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RESUMO 

 
 

Este trabalho analisa o processo de implementação das políticas de certificação 
ocupacional (de competências) e de avaliação de desempenho (em serviço) de 
dirigentes escolares, na rede estadual de ensino da Bahia. Busca também aferir 
a visão que os sujeitos avaliados têm sobre essas políticas. As políticas de 
certificação e de avaliação de desempenho de dirigentes escolares integraram o 
Programa Educar para Vencer, formulado em 1999, no Governo de César 
Borges, em consonância com a reforma gerencialista da administração pública 
estadual que já vinha sendo planejada, desde a gestão do Governador Antônio 
Carlos Magalhães (1991-1993) e com a reforma administrativa gerencialista do 
Estado brasileiro realizada a partir de 1995, durante a presidência de Fernando 
Henrique Cardoso. Para desenvolver nossa análise, abordamos inicialmente as 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a partir da década de 1970 e suas 
influências nos processos de formação e certificação profissional (baseados em 
competências). Em seguida, discutimos sobre a lógica que vem norteando a 
avaliação de profissionais da educação básica no Brasil. No percurso 
metodológico, além da pesquisa bibliográfica, utilizamos a pesquisa documental 
e a pesquisa empírica. A pesquisa empírica teve como público-alvo dez 
diretores escolares da rede estadual de ensino do município de Salvador. Com 
o estudo realizado, pudemos evidenciar que as políticas de avaliação de 
dirigentes escolares implantadas na rede estadual de ensino baiana assumem 
um caráter regulatório do trabalho desses profissionais, com base no mérito 
individual. Os diretores entrevistados apresentam uma visão equivocada e 
contraditória com relação à lógica que permeia essas políticas. 
 

Palavras-chave: Certificação de Competências. Avaliação de Desempenho. 
Diretor Escolar. 
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ABSTRACT 

 

This work analyses the implementation process of the occupational certification 
policies (by competence) and of performance evaluation (in practice) of school 
directors, inside the state of Bahia’s schooling network. It also intends to gauge 
the view that the studied subjects have over those policies. The certification and 
performance evaluation of school directors’ policies are part of the Educar para 
Vencer Program, elaborated in 1999, during the César Borges government, 
according to the managing reform of the state public administration that had 
been planned since the government of Antônio Carlos Magalhães (1991-1993) 
and to the managing administrative reform in Brazil, brought about from 1995 on, 
during Fernando Henrique Cardoso’s presidential mandate. In order to develop 
our analysis we firstly approached the changes that happened in the work world, 
starting in the 1970’s and its influences over the professional graduation and 
certification process (based on competences). Next, we discussed  the logic that 
guides the evaluation of elementary school professionals in Brazil. In the 
methodological process, besides the bibliographic research, we used the 
documentary research and the empiric research. The empiric research had as 
target school directors from the state educational network in the municipality of 
Salvador. With this study, we could attest that the school directors evaluation 
policies adopted in Bahia’s school network assume a ruling character of those 
professionals’ work, based on personal merit. The interviewed directors present 
a wrong and contradictory vision in relation to the logic that rules those policies. 
 
 
Key words: Competence Certification. Performance Evaluation. School Director. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência da reforma administrativa gerencial do Estado brasileiro 

realizada, na década de 1990, o Governo Federal vem dando prioridade à 

implantação de políticas de avaliação no campo educacional, principalmente 

sob as orientações de organismos internacionais como o Banco Mundial. 

 

Com o objetivo propalado de garantir a melhoria da qualidade da educação, o 

Governo Federal vem desenvolvendo propostas de avaliação educacional que 

têm sido direcionadas às várias instâncias do sistema de ensino – da educação 

básica ao ensino superior. Para além da avaliação do aluno, hoje, as propostas 

de avaliação da educação voltam-se para a avaliação de cursos, de instituições, 

de sistemas educacionais, de profissionais.  

  

No que concerne à avaliação de profissionais da educação básica, houve uma 

tentativa por parte do atual Governo Federal de instituir um sistema nacional de 

certificação de competências desses profissionais, chegando a promulgar, em 

2003, uma portaria que regulamentava essa ação, a Portaria 1403/2003, mas 

que foi suspensa ainda na primeira gestão desse Governo. Essa Portaria foi 

alvo de diversas críticas de entidades representantes dos educadores. 

 

Embora em âmbito federal, a proposta de certificação de profissionais da 

educação básica tenha sido suspensa (não se sabe até quando), em âmbito 

local, desde 2001, o Governo da Bahia já vinha avaliando as competências de 

profissionais da rede estadual de ensino, através do Projeto de Certificação 

Ocupacional de Profissionais de Educação. 

 

No caso do diretor e do vice-diretor escolar, a certificação foi utilizada como 

forma de provimento desses cargos (em caráter interno). Além da certificação, a 

avaliação de desempenho (em serviço) anual foi um outro mecanismo adotado 

pelo Governo da Bahia visando avaliar esses profissionais. 
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Com a posse do atual Governador Jaques Wagner, do Partido dos 

Trabalhadores (que assumiu o Governo da Bahia após as eleições de 2006)1, os 

processos de certificação não vêm sendo realizados, apesar de não terem sido 

suspensos oficialmente.  

 

Venho atuando há dezesseis anos na área de educação, no município de 

Salvador - BA, inicialmente como docente e, em seguida, como Coordenadora 

Pedagógica (nas redes privada e pública estadual de ensino). Realizei o 

processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado em Educação, na 

UMESP, sugerindo no meu projeto de pesquisa – na Linha de Políticas e Gestão 

Educacionais – uma temática de estudo diferente da apresentada neste 

trabalho.  

 

Ao iniciar o referido curso, aprofundando os estudos na linha de pesquisa já 

citada e participando principalmente dos encontros coletivos e individuais de 

orientação, fui movida a discutir com o meu orientador, o professor Joaquim 

Barbosa, sobre o tema da avaliação de profissionais de educação na Bahia. A 

partir daí, novas discussões foram surgindo, a ponto de perceber cada vez mais 

o quanto esse tema inquietava-me. Dessa inquietude, nasceu a idéia de 

redirecionar o meu projeto inicial de pesquisa e trabalhar com a temática em 

tela, sentindo-me muito gratificada. Ressalto que essa decisão tornou-se 

possível devido à capacidade que o professor Joaquim tem de, no processo de 

orientação, fazer com que o aluno exerça o papel de sujeito na sua trajetória. 

 

No redirecionamento do meu projeto, optei em pesquisar sobre os processos de 

certificação e avaliação de desempenho de dirigentes escolares levantando 

para este estudo, as seguintes questões: Como as políticas de certificação e de 

avaliação de desempenho de dirigentes escolares foram implementadas na rede 

estadual de ensino baiana? E qual a visão dos sujeitos avaliados acerca dessas 

políticas? 

 

                                            
1De 2001 a 2006 (período em que foram realizados exames de certificação ocupacional de 
profissionais da educação) o Estado da Bahia esteve sob o governo do Partido da Frente 
Liberal - PFL (atual Democrata – DEM). 
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Esta pesquisa torna-se relevante, pois traz à tona uma discussão sobre a 

implantação de políticas de avaliação que têm sido severamente questionadas 

por estudiosos e entidades militantes da área de educação, precisamente por 

apresentarem um caráter individualista, meritocrático e regulatório.  

 

Temos como objetivos neste trabalho, analisar o processo de implementação 

das políticas de certificação e de avaliação de desempenho de dirigentes 

escolares na rede estadual de ensino baiana e aferir a visão que esses 

profissionais possuem acerca dessas políticas. Para este fim, pretendemos 

também: 

 

• analisar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, nas últimas 

décadas e seus efeitos nos processos de formação e certificação 

profissional; 

• discutir sobre a lógica da avaliação de profissionais da educação básica, 

no contexto da reforma administrativa gerencial do Estado brasileiro. 

 

No percurso metodológico, além da pesquisa bibliográfica, utilizou-se a 

pesquisa documental e a pesquisa empírica. 

 

No que tange à pesquisa documental foram analisados decretos, leis, portarias, 

resoluções, de âmbito federal e estadual, o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (1995) e os Planos Plurianuais do Governo da Bahia – do 

período de 1992 a 2003. 

 

A pesquisa empírica foi desenvolvida por meio de entrevistas semi-estruturadas, 

tendo como público-alvo dez diretores escolares da rede estadual de ensino do 

município de Salvador. Antes da realização dessas entrevistas e visando a 

ampliação da coleta de dados feita em fontes bibliográfica e documental, foram 

realizadas, também, consultas com um membro da APLB/Sindicato dos 

Professores da Bahia, com um ex-integrante e com um representante atual da 
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diretoria do Fórum Baiano de Dirigentes Escolares e com um membro da 

Fundação Luis Eduardo Magalhães2. 

 

Esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos. No primeiro, discorremos 

sobre as mudanças ocorridas no mundo do trabalho nas últimas décadas e suas 

implicações nos processos de formação, avaliação e certificação profissional.  

No segundo, discutimos sobre a lógica da avaliação de profissionais da 

educação básica no contexto da reforma gerencial do Estado brasileiro, 

destacando a tentativa do Governo Federal de implantar um sistema de 

certificação desses profissionais. No terceiro, fizemos uma descrição do Projeto 

de Certificação Ocupacional de Profissionais da Educação, implantado na 

Bahia, destacando-se os processos de certificação e de avaliação de 

desempenho do diretor escolar. No quarto capítulo, apresentamos os resultados 

da pesquisa empírica. Por fim, apresentamos algumas considerações finais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 Instituição que realizou os processos de certificação dos profissionais da rede estadual de 
ensino baiana.  
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CAPÍTULO I - AS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E AS 

NOVAS EXIGÊNCIAS DE FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 

 

As crescentes exigências de produtividade e de qualidade num mercado de trabalho 

instável e marcado pela flexibilidade têm ampliado os requisitos de qualificação dos 

trabalhadores e intensificado, cada vez mais, a implantação de modelos de 

formação e de controle da força de trabalho baseados em competências. Este 

cenário é abordado neste capítulo, que se subdivide em duas seções. 

 

Na primeira seção, discorremos sobre o processo de mudança do capitalismo 

ocorrido, a partir da década de 1970 e sua repercussão nas relações de trabalho. 

Em seguida, discutimos sobre a adoção das competências no mundo do trabalho e 

suas implicações no processo de formação e certificação profissional. 

 

1.1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E O NOVO PADRÃO DE ACUMULAÇÃO 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o modo de produção capitalista estava 

organizado de maneira a promover a valorização do capital, através do padrão 

de acumulação fordista3. Esse padrão se manteve associado a um sistema geral 

de regulamentação por parte do Estado e que tinha como base as teses 

keyneisianas4.  

 

No referido período (após 1945), era papel do Estado controlar os ciclos 

econômicos combinando políticas fiscais e monetárias. As políticas eram 

direcionadas para o investimento público, principalmente para os setores 

                                            
3 Antunes (2000) entende o fordismo “fundamentalmente como a forma pela qual a indústria e o 
processo de trabalho consolidaram-se ao longo do século XX, cujos elementos constitutivos 
básicos eram dados pela produção em massa, através da linha de montagem e de produtos 
mais homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e 
da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das 
funções; pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência 
de unidade fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-
massa, do trabalhador fabril, entre outras dimensões” (p. 25).  
4 A teoria Keynesiana elaborada por Keynes é marcada pela defesa de um Estado forte e 
interventor, capaz de regular a demanda, oferecer subsídios e instaurar uma base planejada de 
desenvolvimento. (FRIGOTTO apud BIANCHETTI, 2005).  
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vinculados ao crescimento da produção e do consumo em massa, além de 

terem o objetivo de garantir o pleno emprego. Os governos, nessa época, 

complementavam os salários através de seguridade social, assistência médica, 

educação, habitação. Nesse contexto, o Estado figurava-se como regulador 

direto ou indireto dos acordos salariais e dos direitos dos trabalhadores na 

produção; era o chamado Estado de Bem-Estar Social (HARVEY, 2000).  

 

Nem todos os países tiveram o Estado de Bem-Estar Social estruturado da 

mesma forma, apresentando diferenciações de acordo com seu modo de 

administrar as relações de trabalho, segundo sua política monetária e fiscal e 

seu investimento público, os quais eram determinados, internamente, pelas 

relações de classe e, externamente, pela posição hierárquica que os países 

ocupavam na economia internacional e pela taxa fixada com base no dólar 

(HARVEY, 2000). 

 

Desse modo, mesmo nos países com tal regime de Estado as negociações 

trabalhistas não atingiam a todos. Com o objetivo de contornar o problema, o 

Estado tentava garantir o que Harvey (2000) denomina “salário social”, já que a 

legitimação do Estado dependia do acesso amplo aos benefícios do fordismo e, 

portanto, dele proporcionar a todos assistência médica, habitação e serviços 

educacionais que fossem adequados à larga escala. A qualidade de tais 

benefícios era criticada, assim como o consumo em massa padronizado. 

 

Nos países de Terceiro Mundo, a situação era ainda mais crítica, embora 

existisse uma promessa de desenvolvimento. Na realidade, o fordismo 

proporcionava ainda maior domínio capitalista, reduzindo cada vez mais os 

ganhos para maioria da população em termos de qualidade de vida e de bem-

estar (HARVEY, 2000). 

 

Harvey (2000) defende que entre 1965 a 1973 tornou-se cada vez mais evidente 

a incapacidade do fordismo e do keyneisianismo de conter as contradições 

inerentes ao capitalismo. O autor acrescenta que nesse período:  
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[...] a rigidez dos compromissos do Estado foi se intensificando à 
medida que programas de assistência (seguridade social, direitos de 
pensão, etc.) aumentam sobre pressão, para manter a legitimidade 
num momento em que a rigidez na produção restringia expansões da 
base fiscal para gastos públicos. O único instrumento de resposta 
flexível estava na política monetária, na capacidade imprimir moeda em 
qualquer montante que parecesse necessário para manter a economia 
estável. E, assim começou a onda inflacionária que acabaria por 
afundar a expansão do Pós-Guerra (HARVEY, 2000, p. 137). 
 

 
A partir da recessão de 1973, aprofundada pelo choque do petróleo, desenvolveu-se 

um conjunto de processos que afetaram ainda mais o compromisso fordista. Tais 

processos ocasionaram, nas décadas de 1970 e 1980, “um conturbado período de 

reestruturação econômica e de reajustamento social e político” (ibid, p. 140). Nesse 

cenário, surgem novas experiências na esfera da organização industrial, nos 

âmbitos social e político que começam a tomar forma e a compor um regime 

inteiramente novo, associado a um sistema de regulamentação política e social bem 

distinto, denominado por Harvey de “acumulação flexível”. 5 

 

Segundo Harvey (2000), a acumulação flexível é marcada por um confronto direto 

com a rigidez do fordismo: 

 
 
[...] ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 
de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre 
regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no 
emprego chamado “setor terciário”, bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (tais como a 

                                            
5 Da mesma forma que o fordismo dependia de um sistema geral de regulamentação por parte 
do Estado, também este momento histórico, com suas especificidades no âmbito do modo de 
produção, possibilita à ideologia neoliberal lograr as possibilidades para se disseminar. Nessa 
nova crise (cíclica) do capitalismo, não apenas as bases produtivas sofreram reformas, 
utilizando-se o desenvolvimento científico e tecnológico, mas também as relações sociais, 
principalmente com o redirecionamento da intervenção do Estado em favor do mercado e 
buscando-se o convencimento da classe trabalhadora à sua lógica (MIRANDA, 2001).  O 
primeiro modelo de política neoliberal foi registrado no Chile, em 1973, sob a ditadura de 
Augusto Pinochet. Após a sua adoção nos primeiros países de capitalismo avançado: na 
Inglaterra (em 1979, no governo Margareth Thatcher), nos Estados Unidos (em 1980, no 
governo de Ronald Reagan) e na Alemanha (em 1982, no governo de Helmut Kohl), a doutrina 
neoliberal tornou-se hegemônica (ANDERSON, 1995). 
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“Terceira Itália”, Flandres, os vários vales e gargantas de silício, para não 
falar da vasta profusão de atividades dos países recém-industrializados) 
(HARVEY, 2000, p. 140). 

 

 Antunes (2007) aponta os anos 1980 como uma década de importante salto 

tecnológico no mundo, na qual a automação, a robótica e a microeletrônica 

invadiram o universo fabril inserindo-se nas relações de trabalho e de produção do 

capital. Complementando as afirmações de Harvey, o autor ressalta que: 

 
O fordismo e o taylorismo já não são únicos e mesclam-se com outros 
processos produtivos (neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo), 
decorrentes das experiências da "Terceira Itália", na Suécia (na região de 
Kalmar, do que resultou o chamado kalmarianismo"), do Vale do Silício nos 
EUA, em regiões da Alemanha, entre outras, sendo em alguns casos até 
substituídos, como a experiência japonesa a partir do toyotismo permite 
constatar (p. 23-24). 

 

Prosseguindo com o autor, Antunes (2007) nos chama a atenção para o fato do 

toyotismo6 se expandir pelo ocidente capitalista (mesclando-se ou substituindo o 

padrão fordista), tanto nos países avançados quanto naqueles que se encontram 

subordinados.  

 

Harvey entende que a transição ocorrida no interior do processo de acumulação de 

capital cria práticas mais flexíveis de emprego e de trabalho, a tal ponto do capital 

prescindir da maior parte da força de trabalho.  

 
 
Diante da forte volatibilidade do mercado, do aumento da competição e do 
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiram proveito do 
enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão-de-obra 
excedente (desempregados ou subempregados) para impor regimes e 
contratos de trabalho mais flexíveis. É difícil esboçar um quadro geral claro, 
visto que o propósito dessa flexibilidade é satisfazer as necessidades com 
freqüência muito específicas de cada empresa. Mesmo para os empregados 
regulares, sistema como “nove dias corridos” ou jornadas de trabalho que 
têm em média quarenta horas semanais ao longo do ano, mas obrigam o 
empregado a trabalhar bem mais em períodos de pico de demanda, 
compensando com menos horas em períodos de redução da demanda, vêm 
se tornando muito mais comuns. Mais importante do que isso é a aparente 

                                            
6 Em sua obra “Pensar pelo Avesso”, Benjamin Coriat (1994) apresenta um estudo sobe o 
toyotismo, experiência japonesa de organização da produção, que consiste numa série de 
inovações técnicas e organizacionais. Desenvolvido no Japão, após a Segunda Guerra 
Mundial, o modelo japonês de organização da produção ficou conhecido como toyotismo, por 
ter sido desenvolvido dentro da fábrica automobilística Toyota. Essa nova forma de 
organização do trabalho teve como seu precursor o engenheiro Taiichi Ohno, que ao aprimorar 
as técnicas de produção, buscou no just-in-time e no método de produção pela demanda 
reduzir os custos com estoques e superar o baixo nível de competitividade das mercadorias 
japonesas.  
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redução do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em 
tempo parcial, temporário ou subcontratado (HARVEY, 2002, p.143). 
 

 

Da mesma forma, Antunes (2007) aponta que os novos paradigmas da organização 

introduzem um conjunto de incrementos tecnológicos e organizacionais que atingem 

de modo desagregador as condições de trabalho, de vida e de organização política 

da classe trabalhadora.  

 

Com a mudança, nas últimas décadas, do regime de acumulação do capital, são 

alteradas as formas de organização do trabalho e, conseqüentemente, passa-se 

a exigir um novo perfil de trabalhador. No dizer de Kuenzer (2008, p.47) passa-

se a exigir “um trabalhador de novo tipo, para todos os setores da economia, 

com capacidades intelectuais que lhe permita adaptar-se à produção flexível”. 

 

1.2 FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOB A ÓTICA DAS 

COMPETÊNCIAS   

 

Neste tópico, discutiremos a adoção das competências no mundo do trabalho e 

seus efeitos nos processos de formação e de certificação profissional. 

 

1.2.1 Competências: noções e relações com o campo do trabalho 

 

A partir dos anos de 1970, o sistema de qualificação profissional passa a ser 

contestado sob o argumento de que não comporta, em suas formas 

hierarquizadas e rígidas, a flexibilidade necessária requerida pelas 

organizações flexíveis. É nesse contexto que emerge a noção de competências, 

no plano da gestão de recursos humanos, atendendo aos requisitos da 

flexibilidade e da adaptabilidade que regem essas organizações.  

De acordo com Hirata (1994, p. 132), a competência é  

[...] uma noção bastante imprecisa se comparada, ao conceito de 
qualificação, um conceito chave da sociologia do trabalho francesa desde os 
seus primórdios (cf. P. Naville, 1956); noção marcada política e 
ideologicamente por sua origem e da qual está totalmente ausente a idéia de 
relação social, que define o conceito de qualificação para alguns autores             
( KERGOAT, 1982, 1984; M. FREYSSENET, 1977, 1992).  
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Para Ferretti (1997, p. 258), “a noção de competência representa a atualização do 

conceito de qualificação, segundo as perspectivas do capital, tendo em vista 

adequá-lo às novas formas pelas quais este se organiza para obter maior e mais 

rápida valorização”.  

Na visão de Ramos (2001), a noção de competência não substitui ou supera o 

conceito de qualificação, mas sim o nega e o afirma, simultaneamente, pelo fato de 

negar algumas de suas dimensões e afirmar outras. Para a autora, esta seria a 

razão para se discordar também da tese de ser a competência uma atualização do 

conceito de qualificação, uma vez que, se assim o fosse, não se justificaria a 

emergência do novo signo. Por outro lado, porque o conceito de qualificação já viria 

sendo atualizado em conformidade com as mudanças nos processos produtivos, 

este conceito, como relação social, seria ainda atual. A autora também não 

reconhece a competência como uma metamorfose do primeiro conceito, defendendo 

que, se assim também o fosse, teríamos a competência como um novo signo, mas 

não com outro significado.   

Em suma, Ramos (2001) afirma que:  

[...] a noção de competência não somente se apresenta como um novo signo, 
como também possui significados diferentes ao do conceito de qualificação. 
Portanto, tanto na perspectiva teórico-filosófica quanto sócio-empírica, a 
forma como explicitamos o fenômeno, ajudados pelas palavras, é definindo-o 
como um deslocamento conceitual da qualificação à competência (RAMOS, 
2001, p. 41).  

Prosseguindo em sua abordagem, a autora acima citada, classifica o referido 

deslocamento como convergente e divergente.  No deslocamento convergente, a 

autora identifica o fortalecimento da dimensão experimental da qualificação. Afirma 

que, nesse processo, a aproximação entre os conceitos de qualificação e 

competências torna-se possível por ambos se reportarem às qualidades da pessoa e 

ao conteúdo de trabalho. Porém, adverte que essas qualidades e os conteúdos do 

trabalho, são modificados: o indivíduo sai de uma lógica na qual lhe é exigido “ter” 

(ter uma qualificação, ter conhecimentos) para se enquadrar numa lógica de “ser” 

(ser competente, ser qualificado).  

No deslocamento divergente, Ramos (2001) identifica a existência de um 

enfraquecimento das dimensões conceitual e social da qualificação pela 
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competência. Para a autora, a dimensão conceitual, que diz respeito à formação 

teórica e aos diplomas (que validam essa formação), é colocada em questão no 

modelo das competências, ou seja, “a relação formação-emprego é tensionada pela 

distância entre objetivos econômicos e recursos promovidos pela experiência 

educativa” (RAMOS, 2001, p.62). O enfraquecimento da dimensão social da 

qualificação ocorre, segundo Ramos, pois “(...) a competência é apresentada como 

um bem privado que se deve permutar no mercado ativo e bem informado. Assim, 

os modos de negociação, paritárias, nacionais e classistas, sobre os quais 

repousava a qualificação, perdem a importância” (ibidem, p. 63).  

Corroborando a posição de Ramos, a respeito do deslocamento da qualificação à 

competência, Deluiz (2001, p. 5) afirma que:  

[...] no estágio atual do capitalismo flexível observa-se um progressivo 
deslocamento do conceito-chave da sociologia do trabalho – a qualificação 
profissional –, para a noção de competências profissionais. O tradicional 
conceito de qualificação estava relacionado aos componentes organizados e 
explícitos da qualificação do trabalhador: educação escolar, formação técnica 
e experiência profissional. Relacionava-se, no plano educacional, à 
escolarização formal e aos seus diplomas correspondentes e, no mundo do 
trabalho, à grade de salários, aos cargos e à hierarquia das profissões, sendo 
expressão histórica das relações sociais diversas e contraditórias 
estabelecidas no processo produtivo (...). No modelo de competências 
importa não só a posse dos saberes disciplinares escolares ou técnico-
profissionais, mas a capacidade de mobilizá-los para resolver problemas e 
enfrentar os imprevistos na situação de trabalho. Os componentes não 
organizados da formação, como as qualificações tácitas ou sociais e a 
subjetividade do trabalhador, assumem extrema relevância. O modelo das 
competências remete, assim, às características individuais dos 
trabalhadores. O modelo das qualificações ancorado na negociação coletiva 
cedeu lugar à gestão individualizada das relações de trabalho. A relação de 
coletivos (a empresa) com indivíduos tende a enfraquecer as ações coletivas 
no campo do trabalho e a despolitizar a ação política sindical.   

O modelo das competências no mundo do trabalho está fundamentado nas 

seguintes noções: flexibilidade, transferibilidade, polivalência e empregabilidade. Na 

ótica do capital, a gestão por competência consiste em dispor de trabalhadores 

flexíveis para que possam responder às novas demandas do processo produtivo:  

[...] enfrentar imprevistos (incidentes/eventos) passíveis de serem 
transferidos de uma função a outras dentro da empresa requerendo-se, para 
tanto, a polivalência e a constante atualização de suas competências, o que 
lhes dá a medida correta de sua ‘empregabilidade’ (DELUIZ, 2001, p.14).  

Seguindo ainda com Deluiz (2001), a autora defende que o modelo de 

competências, no mundo do trabalho traz consigo uma lógica contraditória. Por 
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um lado sua adoção é positiva, pois há uma valorização do trabalho que passa 

a assumir  

[...] um caráter mais intelectualizado, menos prescritivo, exigindo a 
mobilização de competências que envolvem domínios cognitivos mais 
complexos [...], além da dimensão técnica, demandando novas exigências de 
qualificação do trabalhador e a elevação dos níveis de escolaridade. 
Ressalta-se, também, (...) a valorização dos saberes em ação, (...) 
independente dos títulos ou diplomas; uma maior polivalência do trabalhador, 
que lhe permite lidar com diferentes processos e equipamentos, assumir 
diferentes funções e tornar-se multiqualificado; a possibilidade de construir 
competências coletivas a partir do trabalho em equipe, maior comunicação, 
participação e autonomia para o planejamento, execução e controle dos 
processos produtivos (DELUIZ, 2001, p.15).  

Deluiz (2001) adverte, entretanto, que as possibilidades de construção de 

competências do trabalhador, aumento de suas qualificações, conquista de uma 

maior autonomia no local de trabalho, não estão garantidas nos modelos de gestão 

por competências. Estas, por sua vez estarão condicionadas às relações de força e 

poder, que são estabelecidas entre o capital e o trabalho.  

Como aspectos negativos do modelo das competências, Deluiz (2001, p. 15) 

aponta: 

[...] a intensificação do trabalho e a desprofissionalização, que são 
conseqüências de uma polivalência estreita e espúria, decorrente do 
reagrupamento das tarefas pela supressão de postos de trabalho, (...). A 
intensificação da exploração do trabalho se traduz no fato de os 
trabalhadores operarem simultaneamente várias máquinas, ou 
desempenharem várias tarefas, (...), ampliando a jornada de trabalho que 
passa a depender muito menos de contratos previamente acordados entre 
capital e trabalho, e muito mais das necessidades da produtividade 
capitalista. A desprofissionalização ocorre sempre que o trabalhador deixa 
de atuar dentro da esfera de saberes, atividades e responsabilidades e 
referenciais próprios de sua profissão e que são negociados em acordos 
coletivos e corporativos e passa a desempenhar papéis e funções próprios 
de outras áreas e ocupações, com conseqüências para a sua (des) 
qualificação profissional.  

 
Diante do exposto, podemos inferir que o modelo das competências, além de 

emergir como uma resposta para as transformações técnicas do mundo do 

trabalho traz alterações profundas nas formas de regulação das relações de 

trabalho.  
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1.2.2 A formação por competências diante das “novas exigências 

profissionais”  

 

Na década de 1980, as competências passaram a se constituir como referência 

na formalização dos programas de formação profissional na Inglaterra, 

influenciando posteriormente as reformas do sistema oficial de ensino. Também 

na França, a formação por competências atinge o campo da formação 

profissional estendendo-se, nos anos de 1990, para o ensino em geral. Esse 

movimento de reforma7 também foi ocorreu em outros países da Europa, tais 

como Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Dinamarca (CAMPOS, 1999). 

 

Campos (2002) relata que ao fazer uma análise das reformas educacionais de 

vários países, Stroobants (1998) afirma que apesar das particularidades 

nacionais, podem ser observadas nessas reformas as seguintes convergências: 

a) redefinição das orientações escolares, não pelos saberes disciplinares, mas 

por objetivos gerais visando competências adaptáveis, transversais e 

transferíveis; b) adoção de critérios de avaliação precisos; c) insistência sobre 

uma aprendizagem ativa e autônoma com auto-avaliação e avaliação formativa.  

Referindo-se ainda à análise de Stroobants (1998), Campos (2002) acrescenta 

que essa autora alerta para o fato de que se os resultados esperados do ensino 

são precisos (formalizados comumente em termos de referenciais ou objetivos 

de formação), os meios para atingi-los são incertos: “sendo operacionais 

somente os critérios de performance, a formação corre o risco de se reduzir a 

uma animação metodológica, vazia de todo conteúdo” (STROOBANTS apud 

CAMPOS, 1999, p. 131). 

 

Ramos (2006) chama atenção sobre o quanto se tem subestimado a dificuldade 

que apresenta o desenvolvimento curricular de um ensino baseado em 

competências. Ainda acrescenta que, em razão desse fato, muitas vezes as 

competências são apresentadas como se fossem as normas de competências 

em si mesmas ou o próprio currículo.  

                                            
7 Esse movimento de reformas educacionais está diretamente relacionado às reformas de 
Estado empreendidas nos países que adotaram princípios do neoliberalismo. Trataremos do 
processo de reforma do Estado e, consequentemente, da educação, no Brasil, na década de 
1990, no próximo capítulo. 
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A organização do currículo profissional por competências vem sendo permeada 

por várias matrizes teórico-conceituais. Na análise feita por Deluiz (2001), essas 

matrizes são enquadradas em quatro tipologias: a condutivista, a funcionalista, 

a construtivista e a crítico-emancipatória.  Apresentaremos, apenas, as três 

primeiras matrizes, pelo fato de a quarta tipologia ainda estar em processo de 

construção. 

 

A matriz condutivista baseia-se na psicologia (behaviorista) de Skinner e na 

pedagogia dos objetivos de Bloom e outros autores. Parte das pessoas que 

fazem bem o seu trabalho conforme os resultados esperados. O desempenho 

efetivo é tomado como elemento central na competência e é definido como a 

forma de alcançar resultados, com ações específicas, em um contexto dado. 

 

A matriz funcionalista está fundamentada no pensamento funcionalista da 

sociologia. Tem como principal característica, a descrição de produtos, não de 

processos; o foco da competência é o resultado esperado. 

 

A matriz construtivista é originada da França e um de seus principais 

representantes é Bertrand Schwartz. Tem como referência básica a coletividade 

e busca a construção das competências não só a partir da função do setor, ou 

da empresa que está vinculada ao mercado, mas considera as percepções e 

contribuições dos indivíduos diante seus objetivos e potencialidades, no que 

tange à sua formação.  

 

Apesar de reconhecer aspectos positivos na matriz construtivista, Deluiz (2001, 

p. 13) adverte que: 

 

[...] para os construtivistas, a construção do conhecimento é considerada 
como um processo individual, subjetivo, de desenvolvimento de 
estruturas cognitivas, em uma perspectiva naturalista da aprendizagem, 
sem enfatizar o papel do contexto social para além da esfera do trabalho 
na aprendizagem dos sujeitos. A concepção de autonomia fica, desta 
forma, limitada à sua dimensão individual, focada no mundo do trabalho. 
Apresenta, assim, uma concepção mais ampliada de formação, mas 
minimiza a sua dimensão sócio-política.  
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Diante do exposto, cabe salientar que os processos de formação por 

competências não são neutros, eles estão ancorados em uma base teórico-

conceitual e metodológica que expressam os interesses daqueles que os 

propõem. 

 

Por fim, consideramos que a formação por competências tem buscado, em 

última instância, a adaptação dos indivíduos a contextos de sociedade cada vez 

mais excludentes.    

 

1.2.3 A certificação de competências: entre a lógica da valorização e da 

exclusão 

 

A reivindicação do reconhecimento dos saberes construídos em diferentes espaços 

que não somente a escola tem sua origem no movimento operário francês, no início 

dos anos 1970. Essa reivindicação objetivava garantir certa mobilidade na grade de 

classificação das empresas (Fidalgo, 2004). 

 

Segundo Berger,  

 

[...] o reconhecimento das aquisições é vivido e analisado como um 
princípio de justiça social e objeto de reivindicação social. É normal 
que os indivíduos que não puderam se beneficiar, ao curso de sua 
formação inicial, dos modos formais de reconhecimento – certificação e 
diplomas – possam ver reconhecidas suas competências atuais, 
originadas em sua experiência profissional ou dos processos de 
formação permanente (BERGER, 1987 apud CAMPOS, 2002, p. 126). 
 

Com o advento da reestruturação produtiva e da globalização da economia, ao 

imprimirem novas formas de organização do trabalho, as empresas passaram a 

revalorizar os antigos debates sobre o reconhecimento dos saberes dos 

trabalhadores. De um lado, existe a preocupação dos empresários com uma 

gestão mais rigorosa dos recursos humanos, com vistas à rentabilidade e, de 

outro, as reivindicações dos sindicatos que colocam a necessidade de um 

reconhecimento mais eqüitativo dos saberes dos trabalhadores na sociedade. É 

nesse contexto que a certificação de competências adquire destaque. 

O processo de certificação de competências contempla em si duas dimensões 

importantes: a normalização das competências – estabelecimento de normas ou 



28 
 

de referenciais, base para validação das competências – e a avaliação – 

processo a partir do qual se verifica se o indivíduo possui as competências 

determinadas na normalização.  

 

Segundo Ramos (2006), a certificação de competências é um aperfeiçoamento 

da certificação ocupacional que surge como um projeto do CINTERFOR, 

seguido de diversas iniciativas adotadas em vários países, como conseqüência 

do deslocamento do conceito de qualificação para a noção de competências. A 

autora acrescenta que a idéia central, em qualquer caso, é distanciar a 

certificação da concepção acadêmica de credencial obtida ao concluir estudos 

com êxito, demonstrados por meio de provas e aproximá-los da descrição de 

capacidades profissionais reais do trabalhador, independente da forma como as 

tenha adquirido. Assim, a certificação de competências profissionais pode ser 

realizada pela instituição em que se tenha cursado programas de formação 

profissional ou por um organismo criado especialmente para certificar essas 

competências. 

 

A certificação pode realizar-se também no âmbito de sistemas nacionais de 

certificação de competências. Dentre os países que implantaram esses 

sistemas, podemos citar: Inglaterra (uma das referências mais citadas com 

relação ao tema da certificação), Austrália, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, 

França e México (que possui o sistema mais estruturado da América Latina).  

 

Estimulados pela Organização Internacional do Trabalho, o Brasil e outros 

países da América Latina e Central têm mobilizado esforços para implementar 

os referidos sistemas.  

 

No Brasil, em 1996, o Ministério do Trabalho e do Emprego constituiu a 

Comissão Nacional de Classificação com a responsabilidade de conduzir o 

projeto de certificação e de modernização da Classificação Brasileira das 

Ocupações (CBO). Esse projeto teve como objetivos:  

 

a) pesquisar as competências demandadas mediante a aplicação de 
procedimentos institucionalizados de descrição, validação e 
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normalização dos perfis, papéis, funções e responsabilidades 
profissionais;  
 
b) construir normas de competências e;  
 
c) elaborar uma nova “Classificação Brasileira de Ocupações”, 
documento que tem por objetivo normalizar o reconhecimento, a 
identificação, a nominação e a codificação das competências, dos 
certificados e dos diplomas com relação às profissões e ocupações e, 
na seqüência, guiar as políticas educacionais e de formação 
profissional (MACHADO, 2002, p.101).  

 

Em 2003, foram efetivadas diversas articulações governamentais com o 

propósito de definir estratégias para estruturação de uma institucionalidade 

sistêmica para certificação profissional. Essas articulações culminaram na 

criação do Grupo de Trabalho Interministerial, constituído pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, 

Instituto de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, Ministério da 

Saúde, Ministério do Turismo e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP), visando instituir um marco regulatório 

integrado para a certificação profissional brasileira (BRASIL, 2005). 

 

Dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Interministerial, no período de 2003 a 

2004, foi instituída a Comissão Interministerial de Certificação Profissional (por 

meio da Portaria Interministerial nº 24, de 20/12/2004) com caráter 

governamental e permanente com a finalidade de subsidiar a elaboração e 

implantação de políticas públicas de Certificação Profissional (BRASIL, 2005).  

 

Além de ser adotada no processo de seleção e recrutamento, a certificação de 

competências é utilizada também periodicamente, como uma forma de aferir o 

nível de atualização do trabalhador, sendo considerada por muitas empresas 

como um processo de formação continuada. Em outras palavras, o trabalhador 

tem que provar, constantemente, se continua apto ou não a desenvolver com 

“competência“ as suas funções. Assim, o certificado adquirido pelo trabalhador 

num processo de certificação tem caráter temporal. Acrescente-se que em 

alguns casos, essa “recertificação” é utilizada como mecanismo de progressão 

na carreira, aliada, muitas vezes, à avaliação de desempenho em serviço.  

É mister salientar que o processo de certificação de competências está 

envolvido num processo de contradições: ao mesmo tempo em que pode-se 
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considerar justo  o reconhecimento dos saberes adquiridos, no contexto do 

trabalho ou das formações profissionais; por outro lado, a determinação do que 

deve ser reconhecido, valorizado em termos de carreira e salários cabe na 

maioria dos casos, de forma unilateral, às empresas.  

Assim como os profissionais do campo empresarial, os profissionais de educação 

também vêm sendo submetidos a processos de formação e certificação de 

competências. Tais processos foram implantados em diversos países num contexto 

de redução do papel do Estado no financiamento da educação pública. 

(Morduchowicz 2002). A tentativa do Governo Brasileiro de implantar um sistema de 

certificação de competências de profissionais da educação básica será tratada no 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO II - AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NO BOJO DA REFORMA ADMINISTRATIVA GERENCIAL 

DO ESTADO BRASILEIRO 

 

Um elemento que merece destaque no contexto da reorganização e 

racionalização da Educação, por parte do Estado, e como incentivo às reformas 

nessa área, é a avaliação. Esta por sua vez, se constitui em um instrumento 

fundamental das Reformas de Estado no mundo todo, sobretudo com o avanço 

do neoliberalismo. 

 

Analisando esse movimento de reformas, Afonso (1998) destaca a expressão 

"Estado Avaliador", que começa a ser utilizada a partir da década de 80, 

sobretudo, por governos neoliberais de países centrais. Diz o autor que: 

 

[...] para diferentes países, esta expressão quer significar, em sentido 
amplo, que o Estado adotou um ethos competitivo, decalcado no que 
seria designado por neodarwinismo passando a admitir a lógica do 
mercado com a importação para o domínio público de modelos de 
gestão privada cuja ênfase é posta nos resultados ou produtos dos 
sistemas educativos (AFONSO, 1998, p. 49). 
 

Apoiado em Walford (1990), Afonso (1998) ressalta que a ideologia da 

privatização, ao enaltecer o capitalismo de livre-mercado, conduziu a alterações 

e mudanças fundamentais no papel do Estado, tanto em nível local como em 

nível nacional. Neste sentido, por exemplo, diminuir as despesas públicas exigiu 

não só a adoção de uma cultura gestionária (ou gerencialista) no setor público, 

como também induziu a criação de mecanismos de controle e responsabilização 

mais sofisticados. A avaliação aparece assim como um pré-requisito para que 

seja possível a implementação desses mecanismos.   

 

Conforme já dito na parte introdutória deste trabalho, a avaliação tem ocupado 

lugar central nas políticas educacionais no Brasil, constituindo-se em um dos 

elementos básicos de sua concretização. Este capítulo tem por objetivo discutir 

sobre a lógica que vem norteando as propostas de avaliação de profissionais no 

âmbito da educação básica. Para isso, é necessário, mesmo que sucintamente, 
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fazer uma referência ao contexto em que se deu o processo de reformas da 

educação ocorrido no país na década de 1990. 

 

Na primeira seção, discorremos sobre a introdução do neoliberalismo no Brasil, 

principalmente no processo de reforma do Estado. Na segunda seção, tratamos 

do processo de influência de organismos internacionais nas políticas 

educacionais, fazendo uma exposição dos principais eventos realizados e 

documentos produzidos por eles nos anos de 1990. Na terceira seção 

discutimos sobre a proposta do Governo Federal de certificação de profissionais 

da educação básica. 

 

2.1 NEOLIBERALISMO E REFORMA DO ESTADO NO BRASIL 

 

Após adquirir hegemonia na década de 1980, a doutrina neoliberal inspirou a 

reforma conservadora dos anos de 1990, correspondendo a uma necessidade 

objetiva das elites financeiras internacionais que se sentiam ameaçadas pelo 

dirigismo econômico, imposto por governos nos quais o movimento operário 

tinha tanta influência quanto o “grande capital” (SINGER, 1998, p.15). 

 

Os países da América Latina, em sua maioria pressionados pela restauração 

liberal conservadora liderada por Margareth Thatcher, Ronald Reagan e Helmut 

Kohl e pela profundidade estrutural da crise da dívida externa, foram 

pressionados a implantar programas de ajustes estruturais e reformas 

institucionais que promoveram mudanças nas políticas de desenvolvimento 

devido a duas tendências convergentes: por um lado, os capitais financeiros 

tornaram-se independentes tanto das estruturas produtivas como das 

regulações político-nacionais e circulavam livres e instantaneamente pelo 

mundo conforme sua melhor conveniência. Por outro lado, esses países, 

portadores de um déficit fiscal crônico e poupança interna insuficiente, 

tornavam-se cada vez mais dependentes dos mercados financeiros privados 

para financiar o seu crescimento econômico. As pressões para a abertura das 

economias nacionais, o insuficiente uso da tecnologia no processo industrial, os 

empréstimos estrangeiros e a dependência de financiamentos externos foram 
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elementos estratégicos para a determinação da política de desenvolvimento 

adotada por esses países (LEHER, 1996, p.33). 

 

De acordo com Moraes (2001), com os programas neoliberais de ajustes 

econômicos impostos a países latino-americanos, na década de 1980, o Banco 

Mundial e o FMI passaram a realizar um processo efetivo de vigilância e de 

gerenciamento das economias desses países. 

 

Em 1989, o Institute for Internacional Economics, promoveu em Washington um 

encontro intitulado “Latim American Ajustment: How much hás happened?”, que 

tinha como objetivo avaliar as reformas econômicas empreendidas pelos países 

da América Latina. Desse encontro, fizeram parte funcionários do governo 

norte-americano e de organismos financeiros ali sediados, como o FMI, o Banco 

Mundial, o BID e economistas latino-americanos. O conjunto de conclusões do 

referido evento foi denominado por J. Williamson8 de “Consenso de Washington” 

(SILVA, 2002). 

 

Para a América Latina, de um modo geral, o Institute for Internacional 

apresentou dez medidas políticas que deveriam ser adotadas, a saber: a) 

disciplina fiscal, através da qual o Estado deve limitar seus gastos à 

arrecadação, eliminando o déficit público; b) reordenamento nas prioridades dos 

gastos públicos; c) reforma tributária que amplie a base sobre a qual incide a 

carga tributária, com maior peso nos impostos indiretos e menor 

progressividade nos impostos diretos; d) liberalização financeira, com o fim de 

restrições que impeçam instituições financeiras internacionais de atuar em 

igualdade com as nacionais e o afastamento do Estado do setor; e) taxa de 

câmbio competitiva; f) liberalização do comércio exterior, com redução de 

alíquotas de importação e estímulos á exportação, visando a impulsionar a 

globalização da economia; g) eliminação de restrições ao capital externo, 

permitindo investimento direto estrangeiro; h) privatização, com a venda de 

empresas estatais; i) desregulação, com redução da legislação de controle do 

                                            
8 Diretor do Institute for Internacional Economics na época. 
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processo econômico e das relações trabalhistas; j) proteção aos direitos 

autorais9.  

 

No Brasil, a era neoliberal tem início, mais precisamente, no governo de 

Fernando Collor de Mello (1990 - 1992)10. Durante a presidência de Collor 

constatou-se a explícita abertura da economia, a introdução de políticas 

voltadas para a privatização de empresas estatais, flexibilização dos contratos 

de trabalho e redução dos gastos públicos. Contudo, foi no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1994 - 2002), que o neoliberalismo se firmou com 

mais intensidade e continuou a se expandir nos Governos de Luis Inácio Lula da 

Silva (2003 - até o momento atual).  

 

No Governo de Fernando Henrique Cardoso foi proposta a reforma do Estado, 

promovendo-se a redefinição do seu papel que deixou de ser o de se responsabilizar 

diretamente pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens 

e serviços, para o de promover e regular esse desenvolvimento. 

 

A retórica justificadora do MARE para essa reforma, espelhada nos discursos dos 

organismos financeiros internacionais, era a de que o Estado era o principal 

responsável pela crise econômica e social em nível local e principal responsável 

pela crise econômica e social em nível local e internacional, sendo necessário 

reformá-lo para ajustá-lo às novas exigências do mundo globalizado. 

 

A reforma do Estado foi subdividida em três modalidades: a tributária, a da 

previdência e a administrativa. Esta última foi liderada pelo então Ministro da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), Luis Carlos Bresser Pereira, que 

apresentou o PDRAE - Plano Diretor Reforma do Aparelho da do Estado, em 1995, 

traçando as diretrizes que conduziriam essa reforma. 

  

                                            
9 Ver Portella Filho, 1994; Gentili, 1998. 
10 Fernando Collor de Mello renunciou ao cargo de Presidente da República, antes do 
cumprimento do seu mandato, quando estava prestes a ser submetido a processo de 
impeachment, sendo acusado de corrupção. 
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No PDRAE, o governo deixa claro que "reformar o Estado significa transferir para o 

setor privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado" (BRASIL, 

1995, p. 12), justificando assim, a generalização dos processos de privatização de 

empresas estatais ocorrida no país.  Também propõe a descentralização vertical das 

funções executivas, no campo da prestação de serviços sociais e de infra-estrutura, 

do nível federal para os níveis estadual e municipal. 

 

Ainda na esfera do processo de descentralização dos serviços sociais, o governo 

convoca a sociedade e a iniciativa privada para o estabelecimento de parcerias na 

prestação desses serviços e apresenta um programa de "publicização", que consiste 

em transformar entidades do Estado que prestam serviços como educação, saúde, 

cultura e pesquisa científica, em "organizações sociais". Essas novas entidades 

administrativas de serviços públicos assumiriam um caráter “público não-estatal”, ou 

seja, de direito privado, sem fins lucrativos, “que tenham autorização específica do 

poder legislativo para celebrar contrato de gestão com o poder executivo e assim ter 

direito a dotação orçamentária" (BRASIL, 1995, p.47). 

  

A reforma do Aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos 

valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo 

desenvolvimento de uma administração gerencial das organizações. O governo 

explica no PDRAE que a administração gerencial seria uma superação positiva da 

administração burocrática, guardando elementos que foram decisivos para o setor 

público, tais como: critérios para admissão; sistema universal de remuneração; 

planos de carreiras; avaliação de desempenho e treinamento sistemático.  

Acrescenta também que a diferença entre a forma burocrática e a gerencial estaria 

no controle. Enquanto na forma burocrática ele é exercido nos "meios", na forma 

gerencial ele visa aos "resultados" (BRASIL, 1995). 

 

Nesse contexto, podemos inferir que, ao mesmo tempo em que o governo se 

desresponsabiliza pela prestação dos serviços sociais, centraliza o controle desses 

serviços por meio da avaliação. 
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2.2 A INFLUÊNCIA DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA EDUCAÇÃO 

NOS ANOS DE 1990  

 

Na década de 1990 o cenário educacional brasileiro foi marcado pelas reformas 

educacionais realizadas sob a égide do pensamento neoliberal. O 

financiamento, a gestão, os currículos, a avaliação foram revistos pelo Estado, 

de modo a se adequarem às exigências de organismos internacionais como 

Banco Mundial, CEPAL, UNESCO. 

 

Esses organismos internacionais, ao indicarem em suas análises a existência 

de um “descompasso” entre a educação oferecida pelos sistemas educacionais 

e as necessidades do mercado de trabalho, começaram a justificar que as 

causas da crise da educação estão unicamente relacionadas a problemas como 

gestão, formação de professores, currículos inadequados, falta de insumos. 

Assim, propõem medidas técnicas para resolução da crise, ocultando as causas 

de caráter social e político que a envolve.  

 

Essa situação é comentada por Gentili (2001, p.18), quando afirma claramente 

que: 

 

[...] outras das operações centrais do pensamento neoliberal 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 desesperadora 
enfrentada cotidianamente em nossas escolas por professoras/es e 
estudantes é vista como resultado de uma má gestão e desperdício de 
recursos por parte dos poderes públicos, como falta de produtividade e 
esforço por parte dos professores/as e administradores/as 
educacionais, como conseqüência de métodos “atrasados” e 
ineficientes de ensino e de currículos inadequados e anacrônicos. 
Dado tal diagnóstico é natural que se prescrevam soluções que lhe 
correspondam. Tudo se reduz, nessa solução, a uma questão de 
melhor gestão e administração e de reforma de métodos de ensino e 
conteúdos curriculares inadequados. Para problemas técnicos, 
soluções técnicas, ou melhor, soluções políticas traduzidas como 
técnicas (tal como a privatização, por exemplo). 
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Diante do exposto, observamos que princípios como eficácia e eficiência 

passaram a ser considerados como elementos centrais da “política de 

resultados” na educação, impulsionada pelos organismos internacionais e 

adotada pelos governos nacionais. A seguir, apresentaremos os principais 

eventos e produções documentais que marcaram a influência desses 

organismos na educação no Brasil, na década de 1990. 

 

O primeiro desses eventos realizou-se em 1990, em Jontiem, na Tailândia, a 

Conferência Mundial de Educação para Todos. Esta conferência foi financiada 

pelos seguintes organismos: UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância), PNDU (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) Banco 

Mundial e contou com a participação de diversos representantes de governo, 

ONGS, associações profissionais e personalidades destacadas no plano 

educacional em todo o mundo.  

 

A referida conferência teve como propósito estimular os países em 

desenvolvimento, com problemas na área educacional, a buscarem soluções 

conjuntas para a crise. E, durante a sua realização, 155 países firmaram a 

“Declaração de Jontiem”11, assumindo o compromisso de assegurar uma 

educação básica de qualidade a crianças, jovens e adultos. Shiroma et all (2002, 

p. 57) ressaltam que: 

 
[...] esse evento foi o marco a partir do qual os nove países com maior 
taxa de analfabetismo do mundo (Blangadesh, Brasil, China, Egito, 
Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), conhecidos como “E 9”, 
foram levados a desencadear ações para a consolidação dos 
princípios acordados na Declaração de Jontiem. Seus governantes 
comprometeram-se a impulsionar políticas educativas articuladas a 
partir do Fórum Consultivo Internacional para a “Educação para 
Todos” (Education for All EFA), coordenado pela UNESCO que, ao 
longo da década de 1990, realizou reuniões regionais e globais de 
natureza avaliativa.  
 

                                            
11 Em 1993, diante do acordo firmado pelo país, na Conferência de Educação para Todos, o 
governo brasileiro lança o Plano Decenal de Educação para Todos. “Com esse plano o Brasil 
traçava as metas locais a partir do acordo firmado em Jontiem e acenava aos organismos 
multilaterais que o projeto educacional por eles prescrito seria aqui implantado” (SHIROMA et 
all, 2002, p. 56).  
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Segundo Frigotto (1996), a valorização da educação básica pelos “grandes 

mentores” – os organismos internacionais – visa a uma educação básica capaz 

de formar trabalhadores com capacidade de abstração, polivalentes, flexíveis e 

criativos subordinados à lógica do mercado. 

 
 

Além da realização do evento citado anteriormente, também em 1990, foi 

publicado o documento “Transformación Productiva com Equidad” pela CEPAL. 

Segundo Aguiar (1996), as orientações contidas neste documento para a 

América Latina supõem a redefinição do papel do Estado e propõem reformas 

do sistema educacional, como estratégia principal para formar cidadãos 

produtivos e, certamente, para melhorar as estatísticas educacionais. Ainda no 

documento em questão, Shiroma et all (2002) acrescentam que foi 

recomendado aos países da região que investissem em reformas dos sistemas 

educativos para que pudessem promover a aquisição por parte dos indivíduos 

de conhecimentos e habilidades específicos requeridos pelo sistema produtivo e 

que deveriam ser construído s na educação básica, quais sejam: 

 
[...] versatilidade, capacidade de inovação, comunicação, motivação, 
destrezas básicas, flexibilidade para adaptar-se a novas tarefas e 
habilidades como cálculo, ordenamento de prioridades e clareza na 
exposição que deveriam ser construídas na educação básica (2002, p. 
53). 

 

Em 1992, a CEPAL volta a publicar outro documento, agora intitulado: 

Educación y Conocimiento: eje de la transformación productiva com equidad, 

juntamente com a UNESCO. Segundo Shiroma et all (2002, p. 53), estavam 

esboçadas nesse documento, 

 
[...] as diretrizes para a ação no âmbito das políticas e instituições que 
pudessem favorecer as vinculações sistêmicas entre educação, 
conhecimento e desenvolvimento nos países da América Latina e 
Caribe. Pretendia criar, no decênio, certas condições educacionais, de 
capacitação e de incorporação do progresso científico e tecnológico 
que tornassem possível a transformação das estruturas produtivas da 
região em um marco de progressiva eqüidade social. (...) Em síntese, a 
estratégia da CEPAL se articulava em torno de objetivos (cidadania e 
competitividade), critérios inspiradores de políticas (eqüidade e 
eficiência) e diretrizes de reforma institucional (integração nacional e 
descentralização). 
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Entre os anos de 1993 e 1996, a Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI, convocada pela UNESCO, composta de especialistas e coordenada 

pelo francês Jacques Delors, produziu o Relatório Delors, no qual se fez um 

diagnóstico do "contexto planetário de interdependência e globalização".  

 

Frigotto e Ciavatta (2003), ao analisarem esse Relatório ressaltam que nele é 

destacada a predominância do desemprego e da exclusão social, mesmo em 

países ricos. Em seguida, chamaram a atenção para as recomendações feitas 

neste documento de: conciliação, consenso, cooperação, solidariedade para 

enfrentar as tensões da mundialização, a perda das referências e de raízes, as 

demandas de conhecimento científico-tecnológicas, principalmente das 

tecnologias de informação. 

 

Os autores mencionados ressaltam que a educação é considerada no Relatório 

Delors, como um instrumento fundamental para desenvolver nos indivíduos a 

capacidade de responder aos desafios citados. Acrescentam também, que neste 

documento é proposta a implementação da educação continuada e da 

certificação dos conhecimentos adquiridos. 

 

Em 1995, como co-patrocinador da Conferência de Jomtien, o Banco Mundial 

com base nas conclusões desse evento, elaborou as diretrizes políticas para as 

décadas subseqüentes a 1990 e publicou o documento Prioridades y 

Estratégias para la Educación.  

 

Ao analisarem também esse documento, Frigotto e Ciavatta (2003) advertem 

que nele são reiterados os objetivos de eliminar o analfabetismo, aumentar a 

eficácia do ensino e melhorar o atendimento escolar. Os autores ainda 

acrescentam que o BM faz recomendações como: a reforma do financiamento e 

da administração da educação, começando pela redefinição da função do 

governo e pela busca de novas fontes de recursos o estreitamento de laços da 

educação profissional com o setor produtivo e entre os setores público e privado 

na oferta de educação, a descentralização da administração das políticas 

sociais.  
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Além das recomendações do Banco Mundial, feitas em 1995, apresentadas por 

Frigotto e Ciavatta (2003), destacamos outras que também faziam parte do 

documento Prioridades y Estratégias para la Educación. São elas: “a) prioridade nos 

resultados fundados na produtividade e na competitividade, b) institucionalização de 

sistemas nacionais de avaliação” (SILVA, 2002, p.111). 

 

Diante dos objetivos propostos neste trabalho, cabe fazer algumas considerações 

acerca das recomendações do Banco Mundial citadas no parágrafo anterior, e sua 

relação com as iniciativas de avaliação educacional que vêm sendo observadas no 

Brasil. A primeira consideração diz respeito ao fato da avaliação ter se tornado peça 

principal nos mecanismos de controle da educação, deslocando-se dos processos 

para os resultados (os produtos), não importando como ocorre o processo ensino 

aprendizagem, apenas que ocorra. 

 

A avaliação passa a ser considerada como uma estratégia para a indução à 

prestação de contas e à responsabilização pelos resultados alcançados. Esta 

responsabilização implica em sistemas de avaliação que permitem a classificação 

dos estabelecimentos de ensino. O Governo Federal utiliza-se de procedimentos 

competitivos entre instituições e sistemas de ensino, tanto do nível básico, quanto do 

superior para melhorar a pontuação nos rankings, definidos basicamente pelos 

desempenhos em instrumentos em larga escala. 

 

Freitas (2002) chama atenção para a tentativa de centralização da avaliação da 

educação no âmbito do MEC e do INEP. A autora afirma que não é nova a idéia de 

se criar, nos moldes das agências que têm sido instituídas no âmbito da 

administração pública como órgãos de Estado, uma Agência Nacional de Avaliação 

sob comando desses órgãos e que essa agência teria como finalidade centralizar 

todos os processos de avaliação em todos os níveis de ensino, desde a avaliação de 

alunos até a avaliação de docentes – da educação básica à superior.  

 

Dentre as propostas de avaliação educacional que vêm sendo implantadas pelo 

Governo Federal, podemos citar: o Sistema Nacional da Educação Básica (SAEB) – 

avalia uma amostra dos alunos matriculados nas 4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental, de escolas públicas e privadas, em área urbana e rural, a cada dois 
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anos; o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – de caráter voluntário, é 

oferecido aos estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio; 

o Sistema Nacional do Ensino Superior (SINAES) – institui três modalidades de 

avaliação da educação superior: a Avaliação das Instituições de Ensino Superior 

(AVALIES), a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

 

Na próxima sessão, discutiremos sobre a proposta de certificação de profissionais 

da educação básica.  

 

2.3 A PROPOSTA DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

No capítulo I, pôde-se observar que a lógica das competências oriunda do 

campo do trabalho, desloca-se para o campo da formação profissional e da 

educação (de maneira geral), no contexto das reformas empreendidas no 

sistema oficial de ensino de diversos países, precisamente a partir da década 

de 1980. No Brasil, as competências foram introduzidas no sistema de ensino, 

também no contexto das reformas educacionais, nos anos de 1990.  

 

No que se refere mais especificamente à avaliação de competências e a sua 

certificação, mencionamos que em diversos países esses processos não têm se 

restringido apenas aos profissionais do campo empresarial, vêm sendo 

aplicados também àqueles que atuam na área de educação. Além da introdução 

no Brasil das competências no currículo de formação de professores da 

educação básica, houve uma tentativa de implantação de um sistema nacional 

de certificação de competências destes profissionais.   

 

Nesta seção, nos propomos discutir sobre a tentativa de implantação do sistema 

citado, analisando seus propósitos e a sua repercussão junto às entidades 

representantes dos educadores. Antes disso, fizemos uma referência ao 

processo de institucionalização das competências no sistema de ensino no 

Brasil, mais especificamente, no campo da formação de professores.  
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2.3.1 As competências e sua institucionalização no sistema de ensino no 

Brasil 

 

No âmbito da legislação educacional, o MEC publicou, em 1997, o Decreto Lei 

2208/97, apresentando a noção e competências como princípio fundador da 

reforma do ensino técnico profissionalizante. Em 1998, no Parecer CNE/CB 

015/98, que instituiu as diretrizes para o ensino médio, a noção de 

competências é considerada como concepção norteadora da proposta curricular 

apresentada e o Parecer CEB/CNE 016/99 também a indica como a noção 

central nas diretrizes para a educação profissionalizante de nível técnico. 

 

Ao mesmo tempo em que ocorriam essas mudanças de caráter curricular na 

educação básica, a Secretaria do Ensino Fundamental do MEC elaborou e 

publicou uma proposta de referencial para a formação de professores. A 

primeira versão dessa proposta foi publicada em 1997 e a segunda, em 1998.  

Assim, a noção de competências entra também para o campo da formação de 

professores como uma concepção central. Em 2000, um novo grupo convocado 

pelo MEC, sob a coordenação geral de Ruy Berger Filho, Secretário da 

Educação Média e Tecnológica e com a participação de Guiomar Namo de 

Mello, apresentou uma proposta de diretrizes para a formação inicial de 

professores da educação básica (com base em competências), em cursos de 

nível superior. Essa proposta foi posteriormente incorporada no Parecer 

09/2001, aprovado pelo CNE. Em 2002, foi publicada a Resolução CNE/CP 

01/2002 que instituiu, de forma propriamente dita, as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível 

superior em curso de licenciatura de graduação plena.  

 

2.3.2 A formação de professores sob a ótica das competências 

 

A proposta de formação de professores apresentada na reforma educacional, 

iniciada na década de 1990, no Brasil, segue na contramão do que vem sendo 

defendido e construído historicamente, pelas entidades representantes desses 

profissionais, como uma proposta democrática de formação. A 

profissionalização dos professores apoiada na noção de competências visa 
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impor uma nova institucionalidade na função docente, gerando assim novos 

dispositivos de regulação da formação (inicial e continuada), das carreiras e dos 

salários. 

 

Para uma maior compreensão sobre a lógica que vem norteando o currículo por 

competências na formação de professores da educação básica, no país, 

faremos inicialmente algumas considerações acerca das medidas tomadas pelo 

Governo Federal, no que tange ao lócus de formação desses profissionais. Em 

seguida, analisaremos alguns pontos referentes à Resolução 1/2002 (já citada 

no tópico anterior), destacando aqueles relacionados à avaliação. 

 

No art. 62 da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o lócus de formação 

de professores para a educação básica é assim definido: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades ou institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal. 

 

Vale a pena ressaltar que, apesar de estabelecer a formação em nível superior 

para os docentes que atuarão na educação infantil e nas quatro primeiras séries 

Ensino Fundamental (diferenciando-se da LDB anterior- 5692/76), a LDB atual 

mantém, ao mesmo tempo, essa formação em nível médio. O parágrafo 4º do 

art. 87, referente às disposições transitórias, que determinava que até o final da 

Década da Educação12 seriam admitidos somente professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço, foi revogado, em 2003, 

pelo então Ministro da educação, Cristóvam Buarque.  

 

A manutenção na LDB da formação de professores de educação infantil e séries 

iniciais do ensino fundamental em nível médio vem sendo alvo de críticas de 

entidades representativas dos educadores, entre elas a ANFOPE, que explicita 

sua preocupação com a profissionalização da categoria docente, reafirmando a 

                                            
12 A Década da Educação compreende o período de 1997a 2007 e foi instituída no artigo 87 da 
LDB 9394/96. 
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defesa dos cursos de Pedagogia como centro legítimo de formação do professor 

e dos demais trabalhadores de educação, superando a proposta de formação 

aligeirada e simplificada. Além do descontentamento com a manutenção do 

curso de formação dos professores citados, em nível médio, as entidades 

referidas contestam também a criação dos Institutos Superiores de Educação 

(ISEs). 

 

De acordo com o Parecer 115/99 e a Resolução, os ISEs são definidos como 

instituições de caráter profissional, destinadas à formação inicial, continuada e 

complementar para o magistério da educação básica, podendo oferecer os 

seguintes cursos e programas: a) curso normal superior – em nível de 

licenciatura, para os professores da educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental; b) cursos de licenciatura para a formação docente para os anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio; c) programas de formação 

continuada; d) programas especiais de formação pedagógica, destinados a 

portadores de diploma superior que desejem ingressar no magistério, para 

atuação nas séries finais do ensino fundamental e médio, em disciplinas afins 

de sua especialidade; d) formação, em nível de pós-graduação 

profissionalizante, voltada para a educação básica. 

 

Esse caráter profissionalizante dos Institutos Superiores de Educação nos 

remete à idéia de formações rápidas, considerando-se a Resolução CNE/CP 

2/2002 –, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior. A brevidade desses cursos torna-se clara na determinação mínima de 

sua carga horária total de: 2.800 horas e na sua duração: de 3 anos 

(obedecidos os 2000 dias letivos dispostos na atual LDB), diferenciando-se dos 

demais cursos de graduação.  

 

A preocupação das entidades representantes dos educadores com a criação 

dos ISEs era a de que o espaço (institucional) de formação desses profissionais 

deixasse de ser, quando em nível superior, em cursos de licenciaturas e 

pedagogia nas universidades. No Decreto Presidencial 3276/99 foi determinado 

que a formação em nível superior de professores destinados a atuar na 
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educação infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, deveria ocorrer 

exclusivamente nos Cursos Normais Superiores dos ISEs. O CNE, após uma 

agenda de audiências públicas para tratar desse assunto, aprovou a 

substituição do termo “exclusivamente” do texto do Decreto 3276/99 por 

“preferencialmente”, no Decreto 3554/2000. 

 

Diante do exposto, podemos inferir que, mais do que a definição do espaço e da 

carga horária dos cursos, estavam em disputa duas concepções de formação de 

professores em nível superior: uma já consolidada em muitas universidades 

brasileiras baseada em modelos acadêmicos e defendida por pesquisadores e 

profissionais da educação em torno da “Base Comum Nacional”, formulada pela 

ANFOPE e; a outra mais centrada na prática dos professores e no currículo 

escolar de seus alunos, como se pode observar nas orientações contidas na 

Resolução CNE/CP 1/2002. 

 

A ANFOPE propõe uma organização curricular dos cursos de formação dos 

profissionais da educação orientada pelos seguintes princípios: 

 

1 - a formação para o humano, forma de manifestação da educação 
omnilateral dos homens; 
2 - a docência como base da formação profissional de todos aqueles 
que se dedicam ao estudo do trabalho pedagógico; 
3 - o trabalho pedagógico como foco formativo; 
4- sólida formação teórica em todas as atividades curriculares - nos 
conteúdos específicos a serem ensinados pela escola básica e nos 
conteúdos especificamente pedagógicos; 
5 - a ampla formação cultural; 
6 - criação de experiências curriculares que permitam o contato dos 
alunos com a realidade da escola básica, desde o início do curso; 
7 - incorporação da pesquisa como princípio formador; 
8 - a possibilidade de vivência, pelos alunos, de formas de gestão 
democrática; 
9 - desenvolvimento do compromisso social e político da docência; 
10 -reflexão sobre a formação do professor e sobre suas condições de 
trabalho;. 
11 - a avaliação permanente dos cursos de formação dos profissionais 
da educação como parte integrante das atividades curriculares e 
entendida como responsabilidade coletiva a ser conduzida à luz do 
projeto político-pedagógico de cada curso em questão; 
12 - conhecimento das possibilidades do trabalho docente nos vários 
contextos e áreas do campo educacional (ANFOPE, 2000, p. 37). 

 

Na Resolução CNE/CP 1/2002, a competência é considerada como “uma 

concepção nuclear” (p. 2) na orientação dos cursos de formação de professores. 
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Ao referir-se a este documento, Freitas (2003) assinala que as competências 

nele listadas: 

 

[...] deslocam a discussão dos conteúdos e métodos das disciplinas 
que caracterizam atualmente a formação no campo da educação, não 
para ampliá-la para uma concepção de currículo como espaço de 
produção de novos conhecimentos e possibilidade de formação 
multilateral dos educadores, mas para reduzi-la (a formação) a um 
processo de desenvolvimento de competências para lidar com as 
técnicas e os instrumentais do ensino (tecnologia) e da ciência 
aplicada no campo do ensino e da aprendizagem, incluindo a visão 
instrumental da investigação e da pesquisa – competências referentes 
ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica – [...] (p.1105, grifos da 
autora). 
 

Corroborando Freitas, Campos (2003, p. 9) afirma que o conjunto de 

competências apresentado na Resolução citada: 

 

[...] não se refere a conhecimentos disciplinares, mas às performances 
esperadas do professor; a lógica é a instrumentalização dos chamados 
“conhecimentos disciplinares” em favor da construção das 
competências (...). A ênfase “ao como se ensina” sobrepõe-se ao “o 
que se ensina” e ao “porque se ensina”. 
 

Podemos perceber nas posições das autoras citadas que, a dimensão prática do 

currículo passa a ser o elemento mais importante na proposta de formação de 

professores da educação básica apresentada na Resolução 1/2002, tendendo a 

secundarizar o conhecimento teórico e suas mediações pedagógicas, assim 

como o preparo político desses profissionais. E, apesar de ter havido luta por 

parte das entidades representantes dos educadores pela revogação do referido 

documento, ele continua em vigência. 

 

No que tange à avaliação, na Resolução CNE/CP 1/2002, está clara a sua 

vinculação com as competências a serem construídas pelos professores em 

formação. As competências tornam-se referências para toda e qualquer forma 

de avaliação: periódica e sistemática, por procedimentos internos e externos e 

incidentes sobre processos e resultados. 

 

Uma questão importante de ser destacada em relação à avaliação das 

competências é a dimensão da certificação. A Resolução em análise, ao 
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introduzir modificações importantes na maneira de conceber a formação e a 

profissionalização do magistério, propõe a 47-50 organização de um sistema 

federativo de certificação de competência dos professores da educação básica. 

No artigo 16 desse documento, determina-se o seguinte.  

 

O Ministério da Educação, em conformidade com § 1º Art. 8o da Lei 
9.394, coordenará e articulará em regime de colaboração com o 
Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Educação, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de 
Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e 
representantes de Conselhos Municipais de Educação e das 
associações profissionais e científicas, a formulação de proposta de 
diretrizes para a organização de um sistema federativo de certificação 
de competência dos professores de educação básica. 
 

No próximo tópico, discutiremos a tentativa do Governo Federal de implantar o 

referido sistema. 

 

2.3.3 A Portaria Federal 1403/03 e o Sistema Nacional de Certificação e 

Formação Continuada de Professores 

 

Com a publicação da Portaria 1.403, de 9 de junho de 2003, o Governo Federal 

pretendeu implantar o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada 

de Professores.  Essa medida provocou o protesto de diversas entidades como 

ANPED, ANPAE, ANFOPE, FORUMDIR, CONED, sindicatos (nacionais e 

estaduais). Após a tentativa de colocar em prática o Exame Nacional de 

Certificação de Professores, houve a mudança de ministro da Educação, 

passando a assumir o cargo, Tarso Genro (maio de 2004) que sustou a sua 

implantação. 

 

A referida Portaria pretendia articular, dentre outras, as seguintes 

determinações: 

 

a) o Exame Nacional de Certificação e Formação de Professores, para 

promover parâmetros de formação e mérito profissionais. Esse 

exame deveria conferir a seus aprovados o Certificado Nacional de 

Proficiência Docente, com validade de cinco anos. Os concluintes 

dos cursos de licenciatura obrigatoriamente prestariam esse exame, 
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que assumiria o lugar do atual Exame de Cursos, o “Provão”. Seria 

voluntário para os concluintes do Curso Normal em nível médio e 

para professores e demais profissionais da educação em exercício; 

 

b) criação de  programas de incentivo e apoio à formação continuada de 

professores, envolvendo apoio às instituições universitárias, 

selecionadas mediante edital público para promover ações neste 

sentido e Bolsa Federal de Incentivo à Formação Docente, destinada 

aos professores certificados (aprovados no exame). 

 

c) definição de uma Rede Nacional de Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento  da   Educação, a ser constituída com o objetivo de 

desenvolver tecnologia educacional e ampliar a oferta de cursos e 

outros meios de formação de professores. Deveria ser integrada por 

centros de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços para as redes públicas de ensino instaladas em 

instituições universitárias. 

 

O documento em análise estabelecia, também, que seria conferido aos 

aprovados no Exame Nacional de Certificação de Professores o “Certificado 

Nacional de Proficiência Docente” nas seguintes áreas: Educação Infantil; 

Educação Fundamental: anos iniciais; Língua Portuguesa; Matemática; Ciências 

Humanas e Sociais; Ciências da Natureza; Línguas Estrangeiras; Educação 

Física; Artes; Gestão. Tal certificado, no entanto, não deveria constituir-se em 

prova de licença para o exercício da função docente. 

 

As críticas à Portaria 1403/03 apresentadas pelas entidades representativas dos 

educadores dizem respeito a diversos aspectos problemáticos constantes nas 

suas definições. Dentre eles podemos citar: 

• (...) ao articular-se com o desempenho o Exame de Certificação, 
também pode servir para a admissão e para a demissão (por justa 
causa, em contratos pela CLT) ou exoneração (quando ocupante de 
cargo público), dos professores nas diferentes redes, chegando mesmo 
a aparentemente antecipar elementos de uma reforma trabalhista que 
associa uma certa “certificação” com a “instabilidade” no emprego; 
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• que, se adotado, o Exame de Certificação de Professores se 
transforma no (único) instrumento de avaliação docente na Educação 
Básica, ainda mais perverso que o “provão” (Exame Nacional de 
Cursos), pois este, no mínimo, combinado com outros instrumentos, 
divulga que avalia os cursos de ensino superior, por meio do 
desempenho dos alunos concluintes; todavia, no caso do Exame de 
Certificação de Professores, ele “avaliará o mérito de cada professor, 
premiando ou punindo, com uma “bolsa de estímulo”, de acordo com o 
seu desempenho. Dessa forma, desconsidera, inclusive, dados do 
Censo Escolar, que aferem algumas condições das escolas, e do 
Censo do Professor, onde se pode ter um quadro amplo dos docentes 
do país, entre outros dados que qualificam as escolas e os 
profissionais da Educação Básica; 

 

• que é um exame fundado numa visão meritocrática e de aferição 
pontual, tendo como referência apenas os conteúdos didáticos formais 
das áreas do currículo escolar, sequer levando em conta um amplo 
processo de avaliação institucional, que poderia apontar para uma real 
melhoria da qualidade da Educação Básica; 

 

• que, se o resultado de um Exame com essa intenção e essa 
amplitude revelar-se negativo, que decisões serão tomadas em relação 
aos professores reprovados? Se já há um diagnóstico da Educação 
Básica, que retrata o estado de penúria tanto das nossas escolas como 
dos profissionais que nelas atuam, sem a existência de Exames, qual 
seria o significado de sua realização? (...); 

 

• que o procedimento – aparentemente democrático, contido no 
pretenso caráter voluntário do exame, para os professores em exercício 
(ou aos concluintes dos Cursos Normais de nível médio), embora seja 
obrigatório para os concluintes dos cursos de Licenciatura –, quando 
associado à Bolsa Federal de Incentivo à Formação Continuada, 
destinada aos aprovados no exame, parece desconhecer a realidade 
das condições salariais dos docentes brasileiros. É por demais 
conhecido o processo de precarização e aviltamento a que está 
submetida essa categoria de trabalhadores; assim, qualquer 
mecanismo que amplie e melhore, minimamente, essas condições terá 
forte caráter indutor. Nessa situação, aqueles que estão nas piores 
condições, provavelmente, seriam ainda mais prejudicados (...); 

 

• que, o Certificado Nacional de Proficiência Docente, com 
validade de cinco anos, deve ser entendido como um “selo” de 
qualidade que sintetiza o compromisso do Estado brasileiro com os 
profissionais do magistério. Essa visão dos atuais dirigentes do MEC 
não permitiria inferir predominância das concepções utilizadas pelas 
ISOs e pela Gerência de Qualidade Total e contrárias à construção de 
uma escola de qualidade socialmente referenciada? (Fórum Nacional 
de Defesa da Escola Pública, 2003, p. 2 e 3). 

 

A criação de um sistema de certificação de profissionais de educação visa 

atender às necessidades impostas pelo modelo de competências, de submeter 

os professores a uma validação constante das suas capacidades, conforme o 

que discutimos no capítulo anterior, com relação aos trabalhadores do campo 

empresarial. 
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Em âmbito estadual e municipal, vêm sendo registradas experiências de 

certificação de profissionais de educação básica, tendo a Bahia (que iniciou 

esse processo em 2001) como pioneira. 

 

No Estado do Mato Grosso do Sul, a certificação de dirigentes escolares é 

realizada, na rede municipal de ensino de Campo Grande, desde 2002 e, a 

partir de 2007, foi estendida para a rede estadual. No Estado do Acre, o 

processo de certificação de dirigentes escolares começou a ser realizado na 

rede estadual de ensino, em 2007, consistindo em condição para que os 

candidatos aos cargos de diretor e vice-diretor possam concorrer à eleição 

direta (Disponível em www.flem.org.br).  

 

Cabe salientar que a instituição que realiza o processo de certificação de 

dirigentes escolares nos Estados de Mato Grosso do Sul e no Acre é a mesma 

que certificou os profissionais da educação na Bahia, a Fundação Luis Eduardo 

Magalhães. No próximo capítulo, abordaremos a experiência de certificação de 

dirigentes escolares desenvolvida nesse último Estado.  
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CAPÍTULO III – A AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES NA 

BAHIA NO CONTEXTO DO “EDUCAR PARA VENCER” 

 

Neste capítulo apresentamos o processo de implantação da política de 

certificação de profissionais da educação da rede estadual de ensino baiana, 

destacando-se as especificidades da certificação do dirigente escolar, assim 

como o processo de implantação da política de avaliação do seu desempenho 

em serviço. 

 

Inicialmente, tratamos do contexto que originou o Projeto de Certificação 

Ocupacional de Profissionais da Educação.  Em seguida, fizemos um 

detalhamento sobre este projeto e apresentamos a legislação que alterou o 

plano de carreira do magistério público estadual, a partir da certificação. Por fim, 

analisamos a legislação que instituiu a certificação como forma de provimento 

do cargo de dirigente escolar e a avaliação de desempenho em serviço desse 

profissional. 

 

3.1 O PROGRAMA EDUCAR PARA VENCER E A REFORMA DA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO BAIANA 

 

Durante o período de 1991 a 2003, a Bahia foi governada pelo PFL - Partido da 

frente Liberal13 (atual Democratas) que promoveu uma reforma na administração 

pública estadual, pautada em princípios neoliberais. 

 

Em 1992, o Governador Antônio Carlos Magalhães anuncia no seu Plano 

Plurianual (1992-1996) o processo de “modernização do Estado da Bahia”. Ao 

                                            
13 O Partido da Frente Liberal, atual Democratas, representa um dos partidos da direita política 
no Brasil e vem defendendo um projeto de Estado de princípios neoliberais. Tendo se aliado ao 
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira –, elegeu um de seus fundadores, Marco 
Maciel, à vice-presidência da República nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB).  
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mesmo tempo, tece críticas à gestão anterior14 afirmando que “a administração 

pública sofreu um processo de desorganização e perda da eficiência e eficácia” 

(BAHIA, 1991, p. 51). Em seguida, destaca que no início do seu governo foi 

desencadeado o processo de reordenamento administrativo do aparelho do 

Estado, buscando-se a eficiência operacional e a capacidade de prestação de 

serviço em quantidade e qualidade adequada à população. Ainda nesse 

documento, institui como uma de suas diretrizes de governo a “modernização 

das práticas e procedimentos administrativos” (ibid, p. 51). Declara também que 

a educação passará a ter prioridade máxima e para essa área apresenta as 

seguintes diretrizes: 

 

a - melhoria da qualidade de ensino; 

b - expansão e manutenção da oferta; 

c - modernização da administração escolar; 

d - revisão da estrutura organizacional da unidade escolar; 

e - fortalecimento da unidade escolar, utilizando-se de mecanismos 

ágeis de administração e gerenciamento na estrutura organizacional 

do órgão central, permitindo de forma gradativa, mas sistemática a 

transferência para a escola de ações, serviços e capacidade decisória; 

f - capacitação de professores. (ibidem, p. 25) 

 

Na gestão do Governador Paulo Ganem Souto que teve início em 1995, foi dado 

continuidade ao já mencionado processo de “modernização do Estado da 

Bahia”. Relembremos que também nesse ano foi iniciada a reforma 

administrativa gerencial do Estado brasileiro. No Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado é dito que “este plano focaliza sua atenção na 

administração publica federal, mas muitas das suas diretrizes e propostas 

podem também ser aplicadas no nível estadual e municipal” (BRASIL, 1995, p. 

12).  

 

Diante desse contexto, em seu Plano Plurianual - 1996/1999 Paulo Souto deixa 

claro que  

 

                                            
14 A gestão de governo anterior à de Antônio Carlos Magalhães foi assumida inicialmente por 
Waldir Pires (PMDB) e concluída por Nilo Augusto de Moraes Coelho, em função do primeiro 
ter se afastado do governo da Bahia para concorrer à Vice-Presidência da República em 1989.  
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[...] na área institucional, preconiza-se um novo modelo de 
administração pública, buscando-se a estabilidade e eficiência de suas 
instituições, favorecendo concomitantemente, a participação da 
sociedade na gestão pública e a co-responsabilidade nas decisões e 
iniciativas. Essas diretrizes vão orientar o processo de reestruturação 
e reforma do Estado [...]. (BAHIA, 1995, p.2). 
 

O programa de gestão político-administrativa de Paulo Souto compreendeu os 

seguintes objetivos:  

 
- construção de uma nova institucionalidade, com base na 
redefinição de papéis e missões do setor público e do seu 
aparelho administrativo; 
 
- criação de condições para a execução de estratégias de 
desenvolvimento, em consonância com os pressupostos da sua 
sustentação; 
 
- viabilização de estabilidade, eficiência e eficácia das 
instituições públicas permitindo que a ação governamental tenha 
curso num processo contínuo dentro de parâmetros de 
racionalidade no uso dos recursos públicos e com patamares 
elevados de desempenho; 
 
- consolidação da parceria entre a esfera pública e a sociedade 
especialmente com o corpo empresarial promovendo a 
responsabilidade conjunta nas decisões e iniciativas, sobre a 
forma de intervenção e controle social (ibid, p. 224). 
 

No âmbito educacional, Paulo Souto propõe a elevação dos níveis de educação 

da Bahia, mediante o alcance dos seguintes objetivos: 

 

- ampliação do ensino de qualidade com ênfase no ensino básico, garantindo 
o acesso do cidadão à escola pública, buscando a diminuição do índice de 
repetência; 
 
- assegurar a articulação do Estado com os municípios como forma de atingir 
um ensino de qualidade em nível estadual, através do controle de qualidade 

dos serviços educacionais prestados (ibidem, p. 98). 

 

Em 1999, inicia-se, na Bahia, mais uma nova gestão do PFL, agora sob o 

comando de César Borges, seguindo a mesma linha de administração defendida 

pelos dois governos que antecederam a sua gestão. Em seu Plano Plurianual - 

2000/2003, César Borges afirma que a sua proposta político-administrativa era a 

de prosseguir no processo de construção da “nova Bahia” que vinha ocorrendo 

desde 1991, quando 

 
O governador Antônio Carlos Magalhães estabeleceu as bases e as 
condições para o novo ciclo de desenvolvimento do Estado, a partir de 
um consciente projeto de reorganização administrativa, saneamento 
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financeiro, resgate da credibilidade pública e recuperação da 
capacidade de investimento [...] (BAHIA, 1999, p.3). 
 
 

Dentre os objetivos globais propostos para o governo de César Borges 

encontraram-se: 

 
- ampliar as parcerias entre Governo e iniciativa privada, fortalecendo 
o papel regulador e fiscalizador dos serviços; 
 
- desenvolver os sistemas estatísticos e de avaliação para subsidiar o 
planejamento e administração das políticas e diretrizes. (ibid, p.20). 

 
 
No âmbito educacional, César Borges anuncia que seu Governo se propõe a 

fazer “uma revolução da educação na Bahia” (ibidem, p. 31) e para promover 

essa dita “revolução” traçou dentre outras, as seguintes diretrizes: 

 

- gestão moderna e profissional para a educação – o setor 
educacional passará a ser administrado a partir de critérios 
profissionais e modernos de gestão, voltados para a eficiência, com a 
alocação de recursos sendo feita a partir de prioridades e critérios 
definidos tecnicamente, sem discriminações ou ingerências; 
 
 

- desenhar um novo perfil para a Secretaria de Educação – a 
política de fortalecimento e autonomia da escola resulta na 
necessidade de uma profunda mudança nas atribuições e atividades 
da Secretaria de Educação, que deverá passar a cumprir, 
essencialmente, as tarefas de formuladora de políticas e reguladora 
das ações educacionais do Estado [...] (ibid, p. 31-32). 
 

Logo no seu primeiro ano de governo, César Borges propõe uma reforma 

educacional cujo objetivo defendido foi de promover a melhoria na qualidade do 

ensino, tendo como foco principal o fortalecimento da autonomia financeira, 

administrativa e pedagógica da escola. O Programa dessa reforma foi intitulado 

“Programa Educar para Vencer”15 que teve sua implantação iniciada, no ano 

2000, em 45 dos 405 municípios baianos. De 2001 a 2004, a sua abrangência 

aumentou gradativamente, até atingir 305 municípios. 

 

O “Educar para Vencer” foi planejado abarcando seis projetos prioritários, quais 

sejam: Regularização do Fluxo escolar da 1ª à 4 ª e da 5ª à 8ª séries, 
                                            
15 O Programa Educar para Vencer integra ações que foram contempladas no Projeto de 
Educação da Bahia (ou “Projeto Bahia”) e que contou com empréstimos do Banco Mundial. 
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Fortalecimento da Gestão Escolar, Capacitação Gerencial dos Sistemas 

Municipais de Educação, Avaliação Externa do Ensino e o Projeto de 

Certificação Ocupacional de Profissionais da Educação. 

 

Os projetos de Regularização de Fluxo Escolar de 1ª a 4ª série e de 5ª a 8ª 

série teve como objetivo reduzir a distorção idade-série no ensino fundamental.  

 

O Projeto Fortalecimento da Gestão Escolar visou apoiar os dirigentes escolares 

na implantação de um modelo gerencial estratégico para as escolas – O Plano 

de Desenvolvimento da Escola (PDE).  

 

O Projeto Capacitação Gerencial dos Sistemas Municipais de Educação 

responsabilizou-se por capacitar os municípios a gerenciarem de forma 

autônoma e eficiente as suas redes de ensino.  

 

O quinto projeto – Avaliação Externa – teve como objetivo avaliar o 

desempenho do sistema educacional através da aplicação de teste aos alunos 

do ensino fundamental nas disciplinas Português e Matemática. 

 

O sexto projeto – Certificação Ocupacional de Profissionais de Educação – teve 

como objetivo avaliar, por meio de exame, se os profissionais de educação 

possuem as competências necessárias para o desempenho das suas funções. 

Este Projeto será detalhado a seguir. 

 

3.2 O PROJETO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL DE PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

 

O Projeto de Certificação Ocupacional de Profissionais da Educação implantado 

na rede estadual de ensino baiana, foi elaborado e desenvolvido pela FLEM -

Fundação Luis Eduardo Magalhães, por solicitação da Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia. 

 

A FLEM foi instituída pelo Governo da Bahia, nos moldes orientados no Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (brasileiro), no que se refere à 
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transformação de fundações públicas em entidades de direito privado sem fins 

lucrativos. A FUNDESP - Fundação Escola de Serviço Público, que se consistia 

numa entidade da administração indireta, vinculada à Secretaria da 

Administração do Estado da Bahia foi extinta sendo substituída pela FLEM.  

 

A Lei 7349/98, que institui a FLEM, em seus artigos 1º e 2º determina o 

seguinte.  

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação LUIS 
EDUARDO MAGALHÃES - Centro de Modernização e Desenvolvimento da 
Administração Pública, sob a forma de fundação com personalidade 
jurídica de direito privado, que se regerá por seu Estatuto, por esta Lei e 
demais normas legais aplicáveis. 

Parágrafo único - A Fundação terá sede e foro na Cidade do Salvador e 
jurisdição em todo o Estado da Bahia. 

Art. 2º - A Fundação terá a finalidade de realizar pesquisas, planejar, 
fomentar, apoiar e executar projetos e atividades nas áreas de 
desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, de modernização da 
gestão e dos serviços públicos, bem como de promover o intercâmbio de 
experiências organizacionais e de administração entre instituições públicas 
e privadas nacionais, internacionais ou estrangeiras. 

 

Com relação ao patrimônio da FLEM, o artigo 3º da referida lei dispõe que: 

 

O patrimônio inicial da Fundação será constituído: 

I - dos bens móveis e imóveis, de propriedade do Estado, atualmente 
afetados à Escola de Serviço Público - FUNDESP; 

II - de 202.271.509,85 ações ordinárias nominativas de emissão da 
Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB, 
de propriedade do Estado. 

§ 1º - Poderão constituir, também, o patrimônio da Fundação, doações e 
legados recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como outros bens e 
direitos adquiridos, a qualquer título, na forma da lei. 

§ 2º - No caso de extinção da Fundação seus bens e direitos reverterão ao 
Estado, salvo os que devam ter destino específico. 

 

A FLEM estabeleceu uma parceria internacional com o AIR – American 

Institutes for Research –, com sede em Washington, no intuito de transferir a 
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tecnologia de certificação para a sua equipe técnica, especialmente formada 

para este fim. O AIR foi escolhido pela FLEM, por ter mais de 50 anos de 

experiência na área de pesquisa social e comportamental aplicada, prestando 

serviços de suporte tecnológico e gerenciamento de projetos junto a 

organizações privadas e estatais, em diversos países, especialmente na área de 

educação (HASHIMOTO, 2003). 

 

Com a criação de uma Agência de Certificação Ocupacional, a FLEM atua em 

dois campos de conhecimento: na educação e gestão pública.  

 

A proposta de certificação de profissionais de educação, assim como a 

contratação da FLEM para desenvolver esse processo, foi questionada pela 

APLB/Sindicato dos Professores. Em consulta feita a um dos membros desta 

última entidade, foi declarado que antes da implantação da proposta de 

certificação dos profissionais da educação, essa questão foi discutida em 

assembléias pela categoria. E, a partir disto, foi apresentada ao Governo uma 

outra proposta para se promover a formação continuada dos profissionais de 

educação. Porém, não houve consenso. O referido membro acrescentou o 

seguinte: 

 

A APLB/ Sindicato dos Professores defendeu uma proposta que fosse 
elaborada democraticamente, contando com a participação de 
representantes da categoria no sentido de sugerir formas mais 
adequadas para sua elaboração e implantação. Além disso, que 
contemplasse a promoção de cursos de aperfeiçoamento com acesso 
(mesmo que gradativo) a todos os profissionais de educação da rede 
estadual de ensino, atendendo inicialmente àqueles que mais 
necessitam de atualização. Para o desenvolvimento desses cursos, 
sugerimos a escolha de uma instituição de ensino superior com 
tradição respeitada na Bahia. (Membro da APLB/ Sindicato dos 
Professores). 
 

Para a FLEM, a certificação ocupacional é o processo implementado para 

atestar se os ocupantes de cargos ou funções públicas dominam as 

competências necessárias ao exercício de uma atividade. As competências são 

definidas pela FLEM como o conjunto de conhecimentos e habilidades que um 

profissional deve possuir para desempenhar adequadamente suas atribuições.  
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No sistema de certificação ocupacional da FLEM, na área de educação, tudo 

começa com a análise do cargo, que consiste em um procedimento de coleta e 

análise de informações sobre as atividades de uma determinada função. Trata-

se de um inventário de atividades, que passará a compor as matrizes com os 

padrões de competências básicas a serem medidas no futuro. A análise do 

cargo identifica o perfil do mesmo, além dos requisitos indispensáveis que os 

candidatos precisam comprovar. Os instrumentos de avaliação utilizados nos 

testes são oriundos desse processo macro.  

 

Em seguida, os testes são desenvolvidos com o auxílio de comitês técnicos 

compostos por especialistas em educação, principalmente de outros Estados 

brasileiros. As bases para os testes são os padrões de competências definidos 

anteriormente. Os testes devem avaliar as dimensões e domínios de 

competências teóricas e práticas requeridas para a função, tanto por meio de 

questões de múltipla escolha como por via de questões discursivas ou 

simulações de situações representativas do exercício profissional. 

 

Os resultados dos testes de certificação são divulgados sob forma dos 

seguintes conceitos: aprovado, não aprovado e ausente (não sendo exposta 

ordem de classificação). Os candidatos reprovados são notificados por escrito 

sobre o seu desempenho nos testes, ocasião em que recebem recomendações 

sobre os domínios que precisam ser aprofundados em exames futuros.  

 

O candidato submetido ao exame de certificação que for reprovado em qualquer 

etapa dos testes poderá repeti-lo dentro de um prazo de dois anos tantas vezes 

quanto o exame for oferecido. Se no final desse prazo, ele ainda não tiver 

logrado êxito, ficará suspenso do processo por três anos, quando poderá 

retornar.  

 

Como a avaliação do diretor escolar é o foco principal desta pesquisa, cabe 

especificar os padrões de competências que compõem o perfil exigido do dirigente 

escolar no processo de certificação, assim como a estrutura dos testes que são 

destinados a este profissional. Os padrões de competências referidos são 

agrupados em cinco categorias, quais sejam: Padrão I - Desenvolvimento Integral 
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dos Alunos e Implementação do Currículo; Padrão II - Desenvolvimento da Equipe; 

Padrão III - Visão e Planejamento Estratégico; Padrão IV - Estabelecimento e 

Ampliação de Relacionamentos e Padrão V - Administração da Escola. 

 

O dirigente escolar (diretor ou vice-ce diretor) que se inscreve no sistema de 

certificação ocupacional da FLEM é submetido aos seguintes testes eliminatórios: 

Teste de Conhecimentos Específicos (TCE), Teste de Comunicação e Expressão em 

Língua Portuguesa (TCELP), além do Teste de Questões Práticas (TQP). O Teste 

de Conhecimentos Específicos avalia três dimensões: desenvolvimento integral dos 

alunos e implementação do currículo escolar; desenvolvimento da equipe e 

administração da escola. 

 

O padrão de competência de desenvolvimento integral dos alunos e implementação 

do currículo escolar focaliza questões relacionadas com o conhecimento de teorias e 

metodologias associadas ao ensino e à aprendizagem. Também trata do 

conhecimento de metodologias para avaliar o desempenho dos alunos. 

 

Motivação da equipe, gestão de pessoal com foco em resultados e desenvolvimento 

profissional dos colaboradores são questões inerentes ao padrão de 

desenvolvimento da equipe.  

 

Já o padrão de administração da escola trata das leis, normas e diretrizes próprias 

da área educacional, como também do conhecimento dos procedimentos para 

obtenção e gestão de recursos financeiros. Outro tópico diz respeito ao domínio de 

ferramentas para a tomada de decisões gerenciais.  

 

O Teste de Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa avalia a habilidade de 

comunicação e expressão escritas dos candidatos, além do domínio dos padrões da 

Língua Portuguesa. 

O Teste de Questões Práticas avalia as dimensões de visão e planejamento 

estratégico, estabelecimento e ampliação de relacionamentos, além de gestão de 

processo pedagógico. 
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O padrão de estabelecimento e ampliação de relacionamentos visa identificar a 

habilidade do candidato em identificar conflitos e administrá-los e de estabelecer 

parcerias com a comunidade e entidades públicas e privadas. 

 Por fim, a avaliação de programas educacionais e da equipe docente e discente 

é tratada no padrão de gestão de processo pedagógico. 

 

A proposta de certificação de dirigentes escolares da Fundação Luis Eduardo 

Magalhães baseia-se no desempenho de “Escolas Eficazes” (Hashimoto, 2004). 

Apesar da dimensão pedagógico-administrativa ser citada no rol dos padrões de 

competências (apresentados anteriormente) do perfil de dirigentes escolares 

exigido pela FLEM, pode-se perceber que a dimensão administrativo-

organizacional recebe maior destaque.  

 

Em 2002, o Governo da Bahia, através da Lei nº 8480, reestruturou o Plano de 

Carreira do Magistério Público, vinculando a certificação ao avanço horizontal 

(nas classes de A a F), na carreira dos ocupantes dos cargos de Professor e 

Coordenador Pedagógico.   

 

Em 2003, através do Decreto nº 8451, que regulamentou a cerificação, o 

Governo determinou o prazo de três anos de validade da certificação; findo este 

prazo, o profissional pode se inscrever em um processo de recertificação e, 

sendo aprovado, poderá requerer mudança de classe. Conforme a Lei 8480/02, 

os ocupantes de cargo de comissão (diretores, vice-diretores) não têm direito à 

progressão na carreira, através da certificação, enquanto permanecerem no 

cargo, ficando em desvantagem ainda maior com relação aos demais 

profissionais da educação. 

 

Diante do cenário apresentado, assistimos assim a um verdadeiro processo de 

desvalorização profissional, no qual a certificação passa a ser instituída como 

um mecanismo regulador da formação, da carreira e, conseqüentemente, dos 

salários dos profissionais de educação da rede estadual de ensino da Bahia. 

 

Desde a realização do primeiro processo de certificação, em 2001 (para 

dirigentes escolares), até 2006, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 
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através da FLEM, certificou um contingente de 13.406 profissionais de 

educação da sua rede de ensino. Esse contingente engloba: 2.609 dirigentes 

escolares (que podem atuar como diretores ou vice-diretores); 2.137 

professores alfabetizadores (considerando os professores que atuam de 1ª a 4ª 

série); 8.118 professores de disciplinas do currículo comum que atuam no 

ensino fundamental de 5ª a 8ª série e no ensino médio e 542 coordenadores 

pedagógicos (BAHIA, 2006).  

 

Conforme já dito na parte introdutória deste trabalho, desde a posse do 

Governador Jaques Wagner (do PT), em janeiro de 2007, até o momento, não 

vêm sendo realizados processos de certificação para nenhuma categoria de 

profissionais da educação. Ressaltamos que a mesma situação tem ocorrido 

com relação aos processos de recertificação. A APLB/Sindicato dos Professores 

tem mantido na sua pauta de reivindicações a reestruturação do Plano de 

Carreira do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da 

Bahia. 

 

3.3 A CERTIFICAÇÃO COMO FORMA DE PROVIMENTO DO CARGO DE 

DIRIGENTE ESCOLAR E A AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO EM 

SERVIÇO  

 

Até o ano de 1998, a ocupação dos cargos de Diretor e Vice-Diretor Escolar era 

feita através de indicação política, apesar da APLB / Sindicado dos Professores 

ter sempre reivindicado o processo de eleição direta16. 

 

Em 1999, o Governador César Borges publicou o Decreto nº. 7684 

determinando que a ocupação dos referidos cargos dependeria de aprovação 

em processo seletivo interno. Com essa determinação, foi realizado, no mesmo 

ano, o processo seletivo destinado aos diretores e vice-diretores em exercício 

que desejassem permanecer nos respectivos cargos.  Os profissionais 

aprovados nessa seleção passariam a ter um mandato de dois anos.  

                                            
16 Na Rede Municipal de Ensino de Salvador, o processo de eleição direta ocorre desde a 
abertura democrática no Brasil e na rede estadual, só passou a ser realizado no final do ano 
2008, já na gestão do atual Governador Jaques Wagner (do PT). 
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De acordo com o art. 2º, do Decreto supra citado, os diretores e vice-diretores 

que não fossem aprovados no primeiro processo seletivo interno teriam direito a 

participar de um segundo. Observemos na íntegra o disposto nesse artigo.  

  

Para as escolas cujos atuais diretores e vice-diretores não forem 
aprovados no processo seletivo referido no § 1º, do artigo anterior, 
será aberto um novo processo seletivo interno, do qual poderão 
participar servidores públicos estaduais que ocupem ou já tenham 
ocupado cargo de provimento permanente na Secretaria da Educação, 
com experiência nas áreas de coordenação pedagógica17 ou de 
docência que possuírem as qualificações exigidas no edital, na forma 
da Lei nº 7.02818, de 31 de janeiro de 1997, inclusive os atuais 
diretores e vice-diretores que não lograrem aprovação no processo 
seletivo de que cuida o artigo anterior.  

 

Uma das principais argumentações contrárias à escolha do diretor escolar por 

meio de indicação é a condenação do clientelismo político que passou a se 

consistir numa prática típica desse processo no sistema de ensino público no 

Brasil. Apesar de ter havido mudança na forma de escolha de diretores e de 

vice-diretores, por indicação para a forma de seleção interna através de prova, 

na rede estadual de ensino baiana em 1999, torna-se notória a intenção do 

governo de manter na direção das escolas profissionais que já assumiam esses 

cargos, na medida em que promove essa seleção exclusivamente para os 

diretores e vice-diretores em exercício. E em seguida, realiza uma segunda 

seleção dando mais uma chance aos diretores e vice-diretores que não 

lograram aprovação na primeira. 

 

Foi determinado também pelo Decreto nº 7684/99 que, a partir do ano 2000 

seria iniciado o processo de certificação ocupacional de diretores e vice-

diretores e, a partir do ano 2002, a ocupação dos cargos em questão passaria a 

ser feita, na forma a ser estabelecida pela Secretaria de Educação, apenas de 

                                            
17 Os cargos de Orientador Educacional e de Supervisor Pedagógico que compunham o corpo 
técnico-pedagógico das escolas da rede estadual de ensino baiana foram extintos.  A partir da 
Lei 7250/ 98, passou a existir nesta rede, apenas, o cargo técnico-pedagógico de Coordenador 
Pedagógico.     
18 Essa lei fez alterações na estrutura organizacional e de cargos da administração pública. 
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profissionais que possuíssem a carteira de certificação ocupacional válida para 

os referidos cargos. 

 

O primeiro exame de certificação foi realizado de forma propriamente dita em 

2001 e foi oferecido aos diretores e vice-diretores em exercício que haviam sido 

aprovados no processo seletivo interno já mencionado anteriormente. Ainda no 

referido ano, foi realizado o segundo exame de certificação, agora destinado 

aos diretores e vice-diretores também em exercício, mas que não tinham sido 

aprovados no processo seletivo interno ou que não tiveram a oportunidade de 

participar do mesmo (pelo fato de não ocuparem os respectivos cargos na 

época de sua realização). Esse segundo exame de certificação estendeu-se 

também aos servidores públicos estaduais, que estivessem ocupando ou já 

tivessem ocupado cargo de provimento permanente na Secretaria de Educação 

do Estado, com experiência de cinco anos nas áreas de Coordenação 

Pedagógica ou de Docência e que possuíssem as qualificações exigidas na 

Portaria da SEC/BA nº 3119/2001. (Disponível em: www.flem.org.br).  

 

Observemos que na realização dos primeiros processos de certificação o 

Governo Estadual demonstra, mais uma vez, a sua intenção de manter na 

direção das escolas profissionais que já ocupavam o cargo de dirigente. 

          

Um outro aspecto relacionado à mudança, na forma de provimento dos cargos 

de diretor e vice-diretor escolar contemplado no Decreto 7684/99, diz respeito à 

remuneração desses profissionais. O artigo 4º, do Capítulo III, que trata dessa 

questão, diz o seguinte: 

 

Além do vencimento ou gratificação fixado em Lei para o respectivo 
cargo, ao diretor ou vice-diretor nomeado na forma deste Decreto, 
poderá ser concedida a Gratificação por Condições Especiais de 
Trabalho, prevista no art. 3º, da Lei nº 6.932, de 19 de janeiro de 
1996, no percentual de 50% (cinqüenta por cento), incidentes sobre o 
valor do respectivo símbolo, qualquer que tenha sido a opção 
manifestada pelo nomeado para percepção do cargo em comissão. 

 

Os diretores e vice-diretores nomeados a partir da realização do processo 

seletivo interno começaram a receber a Gratificação por Condições Especiais 
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de Trabalho (GCET) e com a implantação do processo de certificação essa 

gratificação foi mantida, ou seja, todo dirigente certificado e nomeado tinha 

direito à GCET. 

 

Foi garantido também no Decreto 7684/99 que os dirigentes escolares 

nomeados a partir do processo seletivo interno receberiam um adicional 

suplementar de gratificação no valor de até 50% (cinqüenta por cento) referente 

ao seu desempenho (em serviço), a partir do 13º mês de sua nomeação e pelo 

prazo de um ano, posterior a cada avaliação. Esse adicional suplementar de 

gratificação também foi mantido para os dirigentes certificados e nomeados. 

 

Do ano 2000 a 2005 foram implantados na rede estadual de ensino, três 

modelos de propostas de avaliação de desempenho de dirigentes escolares. 

Nas portarias19 que instituíram essas propostas, Portaria 3537/2000, Portaria 

7733/2003 e Portaria 6748/2005, foi determinado que o desempenho dos 

dirigentes escolares deveria ser avaliado pela Secretaria de Educação, por meio 

de formulário contendo indicadores de desempenho. Esse formulário seria 

preenchido pelos dirigentes, validados pelo Colegiado Escolar e por fim, 

encaminhados a esse órgão, ao final de cada ano letivo, tornando-se visível o 

tipo e avaliação de desempenho adotado pela SEC, ou seja, centrado nos 

resultados, não nos processos e que intenciona controlar e responsabilizar o 

profissional, individualmente, pelo sucesso ou fracasso da escola. 

 

No próximo capítulo discutiremos sobre a visão de diretores escolares da rede 

estadual de ensino de Salvador, acerca da certificação e da avaliação do seu 

desempenho em serviço.  

 
 
 

 

 

 

                                            
19 Essas portarias constam na parte de anexos deste trabalho.  
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CAPÍTULO IV - A VISÃO DE DIRETORES ESCOLARES SOBRE A 

CERTIFICAÇÃO E A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM 

SERVIÇO 

 

“O conteúdo de uma pesquisa não está pronto, 
ele se constrói na relação entre os sujeitos 
envolvidos na pesquisa”. (Prof. Joaquim Barbosa, 
reunião do GEPEM20, de 28/03/07). 

 

 
Neste capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa empírica realizada com 

diretores escolares da rede estadual de ensino de Salvador.  

 

4.1 A abordagem metodológica e o instrumento utilizado 

 

Para a realização deste estudo, optamos pela abordagem do tipo qualitativa 

que, segundo Minayo (1994, p. 21):  

 

[...] trabalha com um nível de realidade que engloba significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores, e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis quantificáveis.  

 

Em consonância com abordagem qualitativa selecionamos como instrumento 

para a nossa investigação, a entrevista de modalidade semi-estruturada. 

Considerando-se que a entrevista é uma ferramenta interativa (Rey, 1999), que 

adquire sentido dentro de um espaço dialógico, as entrevistas foram realizadas 

buscando-se o estabelecimento do vínculo entre o pesquisador e os sujeitos 

investigados de modo a garantir a qualidade dos indicadores empíricos 

produzidos.  

 

As perguntas feitas aos diretores foram originadas de um roteiro (flexível) 

composto de dois blocos temáticos quais sejam: a) a visão dos diretores sobre a 

certificação e b) a visão dos diretores sobre a avaliação de desempenho. É 

                                            
20 Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Multirreferencialidade dirigido pelo professor 
Joaquim G. Barbosa na UMESP. 
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importante salientar que, as perguntas contidas nesses blocos temáticos além 

de aferir a visão que os entrevistados possuíam acerca das políticas em estudo, 

nos possibilitaram ampliar as informações já obtidas no que se refere ao 

processo de implementação dessas políticas. 

 

4.2 A SELEÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os entrevistados foram selecionados através de listas de diretores atuantes na 

rede Estadual de Ensino do município de Salvador, solicitadas às duas 

Diretorias Regionais de Ensino desse município – DIREC - 1A e DIREC - 1B. 

Cada diretoria forneceu uma lista contendo 10 nomes de diretores, totalizando 

20. Desses 20, foram selecionados 10 para a realização da pesquisa, 

considerando os que já tivessem se submetido ao exame de recertificação. 

Além desse aspecto, procurou-se envolver nessa amostragem diretores que 

administravam escolas de portes21 pequeno, médio, grande e especial, 

localizadas tanto em regiões centrais de Salvador, como na periferia. As 

DIRECs 1 - A e 1 - B estabeleceram contato com as escolas onde atuavam os 

diretores selecionados, autorizando a minha visita. 

 

Dos dez diretores entrevistados, sete fazem parte do primeiro grupo de diretores 

certificados na Bahia e três fazem parte do segundo.  No que tange à formação, 

três diretores possuem Licenciatura em Pedagogia: dois com habilitação para o 

ensino no magistério (de ensino médio) e em supervisão escolar e o terceiro 

com habilitação para o ensino nas séries iniciais do ensino fundamental. Três 

diretores são formados em Língua Portuguesa, dois em Geografia, um em Artes 

Plásticas e o último em Educação Física.    

 

 

 

 

                                            
21 O porte das escolas, na rede estadual de ensino baiana, é definido com base não apenas na 
estrutura física, mas principalmente no número de alunos que possui. Os diretores escolares e 
vice-diretores recebem gratificação por ocuparem cargo de comissão de acordo com o porte da 
escola onde atuam. 
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4.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM DIRETORES ESCOLARES DA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO DE SALVADOR 

      

A análise dos dados das entrevistas foi realizada a partir de eixos temáticos 

originados das perguntas contidas nos blocos já referidos anteriormente. 

Utilizamos números para identificar a fala de cada diretor, preservando-se a sua 

identidade. Os diretores receberam os números correspondentes à ordem em 

que foram entrevistados. 

 

4.3.1 A visão dos diretores sobre a certificação 

 

Neste tópico, desenvolvemos nossa análise com base nos seguintes eixos 

temáticos: certificação como forma de provimento do cargo de dirigente escolar, 

participação na elaboração da proposta de certificação, perfil do dirigente 

escolar na proposta de certificação, recertificação e influência da certificação na 

prática do diretor. 

 

• Certificação como forma de provimento do cargo de dirigente escolar 

 

Ao perguntar aos entrevistados sobre o que achavam da certificação vir sendo 

utilizada como forma de escolha do cargo de diretor escolar e qual a forma mais 

adequada para essa escolha, todos demonstraram um descontentamento com 

relação à forma de provimento por simples indicação. E, apesar de 80% dos 

entrevistados indicarem a eleição direta como a forma mais adequada para 

ocupação do cargo, 10% indicarem o concurso público e 10% não fazerem 

indicação alguma, nenhum deles se mostrou contrário à certificação. Os relatos 

abaixo ilustram esse fato. 

 

Não tive restrições em realizar o processo de certificação, o considero 
válido, mas acho que a recertificação tem que ser revista. E, apesar 
de ser a favor da escolha de diretores através do processo de eleição, 
por ser o mais democrático, a certificação foi importante no sentido de 
ter reduzido o “apadrinhamento político” exacerbado que existia na 
rede estadual de ensino. Na escolha do diretor por certificação, os 
candidatos prestam uma espécie de concurso e isso é um avanço com 
relação à escolha por indicação. (Diretor - 1) 
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Na época em que fui informada que teria que me submeter à 
certificação, não vi nenhum problema. Mas vários diretores não foram 
a favor de realizar esse processo. Defendo que a eleição é a forma 
mais democrática de escolha de diretor. É importante que a escola 
seja dirigida por um profissional escolhido pelos membros que a 
compõe, mas a certificação combateu certos problemas gerados pelo 
processo de indicação, havia muito “apadrinhamento”.  Além disso, ao 
realizar o exame de certificação, o candidato ao cargo diretor passa 
por um processo de concorrência, ou seja, não é simplesmente 
indicado. (Diretor - 2) 
 
Não fui contra a realização do exame de certificação, alguns colegas 
foram, outros nem chegaram a realizar o exame. Entendo que a 
certificação na íntegra, não é a forma mais adequada para ocupação 
do cargo de diretor, pois sou contra a recertificação. Mas a sua 
adoção se constituiu num avanço com relação à forma de escolha por 
indicação. A gente se sente melhor em ocupar o cargo tendo passado 
por um processo no qual houve concorrência entre os candidatos. 
Para mim, é difícil dizer qual a forma mais indicada de escolha do 
diretor, pois todas elas apresentam um tipo de problema, mas reforço 
que a forma por indicação, é a menos indicada. Havia muito 
“apadrinhamento” na ocupação desse cargo. (Diretor - 4) 
 
Achei importante me submeter a um processo de avaliação de 
conhecimentos para concorrer ao cargo de diretor. A certificação foi 
um avanço com relação ao provimento por indicação, pois reduziu os 
“conchavos políticos” na ocupação do cargo. (Diretor - 10) 
 

Assim como os diretores citados acima, os demais também apontaram o 

aspecto da concorrência entre os candidatos como um avanço na forma de 

escolha do diretor escolar na rede estadual de ensino. É importante ressaltar 

que, dos 10 diretores entrevistados, 7 foram certificados em 2001. Logo, já 

haviam sido submetidos a um processo seletivo interno (por meio de uma prova 

escrita e participação em curso, ambos de caráter eliminatório) para que 

pudessem permanecer no cargo e, mesmo assim, não questionaram a 

realização do exame de certificação. Observamos que os diretores 1 e 4 

chegaram a salientar sua insatisfação com o exame de recertificação, mas não 

demonstraram perceber que tanto o primeiro quanto o segundo exame fazem 

parte da mesma lógica do controle da formação e da retirada da autonomia 

profissional. 

 
Outro aspecto do processo de certificação apontado como positivo, não só pelos 

diretores 1, 2, 4 e 10, mas pela maioria dos entrevistados, foi a redução do 

clientelismo no processo de ocupação do cargo de diretor. As expressões: 

“apadrinhamento político” e “conchavos políticos” destacadas em suas falas 

denunciam a existência de práticas clientelistas no Sistema Estadual de Ensino 
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Baiano. E a esse respeito ressaltamos que se houve alguma redução de fato do 

clientelismo, foi em proporções mínimas, considerando o fato de o Governo 

Estadual ter priorizado a participação de dirigentes escolares em exercício, no 

primeiro exame de certificação realizado e ter dado uma nova chance aos 

reprovados de participar de um segundo exame, conforme já discutido no 

capítulo anterior.  

 

Os entrevistados 6 e 7 não assumiam cargo de dirigente escolar na época em 

que foi realizada a primeira seleção interna para ocupação desse cargo, não 

tendo participado desse processo nem também da segunda seleção. Além de 

indicarem a concorrência através da realização de provas e a redução do 

“apadrinhamento político” como pontos positivos da certificação, da mesma 

forma que os demais diretores, esses entrevistados ressaltaram que o exame de 

certificação possibilitou que eles se sentissem mais preparados para assumir o 

cargo de diretor. 

  

Mesmo considerando a eleição direta como a forma mais democrática 
de ocupação do cargo de diretor, na época em que realizei o exame 
de certificação não tive objeção alguma. Pois, no processo de 
certificação os candidatos ao cargo de diretor participam também de 
uma concorrência, a partir do momento em que são submetidos à 
realização de provas. Realizar uma seleção desta natureza nos dá um 
respaldo maior diante dos demais membros da escola, pois passamos 
a ser vistos como alguém que concorreu com outros candidatos para 
assumir a direção, na forma de provimento por indicação havia muito 
apadrinhamento político.  A certificação também, é uma forma de nos 
levar a estudar mais, a nos sentir mais preparados para assumir o 
cargo de diretor, apesar de eu defender que, antes da realização das 
provas, os candidatos deveriam ter direito a participar de um curso 
(...). Os professores sempre saíram da sala de aula para ocuparem 
cargo de diretor ou de vice-diretor sem ter um preparo melhor para 
isso (...). As faculdades não trabalham noções necessárias para que, 
um licenciado em Letras Vernáculas como eu, sinta uma segurança 
maior quando assumem o cargo de dirigente. (Diretor -6) 
 
Defendo que a forma de provimento do cargo de diretor precisava ser 
mudada, o provimento por indicação permitia muito “os 
apadrinhamentos políticos”. Mas, apesar de reconhecer que a eleição 
direta é a forma mais democrática de provimento do cargo de diretor, 
considero que o processo de certificação avança em relação ao 
processo de indicação, na medida em que os candidatos são 
submetidos a uma concorrência para que possam ocupar o cargo. 
Além disso, a certificação estimula o candidato a buscar 
conhecimentos na área de gestão. Eu não tinha o “administrativo”, fiz 
o curso de Pedagogia com habilitação para lecionar nas séries iniciais 
do ensino fundamental e confesso que na época em que assumi o 
cargo de diretor como substituto, senti muitas dificuldades para lidar 
com o dia-dia administração escolar. Após a minha certificação eu 
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passei a me sentir mais preparado para exercer o cargo de diretor. 
Mas antes de realizar o exame de certificação a SEC deveria 
oportunizar os candidatos a participarem de um curso. (Diretor - 7) 
 

Notamos que os diretores citados queixam-se da ausência de conteúdo sobre 

administração educacional no currículo dos seus respectivos cursos de 

formação. No âmbito da legislação, já se observa uma mudança a respeito da 

estrutura do curso de Licenciatura em Pedagogia, que passa a assegurar a 

formação para a gestão educacional, extinguindo-se a estruturação do currículo 

por habilitações (não sem luta das entidades representativas dos educadores).  

 

O Parecer CNE/CP 05/2005 que indica o campo de atuação do licenciado em 

pedagogia, define a gestão educacional da seguinte forma: 

 

Gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre 
as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos 
educativos escolares e não-escolares, especialmente no que se refere ao 
planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à 
avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como análise, 
formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas 
públicas e institucionais na área de educação. (p. 8) 
 

Com a gestão educacional concebida dessa forma, superam-se de maneira 

definitiva aqueles modelos fragmentados de formação dos denominados 

“especialistas em educação”. Na Resolução CNE/CP nº 01/2006, essa questão é 

assim apresentada:  

 
Art. 14. A Licenciatura em pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP 
n. 5/2005 e n. 3/2006 e desta Resolução, assegura a formação de 
profissionais da educação prevista no art. 64, em conformidade com o 
inciso VIII do art. 3º da Lei n. 9.394/96. 
 
§ 1º Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de 
pós-graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos 
os licenciados. 
 
§ 2º Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo poderão 
ser complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de 
ensino, nos termos do parágrafo único do art. 67 da Lei n. 9.394/96. 
 
 

Embora reconheçamos como avanço a mudança ocorrida na organização do curso 

de Licenciatura em pedagogia, no âmbito da legislação e a oportunidade dada aos 

licenciados das diversas áreas do conhecimento de realizarem curso de pós-

graduação destinados à formação de profissionais da educação, defendemos que os 
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conteúdos específicos da administração educacional22 devem fazer parte do 

currículo de todos os cursos de licenciatura. Consideramos que o estudo desses 

conteúdos é indispensável a todos os licenciados, principalmente pelo fato de que 

eles vêm sendo convocados, ao longo dos anos, a assumir o cargo de dirigente 

escolar (diretor e vice-diretor escolar) nos diversos sistemas de ensino, seja através 

de indicação, eleição direta, seleção seguida de eleição, concurso público e também 

como podemos observar atualmente, através da certificação.  

 

Um dos princípios que permeia a lógica da certificação de competências no 

campo empresarial é a adaptação dos empregados às “novas” exigências de 

profissionalização feitas pelas organizações empregadoras, ou seja, é a indução 

do trabalhador a apresentar a “performance” desejada por elas. Ao retomarmos 

as falas dos entrevistados 6 e 7, quando afirmaram que se sentiram mais 

preparados para assumir o cargo de diretor escolar após realizarem o processo 

de certificação, constatamos o perigo que a certificação passa a representar no 

campo educacional, ao acabar por promover o convencimento do profissional - 

educador de que estar certificado significa estar realmente “preparado” para 

exercer uma profissão, ou seja, significa estar “profissionalizado”. E no caso dos 

professores que não têm experiência em administração escolar, nem uma 

formação voltada para essa área como os professores 6 e 7, pressupomos que 

essa adaptação se torna mais fácil.  

  

• Participação na elaboração da proposta 

 

Ao serem questionados se houve participação de dirigentes escolares na 

elaboração da proposta de certificação, apesar de 70% dos entrevistados já 

ocuparem cargos de dirigente escolar (diretor ou vive-diretor), antes do 

processo de certificação ser implantado, deixaram claro em seus depoimentos 

que não participaram da elaboração de sua proposta. 

 

A proposta de certificação já foi apresentada pronta aos dirigentes 
escolares. Os representantes do Fórum de Diretores consideraram a 

                                            
22 Reconhecemos como conteúdos específicos da administração educacional aqueles que não 
se restringem apenas à forma como está estruturado o nosso sistema de ensino, nem à parte 
organizacional da escola, mas que tratam principalmente da sua função pedagógica e social. 
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certificação como uma forma de nos trazer melhorias com relação à 
nossa formação. (Diretor - 2) 

 
Pelo conhecimento que tenho a elaboração da proposta de certificação 
não envolveu a participação de dirigentes. Antes de iniciar os exames 
de certificações, a SEC informou aos dirigentes que esse processo 
seria realizado na rede estadual. Inclusive, ocorreram reuniões do 
Fórum de Diretores para tratar deste assunto e os representantes da 
sua diretoria foram a favor da proposta. (Diretor - 4) 
 
Não sei se dirigentes escolares participaram dessa elaboração, eu não 
participei. Mas os representantes do Fórum de Dirigentes realizaram 
reuniões com a gente para tratar da certificação defendendo a 
proposta. (Diretor -9)  
 

Nas falas dos diretores 2, 4 e 9 é salientada a posição de representantes do 

Fórum Baiano de Dirigentes Escolares a favor da certificação. Em entrevista 

realizada com um ex-integrante da primeira diretoria dessa entidade, é 

reafirmada a não participação de dirigentes escolares na elaboração da 

proposta de certificação, assim como a posição da referida diretoria em relação 

ao processo de certificação em si. 

 

Os dirigentes escolares não chegaram a participar da elaboração da 
proposta de certificação. Esta proposta foi estruturada pela SEC em 
parceria com a FLEM. Nós da diretoria do Fórum de Diretores fomos a 
favor da certificação e realizamos alguns encontros nos quais 
discutimos sobre o assunto. Vimos a certificação como uma 
possibilidade de promover a atualização dos dirigentes e de reduzir os 
“afilhamentos políticos”. (ex-integrante da primeira diretoria do Fórum 
Baiano de Dirigentes Escolares). 

 

Diante do exposto, evidenciamos que apesar do governo estadual não ter 

recebido apoio da APLB/Sindicato dos Professores na implantação da proposta 

de certificação, contou com apoio de diretores que assumiam a liderança do 

Fórum Baiano de Dirigentes Escolares.  

 
Em artigo intitulado “Projeto Fortalecimento da Gestão Escolar: reflexões sobre 

os desafios e possibilidades vivenciadas na construção progressiva da gestão 

democrática e da autonomia a partir de uma experiência baiana”, no qual Reis23 

(2003) faz um detalhamento sobre a implantação do  Programa Educar para 

Vencer, essa autora destaca o seguinte: 

 

                                            
23 Nádia Maria Viana Reis ocupou cargo de Superintendente de Ensino na Secretaria de 
Educação do Estado da Bahia 
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Outro aspecto que merece registro foi a implantação dos fóruns de 
dirigentes, constituídos em instâncias municipais e regionais. Para sua 
composição, os gestores escolheram representantes que assumiram a 
responsabilidade de organizar as reuniões e deliberar os temas a 
serem tratados. Esses fóruns foram espaços privilegiados para a 
reflexão coletiva dos desafios vivenciados no contexto escolar, 
possibilitando o aprendizado e a troca de experiências entre os 
participantes. Além disso, a Secretaria passou a contar com o 
apoio dos fóruns na tomada de decisões. Entende-se que o 
fortalecimento dos fóruns consolidará as estratégias descritas nesse 
artigo (p.5, grifos nossos). 
 

Dentre as estratégias descritas por Reis (2003), encontrava-se a certificação de 

dirigentes escolares.   

 

• Perfil do dirigente escolar na proposta de certificação 

 

Ao perguntar a opinião dos entrevistados a respeito do perfil de dirigente escolar 

exigido na proposta de certificação, todos se queixaram da incoerência 

existente entre esse perfil e sua realidade de trabalho destacando, 

principalmente, a sobrecarga de atividades a qual vem sendo submetidos, como 

podemos observar nos depoimentos dos diretores 8 e 9. 

  

O perfil de diretor apresentado na proposta de certificação é o perfil de 
um profissional que tem que “se virar em mil” para que a escola 
funcione, mesmo atuando numa realidade onde falta tudo recursos 
materiais, humanos (coordenador pedagógico, funcionários em geral) 
(Diretor - 8) 
 
 
O perfil exigido do diretor na certificação não condiz com a realidade 
que vivenciamos na escola, pois temos que lidar coma a carência de 
recursos humanos, materiais. Temos que atender a uma demanda tão 
grande de atividades que chegamos a solicitar em reuniões do Fórum 
de Diretores que fosse encaminhada à Secretaria de Educação uma 
proposta para que passássemos a ter na escola um diretor 
pedagógico, um administrativo e um financeiro. (Diretor – 9) 
 
 

É sabido que o aumento do acesso24 à educação básica, na rede pública de 

ensino no Brasil, trouxe para as escolas alunos de camadas menos favorecidas 

com diferentes perfis. Este fato ocorreu sem que as escolas dispusessem de 

condições totalmente adequadas para atender com qualidade a essa clientela e 

                                            
24  O acesso à educação básica na escola pública no Brasil aumentou de forma significativa na 
década de 90. A escola pública passou a incorporar praticamente a totalidade da população em 
idade de 7 a 14 anos, aumentando a cobertura de matrícula de 90% em 1991 para 97% em 
1999 (Castro, 2003).  
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sem que alterasse as demandas de trabalho, não só dos professores, como 

também dos diretores escolares. Mas cabe ressaltar que, com o processo de 

descentralização administrativa dos sistemas educacionais (oriundo da 

reestruturação do Estado brasileiro), a gestão escolar tem se tornado ainda 

mais complexa. O diretor de escola tem que lidar atualmente com uma gama 

maior de demandas institucionais. 

 

Com a reforma administrativa iniciada na Bahia, na década de 1990, pelo 

Governo do PFL que promoveu uma reestruturação da Secretaria de Educação 

do Estado, o diretor escolar teve um rol de atribuições acrescido na sua rotina 

de trabalho. 

 

Como pudemos observar, em seu depoimento, o diretor 9 chega a mencionar o 

fato de os dirigentes terem apresentado à SEC/BA, a proposta das escolas 

estaduais passarem a ter três diretores (um administrativo, um financeiro e um 

pedagógico), em função da grande demanda de trabalho que o diretor vem 

tendo. E nesse sentido, vários diretores chamaram atenção para o fato de as 

demandas administrativo-organizacionais absorverem a maior parte do tempo 

de trabalho dos dirigentes, os impedindo de ter um envolvimento mais adequado 

com as demandas administrativo-pedagógicas, conforme relatam os diretores 

abaixo. 

 

Mesmo antes de se implantar a proposta de certificação na rede 
estadual de ensino, o perfil de diretor que já vinha sendo exigindo pela 
SEC é um perfil de “faz tudo”. Essa situação de exigência de um perfil 
“multi” do diretor fez com que, tanto nas reuniões do Fórum de 
Dirigentes, quanto em encontros realizados entre os diretores e a 
SEC, nós chegássemos a verbalizar a necessidade da escola passar a 
ter três diretores: um pedagógico, um financeiro e um administrativo. É 
inegável que o acompanhamento mais amplo do âmbito pedagógico da 
escola, pelo diretor, acaba ficando comprometido. A transferência de 
determinadas responsabilidades para a escola, que ficavam a cargo 
da SEC, a falta de recursos humanos para realizá-las, impedem que o 
diretor dê uma atenção mais adequada à parte pedagógica da escola. 
(Diretor -4) 
 
O diretor, hoje em dia, acaba não cumprindo o principal papel que ele 
deveria estar destinado a exercer na escola. Ou seja, o papel de não 
se ater apenas à sua parte organizacional, mas, principalmente, à 
pedagógica. Eu me sinto, muitas vezes, um mero “preenchedor de 
papéis”. Chego pela manhã, na escola, gosto de visitar a sala dos 
professores, de saber como estão se precisam de alguma coisa, dou 
uma “olhada” nos alunos e, em seguida, dou início a outras atividades. 
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Atividades essas, que ocupam basicamente todo o meu tempo e me 
impedem de acompanhar melhor a parte pedagógica da escola. 
Embora o perfil exigido do diretor na proposta de certificação, 
contemple funções ligadas ao âmbito pedagógico da escola, aquilo 
que se refere à questão organizacional nessa proposta é que acaba 
tendo maior peso na prática. Eu tenho que me “virar em mil” para 
tentar fazer com que a escola funcione. Esse trabalho que estou 
realizando aqui agora (o diretor se referiu a um levantamento 
estatístico ligado a dados da escola) deveria estar sendo feito por um 
membro da Secretaria da escola, ou pela secretária. Mas, tenho 
carência de funcionários nesse setor e, no momento, a secretária e os 
funcionários que disponho estão finalizando um trabalho que tem 
prazo para ser enviado também à SEC. (Diretor 5) 
 
 
O perfil de dirigente solicitado na certificação é difícil de ser exercido 
na prática, devido às condições deficientes de funcionamento da 
escola. além disso, certas funções que são cobradas do diretor nesse 
perfil acabam impedindo que ele possa dar uma assistência maior à 
parte pedagógica da escola. Por exemplo, as demandas referentes ao 
financeiro da escola, tomam basicamente, todo o tempo do diretor, 
ainda tem a questão de ter que buscar alternativas para captar 
recursos materiais através de parcerias.  

 

Um outro aspecto que também foi destacado por alguns entrevistados, com 

relação ao perfil de dirigente escolar exigido na proposta de certificação, foi a 

questão da autonomia. Eles questionam que a Secretaria de Educação não lhes 

oferece a autonomia necessária para que possam administrar a escola, de 

acordo com o que lhes é solicitado nessa proposta, como podemos observar 

nas falas dos diretores 2 e 3: 

 

Certas competências referentes ao perfil do diretor na proposta de 
certificação são relevantes. Mas temos que reconhecer que a falta de 
condições necessárias que o diretor enfrenta para realizar o seu 
trabalho na escola pública, faz com que ele se veja sobrecarregado de 
atribuições. Uma outra questão importante de ressaltar, com relação 
ao perfil do diretor na referida proposta é que se exige dele 
capacidade de liderança para resolver os problemas que surgem na 
escola, porém, não lhe é dada a autonomia necessária para que isso 
aconteça. (Diretor -2) 
 
[...] não dispomos de condições satisfatórias, na escola, para cumprir 
tudo que nos é solicitado pela SEC. A escola tem uma dinâmica 
específica e lidamos com a precariedade de funcionamento em 
diversos aspectos. Uma questão muito importante de ressaltar é a 
divulgação por parte do governo, de que tem promovido a 
descentralização e dado mais autonomia e condições aos diretores 
para administrarem a escola. Essa descentralização, na realidade, 
acaba sendo um aumento de atribuições para o diretor, sem que lhe 
sejam dadas condições necessárias para sua execução. Além disso, 
não podemos tomar determinadas iniciativas para resolução de muitos 
de nossos problemas, porque não temos a autorização necessária 
para tal [...]. (Diretor -3) 
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Borges (2004) entende que a descentralização administrativa dos sistemas 

educacionais não confere poder aos atores envolvidos com a educação na 

esfera da escola, refletindo tão somente na desconcentração de deveres e 

atribuições. E, seguindo essa mesma linha de pensamento, Oliveira (2001) 

chama atenção para o que ocorre por parte do governo no processo de 

descentralização, declarando que é uma “tentativa de descentralizar decisões 

de segunda ordem, repassando serviços dos órgãos centrais e regionais para as 

escolas. Esse processo não corresponde à liberdade e autonomia das escolas 

para se autogerirem” (p.45). 

 

• Recertificação 

 

Como bem defende Ramos (2001) “[...] o domínio de uma profissão uma vez 

adquirido não pode ser questionado, no máximo, pode ser desenvolvido [...]” 

(p.194). Embora todos os entrevistados tenham se mostrado a favor de realizar 

o exame de certificação, o mesmo não ocorreu no que se refere ao exame de 

recertificação. Quando questionados sobre o que achavam a respeito da 

recertificação vir sendo utilizada pela SEC como uma forma de educação 

continuada e para avaliar se o diretor continua apto a exercer o cargo, 60% dos 

entrevistados se mostraram totalmente contra esse processo, como se pode 

observar nos relatos abaixo. 

 
Acho que a forma mais adequada do profissional se atualizar é 
participando sempre de cursos de aperfeiçoamento que pode avaliar 
de fato se você continua apto a continuar exercendo o cargo, é o 
acompanhamento prático e coerente do seu trabalho, não só pela 
SEC, mas pela comunidade escolar. Eu me senti humilhado ao fazer 
exame de recertificação. (Diretor -1) 
  
A recertificação é cansativa, você faz um teste de 100 questões 
objetivas que avaliam conteúdos já cobrados no teste de certificação. 
Eu considerei aquele teste um desrespeito ao profissional! Acredito 
que a forma mais adequada do diretor mostrar que continua capaz 
para se manter no cargo, é através do acompanhamento contínuo do 
seu trabalho e de apoio por parte da SEC. Quanto ao aspecto da 
educação continuada, sou a favor de um tipo de atualização que 
envolva cursos, onde se possa discutir a realidade da escola e trocar 
experiências com quem vivencia essa realidade. (Diretor - 3) 

 

Ao verbalizar que se sentiram humilhados, desrespeitados em realizarem o 

exame de recertificação, os diretores 1 e 3, assim como a maioria, demonstram 
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perceber que o saber que possuem e que foi construído no período de sua 

formação e na sua trajetória profissional é claramente desconsiderado no 

processo de recertificação, situação que não é percebida por nenhum dos 

entrevistados, com relação ao exame de certificação e que, como já salientamos 

anteriormente, faz parte da mesma lógica do exame de recertificação. 

 

Os diretores 2, 6 e 7 não se mostraram totalmente contra a recertificação, 

ressaltando que este processo deveria contemplar, além da prova, a realização 

de curso. 

 
Sou a favor de uma formação continuada que contemple cursos, onde 
haja principalmente, a troca de experiência entre os participantes. A 
recertificação apenas com a realização de prova é um processo 
restrito de se verificar se o diretor continua em condições de exercer o 
cargo. Eu não me importaria de realizar uma prova para avaliar a 
atualização de meus conhecimentos, desde que essa prova fosse 
aplicada, envolvendo também a participação em curso. (Diretor - 2) 
 
Eu acho que a recertificação poderia se caracterizar como uma forma 
de educação continuada se, antes da realização da prova, fôssemos 
oportunizados a participar de um curso de atualização. (Diretor -6) 
 
 
A recertificação pode ser considerada como um meio de se promover 
a educação continuada, pois quando você estuda para fazer uma 
prova, você está se atualizando, mas a prova de recertificação cobrou 
os mesmos assuntos da prova de certificação. Seria mais viável que a 
SEC oferecesse um curso no processo de recertificação, antes de 
realizarmos a prova e que contemplasse assuntos ligados à gestão 
escolar que não tivessem já sido cobrados anteriormente. (Diretor - 7) 
 
 

O diretor - 9 afirmou o seguinte: 
 

Sou a favor da recertificação, vejo esse processo como uma maneira 
sutil da SEC incentivar o diretor a se atualizar. A prova é apenas um 
instrumento para esse incentivo. Havia certa acomodação por parte de 
alguns diretores. (Diretor -9) 

 
 

Conforme o que expomos no capítulo anterior, os dirigentes escolares (diretores 

e vice-diretores) não têm direito à progressão na carreira através da 

certificação. Ao serem questionados sobre o que achavam a respeito da 

certificação ser utilizada como um mecanismo de avanço na carreira, 70% dos 

entrevistados se mostraram contra essa situação e insatisfeitos pelo fato de os 

professores e coordenadores terem direito a esse avanço e os dirigentes, não. 
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No processo de recertificação, os diretores ficam estacionados na 
carreira, comparados aos professores e coordenadores que têm direito 
ao avanço horizontal. É como se não ocupassem um cargo dentro do 
magistério. Realizamos uma prova de recertificação que não nos 
enriquece em nada em termos de aperfeiçoamento e ainda ficamos em 
desvantagem com relação progressão na carreira. (Diretor -4) 
 
Eu discordo do avanço na carreira através da recertificação. E, na 
rede estadual de ensino está sendo mais vantajoso em termos de 
remuneração atuar como professor ou coordenador do que como 
dirigente (...). O mais justo seria que a recertificação não fosse 
utilizada como meio de avanço na carreira de nenhum profissional de 
educação. Nós precisamos é de um piso salarial mais digno. (Diretor -
5) 
 

Os diretores 6 e 7, que afirmaram ser a favor da recertificação, com a mesma 

ressalva feita com relação ao exame de certificação, ou seja, de que além da 

prova deveriam participar de cursos e o diretor 9 que se mostrou totalmente a 

favor da recertificação, defendem a utilização desse processo como forma de 

progressão na carreira e, também, questionam o fato de o dirigente não ter 

direito a essa progressão. 

 
Nós dirigentes recebemos 50% de gratificação com base no piso 
salarial por sermos certificados, mas ficamos em desvantagem em 
relação aos demais profissionais (professores e coordenadores) que 
podem avançar na carreira com a recertificação, essa forma de 
progressão deveria ser estendida a todos. (Diretor - 2) 
 
Concordo que haja avanço na carreira com a recertificação, mas seria 
necessário, como já falei antes, que o processo de recertificação 
envolvesse além da prova, a participação do diretor em um curso. Os 
diretores estão em desvantagem com relação aos professores e 
coordenadores no processo de recertificação, pois não é justo 
recebermos uma gratificação de 50% por sermos certificados e não 
podermos avançar na careira com a recertificação. (Diretor - 6) 
 
Sou a favor do avanço na careira por meio da recertificação. É injusto 
os professores e coordenadores terem direito a esse avanço e o 
diretor não. Os representantes do Fórum de Diretores têm insistido em 
questionar essa situação à SEC. (Diretor - 7) 
 

 

• Influência da certificação na prática do diretor escolar  

 

Ao perguntar aos entrevistados se a certificação havia provocado alguma 

mudança em sua prática, os diretores 1, 2 e 10 apontaram o aspecto da 

atualização dos conhecimentos, como podemos observar nos relatos abaixo. 
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A mudança que a certificação promoveu na minha prática foi a 
atualização dos meus conhecimentos. Nós diretores precisávamos nos 
atualizar. (Diretor- 1)  
Ao estudar para realizar o exame de certificação eu pude atualizar 
meus conhecimentos, principalmente na área de legislação escolar e 
isso tem contribuído muito na minha prática como diretor. (Diretor -2) 

 
A certificação me proporcionou um momento de atualização com 
relação a determinados conteúdos. (Diretor -10) 
 

Os entrevistados 6 e 7 reafirmaram os discursos já apresentados de que a 

certificação contribuiu para que se sentissem mais preparados para atuarem 

como diretores escolares. O diretor 9 que embora não tenha se queixado da 

falta de preparo para exercer o cargo antes de realizar o processo de 

certificação, expôs o seguinte:  

 

A mudança que houve na minha prática com a certificação é que eu 
passei a ter uma visão mais profissional da gestão escolar e essa 
visão mais ampla do diretor escolar contribui para que ele possa 
realizar uma melhor administração. (Diretor - 9) 
 

A partir desse relato, evidenciamos a noção de profissionalização do dirigente 

escolar instituída pelo processo de certificação realizado pela FLEM ser 

incorporada por mais um dos diretores certificados.  

  

Os diretores 3, 4, 5 e 8 afirmaram que a certificação não provocou nenhuma 

mudança para eles. 

 

A certificação não provocou nenhuma mudança para mim enquanto 
profissional. Além de ter feito curso de especialização lato sensu em 
gestão escolar, sempre desempenhei o meu trabalho de forma 
comprometida e continuo desempenhando, apesar das dificuldades 
enfrentadas com relação à falta de estrutura adequada da escola 
pública. (Diretor - 3) 
 
Apesar da certificação avançar um pouco com relação ao mecanismo 
de escolha do diretor por indicação, considerando o caráter da 
concorrência para se ocupar o cargo, não acho  que provocou 
mudança na minha prática. Eu já tinha uma caminhada em termos de 
atuação no cargo de diretor e essa caminhada vem tendo 
continuidade. (Diretor- 4) 
 
Apesar de considerar que o exame de certificação é um avanço com 
relação à forma de escolha do diretor escolar por meio da indicação, 
devido ao fato dos candidatos concorrerem ao cargo, não acho que 
provocou mudança para mim. Antes da certificação eu já possuía uma 
experiência de anos como diretor.  (Diretor- 5) 
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A certificação não trouxe nenhuma mudança para mim. Continuo 
sendo o mesmo profissional que eu era antes de realizar o exame de 
certificação.  (Diretor - 8) 
 
 
 

Observemos que os diretores citados acima, apesar de não afirmarem que a 

certificação lhes trouxe algum tipo de contribuição, demonstram, mais uma vez 

e, assim como os demais entrevistados, não perceberem a lógica do controle da 

formação e da retirada da autonomia profissional implícita no processo de 

certificação.  

 

4.3.2 a visão dos diretores sobre a avaliação de desempenho  

 

Os eixos temáticos que nortearam nossa análise neste tópico foram os 

seguintes: concordância do diretor em ser avaliado, participação de dirigentes 

na elaboração das propostas de avaliação de desempenho, acompanhamento 

das escolas pela Secretaria de Educação e influência da avaliação de 

desempenho na prática do diretor. 

 

• Concordância do diretor em ser avaliado 

 

Ao perguntar aos diretores se concordavam em ser avaliados em seu 

desempenho em serviço e receber gratificação de acordo com esse 

desempenho, os diretores 1, 2, 3 e 8 responderam o seguinte: 

 
Não sou contra esse tipo de avaliação, desde que seja coerente. Até 
hoje, a SEC não conseguiu estruturar um modelo adequado de 
avaliação de desempenho de dirigentes. Os dois primeiros modelos 
apresentam indicadores de desempenho extremante burocráticos. 
Além disso, muitos deles são difíceis de serem atendidos devido às 
condições de trabalho que enfrentamos na escola com a falta de 
recursos, não só materiais como também humanos. A terceira 
proposta de avaliação avançou um pouco mais em relação aos 
indicadores de desempenho das propostas anteriores, embora ainda 
contemple muitos difíceis de serem atendidos. Eu não concordo com o 
fato da SEC realizar a avaliação de desempenho, apenas de dirigentes 
escolares, como se o funcionamento da escola dependesse somente 
deles. Com relação à questão do governo associar o desempenho em 
serviço à remuneração, eu acho injusto e considero isso uma forma de 
não pagar um salário mais justo a nossa categoria. Defendo que nós 
deveríamos ser mais bem remunerados e termos melhores condições 
de trabalho. (Diretor - 1) 
 



81 
 

Sou a favor do diretor ser avaliado em seu desempenho, porém, 
dentro de uma proposta   que reconheça as suas condições de 
trabalho (a falta de recursos humanos, materiais). Não é o que vem 
ocorrendo na rede estadual de ensino Além disso, apenas o diretor e o 
vice-diretor são avaliados. A avaliação deveria se estender do porteiro 
ao diretor. Quanto à questão do diretor ser premiado pelo seu 
desempenho, acho um absurdo! Deveríamos receber melhores 
salários, isso sim.  (Diretor -2) 
 
Vejo a avaliação de desempenho profissional com “bons olhos”. Mas o 
tipo de avaliação que vem sendo realizada com os diretores da rede 
estadual merece severas críticas. A SEC faz certas cobranças ao 
diretor sem oferecer-lhe uma estrutura adequada na escola para que 
ele tenha condições de atendê-las. Existe carência de funcionários, de 
coordenadores pedagógicos, de recursos materiais. Os indicadores de 
desempenho estipulados nas duas primeiras propostas de avaliação 
são muito burocráticos. Uma situação que considero absurda, por 
exemplo, é a questão dos dirigentes serem avaliados pelo índice de 
freqüência dos professores. O terceiro modelo de avaliação apresenta 
alguns indicadores mais amplos, que os modelos anteriores, mas 
ainda não é o ideal. Eu participei do curso Progestão e tive a 
oportunidade de conhecer o manual elaborado pelo INEP que 
contempla referências de indicadores de desempenho para a 
avaliação de todos os setores da escola (direção, corpo docente, 
secretaria) e ao comparar esses indicadores com os propostos pela 
SEC na avaliação de desempenho dos dirigentes, fiquei abismada. 
Pois, os indicadores sugeridos pelo INEP são muito mais amplos.  No 
que se refere à gratificação por desempenho do dirigente, eu não sou 
a favor, pois defendo que nós precisamos mesmo é de uma melhor 
remuneração salarial. (Diretor -3) 
 
Se a SEC propusesse um modelo de avaliação de dirigentes escolares 
que fosse construído com a nossa participação, tivesse indicadores de 
desempenho adequados e que considerassem a realidade de estrutura 
que temos na escola, eu seria a favor da sua realização. Mas, o tipo 
de avaliação que vem sendo implantada é questionável. Eu discordo 
também da remuneração por desempenho, pois essa é uma estratégia 
do governo para não fazer o reajuste salarial que merecemos. (Diretor 
– 8) 
 
 

A totalidade dos entrevistados se mostrou contra a remuneração por 

desempenho e assim como o diretores 1, 2, 3 e 8, outros também criticaram os 

modelos de instrumento de avaliação utilizados pela SEC/BA e o fato dos 

dirigentes serem os únicos profissionais avaliados na escola. Contudo, 

mostraram-se a favor de serem avaliados se a SEC propusesse uma avaliação 

de desempenho que reconhecesse as carências de recursos humanos, 

materiais e outras dificuldades que eles vivenciam no cotidiano escolar.  

 

 As condições inadequadas de funcionamento de nossas escolas públicas já são 

por demais conhecidas pelas autoridades governamentais. A avaliação de 

desempenho é proposta justamente para que os dirigentes sejam controlados 



82 
 

em seu exercício profissional e busquem, por si só, alternativas para resolver os 

problemas dessas escolas. Diante disto, podemos inferir que os diretores 

entrevistados demonstram uma visão ingênua e contraditória com relação à 

avaliação de desempenho. Ao mesmo tempo em que reconhecem as condições 

inadequadas de trabalho as quais estão submetidos, concordam com a 

avaliação de desempenho profissional. Em suma, questionam os modelos de 

instrumento de avaliação, o fato da SEC/BA não avaliar os demais membros da 

escola, a remuneração por desempenho, mas não questionam a ideologia 

difundida pelo Governo de que a avaliação é capaz de resolver os problemas da 

educação.  

 

Essa situação ainda é reafirmada nos depoimentos dos diretores 7 e 10, que 

sempre se negaram a realizar a avaliação de desempenho proposta pela 

SEC/BA, mas ao mesmo tempo concordam em ser avaliados em seu 

desempenho, apresentando as mesmas justificativas dos demais diretores. 

 
Se a proposta de avaliação de desempenho da SEC contemplasse 
indicadores de desempenho coerentes, ou seja, se fosse elaborada 
com base nas condições precárias de trabalho do diretor, eu 
consideraria válida. Nunca participei da avaliação de desempenho 
proposta pela SEC e fui questionada por essa atitude. Considero a 
forma da SEC avaliar o diretor absurda. Também, não concordo com o 
fato do diretor receber gratificação em função do seu desempenho. 
(Diretor -7) 
 
Se a Secretaria de Educação realizasse uma avaliação de 
desempenho mais coerente, considerando as condições de trabalho 
que temos na escola, a atuação dos demais membros que a compõem 
e a avaliação que fizéssemos, internamente, pontuando, as 
dificuldades que enfrentamos e com perspectivas de receber um apoio 
maior desse órgão, eu até que me submeteria a ser avaliada em 
termos de desempenho. Nunca realizei uma avaliação de 
desempenho, ou seja, nunca enviei o “bendito” relatório à SEC no final 
do ano, expondo o que fiz e o que não fiz daquilo que ela considera 
como metas a cumprir. E, não sou a favor da gratificação por 
desempenho. (Diretor -10) 
 

Os diretores 4 e 9 só receberam remuneração por desempenho, apenas uma 

vez, conforme afirmam em seus depoimentos: 

 
[...] desde a implantação da avaliação de desempenho do dirigente 
escolar, na rede estadual, eu só recebi gratificação referente à 
primeira avaliação realizada, mesmo já tendo uma idéia aproximada 
do total de pontos que seria adquirido, após o preenchimento dos 
formulários que foram enviados à SEC. (Diretor -4) 
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[...] eu só recebi gratificação por desempenho após ter enviado o 
formulário da primeira avaliação que foi realizada pela SEC e seria 
difícil eu não ter obtido nenhuma pontuação nas demais, pois no 
preenchimento do formulário de avaliação é possível o diretor ter uma 
idéia da pontuação adquirida. (Diretor -9) 
 

 
Apesar desses diretores não virem recebendo a gratificação por desempenho, 

mesmo tendo a convicção de que atingiram um percentual de pontos que lhes 

permitiria esse recebimento, continuaram a realizar todas as avaliações 

propostas pela SEC/BA. Logo, revelam com essa postura a aceitação da 

avaliação de desempenho como algo tão comum em sua prática, que nem se 

importavam mais se iriam receber ou não a gratificação.  

 

• Participação de dirigentes na elaboração das propostas de avaliação 

de desempenho 

 

Perguntamos aos entrevistados se houve participação de dirigentes escolares 

na elaboração das propostas de avaliação de desempenho implantadas pela 

SEC/BA. Alguns declararam que não tinham conhecimento sobre essa questão, 

outros revelaram que houve participação de dirigentes apenas na elaboração 

das terceira proposta de avaliação, mas 80% desses diretores deixaram claro 

que não participaram desse processo. 

 
As duas primeiras propostas de avaliação de desempenho foram 
elaboradas exclusivamente pela SEC. Na terceira teve participação de 
alguns diretores. Eu não cheguei a fazer parte desse grupo. (Diretor - 1) 
 
Eu não tenho conhecimento se houve participação de diretores na elaboração 
dessas propostas. (Diretor -3) 
 
Creio que na elaboração das duas primeiras propostas de avaliação de 
desempenho não tenha havido participação de membros de dirigentes . 
Já na terceira, sei que houve, pois um diretor amigo meu chegou a 
comentar que fez parte de alguns encontros onde se discutiu sobre a sua 
elaboração. (Diretor -5) 
 
Eu soube que alguns diretores participaram da elaboração da última 
proposta de avaliação de desempenho. As duas primeiras propostas 
foram criticadas várias vezes pos nós, em algumas reuniões que 
realizamos com a Secretaria de Educação. (Diretor – 9) 
 

 

20% dos entrevistados declararam o seguinte: 

 
A SEC não envolveu diretores na elaboração das primeiras propostas 
de avaliação de desempenho. Já na elaboração da terceira, houve a 
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participação de alguns, eu mesmo. Porém, essa participação não 
atendeu aos nossos anseios. Fomos convidados apenas para os 
primeiros encontros, onde por sinal, fizemos críticas aos indicadores 
de desempenho contidos nas propostas de avaliação já implantadas 
pela SEC. Não tivemos oportunidade de sugerir indicadores mais 
coerentes. (Diretor -2) 
 
 Os diretores não foram convidados a participar das primeiras 
propostas de avaliação de desempenho. Eu participei, apenas, da fase 
inicial de elaboração da terceira proposta. Nós diretores, não tivemos 
a oportunidade de analisá-la depois de concluída. Acho que a SEC 
suspendeu os encontros que estavam sendo realizados porque 
estávamos criticando muito os indicadores das propostas que já 
haviam sido implantadas. (Diretor - 4).  
 

A falta de participação de dirigentes escolares na elaboração das primeiras 

propostas de avaliação de desempenho implantadas pela SEC/BA e o tipo de 

participação que os diretores 2 e 4 afirmaram que tiveram na elaboração da 

terceira proposta, reforçam o caráter centralizador e controlador do processo de 

avaliação adotado pelo Governo Estadual.  

 

Outro aspecto que merece destaque nas falas dos entrevistados 2 e 4 é a 

questão de evidenciarmos, mais uma vez, diretores se queixarem dos 

indicadores de desempenho das propostas de avaliação implantadas pela SEC, 

mas não do fato desse órgão continuar a avaliá-los, propondo a implantação de  

um novo tipo de  instrumento para realizar essa ação. 

 

• Acompanhamento das escolas pela Secretaria de Educação 

 

Ao questionar os entrevistados sobre o tipo de acompanhamento que era feito 

das escolas pela Secretaria de Educação, durante o ano letivo, todos se 

queixaram da carência de um acompanhamento necessário por parte deste 

órgão. 

 
Na realidade o diretor precisava ter um apoio maior da SEC, não 
adianta nos dirigirmos apenas a esse órgão, para atender às 
solicitações que nos são feitas e falar de nossas necessidades. 
Merecíamos uma assistência mais in loco e um retorno maior de 
nossas reivindicações. (Diretor -4)  
 
Não existe um acompanhamento necessário da escola pela SEC. O 
diretor não recebe o apoio que precisa. Quando algum técnico da SEC 
vem à escola, é apenas para fazer inspeção do depósito de merenda, 
do almoxarifado. E quando vem! (Diretor -5) 
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Considero o acompanhamento da SEC deficiente, o diretor se sente 
sozinho, em termos de suporte.  (Diretor -8) 
 
 

Podemos observar que os diretores 4 e 5 comentam sobre a baixa freqüência 

de visitas de técnicos da SEC/BA na escola, assim como do caráter dessas 

visitas. Nesse sentido, é importante relembrar que o tipo de acompanhamento, 

ou seja, de controle característico da administração que foi adotada pelo 

governo estadual, está centrado nos resultados das avaliações as quais vem 

submetendo as escolas (os alunos, os dirigentes), não nos processos do 

trabalho administrativo e pedagógico que as escolas desenvolvem a cada ano 

letivo. 

 

Ainda sobre a questão do acompanhamento das escolas pela SEC/BA, os 

entrevistados foram questionados também sobre a postura desse órgão junto às 

escolas, após a apuração dos resultados das avaliações de desempenho de 

seus dirigentes. Com exceção dos diretores 7 e 10, que nunca realizaram essas 

avaliações e do diretor 5, os demais entrevistados afirmaram que a SEC nunca 

os convidou para discutir sobre os resultados dessas avaliações, conforme 

podemos constatar nos depoimentos dos diretores abaixo. 

 

A avaliação de desempenho dos dirigentes escolares precisa ser 
“levada a sério”. Os resultados dessas avaliações deveriam ser 
discutidos com os diretores, para que tivéssemos a possibilidade de 
falar sobre os motivos que nos levaram a apresentar determinado 
desempenho nessas avaliações, principalmente porque não existe, 
durante o ano letivo, um acompanhamento necessário das escolas 
pela SEC. (Diretor - 1) 

 
Na realidade, a SEC apenas recebe os formulários da avaliação de 
desempenho e atribui uma nota aos dirigentes. Eu pelo menos nunca 
fui convocada a discutir sobre os resultados das avaliações que 
realizei. (Diretor -2) 
 
A SEC nunca discutiu comigo e com a minha equipe de vice-diretores 
sobre os resultados das avaliações de desempenho. (Diretor - 6) 
 

 

Cabe ressaltar que em seu depoimento o diretor - 1 queixa-se do fato da 

SEC/BA não oportunizar aos dirigentes justificarem seus rendimentos nas 

avaliações de desempenho, salientando que esse órgão não faz o 

acompanhamento necessário das escolas durante o ano letivo. E, novamente, 
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chamamos atenção para o fato de que o tipo de administração que é adotada 

pela SEC/BA está focado nos resultados das ações que a escola realiza, não 

nas condições e na forma pelas quais essas ações são realizadas. O que 

importa é punir ou premiar o dirigente pelos resultados apresentados na 

avaliação de desempenho, conforme é constatado no relato do diretor - 5: 

 
Com base na minha experiência, posso dizer que a SEC se detém 
apenas a chamar atenção dos dirigentes quando os resultados dessa 
avaliação não lhes agrada. Quando assumi a direção da escola que 
atuava anteriormente, consegui com o tempo, a instalação de um mini-
laboratório de informática e a aquisição de determinados 
equipamentos eletrônicos para uso do professor em sala de aula. Com 
a intensificação do uso desses recursos, a conta de energia elétrica 
aumentou. Nessa época, eu fui chamado pela SEC e alertado de que a 
minha nota de avaliação de desempenho havia sido reduzida em 
função do aumento do gasto de energia elétrica. E, mesmo justificando 
o motivo desse aumento, fui orientado a reduzir os custos. Por este e 
vários outros problemas que enfrentei com as avaliações de 
desempenho propostas pela SEC, fui me convencendo cada vez mais 
de que o tipo de avaliação realizado por esse órgão é incoerente. A 
partir de 2005 deixei de realizar essa avaliação, mesmo sabendo que 
estava sujeito a não receber nenhum percentual de gratificação por 
isto.  
 
 

• Influência da avaliação de desempenho na prática do diretor escolar 

 

Quando questionados sobre o que havia mudado em sua prática profissional 

com a avaliação de desempenho, 20% dos entrevistados não comentaram sobre 

essa questão pelo fato de nunca terem se submetido a esse processo. 70% 

afirmaram que passaram a se sentir mais cobrados pela SEC/BA, como se pode 

observar nos depoimentos dos diretores 1, 4, 5 e 6:  

 
O que percebo na minha prática é que determinadas ações que já 
eram cobradas ao diretor pela SEC passaram a ser feitas através da 
avaliação. (Diretor -1)  
 
A mudança que houve é que passei a me sentir mais cobrada pela 
SEC e de uma forma extremamente descabida. A avaliação de 
desempenho de dirigentes tem que ser revista!  (Diretor -4) 
 
A mudança que houve é que certas cobranças que já eram feitas pela 
SEC passaram a ser mais intensificadas. (Diretor - 5) 
 
O que mudou na minha prática foi o fato de passar a ter mais uma 
forma de prestar conta à SEC sobre aquilo que fiz e que não fiz na 
escola durante o ano letivo e de maneira injusta. (Diretor - 6) 
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O diretor 2 (que representa os 10% dos diretores) revelou que não houve 

mudança em sua prática com a implantação da avaliação de desempenho. 

 

A avaliação de desempenho não trouxe nenhuma mudança para a 
minha prática, o trabalho que eu já desenvolvia antes da SEC 
implantar essa avaliação na rede estadual de ensino continuou a ser 
feito. (Diretor -2) 

 

A fala do diretor - 2 revela um verdadeiro descaso com o processo de avaliação 

de desempenho, quando ele é extremamente significativo em termos de 

mudança no papel da Secretaria de Educação e, conseqüentemente, do Estado 

com relação à postura controladora da avaliação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa demonstrou como as políticas de avaliação de profissionais da 

educação básica têm se materializado no âmbito estadual no Brasil, a partir da 

experiência pioneira de certificação de competências de dirigentes escolares 

realizada na rede estadual de ensino baiana e da avaliação de desempenho em 

serviço desses profissionais. Ao mesmo tempo, buscou dar voz aos sujeitos 

avaliados inquirindo-os sobre a visão que eles possuem acerca dessas políticas.   

 

Acreditamos não ser possível pensar a educação e compreender a lógica das 

políticas públicas implementadas nessa área, em nosso país, de forma 

descolada da mudança ocorrida no padrão de acumulação do sistema 

capitalista, a partir da década de 1970, e que, segundo Harvey (2000), passa a 

assumir um caráter “flexível” e das mudanças ocorridas no mundo do trabalho 

(principalmente com a adoção lógica das competências na gestão de recursos 

humanos). 

 

Evidenciamos, neste estudo, que ao mesmo tempo em que ocorriam as 

referidas mudanças, no cenário mundial, a doutrina neoliberal consegue se 

firmar e tornar-se hegemônica, delineando um novo quadro econômico, político 

e social em países centrais e nos periféricos a eles subordinados, onde o 

Estado passa a ser reformado, redefinindo o seu papel, principalmente com a 

redução do financiamento de serviços sociais. 

 

Com a introdução do neoliberalismo no Brasil, monitorada principalmente por 

organismos internacionais como o FMI e o BM, o Estado é reformado na década 

de 1990, deixando de se responsabilizar diretamente pelo desenvolvimento 

econômico e social, passando a ser promotor e regulador desse 

desenvolvimento, através de uma administração pública gerencialista que tem 

como característica básica o controle por meio da avaliação de resultados. 
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Essa redefinição do papel do Estado produzida pelo neoliberalismo gerou 

impactos diretos na educação, que passou por diversas reformas e nos diversos 

níveis de ensino, sob orientações de organismos internacionais. 

 

Nesse contexto de reformas da educação, o Governo Federal, através de um 

discurso em defesa da qualidade do ensino, adota a avaliação como um 

elemento central no controle dessa área, visando apenas aos resultados 

apresentados pelas instituições de ensino e não aos processos desenvolvidos 

por elas, responsabilizando-as por esses resultados. 

 

Após ter instituído as competências no sistema de ensino no país, inclusive no 

curso de formação de professores da educação básica de nível superior, 

através de uma lógica oriunda do campo do trabalho, o Governo Federal faz 

uma tentativa de implantar um sistema nacional de certificação e professores. 

Com a luta de entidades representantes dos educadores, essa proposta não 

chega a ser efetivada. Contudo, em âmbito estadual, a certificação de 

profissionais da educação vem sendo realizada, como foi o caso da Bahia. 

 

A política de certificação de dirigentes escolares e dos demais profissionais de 

educação foi implementada pelo Governo da Bahia, em parceria com uma 

organização instituída por ele e de forma centralizadora, sem haver consenso 

com a APLB/Sindicato dos Professores.  

 

Com a exigência de um perfil de dirigente escolar mais voltado para o caráter 

empresarial, o Governo da Bahia passa a utilizar a certificação como forma de 

provimento desse cargo, no período de 2001 a 2006, por meio de um processo 

que denotou a existência do clientelismo político.  

 

Através da reformulação do Plano de Carreira do Magistério Público do Ensino 

Fundamental e Médio do Estado da Bahia, em 2002, o governo instituiu a 

certificação como um mecanismo regulador da formação, do salário, enfim, da 

carreira dos profissionais da educação, com base no mérito individual, 

promovendo a verdadeira desvalorização profissional.  
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Pelo fato de ocuparem cargos de comissão, os dirigentes escolares não têm 

direito à progressão horizontal no plano de carreira, através da certificação, 

permanecendo apenas com o direito à progressão horizontal por tempo de 

serviço e à vertical (por titulação), ficando em desvantagem com relação aos 

demais profissionais de educação. 

 

A política de avaliação de desempenho de dirigentes escolares foi 

implementada pelo governo, na rede estadual de ensino baiana, da mesma 

forma que a política de certificação, ou seja, de forma centralizadora. O controle 

individualizado do trabalho desses profissionais é feito por meio da premiação e 

da punição pelo seu desempenho em serviço, através de gratificação salarial. 

 

Os diretores entrevistados apresentam uma visão equivocada e contraditória 

com relação às políticas de certificação e de avaliação de desempenho. 

 

Nossa compreensão, a partir do estudo realizado, é que a avaliação da 

educação, da forma como vem sendo realizada pelo governo, tem se tornado 

algo que quase ninguém mais questiona. A postura de aceitação do processo de 

certificação pelos diretores escolares, assim como o fato de concordarem com a 

necessidade de avaliação de desempenho em serviço, diante da atual 

conjuntura político-educacional brasileira acaba reforçando o discurso dos 

organismos internacionais e consequentemente do governo de que a avaliação 

pode “’salvar”’ a educação. E onde fica a questão da profissionalização digna 

dos educadores, as necessidades de maiores recursos para a escola, a 

melhoria salarial? 

 

Não defendemos a eliminação de propostas de avaliação educacional, desde 

que sejam construídas de forma democrática e que tenham um caráter 

emancipatório.  

 

A contribuição deste trabalho não consiste, apenas, em denunciar a realização 

de práticas de avaliação de profissionais da educação, de caráter regulatório, 

individualista e meritocrático, em âmbito estadual; mas também em chamar 

atenção para a necessidade de uma maior reflexão e criticidade por parte dos 
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educadores, no sentido de poderem compreender com maior clareza a lógica 

que vem norteando as políticas educacionais em nosso país.  

 

Isto posto, cabe manter a luta iniciada pelas entidades representantes dos 

educadores em prol da revogação da Resolução CNE/CEP 1/2002, que institui 

as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores 

da educação básica de nível superior, tendo a “competência” como uma noção 

central, tendendo a secundarizar o conhecimento teórico e suas mediações 

pedagógicas e o preparo político desses profissionais. 

 

É oportuno também reiterarmos a nossa defesa pela inserção do conteúdo da 

administração educacional (de forma ampla) no currículo de todos os cursos de 

licenciatura, visto que a certificação de dirigentes escolares tem se estendido 

em vários Estados do Brasil e pelo fato de termos constatado, nesta pesquisa, o 

risco que a certificação pode representar ao promover o convencimento do 

profissional-educador de que estar certificado significa estar “profissionalizado”. 
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APÊNDICE – I  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DIRETOR ESCOLAR 

 

 

1. Houve participação de dirigentes escolares na elaboração da proposta de 

certificação? 

 

2. Qual a sua visão acerca da certificação vir sendo utilizada como forma de 

provimento do cargo de diretor escolar? E em sua opinião, qual a forma 

mais adequada de escolha desse profissional? 

 

3. Qual a sua opinião a respeito da recertificação vir sendo utilizada pela 

SEC para atestar se o diretor continua apto a exercer o cargo e como um 

meio de promover a formação continuada? 

 

4. Qual a sua opinião sobre a questão do diretor não ter direito à progressão 

na carreira através da recertificação? 

 

5. Qual a sua visão sobre o perfil de dirigente escolar exigido na proposta de 

certificação? 

 

6. O que mudou na sua prática profissional e que está relacionado à 

certificação? 

 

7. Qual a sua opinião a respeito do diretor escolar ser avaliado em seu 

desempenho em serviço e de receber gratificação por este desempenho?  

 

8. Houve participação de dirigentes escolares na elaboração das propostas 

de avaliação de desempenho implantadas na rede estadual de ensino? 

 

9.  Que tipo de acompanhamento é feito das escolas pela Secretaria de 

Educação durante o ano letivo? 
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10. Qual tem sido a postura da Secretaria de Educação junto às escolas, ao 

finalizar o processo de avaliação de desempenho dos dirigentes 

escolares a cada ano?  

 

11.   O que mudou na sua prática profissional e que está ligado às avaliações 

de seu desempenho realizadas pela SEC?  
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ANEXO – I 

 
 

 
DECRETO Nº 7.684 DE 08 DE OUTUBRO DE 1999 

 
Dispõe sobre a organização do processo 
seletivo interno para designação de 
Diretores e Vice-Diretores das escolas 
públicas estaduais e sua remuneração e 
dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições, 

D E C R E T A 

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO SELETIVO INTERNO 

Art. 1º - A investidura nos cargos em comissão de Diretor e Vice-

Diretor de unidade de ensino da rede pública estadual dependerá de 

aprovação prévia em processo seletivo interno, realizado de acordo com os 

critérios e procedimentos estabelecidos neste Decreto. 

§ 1º - O processo seletivo interno de que trata este artigo será 

constituído de: 

a) prova objetiva de caráter eliminatório destinada a avaliar 

conhecimentos de natureza geral de comunicação, organização, 

planejamento e liderança, compatíveis com as características do cargo; 

b) curso de capacitação em gestão escolar, também de caráter 

eliminatório, coordenado pela Secretaria da Educação. 

§ 2º - As condições gerais e especiais para provimento dos 

cargos referidos serão definidas no edital de abertura do processo seletivo, 

que deverá ser publicado com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 

data prevista para realização das provas. 
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§ 3º - Os diretores e vice-diretores em exercício que desejarem 

concorrer aos referidos cargos deverão se submeter ao processo seletivo 

previsto no § 1º deste artigo. 

§ 4º - Os diretores e vice-diretores aprovados no referido 

processo seletivo permanecerão em seus cargos. 

Art. 2º - Para as escolas cujos atuais diretores e vice-diretores 

não forem aprovados no processo seletivo referido no § 1º, do artigo anterior, 

será aberto um novo processo seletivo interno, do qual poderão participar 

servidores públicos estaduais que ocupem ou já tenham ocupado cargo de 

provimento permanente na Secretaria da Educação, com experiência nas 

áreas de coordenação pedagógica ou de docência que possuírem as 

qualificações exigidas no edital, na forma da Lei nº 7.028, de 31 de janeiro de 

1997, inclusive os atuais diretores e vice-diretores que não lograrem 

aprovação no processo seletivo de que cuida o artigo anterior. 

CAPÍTULO II 

DA NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO DO CARGO 

Art. 3º - Os candidatos aprovados no processo seletivo referido 

no § 1º, do art. 1º, deste Decreto, serão nomeados, por um período de 02 

(dois) anos, para o exercício do cargo em que tenha sido habilitado. 

§ 1º - A nomeação dos diretores e vice-diretores será 

acompanhada da assinatura de um termo de compromisso relativo ao 

cumprimento de metas de trabalho que deverão ser realizadas, a cada ano, 

bem como de sua participação em programas de certificação profissional que 

vierem a ser oferecidos. 

§ 2º - As metas referidas no parágrafo precedente dizem respeito 

a: 

I - cumprimento de 200 dias letivos de aula; 

II - acompanhamento da freqüência dos professores; 

III - acompanhamento da freqüência dos alunos através de 

mecanismos de controle e acionamento sistemático de providências, no caso 

de alunos faltosos; 
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IV - elaboração de Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE e 

elaboração, ao final do ano letivo, do relatório sobre a sua execução; 

V - implementação de conjunto de recursos mínimos necessários 

ao funcionamento da escola, a ser definido pela Secretaria da Educação; 

VI - promoção do funcionamento do Colegiado Escolar e Caixa 

Escolar; 

VII - estabelecimento de programas de parceria; 

VIII - fornecimento de documentação e dados solicitados pela 

Secretaria, referentes ao Sistema de Informações Educacionais; 

IX - participação nos projetos de Certificação e de Avaliação do 

Desempenho dos Alunos, nos municípios onde estes forem implantados. 

§ 3º - Os diretores e vice-diretores nomeados na forma do 

presente Decreto só serão exonerados, antes de completarem o biênio, em 

caso de não cumprimento das metas de trabalho ou se cometerem falta grave 

nos termos das Leis nºs 6.677/94, 3.375/75 e 8.666/93. 

§ 4º - No caso de vacância do cargo, a Secretaria da Educação 

designará um diretor ou vice-diretor pró-têmpore, até que se habilite outro 

candidato ao preenchimento do cargo, mediante novo processo seletivo. 

CAPÍTULO III 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 4º - Além do vencimento ou gratificação fixado em Lei para o 

respectivo cargo, ao diretor ou vice-diretor nomeado na forma deste Decreto, 

poderá ser concedida a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, 

prevista no art. 3º, da Lei nº 6.932, de 19 de janeiro de 1996, no percentual 

de 50% (cinqüenta por cento), incidentes sobre o valor do respectivo símbolo, 

qualquer que tenha sido a opção manifestada pelo nomeado para percepção 

do cargo em comissão. 

§ 1º - Os diretores e vice-diretores que cumprirem os 

compromissos referidos no § 1º, do art. 3º, receberão, a partir do 13º mês de 

sua nomeação, e pelo prazo de um ano, posterior a cada avaliação de 
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desempenho, um adicional suplementar de gratificação de até 50% 

(cinqüenta por cento), perfazendo um valor de gratificação máximo de até 

100% (cem por cento) do valor básico respectivo, em função do grau de 

cumprimento dos referidos compromissos no ano anterior. 

§ 2º- A Secretaria da Educação estabelecerá normas para a 

efetivação da avaliação de desempenho mencionada no parágrafo anterior. 

§ 3º - A gratificação supra-referida será paga conjuntamente com 

os vencimentos e demais vantagens do cargo, e não servirá de base para 

cálculo de qualquer outra vantagem, integrando a remuneração apenas para 

efeito de: 

I - cálculo da remuneração de férias; 

II - abono pecuniário resultante da conversão de parte das férias 

a que o servidor tenha direito; 

III - gratificação natalina. 

Art. 5º - Durante o período em que permanecerem afastados dos 

respectivos cargos, o diretor e o vice-diretor não perceberão a gratificação de 

que trata este Decreto, salvo nas hipóteses de: 

I - férias; 

II - licença-prêmio de até 06 (seis) meses; 

III - licença para tratamento de saúde; 

IV - licença-maternidade; 

V - licença paternidade. 

Parágrafo único – Decorrendo o afastamento por motivo de 

licença-prêmio, somente será assegurada a continuidade do pagamento da 

gratificação se o servidor a estiver percebendo, ininterruptamente, há mais de 

06 (seis) meses.  
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CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6º - A partir do ano 2000, será iniciado o processo de 

certificação de diretores e vice-diretores, visando desenvolver a competência 

dos profissionais, através de estudos, capacitação, atividades práticas e 

apresentação de relatórios, na forma a ser definida pela Secretaria da 

Educação. 

§ 1º - O processo de certificação será implementado de forma 

gradual, de acordo com as prioridades de expansão do Programa Educar 

para Vencer. 

§ 2º - A partir do ano 2002, os diretores e vice-diretores das 

escolas estaduais, situadas nos municípios onde houver sido implementado o 

processo de certificação, somente serão escolhidos, na forma a ser 

estabelecida pela Secretaria da Educação, dentre os portadores de 

certificados válidos de diretor, vice-diretor ou de certificação em outra 

categoria que vier a ser prevista na legislação. 

§ 3º - Os diretores e vice-diretores das escolas situadas nos 

municípios onde não houver sido implementado o processo de certificação 

até 31 de dezembro de 2001, terão sua nomeação prorrogada até a 

implementação do referido processo de certificação, desde que venham 

cumprindo satisfatoriamente o termo de compromisso de que trata o § 1º, do 

art. 3º deste Decreto. 

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 08 de outubro de 

1999. 
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ANEXO – II 
 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS TESTES D0 1° EXAME 
DE CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTES ESCOLARES 
 
 
 
l. PADRÕES DE COMPETÊNCIAS PARA O CARGO DE DIRIGENTE 
ESCOLAR 
 
O Sistema de Certificação de Dirigentes Escolares (Diretores e Vice-diretores) 
se baseia num conjunto de expectativas a respeito das funções e do papel do 
Dirigente como líder da Escola. Essas expectativas e papéis foram 
estabelecidos por um comitê representativo de Dirigentes Escolares. Estas 
expectativas são gerais, e não dependem nem se referem a nenhum sistema ou 
rede escolar específico. Em princípio, a natureza das funções do Vice-diretor é 
idêntica à do Diretor – o que pode mudar é o limite de suas atribuições e 
responsabilidades em cada escola. 
 
Desenvolvimento Integral dos Alunos e Implementação do Currículo 
 
O Dirigente Escolar deve conhecer e saber utilizar conhecimentos de psicologia, 
pedagogia, currículo, avaliação, bem como conhecer os recursos curriculares e extra-
curriculares disponíveis para assegurar o bom desempenho dos alunos na Escola. 
Além disso, deve saber como estabelecer e manter, no ambiente escolar, elevados 
padrões éticos e clima saudável, que propicie o desenvolvimento académico dos 
alunos. 
 
Desenvolvimento da Equipe 
 
O Dirigente Escolar deve conhecer os princípios norteadores da educação, seu papel 
na sociedade e as teorias sobre relações humanas. Deve também conhecer e saber 
utilizar conceitos, métodos e técnicas para promover o crescimento pessoal e 
profissional de professores e funcionários. 
 
Visão e Planejamento Estratégico 
 
O Dirigente Escolar deve conhecer e saber utilizar teorias, princípios, conceitos e 
métodos de organização, planejamento e mudança organizacional. Deve compreender 
e saber explicar a relação entre objetivos educacionais gerais, e alinhar o PDE da 
escola com as Diretrizes da Educação Nacional e Estadual e com a proposta 
pedagógica da Escola. Deve saber ainda acionar os mecanismos que levam a escola a 
atingir os objetivos. 
 
Estabelecimento e Ampliação de Relacionamentos 
 
O Dirigente Escolar deve saber identificar e relacionar-se adequadamente com os 
vários grupos e instituições que possam ter papel relevante na vida escolar, incluindo 
os pais de alunos, autoridades, agências públicas, organizações privadas e outros 
setores da comunidade. Ele deve conhecer os objetivos e papéis dessas instituições e 
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saber criar e manter com elas relações, compromissos e projetos de interesse mútuo. 
A capacidade de comunicação escrita e verbal é fundamental para todos os aspectos 
do trabalho do Diretor, mas é especialmente importante nesse contexto. 
 
Administração da Escola 
 
O Dirigente Escolar precisa conhecer teorias e técnicas administrativas. Deve localizar, 
interpretar estilizar as leis e normas relevantes a todos os aspectos da administração 
escolar, inclusive os de natureza financeira, de pessoal e patrimonial. Deve saber 
articular o funcionamento das unidades administrativas e de seu pessoal com os 
objetivos e metas da escola. 
 
 
II - TÓPICOS COBERTOS NOS TESTES 
 
Sobre os tópicos abaixo relacionados é necessário que o candidato saiba: 
 
Primeira etapa - Teste de Conhecimentos Específicos 
 
Desenvolvimento Integral dos Alunos e Implementação do Currículo: 
 
•     Conhecer teorias e metodologias relativas ao processo ensino-aprendizagem para 
definir quais as adotadas na proposta curricular, visando atingir os objetivos explicitados 
no PDE. 
•     Conhecer metodologias para avaliar e diagnosticar o desempenho dos estudantes. 
•     Saber como identificar possíveis entraves no processo ensino - aprendizagem e tomar 
as providências cabíveis. 
•     Conhecer os princípios básicos de aconselhamento à estudantes. 
•      Entender a diversidade cultural, situar a realidade local dentro desse contexto e saber 
como contemplá-la no PDE e na Proposta Pedagógica. 
•     Saber escolher tecnologias educacionais apropriadas ao PDE/Proposta Pedagógica, 
considerando os recursos disponíveis. 
Desenvolvimento da Equipe: 
•      Identificar as necessidades de desenvolvimento profissional da equipe, buscando 
alinhamento ao PDE e à Proposta Pedagógica. 
•     Saber como gerenciar recursos humanos em função dos resultados, considerando os 
fatores motivacionais que estimulem o espírito de equipe. 
Administração da Escola: 
•     Ter conhecimento sobre leis, normas e diretrizes que regem a educação e a 
administração escolar nos âmbitos federal e estadual: LDB, PCNs, Resoluções dos 
Conselhos Nacional e Estadual de Educação. 
•     Conhecer a estrutura, funcionamento e os sistemas de informações da secretaria 
escolar. 
•     Conhecer estatística básica para analisar os dados relativos à educação e aos 
relatórios escolares para tomar decisões gerenciais adequadas. 
•     Ter conhecimento dos procedimentos necessários para obter recursos financeiros ou 
não e de como gerenciá-los, sejam eles públicos ou provenientes de outras fontes. 
•     Conhecer a infra-estrutura da escola e garantir que esteja funcionando dentro das 
normas técnicas, bem como saber como manter o ambiente limpo. 
•     Conhecer os procedimentos de segurança escolar: pessoal e patrimonial. 
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Segunda etapa 
 
Parte l - Teste de Comunicação e Expressão da Língua Portuguesa Comunicação e 
Expressão: 

 
Avaliará, através da redação de textos, a habilidade de comunicação e expressão escritas. 
Gramática da Língua Portuguesa: 
Avaliará o domínio que o candidato tem dos padrões da Língua Portuguesa demonstrando 
saber usá-la como um instrumento eficaz de comunicação, refletido na escrita de textos e 
documentos pertinentes ao cargo. 
 
Parte II - Questões Práticas  
 
Visão e Planejamento Estratégico: 
O foco deste tópico é a Liderança e o Planejamento Estratégico demonstrado no 
exercício do cargo. Serão entregues, antecipadamente, aos candidatos: um Plano de 
Ação contendo informações sobre orçamento, alocação de recursos, metas de longo e 
curto prazos, decisões referentes à equipe técnica e outras, juntamente com 
documentos adicionais (os quais explicitarão especificidades da escola). Será pedido aos 
candidatos que identifiquem as prioridades e que reflitam sobre a propriedade das 
decisões adotadas. 
Documentos Básicos: 
Plano de ação da gestão anterior 
 Documentos Adicionais: 
- Cenário 
- Orçamento 
-  Ata do Conselho de Classe 
-  Carta de pais e alunos  
- Abaixo assinado dos alunos 
 
Estabelecimento e Ampliação de Relacionamentos: 
O foco deste tópico é a habilidade dos candidatos em identificar, descrever e intervir em 
conflitos que podem ocorrer dentro da comunidade escolar. Serão entregues, 
antecipadamente, aos candidatos: atas de reuniões, cartas, comunicados internos. No 
teste, será apresentado um cenário baseado nesses documentos e será solicitado ao 
candidato que identifique a fonte do conflito, analise a posição adotada pelo Dirigente e 
recomende possíveis ações para intervenção e solução do conflito, refletindo sobre a 
possibilidade de sucesso ou fracasso destas ações. 
 Documentos Básicos: 
- Cenário 
- Cartas 
- Atas de Reuniões 
- Comunicados Internos 
 
Gestão de Processo Pedagógico: 
O foco dessas questões é a habilidade do candidato em avaliar a qualidade de ensino e 
aprendizagem. Serão entregues, antecipadamente, aos candidatos: um Plano de Curso, 
um segmento de PDE, uma ata de reunião do Cdegiado e um gráfico referente a 
indicadores de resultados de aprendizagem. O candidato deverá estabelecer a relação 
entre o ensino ministrado e os indicadores de resultados de aprendizagem, descrevendo-a 
e sugerindo recomendações quando apropriado. 
Documentos Básicos: 
Plano de Curso  
Documentos Adicionais: 
-      Cenário e gráficos referentes a indicadores  
- Um segmento de PDE 
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-      Ata de reunião do Colegiado                                                                                                                
 

 
Ill  -  BIBLIOGRAFIA 
 
Leitura Básica: Válida para a Primeira etapa - Teste de Conhecimentos Específicos - 
e para a Parte II da Segunda etapa - Questões Práticas: 
• Manual Gerenciando a Escola Eficaz: Conceitos e Instrumentos e Manual de 
Procedimentos e Rotinas, 
•   Lei n° 9394/96 - LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
• SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros curriculares nacionais. 
Introdução aos parâmetros curriculares nacionais.: MEC/SEF, Brasília, 1997. 
•     Manual do FAED. 
•      Manual do PDDE. 
•      Estatuto do Magistério (Lei 6677/94). 
•      Estatuto da Criança e do Adolescente. 
•     Diretrizes Regimentais Básicas para Escolas Públicas Estaduais. 
•     BAHIA. Secretaria da Educação. Legislação Básica do Magistério Público Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio. Salvador. BA, 1998. 
.   INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISA EDUCACIONAIS(Brasil). Em 
Aberto. Junho 2000. Disponível em: http://www.inep.gov.br 
 
Leitura Complementar: É uma sugestão de bibliografia adicional para auxiliar no 
estudo dos tópicos cobertos nas etapas do Exame de Certificação. Não serão feitas 
perguntas específicas sobre nenhum dos livros abaixo relacionados, porém 
recomendamos sua leitura como forma de ampliar sua possibilidade de sucesso no 
Exame. Esta lista contém livros que representam distintas orientações e pontos de 
vista a respeito dos diversos temas que são objeto da ação do Dirigente Escolar. Não 
representa endosso ou orientação da Secretaria. Os conteúdos tratados nesses livros 
não serão abordados diretamente nos testes. 
 
Primeira etapa - Teste de Conhecimentos Específicos  
 
Desenvolvimento Integrai dos Alunos e Implementação do Currículo 
AQUINO, J. G. e alli, (2000), Indisciplina na Escola: Alternativas, Editora Sumus, 2000. 
ARAÚJO E OLIVEIRA, João Batista, (2000), A pedagogia do sucesso, 4a.ed.:, Editora 
Saraiva, São Paulo, 2000. 
ARAÚJO E OLIVEIRA, João Batista, (2000), Ensinar e Aprender, Editora: Global, São 
Paulo, 2000. 
CARRAHER, T.N. (org.), (1988), Aprender pensando: contribuições da Psicologia 
Cognitiva para a Educação. Editora Vozes, Petrópolis, 1988. 
COLL, César, (1996), Psicologia e Currículo, Editora Ática, São Paulo, 1996. 
FONSECA, Victor da, (1996), Aprender a aprender: a educabilidade cognitiva, Editora 
Artes Médicas, Porto Alegre, 1996. 
FREIRE, Paulo, A importância do ato de ler, Editora Cortez. 
FREIRE, Paulo, (1997), Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática 

educativa, Editora Paz e Terra.Rio de Janeiro, 1997. 
LAJOLO. M., (1999), Do mundo da leitura para a leitura do mundo, Editora Ática, São 
Paulo, 1999, LEITURA DE 3 (três) PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DE, PELO MENOS, 
3 (três) ESCOLAS. 
 
Desenvolvimento da Equipe 
ANTUNES, Celso, (1987), Manual de Técnicas de Dinâmica de Grupo de Sensibilização e 
Ludopedagogia. Editora Vozes, Pefrópdis, 1987. 
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GADOTTI, M., A Formação do Administrador'da Educação: Análise de Propostas, 
Revista Brasileira de Administração da Educação, Porto Alegre. 
INSTITUTO PIERON de Psicologia Aplicada, (1998), Aprendizagem mediada - dentro e 
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Alegre, 2000. 
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Porto Alegre, 1998, 
SOUZA, Clarilza Prado de (org.), (1995), Avaliação do rendimento escolar, 4a. ed. Editora 
Papirus, Campinas, São Paulo, 1995. 
TEBEROSKY, Ana - Além da alfabetização, Editora Ática. 
________________- Aprendendo a escrever, Editora Ática. 
ZABALA, Antoni, (1999), Como Trabalhares Conteúdos Procedimentais em Sala de 
Aula, Zed. Artmed Editora, 
Porto Alegre, 2000, ZALUAR, Alba (org.), (1992), Violência e Educação, Editora Cortez, São Paulo, 1992. 

 
 
Administração da Escola 
 
LUCK, Heloísa, (1999), Ação Integrada: Administração, Supervisão, Orientação 
Educacional, Editora Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro, 1999. 
Segunda etapa: 
 
Parte l - Teste de Comunicação e Expressão da Língua Portuguesa 
Comunicação e Expressão 
MORTIMER, Adler, (2000), Como ler um livro, Editora Faculdade da Cidade, Rio de 
Janeiro, 2000. 
 
Gramática da Língua Portuguesa 
Manual de Redação-Jornal Folha de São Paulo, 
 
Parte II - Questões Práticas 
 
Visão e Planejamento Estratégico 
GANDIN, D., Planejamento como Prática Educativa, Edições Loyola. 
MARCONDES, C. F, Administração Escolar: uma Introdução Crítica, PUC, São Paulo. 
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PARO, V. H., (1996), Administração Escolar: uma Introdução Critica, Editora Cortez, São 
Paulo, 1996. 
ROGERS, C. R. e ROSENBERG, R. L, (1987), A Pessoa como Centro, Editora Pedagógica 
Universitária, São Paulo, 1987.                                                  , 
SEVERINO, J., (1998), O Projeto Político-pedagógico da Escola, Revista da Educação, 
AEG, Brasília, 1998. 
TORO, Bernardo, (1997), O Código da Modernidade - Colômbia, 1997. 
 
Estabelecimento e Ampliação de Relacionamentos 
VYGOTSKY, L., (1991), Pensamento e Linguagem, Martins Fontes, São Paulo, 1991. 
WAISELFISZ, Júlio Jacobo, (1998), Juventude, Violência e Cidadania: jovens de Brasília, 
Editora Cortez, São Paulo, 1998. 
 
Gestão de Processo Pedagógico 
AQUINO, J, G. e alli, (2000), Indisciplina na Escola: Alternativas, Editora Sumus, 2000. 
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COLL, César, (1996), Psicologia e Currículo, Editora Ática, São Paulo, 1996. 
FONSECA, Victor da, (1996), Aprender a aprender: a educabilidade cognitiva. Editora 
Artes Médicas, Porto Alegre, 1996. 
FREIRE, Paulo, A importância do ato de ler, Editora Cortez. 
FREIRE, Paulo, (1997), Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática 
educativa, Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1997. 
LAJOLO. M., (1999), Do mundo da leitura para a leitura do mundo, Editora Ática, São 
Paulo, 1999. 
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ANEXO - III 

 

PORTARIA Nº 3537 DE 25 DE abril DE 2000 
 
O SECRETÁRJO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso do suas atribuições e de 
acordo com a legislação vigente. 
 
RESOLVE: 
Art.  1° - Divulgar os critérios e procedimentos que serão usados para avaliar o desempenho 
dos Dirigentes Escolares após assinatura do Termo de Compromisso. 
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 
 
 Critério Pontos 
1 Cumprimento dos 200 dias letivos (mínimo de 200 dias de efetivo 

trabalho escolar e carga horária anual de 800 horas, conforme Lei 
9394/96) 

15 

 Menos de 200 dias letivos 0 
2 Frequência dos professores:  
 100% das aulas dadas 10 
 Mais do que 95% de aulas dadas 8 
 De 90 a 95% de aulas stadas 3 
 Menos de 90% de aulas dadas 0 
3 Frequência dos alunos  
 A - Frequência  
 Maior que 90% 8 
 De 80 a 90% 5 
 Menor que 80% 0 
 8 - Abandono  
 Menor que 5% 2 
 De 5 a 10% 1 
 Maior que 1 0% 0 
4 Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE - até a data 

estabelecida pela Secretaria de Educação 
10 

5 Elaboração do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas 
Estabelecidas no PDE 

10 

6 Relatório de Implementação do Manual Gerenctando a Escola Eficaz 
• . 

 Mais de 20 itens implementados 15 
 15 a 20 itens implementados 10 
 Mais de 10 itens implementados 5 
7 Implantação   e   implementação   do   Colegiado   Escolar,   

promovendo reuniões bimestrais e extraordinárias quando necessário 
5 

8 Implantação e implementação da Caixa Escolar, promovendo reuniões 
mensais com os Conselhos Fiscal e Deliberativo 

5 

9 Estabelecer o mínimo de programa de parceria e voluntariado 10 

10 Envio  pontua!  e  correto  de  informações à  Secretaria  ou  à  Direc, 
referentes a faltas de servidores, frequência de alunos, Censo Escolar, 
programação de carga horária, prestação de contas e outros 

10 

 Máximo de pontos 100 
Art. 2º - A remuneração adicional do Dirigente decorrerá do total de pontos obtidos, com a 
seguinte 
correlação: 
91 a 100 pontos:            50% 



114 
 

81 a 90:                          40% 
71 a 80:                          30% 
61 a 70:                          20% 
50 a 60:                        10% 
 
Art. 3º - A verificação do cumprimento dos criténos para a avaliação do desempenho escolar 
dar-se-á através de relatórios dos Dirigentes validados pelo Colegiado Escolar. 
§ 1° - É inteira responsabilidade do Dirigente a veracidade das declarações constantes dos 
relatórios, podendo o mesmo perder o direito à gratificação e sofrer sanções disciplinares caso 
as declarações 
§ 2° - Caberá a Secretaria da Rducação realizar auditoria, por amostragem, para acompanhar e 
avaliar o cumprimento das metas 
§ 3° - Fica estabelecido o prazo de 30 dias para retratação das declarações não confirmadas 
pela auditoria, 
Art. 3° - É obrigatória a implantação dos Projetos de Regularização do Fluxo Escolar nas 
Unidades Escolares dos municípios que integram o Programa Educar para Vencer. 
 
 
ERALDO TINOCO 
Secretário de Educação 
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ANEXO – IV 
 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
PORTARIA  N.°7733 DE 15 DE MAIO DE 2003. 

 
A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e de 
acordo com a legislação vigente, 
 
RESOLVE 
 
Art. lº - Divulgar os critérios e procedimentos que serão usados para avaliar o desempenho dos 
Dirigentes Escolares após a assinatura do Termo de Compromisso. 
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO DIRIGENTE ESCOLAR 
 
Nº Critério Indicador Pontuação 
1 Cumprimento dos 200 dias  Ietivos de efelivo 

trabalho escolar e carga horária anual minima 
de 800 horas. 

Menor que 100% 
 100% cumpridos 

0  
15 

2 Percentual   de   cumprimento   das   metas   
do   Plano   de Desenvolvimento da Escola   
PDE. 

Menor que 50% 
50% - 70%  
71% -80% 
 81% -90% 
 91%- 100% 

0  
5 
10  
15  
20 

3 Custo Escolar 
 Redução   da  despesa   aluno/ano   com   
água, energia elétrica e telecomunicação. 

Formula: (Média das Despesas de 
Consumo por Aluno do Ano Atuai / 
Media das Despesas de Consumo por 
Aluno do Ano Anterior) x 100 

A     cada     2%     
de redução  
atribui-se   1 
ponto, até o 
máximo de 10 
pontos. 

4 Desenvolvimento da equipe escolar  
Absenteísmo  
Informática  
Avaliação de desempenho 
 
Programa de capacitação 

Menor que 5% no ano  
SAEMEC ou similar funcionando 
plenamente  
Possuir  sistemática de avaliação de 
desempenho dos profissionais da 
unidade escolar 
 100% dos funcionários c professores 
capacitados no ano 

5 
5  
 
5 
 
 
5 

5 Gestão Participativa 
 Colegiado Atuame  
Caixa Escolar Atuante 
Outras   formas   de   participação   comunitária 
(associações,  grêmios,   voluntários,  
parceiros, etc.) 

Seis ou mais reuniões válidas no ano. 
Seis ou mais reuniões válidas no ano. 
Presença    confirmada    de    outras    
formas    de participação estabelecidas 
em Regimento Interno. 

5  
5 
1   ponto   para   
cada forma de 
participação até o 
máximo de 5 
pontos 

6 Auto Avaliação Participar do Prêmio Nacional de Gestão 
Escolar 

10 

7 Avaliação da SEC 
Cumprimento dos prazos 

• Censo 
• PDE 
• Prestação de Contas 
• Programação de Carga horária 
• Banco Alunos  
• Indicadores de Desempenho 
• Programação de Matricula 

Entrega     do(s)     documento(s)     
final(is)     aos respectivos 
departamentos  da  SEC  até  a  data 
limite. 

10 pontos 
creditados, 
menos   1  ponto 
para qualquer            
atraso registrado      

 TOTAL  100 
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Art. 2º   A remuneração adicional do Dirigente decorrerá do total de pontos obtidos, com a 
seguinte correlação: 
 
Pontuação Remuneração 

0 a 49 0% 
50 a 60 10% 
61 a 70 20% 
71 a 80 30% 
81 a 90 40% 
91 a 100 50% 

- - 
 
Art 3° A verificação do cumprimento dos critérios para a avaliação do desempenho escolar dar-
se-á através do Formulário de Metas da Unidade para o ano letivo e do Formulário de 
Avaliação dos Dirigentes validados pelo Colegiado Escolar, de acordo com os procedimentos 
abaixo relacionados: 
 
a)   O Dirigente Escolar deverá submeter à Secretaria da Educação, no início do ano letivo, o 
Formulário de Metas da Unidade Escolar para o ano letivo era questão. 
b)   Ao término de cada ano letivo a Secretaria da Educação distribuirá o Formulário de 
Avaliação de Desempenho às Unidades Escolares. 
c)  Dirigente Escolar deverá preencher o Formulário de Avaliação de Desempenho, 
submelendo-o à aprovação do Colegiado Escolar, encaminhando-o à Secretaria da Educação 
no prazo máximo de 30 dias corridos após o encerramento do ano letivo. 
d)   Os formulários encaminhados após o encerramento do prazo estabelecido não serão 
aceitos. 
e)    Os Dirigentes Escolares que foram transferidos entre Unidades Escolares ao longo do ano 
letivo deverão preencher o Formulário de Avaliação de Desempenho da Unidade Escolar em 
que permaneceram a maior parte do ano letivo. Caso coincida o tempo de permanência do 
Dirigente Escolar nas Unidades Escolares ao longo do ano letivo, prevalecerá a avaliação da 
Unidade Escolar em que o Dirigente participou da elaboração do Formulário de Metas da 
Unidade Escolar, 
f)    Os Formulários de Avaliação de Desempenho recebidos dentro do prazo serão avaliados 
em 30 dias úteis a contar da última data para entrega. 
g)   A Secretaria da Educação divulgará os resultados no prazo de 15 dias úteis a partir da 
conclusão dos trabalhos de avaliação do desempenho. 
h)   Os Dirigentes Escolares certificados que obtiverem pontuação igual ou superior a 50 
pontos receberão remuneração adicional, proporcionalmente ao valor de sua pontuação, 
durante o período de 12 meses subsequentes à publicação dos resultados em Diário Oficial.  
i)    A Secretaria de Educação realizará, independentemente do tempo, auditorias junto às 
Unidades Escolares e poderá retiftcar e republicar pontuações e corrigir remunerações 
adicionais já concedidas.  
j)    Os dirigentes terão prazo máximo de 30 dias corridos, após a publicação dos resultados, 
para solicitar revisão da pontuação de seu desempenho.  
k)   Os Dirigentes que solicitarem revisão de suas pontuações terão seus resultados 
republicados em data posterior.  
§    1°  É de inteira responsabilidade do Dirigente a veracidade das declarações constantes no 
Formulário de Avaliação de Desempenho, podendo o mesmo perder o direito à gratificação e 
sofrer sanções disciplinares caso as declarações apresentadas não sejam confirmadas em 
auditorias. 
§    2º  Caberá a Secretaria da Educação acompanhar e avaliar o cumprimento das metas 
Estabelecidas. 
§   3º  Fica estabelecido o prazo de 30 dias para retratação das declarações não confirmadas 
pela auditoria. 
 
ANACI BISPO PAIM  
Secretária da Educação 
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ANEXO - V 
 
 
PORTARIA Nº 16748/2005 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuiçSes c de acordo com a legislação vigente, 

 
RESOLVE 

 
An. lº - Divulgar os indicadores de desempenho e procedimentos que serio usados para avaliar o desempenho da Equipe 
Gestora das Unidades de Ensino da Rede Estadual da Bahia, tendo como referência o termo de compromisso assinado. 

 
Indicadores de Desempenho Escala de Ocorrência .    Pontos Percentual de 

Desempenho 
1- Gestão Administrativa  
2- Gestão Pedagógica  
3- Gestão Financeira  
4- Gestão Jurídica  
5- Gestão Relacional 

SEMPRE  
QUASE SEMPRE  
ÀS VEZES  
RARAMENTE 
NUNCA 

5  
4  
3 
2  
1 

76% a 100%  
51% a 75-%  
26% a     50%  
1%    a 25%  
0% 

 
Parágrafo Único - Os pontos da Avaliação serão transformados em  nota de O a   10, conforme orientação 
contida no documento "Avaliação de Desempenho da Equipe Gestora", bem como no anexo "Instrução 
Operacional". 
 
2. Art. 2° A remuneração adicional do dirigente decorrerá do total de pontos obtidos com a pontuação, 
conceito e percentual de benefício correspondente a seguinte correlação. 
 
Pontuação Conceito da Equipe Gestora Benefício (%) 
(      ) 9.0- 10,0 O desempenho da equipe gestora está bem desenvolvido 

e cada gestor e a equipe como um todo sabe o que faz e 
porque faz em termos de uma gestão escolar de alto 
desempenho. 

50% 

.(      ) 8.0-8,99 O desempenho da equipe gestora já está bem sintonizado 
com as novas perspectivas educacionais e, com a pratica 
e aperfeiçoamento contínuo, os gestores poderão  utilizar 
o potencial da gestão democrática com precisão ainda 
miaior. 

30% 

(      ) 7,0 - 7,99 Os elementos e dispositivos que geram o sucesso da 
equipe gestora estão presentes e de forma ativa na 
escola, mas . podem melhorar sendo necessário encontrar 
as causas dos fatores  que  interferem  no  sucesso da 
gestãç  escolar de modo  a equacioná-los,  tendo  em  
vista  a  superação  das dificuldades. 

20% 

(      ) 6,0-6,99 O desempenho da equipe gestora está se consolidando 
numa nova perspectiva educacional sendo necessário 
avançar, identificando os pontos em que cada um e a 
equipe como um todo precisa melhorar. 

10% 

(      ) Até 5,99 Desempenho inadequado na condução do processo 
gestor, precisando aprimoramento em todos os aspectos 
considerados fracos. 

------- 

 
Parágrafo Único - Apenas estarão habilitados a receberem a remuneração adicional os dirigentes escolares 
certificados. 
 
Art. 3° - A verificação das diversas dimensões da Avaliação do Desempenho da Equipe Gestora dar-se-á através do 
preenchimento das fichas: Ficha l-Acompanhamento Externo, Ficha 2-Colegiado Escolar, Ficha 3-Auto-Avaliação, de 
acordo com os procedimentos abaixo relacionados:  
 
a)    Durante o primeiro semestre letivo, será realizada uma visita técnica às Unidades Escolares por técnico da 
Secretaria da Educação, oportunidade em que será preenchida a Ficha l-Instrumento de Acompanhamento Externo. 
 
b)    A Ficha l-Acompanhamento Externo deverá ser preenchida em duas vias, -assinada por técnico responsável pelo 
referido acompanhamento e encaminhada uma via para SUPAV/SEC, a outra via deverá ser arquivada na Unidade 
Escolar.     ' 
 
c)    No 2º semestre,  no mês de novembro, o Colegiado Escolar deverá se reunir com  representantes de todos os 
segmentos, inclusive o corpo técnico pedagógico, para.preenchimento da Ficha 2-Colegiado Escolar, emitindo uma 
nota única para a equipe gestora; fazendo o registro em Ata que deve ser assinada pelos presentes. Posteriormente, 
esta ficha, juntamente com as Atas de reunião de avaliação, deverão ser encaminhadas, em envelope lacrado, para 
a. direçio da Unidade Escolar, até o dia 30 de novembro do ano em que avaliação esta sendo aplicada. 
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d)    No ano em que ocorrer eleição de Colegiado Escolar os responsáveis pelo preenchimento da Ficha-Colegiado 
Escolar, serão os representantes do Colegiado Escolar que estarão completando seus mandatos, visto que os 
mesmos atuaram por dois anos na Unidade Escolar. O Colegiado deverá preencher a Ficha-Colegiado Escolar,   10 
(dez) dias após a eleição do novo Colegiado. 
 
e)    No mês de novembro, diretores e vices preencherão a Ficha 3-Instrumento de Auto Avaliação    procedendo à 
apuração da nota individual. Posteriormente, em conjunto, a equipe gestora compatibilizará os resultados gerando 
uma única ficha de auto-avaliação e encaminhará as fichas l e 2, as Atas de reuniões de avaliação e os documentos 
de comprovação imediata, para a Secretaria da Educação/Superintendência de Acompanhamento e Avaliação, tendo 
como prazo máximo o 10° dia útil do mês de dezembro. 
 
f)     As avaliações encaminhadas após esta data, não serão computadas. 
 
g)    A não visita do Técnico da Secretaria da Educação á Escola para o preenchimento da Ficha l-Acompanhamento 
Externo, não inviabilizará o processo de Avaliação da Equipe Gestora, face os meios já utilizados pela SEC para 
acompanhar as atívidades da Unidade Escolar. 
 
h) Não serão computadas as avaliações da equipe de dirigentes da unidade escolar, quando constatado o 
descumprimento de Portarias e Decretos que regulamentam as Diretrizes da Secretaria da Educação. 
 
i) A Comissão de Avaliação/SUPAV emitirá parecer, no prazo de 45 dias, remetendo-o ao Colegiado Escolar c Equipe 
Gestora. 
 
j) Em caso de parecer desfavorável, a Unidade Escolar terá o prazo de 8 (oito) dias, a partir da data do recebimento, 
para apresentar recurso da decisão. 
 
k)    A Comissão de Avaliação /SUPAV solicitará esclarecimentos i escola sobre os pontos que levantarem dúvidas, 
emitindo novo parecer ou aprovando as notas do Colegiado e da Auto-Avaliação da Equipe Gestora.  
 
I)     A Superintendência de Acompanhamento.e Avaliação do Sistema Educacional-SUPAV, encaminhará o resultado 
da avaliação ao GAB/SEC para fins de publicação e fornecerá feedbeck à Equipe.Gcstora e a Diretoria Regional para 
promover as intervenções e sanar dificuldades apontadas na avaliação.   
 
m)   Os   Dirigentes   Escolares   que   obtiverem   pontuação   de    10   a   50   pontos   receberão   remuneração   
adicional proporcionalmente ao valor de sua pontuação, durante o período de 12 meses subsequentes a publicaçio 
dos resultados no Diário Oficial.  
 
n)    A  remuneração adicional  mencionada anteriormente,   não será acumulativa, e  sim  variável de acordo com  a 
pontuação do desempenho do dirigente, obtida em cada avaliação aplicada. 
 
o) O dirigente que não participar da avaliação de desempenho da equipe gestora no período determinado, não 
manterá o adicional suplementar de gratificação conquistado na avaliação de desempenho anterior. 
 
p) O dirigente quando dispensado do cargo e nomeado para outra Unidade Escolar receberá apenas o CET pela 
condição de certificado,  precisando atuar  no  mínimo   12  meses  na nova escola para que possa participar da 
Avaliação de Desempenho da Equipe Gestora. 
 
q) Só poderá participar da avaliação de desempenho o dirigente certificado que já estiver atuando na escola no 
minimo 12 meses. 
 
r) O dirigente certificado, cuja carteira estiver expirada, não será beneficiado pela Avaliação de Desempenho da 
Equipe Gestora da Unidade Escolar, deixando de perceber a gratificação adquirida na condição de certificado. 
 
s) A Secretaria de Educação realizará, independentemente do tempo, auditoria junto às Unidades Escolares e poderá 
retificar e republicar pontuações e corrigir remunerações adicionais já concedidas. 
 
Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Salvador, 15  de dezembro  de 2005 
 
 
ANACI BISPO PAIM  
Secretária ida Educação 
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Ficha 3 - Auto-Avaliação – Gestores 
 
 
 
Secretaria de 
Educação      do 
Estado da Bahia 

 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - Equipe Gestora          

 
AUTO- AVALIAÇÃO 

 
ANO 

Diretor (a):  Cadastro 
Escolaridade:  
Curso de Graduação: 

 
 

Especialização (    )    Mestrado (    )    Doutorado    (    )  
Ano de certificação _____   Ano de re-certificacão: ______   Não certificado/a: (   ) 

 
 

Designação Nesta U, E : Portaria                    Data  
 

Vice-Diretor (a) / matutino  
Escolaridade:  
Curso de Graduação: 

 
 

Especialização (    )    Mestrado (      ) Doutorado    (    ) 
Designação Nesta U. E : Portaria______________ Data_________________ 

 
 

Vice-Diretor (a) / vespertino:   
Escolaridade:  
Curso de Graduação: 

 
 

Especialização  (    )    Mestrado (  )    Doutorado    (   ) 
Ano de certificação_______   Ano de re-certificação:_______N ão certificado/a: (  ) 

 
 

Designação Nesta U. E : Portaria Data  
 

Vice-Diretor (a) / noturno  
Escolaridade: Curso de Graduação 
Especialização (    )    Mestrado (     Doutorado    (    )  
Ano de certificação  _______ Ano de re-certificação:_____ Não certificado/a: (   ) 
Designação Nesta U. E : Portaria __________Data___________ 

 
 
 
 

DIREC                              Município                 Escola 

CONCEITO / ESCALA DE OCORRÊNCIA 
5- SEMPRE = 76% A 100% 2- RARAMENTE = 1%A25% 
4 - QUASE SEMPRE = 51% A 75% 1- NUNCA = 0% 
3 -ÀS VEZES = 26% A 50%  
Relacionamos um conjunto de INDICADORES de desempenho. Por favor, 
analise cada um deles e marque com um X apenas um dos números da escala 
de ocorrência. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO 
ESCALA DE 
OCORRÊNCIA 

1 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1 2 3 4 5 

Equipe Gestora  
1.1 Incentiva e oportuniza a criação de comissões, grupos e comitês de trabalho na 
Unidade Escolar? 

     

1 .2 Estabelece diretrizes e assegura o atendimento a comunidade escolar e local 
baseado nos princípios da boa convivência social e valores expressos no Projeto 
Pedagógico? 

     

1 .3 Organiza, atualiza e conserva documentos e registros escolares para oferecer 
um atendimento eficiente a comunidade escolar? 

     

1 .4 Articula-se com a comunidade escolar (colegiado escolar, grêmio e associações 
de pais)? 

     

1 .5 Articula-se com a comunidade local e viabiliza parcerias com: Organizações 
Não Governamentais (ONG's). Empresas públicas. Empresas privadas. Outras? 
Indique 

     

1 .6 Viabiliza a preservação do patrimônio sócio-ambiental, cultural e da imagem da 
escola? 

     

1.7 Assegura o cumprimento do ano letivo (art. 24 da LDB 9394/96)   com o 
envolvimento do educando e do professor no efetivo processo de ensino e 
aprendizagem? 

     

1 .8 Mantém e atualiza registros sobre o número de alunos faltosos, estabelecendo 
medidas de prevenção da evasão escolar? 

     

1 .9 Socializa e Implementa as diretrizes do Órgão Central?      

2 GESTÃO PEDAGÓGICA 

2.1 Atualiza e avalia o Projeto Pedagógico de forma coletiva e em consonância com 
as diretrizes e orientações legais? (Constituição, LDB, ECA, PCNs, Resoluções e 
Portarias da SEC). 

     

2.2 Divulga e discute o Projeto Pedagógico com toda comunidade escolar?      

2.3 Propicia a articulação dos princípios, metas e ações do Projeto Pedagógico nos 
planos de trabalho dos profissionais da escola? 

     

2.4 As atividades e ações extra sala de aula são articuladas com as áreas de 
conhecimento e planejamento curricular? 

     

2.5 Oferece à todos os profissionais da escola, oportunidade de participarem de 
atualização e formação em serviço, articuladas com os objetivos e metas do Projeto 
Pedagógico? 

     

2.6 Estabelece um alinhamento entre o Projeto Pedagógico, PDE e o Regimento 
Escolar? 

     

2.7 Informa a comunidade escolar e local sobre as estatísticas ou indicadores 
produzidos pelo Projeto de Avaliação Externa, SAEB, discutindo o significado 
desses indicadores para a melhoria da qualidade educacional? 

     

2.8 Considera os indicadores do Projeto de Avaliação Externa ou outros, na 
elaboração coletiva de ações para intervir no processo de ensino-aprendizagem? 

     

2.9 Orienta,  incentiva e viabiliza oportunidades pedagógicas especiais para 
educandos com dificuldades de aprendizagem? 

     

2.10 Utiliza procedimentos sistemáticos, para avaliar o planejamento e a prática 
pedagógica do trabalho escolar? 
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2.11 A acompanha o trabalho da Coordenação na execução sistemática do 
planejamento? 

     

2.12 Adota medidas para inclusão dos portadores de necessidades especiais?      

2.13 Delega ações e/ou atividades aos órgãos colegiados buscando desenvolver o 
comprometimento e iniciativa? 

     

2.14 Disponibiliza diferentes espaços e recursos pedagógicos para dinamização das 
aulas? 

     

2.15 Promove feiras, exposições, concursos ou eventos para valorizar as produções 
de professores e educandos? 

     

3 GESTÃO FINANCEIRA 

3.1 Os recursos financeiros são executados a partir de decisões colegiadas?      

3.2 Os investimentos financeiros são articulados com as diretrizes do Projeto 
Pedagógico? 

     

3.3 Os recursos recebidos, as ações desenvolvidas e as prestações de contas são 
divulgados e publicados com transparência para a comunidade escolar e local? 

     

3.4 A aplicação dos recursos financeiros tem impacto positivo na qualidade 
pedagógica? 

     

4 GESTÃO JURÍDICA 

4.1 Elabora e atualiza o Regimento Escolar conforme a legislação vigente com a 
participação do Colegiado? 

     

4. 2 Cumpre, oportuniza o estudo e divulga o Regimento Escolar junto a comunidade 
escolar? 

     

4.3 Informa a todos da comunidade escolar sobre seus direitos, deveres, formas de 
progressão e participação na Unidade Escolar? 

     

5 GESTÃO RELACIONAL 

5.1  Promove ações de integração entre os profissionais da escola, pais e 
educadores? 

     

5.2 Valoriza a participação e a colaboração das comunidades escolar e local?      

5.3 Delega ações e/ou atividades aos órgãos colegiados, buscando desenvolvendo 
responsabilidade, comprometimento e iniciativa? 

     

5.4 Trata todos os membros da Unidade Escolar e Local com respeito e cordialidade, 
sem discriminar raça, sexo, condição social? 
 

     

5.5 Contribui para que na escola haja: 
 5.5.1 Clima saudável, ético e cordial. 

     

5.5.2 Espírito entusiasta.      

5.5.3 Formação de valores e atitudes solidárias.      

5.5.4 Participação do voluntariado.      

5.6 Demonstra capacidade de mediar diferentes interesses, negociar e buscar 
soluções? 

     

SUBTOTAL DE PONTOS = Número de itens assinalados por coluna, multiplicado ao 
valor da escala correspondente. 

     

TOTAL DE PONTOS - (T P) = Soma dos resultados de cada coluna.      

NOTA-(N) = (TPx10)/(40X5)      
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Cálculo da nota da Ficha 3 - Auto-Avaliação - Gestores 
 
1. Transforme os pontos da avaliação em nota de O a 10. Para tanto, multiplique 
os itens de cada coluna pelo valor da escala correspondente e some todos os 
resultados obtidos, a soma dos mesmos é igual ao Total de Pontos (TP). 
 
A Nota (N) será calculada da seguinte forma: |N = (TPx10)/(40x5)| 
Para facilitar a classificação, em caso de arredondamento da nota final, a 
Unidade/Órgão deverá trabalhar com 2 (duas) casas decimais. Ex. 9,3217 = 
9,32 
 
2. Faça uma avaliação global e comparativa sobre sua contribuição na 
construção da qualidade da gestão escolar, conforme o quadro abaixo. Marque 
um "X" de acordo com a nota obtida. 
 
Pontuação Conceito da equipe gestora Beneficio (%) 

(   ) 9,0-10,0 0 desempenho da equipe gestora está bem 
desenvolvido e cada gestor e a equipe como um todo 
sabe o que faz e porque faz em termos de uma gestão 
escolar de alto desempenho. 

50% 

(   ) 8,0 - 8,99 0 desempenho da equipe gestora já está bem 
sintonizado com as novas perspectivas educacionais. 
Com a prática e aperfeiçoamento contínuo, os gestores 
poderão utilizar o potencial da gestão democrática com 
precisão ainda maior. 

30% 

(   ) 7,0-7,99 Os elementos e dispositivos que geram o sucesso da 
equipe gestora estão presentes e de forma ativa na 
escola, mas podem melhorar sendo necessário 
encontrar as causas dos fatores que interferem no 
sucesso da gestão escolar de modo a equacioná-los, 
tendo em vista a superação das dificuldades. 

20% 

(   ) 6,0-6,99 0 desempenho da equipe gestora está se consolidando 
numa nova perspectiva educacional sendo necessário 
avançar, identificando os pontos em que cada um e a 
equipe como um todo precisa melhorar. 

10% 

(   ) Até 5,99 Desempenho inadequado na condução do processo 
gestor, precisando aprimoramento em todos os 
aspectos considerados fracos. 

 
 

 


