão, Estado e economia, e Estado e suas formas organizacionais (processo de trabalho), em 

conformidade com a reestruturação global do capitalismo por meio do enxugamento do Estado e da 

expansão do seu alcance na sociedade civil. 

Para Bresser-Pereira (1998), os Estados modernos contam com quatro setores: núcleo estratégico – 

centro no qual se definem leis e políticas; atividades exclusivas – aquelas que garantem o 

cumprimento e financiamento de leis e políticas; serviços não-exclusivos – educação, cultura, saúde e 

pesquisa científica e o quarto sector que é o de produção de bens e serviços para o mercado – 

empresas estatais. A ideia é descentralizar e delegar autoridade, mas é necessário especificar com 
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clareza em quais setores o Estado opera e as competências e as modalidades da administração em cada 

um.  

Na perspetiva deste autor, compreende-se que o Estado deve reduzir e redimensionar seu papel de 

executor e minimizar seus gastos em investimentos sociais. 

O gerencialismo, através da performatividade, enfatiza a cultura da avaliação, transparência, 

publicitação de indicadores, a preocupação com eficácia, metas e maximização dos resultados e é o 

principal meio “ (…) pelo qual a estrutura e a cultura dos serviços públicos são reformadas... [e]... Ao 

fazer isso, busca introduzir novas orientações, remodela as relações de poder e afeta como e onde são 

feitas as opções de políticas sociais” (Clarke, Cochrane & McLaughlin, 1994:4).  

A cultura gerencial busca inserir a performatividade na alma do trabalhador (Ball, 2005). As 

tecnologias da política de reforma do setor público não são apenas veículos de mudanças técnica e 

estrutural das organizações, mas são instrumentos de reforma dos profissionais do setor público, como 

por exemplo, os professores no campo da educação superior. 

Neste contexto, a performatividade conduz-se pela luta da visibilidade, pois o trabalhador está sujeito 

a julgamentos, mensurações, comparações e metas por meio de informações coletadas, registadas e 

publicadas em um contínuum na forma de ranking, e o professor como parte desta organização 

também está sujeito a estas ações. Os julgamentos éticos e morais perdem sua valoração, fazem parte 

de um discurso ultrapassado e subordinam-se a produtividade (Ball, 2005). 

De acordo com Shiroma e Campos (2006), o gerencialismo, no campo educacional, diferente dos 

modelos de administração que lhe antecedem, “(…) é um movimento que tenta modificar não só a 

organização da escola, imprimir outra lógica ao funcionamento do sistema educacional [...]”, visa, 

sobretudo, “operar uma transformação na subjetividade dos educadores, por meio da implantação de 

mecanismos bastante objetivos de controle que afetam a organização, a avaliação e, portanto, a gestão 

do trabalho docente”. O trabalho do gestor escolar, renomeado como “gerente”, ou “líder 

educacional”: 

(…) deveria assumir funções não só de captação e administração de recursos, mas a 

responsabilidade pelo gerenciamento de professores, ser gestor das escolhas e responsável 

pelos acontecimentos previsíveis e imprevisíveis. Em suma, atribui-se ao gestor educacional a 

responsabilidade de gerir os casos e os acasos, as emoções, os conflitos, as crises e o caos 

(Shiroma & Campos, 2006:227 in Feldfeber, M & Oliveira, 2006). 

 
O discurso gerencial substitui o discurso pedagógico no espaço educacional na perspetiva de um 

pensamento único para solução dos problemas e, nesta via única o debate político é secundarizado, 

privilegiando-se o discurso técnico, portanto, 
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(…) o discurso gerencialista oferece representações particulares da relação entre problemas 

sociais e soluções. É linear e orientado para um pensamento único. Preocupa-se com metas e 

planos mais que com intenções e julgamentos. Refere-se a ação mais que a reflexão. 

Concentra-se em análises mais que em sínteses. Estabelece fronteiras entre políticas e 

fornecimento, estratégia e implementação, pensamento e ação. Oferece um discurso tecnicista 

que priva o debate sobre suas bases políticas, de modo que a discussão sobre os meios 

suplanta a dos fins (Clarke & Newman, 1996: 148). 

   

O modelo gerencialista de acordo com Lima (2002: 98)  

Foi suportado por políticas públicas de inspiração neoconservadora e neoliberal que 

anunciam cortes de despesas públicas com a educação, assim apostando num aumento da 

qualidade através de ganhos de eficiência interna e do crescimento da produtividade das 

instituições, o modelo institucional gerencialista emerge entre discursos políticos, atos 

legislativos, medidas aparentemente avulsas de administração e gestão, ganhando adeptos 

entre sectores conservadores e tecnocráticos […] 

 
 A suposta crise da educação transforma-se em motivo para o Estado não investir recursos e adotar 

medidas que combatam o modelo burocrático por suas deficiências de gestão, com o objetivo de 

justificar a adoção de um novo modelo gestionário para atender as demandas do mercado e tornar a 

educação uma mercadoria e transformá-la em negócio lucrativo.  

 

4.A instituição educacional como organização: o papel do gestor 

Ao refletir-se sobre o gerencialismo na educação, o que está em pauta?  

Desde que foram implantadas as reformas na administração pública, nos anos 1990, a gestão do ensino 

é objeto de discussões nos diferentes setores sociais e sua importância converge na perspetiva de 

instrumento para promover a qualidade na educação, e nesta ótica os discursos com relação à educação e 

sua gestão precisam ser compreendidos na conceção das transformações do capitalismo no mundo e pela 

reestruturação dos estados nacionais.   

Então, na lógica da argumentação da pouca disponibilidade de recursos, enfatiza-se a centralidade da 

gestão educacional, como prerrogativa para obter-se maior eficácia nos resultados: “fazer mais com 

menos”, otimizar recursos para responder à crise e criar-se alternativas de captação de recursos por 

meio de elaboração de projetos, estabelecimento de parcerias, etc. 

Por esta via, um novo modelo de gestão passa a ser sugerido, principalmente pelos organismos 

internacionais, ancorando-se na ideia de que melhores indicadores de qualidade podem ser alcançados 

numa gestão educacional eficiente, combinando-se a avaliação externa e a responsabilização pelos 
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resultados, no campo pedagógico e administrativo-financeiros. Percebe-se então, que o discurso da 

gestão por resultados passa a ser usual no âmbito da gestão educacional. 

Segundo Ball (2005), observa-se que o papel do professor se transforma para adequar-se a esta nova 

conjuntura. Os compromissos humanísticos, como a ética do serviço são substituídos pela teleológica 

visão do profissional técnico – o gerente; prevalece a eficácia e a ordem em oposição a ética e o caos.  

Para o mesmo autor, “(…) essa mudança na consciência e na identidade do professor apoia-se e 

ramifica-se pela introdução, na preparação do professor, de formas novas de treinamento não 

intelectualizado, baseado na competência” (Ball, 2005:548) e “durante o treinamento, o professor é 

“re-construído” para ser um técnico e não um profissional capaz de julgamento crítico e reflexão. 

Ensinar constitui apenas um trabalho, um conjunto de competências a serem adquiridas” (idem, 548). 

Neste quadro esta cultura instala-se desde a formação inicial dos professores, haja vista a seguinte 

afirmação: “(…) esta explicação ajuda a esclarecer, em parte, razões pelas quais a política da formação 

de professores busca reduzir a base de conhecimento da docência e abolir as análises sócio históricas 

dos cursos de formação, recomendando prioridade à formação prática, cada vez mais distante do 

ambiente universitário” (Shiroma, 2003: 77). 

Conforme afirma Emir Sader (2003), o capitalismo promove o esvaziamento da teoria e determina o 

que é bom, o que é válido e o que é legítimo de acordo com a demanda do mercado. 

Nesta prática de ocorrências, este novo modelo organizacional modifica até a seleção dos vocábulos 

que os profissionais empregam. Hoje, a eficiência, competência, qualidade total, inovação, cultura 

organizacional, empreendedorismo, gerência, liderança, são terminologias correntes utilizadas no 

ambiente educacional (Shiroma, 2003). 

Neste cenário a educação, por meio da gestão educacional, vê-se invadida por conceitos e teorias de 

diversas áreas de conhecimento, tais como: administração, engenharia e psicologia, dentre outros. 

Apesar de haver semelhanças, as posições políticas são muitas vezes contraditórias ou diferentes e 

alguns teimam em apresentá-las com igual significado. 

Porém na ótica dos teóricos liberais no campo da gestão educacional, as instituições tornam-se mais 

eficazes quando o trabalhador é flexível, proativo e sua formação se faz por competências, pois 

auxiliam a estabelecer a competitividade nos sistemas de ensino. Neste contexto muitos defendem a 

implementação, na área da educação, dos princípios do mercado na gestão educacional. Portanto, as 

“virtudes do mercado” procuram difundir a crença de que a eficiência da gestão reside em seu caráter 

técnico.  

A meta da gestão educacional enfatizada pelo gerencialismo visa o aumento da eficiência e da eficácia 

das instituições educacionais expressa em indicadores de desempenho ou em resultados, cuja 
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responsabilização pauta-se na mudança da cultura organizacional. Propaga-se a ideia da Instituição do 

Ensino Superior (IES) como “organização aprendente”, e é central e imperativo que a atividade 

gestora paute-se na inovação, na criatividade e na proatividade de todos os seus segmentos. Nessa 

perspetiva, pouco se valoriza o processo e pouco se questiona o que é um bom resultado. Trata-se a 

IES como uma organização social e não como uma instituição social. 

As reformas educacionais ocorridas a partir da década de 1990 em vários países pretendiam tornar 

mais flexíveis os sistemas educacionais, e assim torná-los mais eficazes. O raciocínio é retirar das IES 

públicas a forma burocrática adotada, considerada rígida e ineficiente, em contraste com as 

organizações privadas, julgadas mais produtivas. Na realidade questionam-se os princípios e as 

finalidades da educação e o seu carácter público e democrático.  

Assim, a combinação do gerencialismo e performatividade atinge profundamente a prática educativa, 

os aspetos específicos da profissionalidade são reformulados, bem como o local de controlo da seleção 

de pedagogias e currículos são alterados. As práticas da sala de aula reestruturam-se para atender as 

demandas externas e o papel do docente reduz-se ao de técnico. As atividades tecnicistas e de 

gerencialismo exigidas dos educadores devem evidenciar a performance das suas práticas diárias e das 

suas relações sociais entre seus pares e torna-o ubíquo e implícito em todas as ações. 

Na perspetiva gerencial, as práticas de gestão consolidam-se na forma de uma atuação técnica, e a 

dimensão política é subestimada, dissocia-se as finalidades e os objetivos da educação e os meios para 

atingi-los, credita-se que a utilização dos instrumentos de gestão condiciona o alcance da qualidade na 

educação, observa-se que o pensamento se finca na perspetiva da neutralidade das técnicas e a maneira 

de como conforma-se no ato da sua utilização.  

Nesta ótica a figura e o papel do agente gestionário se corporifica conforme a afirmação de que:   

O gestor é o herói cultural do novo paradigma. O trabalho do gestor envolve a infusão de 

atitudes e culturas nas quais os trabalhadores se sentem eles próprios responsabilizados e 

simultaneamente comprometidos ou pessoalmente envolvidos na organização. O 

enquadramento mais rígido do novo gerenciamento permite que um maior leque de 

comportamento dos trabalhadores se torne público (Ball, 2001:108). 

  

As práticas do gerencialismo tornam-se rotineiras e naturalizadas no sistema educacional de maneira 

massiva, por meio de instrumentos oficiais e pela media, em encontros de educadores, congressos, 

publicações e cursos de formação em que  

(…) o discurso gerencial institui uma nova linguagem para promover a mudança na cultura da 

escola. Embasado na ideologia técnico-burocrática, incorpora o léxico da reengenharia, o 

discurso participativo da transformação, do empreendedorismo, do cidadão pró-ativo. Fala da 

mudança orientada pelo planejamento estratégico, pela missão e pelas metas. Busca 
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transformar o “servidor burocrático” num líder dinâmico, tenta provocar transformações na 

subjetividade dos educadores. Evoca imagens futuristas, tenta criar um gestor motivador, um 

visionário. O gerencialismo tende a modificar a natureza da linguagem que os profissionais 

utilizam para discutir a mudança. Esse discurso influencia não só a linguagem, mas, 

fundamentalmente, a prática. Afeta a forma de ser professor e diretor de escola (Shiroma e 

Campos, 2006: 232 in Feldfeber, M & Oliveira, 2006). 

 

Observa-se que na nova gestão pública os termos utilizados pela educação são captados de outras 

esferas profissionais e confundem-se nas re-significações. Esta é a forma encontrada para enfraquecer 

e fragmentar o sentido político do fazer pedagógico pela inserção asséptica da técnica e estabelece-se 

uma nova cultura no campo educacional de maneira intencional, com o objetivo de controlo e 

otimização de recursos coerentes com a configuração do Estado mínimo. 

 

5.Aprender a trabalhar em ambiente performativo  

A conceção atual nas instituições educacionais do ensino superior é a de que os docentes sejam 

capazes de (re) aprender a trabalhar em ambientes pré-concebidos como dinâmicos e competitivos. 

Esta visão situa-se no plano ou campo da educação com imperativo de melhor formação, que torna os 

professores necessitados cada vez mais de atualizações constantes em novos saberes psicopedagógicos 

e científicos, além de tecnológicos. Segundo Brandão (1998), essa aprendizagem requer desse 

profissional a construção de ambientes que promovam no alunado domínio reflexivo conceptual bem 

como compreensão multidisciplinar. Assim, Perrenoud (1995) enfatiza que à medida que caminha-se 

da aprendizagem de base para a educação superior, verifica-se nos professores um sentimento de se 

verem aprisionados por uma constante busca de valorização das suas competências científicas, embora 

esta necessidade esteja cada vez mais comprometida com as habilidades de competência pedagógica. 

A pedagogia no ensino superior vem perdendo espaço em matéria de profissionalização em detrimento 

da presença de um estado avaliativo no que diz respeito ao elevado profissionalismo de excelência 

sem a devida contrapartida remuneratória. Esta repercussão evolutiva de gerenciar e transmitir o 

conhecimento e de produzir ciência está promovendo mudanças impactantes não apenas para o mundo 

contemporâneo, mas para a educação e também para as universidades e até mesmo para o próprio 

educador.  

A educação não mais é vista como a promessa de um futuro melhor, tornando os educadores 

vulneráveis e expostos a críticas desde crivos no plano moral, científico, profissional e até no de teor 

metodológico. Os valores intelectuais e humanistas perderam-se no tempo da ‘criatividade em 

sobreviver’ .Os professores se viram forçados e contrariados a abandonar a preocupação exclusiva e 

exaustiva com a sua práxis. Assim, pergunta a sociedade e alunado, onde está a docência? E a resposta 
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é enfática nos escritos científicos de que transformou-se em um maremoto de cobranças sem a 

motivação correspondente, e que serve a interesses que não estão claros. A educação encontra-se 

relegada a segundo plano, principalmente quando refere-se ao primeiro ciclo do ensino superior que é 

a graduação.  

Assim no que diz respeito à atuação e até mesmo em relação a formação do professor, conforme 

Perrenoud (2000:15) esta é entendida como uma capacidade de proceder com desenvoltura nas mais 

diversas situações, empregando, para isso, saberes, conceitos, conhecimentos, habilidades, práticas, 

condutas ético-moral de que possui. 

Dessa compreensão se depreende que a competência do profissional educador é mais do que 

exercícios e treinamentos adquiridos, é uma desenvoltura que se processa no esbarrar de situações as 

quais requer enfrentamento, em determinados momentos, algo que se apresenta num contexto pouco 

previsível. Assim sempre haverá particularidades mister da profissão e, para não incorrer no risco de 

jogar a bacia com a água que não mais pensa-se utilizar poderemos fazer desapropriações apressadas. 

Entretanto, a precarização e a intensificação das condições de trabalho docente, que se vê 

responsabilizado pelo seu desempenho, num ambiente que estimula a performance e a competição 

tem-se refletido pouco na qualidade da educação. O espaço educacional, principalmente nas 

Universidades, até pouco tempo considerado quase “sagrado”, vê-se invadido e contaminado pela 

lógica do mercado que procura impor mecanismos de controlo. O terreno da livre expressão do 

pensamento e das ideias vê-se tomado por uma lógica de produtividade e performatividade. 

A gestão da educação tem seu campo de atuação centrado nas pessoas e como não deve ser tratadas 

como mercadorias, pode e deve não ser pensada numa lógica meramente economicista. Pelo contrário, 

deve ser percebida como lógica de satisfação em um estado da arte, ensinar/aprender, que implica em 

um olhar para o trabalho como e de conformidade com o que se quer do conceito de homem social.  

 
 

6.Considerações finais 

O surgimento da nova gestão pública está relacionado com o modelo económico neoliberal que 

defende o Estado mínimo e que ocupa-se predominantemente das funções consideradas estratégicas e 

exclusivas. 

O Estado burocrático que durante muito tempo consolidou-se na administração pública, é criticado 

pela sua ineficiência e estrutura rígida, para dar espaço a uma nova administração, sob o pretexto de 

melhorar a qualidade das funções estatais e encobre sua real intenção, ou seja, estabelecer a eficácia, a 

eficiência, a competitividade e a performatividade, para transformar a administração pública de 

determinados setores em um negócio rentável, atraindo as organizações privadas e 
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desresponsabilizando o Estado de atividades consideradas não exclusivas: educação, saúde e 

previdência pública. 

Concorda-se que as instituições educacionais necessitam de transformar-se e adequar-se às 

necessidades sociais e tornar-se mais produtivas e efetivas na função social e buscar a qualidade que 

não deve condicionar-se apenas aos parâmetros económicos. Entretanto é fundamental que os valores 

orientadores dessas mudanças centrem-se numa visão holística do ser humano e privilegiem a ética em 

oposição aos valores defendidos pelo mercado, pois estes reduzem a complexidade da formação 

humana e subestimam a importância do processo pedagógico.  

A reforma educacional coloca o papel do professor em “xeque” pois, exige um novo perfil de docente 

que maximize o desempenho por meio de métodos e técnicas da administração aplicadas nas 

organizações privadas, pois na ótica do gerencialismo, os processos administrativos tanto no campo 

privado ou público possuem a mesma natureza. 

Considera-se, portanto, que o gerencialismo é um aprimoramento do pensamento burocrático porque 

procura limpar o campo educacional de questões subjetivas enaltecendo as relações pedagógicas 

objetivas instituindo uma cultura de performatividade. 

Os conceitos chaves utilizados pela educação atual, tais como competência, habilidade, autonomia, 

flexibilidade, descentralização, sociedade do conhecimento reduzem a complexidade pedagógica a 

meros processos administrativos, reificando as relações humanas. 

Atribuir os problemas da educação baseados somente na má administração e relacionar as funções dos 

professores à aplicação dos métodos e das técnicas da chamada gestão flexível no âmbito educacional 

para atingir a qualidade, é ocultar todo o fenómeno intencional que permeia a racionalidade capitalista 

contemporânea.  
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Título: 

Desafios da gestão escolar: entre o administrativo e o pedagógico 
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Andrade, Maria de Fátima Colaço Correia de [PUC-SP] 

Brito, Regina Lucia Giffoni Luz de [PUC-SP] 

Resumo: 

As novas demandas impostas pela sociedade contemporânea vêm impulsionando a constante 

reflexão acerca da função da escola  e das universidades frente a esse novo mundo. 

Contradições, incertezas, insegurança e as diferenciadas demandas que a escola hoje, 

 principalmente a pública, enfrenta no seu cotidiano, têm sido o grande desafio para a 

organização escolar,  para sua gestão e para a formação inicial dos profissionais  que atuam 

nessa área.  Esse trabalho é fruto de debates e reflexões  no desenvolvimento  do Projeto de 

Pesquisa  sob a  coordenação da Professora Regina Lucia Giffoni Luz de Brito intitulado: 

Formação, atuação do educador e gestão educacional,  em sintonia com a Linha de Pesquisa 

Formação de Educadores  do Programa  de Pós Graduação: Educação: Currículo da PUC-SP e 

encontra-se, com alguma modificação, no Capítulo XI do livro BRITO, R.L.G. de 

(Organizadora) Educação para o conviver e a gestão da aprendizagem: o educador gestor e o 

gestor educador. Curitiba: Appris, 2011. O objetivo central desse artigo é  refletir acerca do 

fazer gestor, principalmente do diretor de escola, desvelando algumas facetas dos afazeres 

escolares promovidos por esse profissional, revelando questões inerentes à cultura escolar 

como, por exemplo, a relação de poder, a dicotomia entre a teoria e a prática, a ambivalência 

entre o pedagógico e o administrativo. Para tanto, sublinha reflexões sobre a gestão da escola 

pública paulista,  a partir das experiências das autoras: Fátima,  enquanto diretora  de escola   e 

supervisora de ensino,  e das reflexões  por ocasião da pesquisa  em andamento, dissertação de 

mestrado,  sobre o tema: gestão escolar, sob a orientação de Regina, também  autora deste artigo 

, gestora e professora de administração escolar na PUCSP,  há mais de 30 anos.  Entendendo 

que a gestão escolar pode ser propulsora de movimentos que estejam a serviço de uma educação 

emancipatória, inclusiva e transformadora da sociedade, os saberes e fazeres  que norteiam o  

trabalho do gestor  necessitam ter como  fio condutor  as relações  humanas,  o ensino e  


