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INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

�� Nesse Projeto a  proposta Nesse Projeto a  proposta éé centrar estudos voltados para o custo alunocentrar estudos voltados para o custo aluno--ano, ano, 
organizaorganizaçção e gestão escolar, valorizaão e gestão escolar, valorizaçção docente. Propõeão docente. Propõe--se, assim, analisar se, assim, analisar 
instituiinstituiçções tidas como experiências  de qualidade, com foco no gerenciamões tidas como experiências  de qualidade, com foco no gerenciamento ento 
dos recursos implementados por meio de planos e projetos, segunddos recursos implementados por meio de planos e projetos, segundo a percepo a percepçção ão 
de seus conselheiros escolares.de seus conselheiros escolares.

�� Esse Projeto integra a base de pesquisa Esse Projeto integra a base de pesquisa ““PolPolííticas e Gestão da Educaticas e Gestão da Educaççãoão”” do do 
Departamento de EducaDepartamento de Educaçção ão -- UFRN, que estUFRN, que estáá sendo desenvolvido por uma sendo desenvolvido por uma 
equipe de professores da Universidade, Secretaria Estadual e Munequipe de professores da Universidade, Secretaria Estadual e Municipais de icipais de 
EducaEducaçção de Natal e ão de Natal e ParnamirimParnamirim..

�� Para compor toda a anPara compor toda a anáálise das categorias proposta no Projeto de Pesquisa, lise das categorias proposta no Projeto de Pesquisa, 
considerarconsiderar--sese--áá, tamb, tambéém o custo aluno qualidade, das 11 escolas selecionadas, m o custo aluno qualidade, das 11 escolas selecionadas, 
realizado por meio de um software, no perrealizado por meio de um software, no perííodo 2007.2, cedido pelo odo 2007.2, cedido pelo INEP/MECINEP/MEC..



AS CONCEPAS CONCEPÇÇÕES QUE FUNDAMENTAM O PROJETOÕES QUE FUNDAMENTAM O PROJETO

�� Para melhor compreensão e avaliaPara melhor compreensão e avaliaçção das polão das polííticas pticas púúblicas de financiamento na blicas de financiamento na 
educaeducaçção, ão, éé fundamental a compreensão da concepfundamental a compreensão da concepçção de Estado e de polão de Estado e de políítica tica 
social que sustentam tais asocial que sustentam tais açções e programas de intervenões e programas de intervençção.ão.

�� A compreensão em termos concretos, se insere no contexto do EstaA compreensão em termos concretos, se insere no contexto do Estado capitalista, do capitalista, 
entendido de maneira ampla, sem se considerar definientendido de maneira ampla, sem se considerar definiçções mais apuradas do que ões mais apuradas do que 
seria esse Estado: se democrseria esse Estado: se democráático liberal, se social democrtico liberal, se social democráático,etc.tico,etc.

�� PretendePretende--se  focalizar, nos limites deste estudo uma discussão com autorese  focalizar, nos limites deste estudo uma discussão com autores que se s que se 
inscrevem em diferentes classificainscrevem em diferentes classificaçções e abordagens, enfoques e teorias modelos: ões e abordagens, enfoques e teorias modelos: 
neoliberal, pluralismo, marxismo, neoliberal, pluralismo, marxismo, neocorporativismoneocorporativismo, neo , neo institucionalismoinstitucionalismo..

�� A compreensão da reforma do Estado e da polA compreensão da reforma do Estado e da políítica educacional, as mediatica educacional, as mediaçções ões 
entre governos neoliberais e as diretrizes de governos locais, oentre governos neoliberais e as diretrizes de governos locais, os quais construs quais construííram ram 
versões sobre o processo de descentralizaversões sobre o processo de descentralizaçção e mecanismo da polão e mecanismo da políítica ptica púública de blica de 
financiamento por meio de projetos e programas de governo.financiamento por meio de projetos e programas de governo.



QUALIDADE DA EDUCAQUALIDADE DA EDUCAÇÇÃO PARA TODOS: um enfoque de diretrizes ÃO PARA TODOS: um enfoque de diretrizes 
polpolííticotico--educacionaiseducacionais..
((documentos oficiais governamentais)documentos oficiais governamentais)

�� AmAméérica latina e Caribe: recomendarica latina e Caribe: recomendaçções polões polííticas para o milênio em face de uma ticas para o milênio em face de uma 
educaeducaçção de qualidade para todosão de qualidade para todos

�� UNESCO: PRELAC 2007UNESCO: PRELAC 2007

�� O Plano Nacional de EducaO Plano Nacional de Educaçção (2001ão (2001--2010)2010)

�� FUNDEF 1996FUNDEF 1996--2006: pol2006: polííticas de fortalecimento da profissão docenteticas de fortalecimento da profissão docente

�� FUNDEB 2007FUNDEB 2007--20202020

�� Plano de Desenvolvimento da EducaPlano de Desenvolvimento da Educaçção 2007ão 2007--MECMEC

�� Plano Estadual de EducaPlano Estadual de Educaçção RNão RN

�� Plano Municipal de Plano Municipal de EducaEducaçção/Parnamirimão/Parnamirim



DefiniDefiniçções e explicaões e explicaçções dadas pelos autores e os documentos ões dadas pelos autores e os documentos 
oficiais: muitas controvoficiais: muitas controvéérsias.rsias.

�� De acordo com Paro (1999), muito se tem falado, nos De acordo com Paro (1999), muito se tem falado, nos úúltimos anos, sobre a ltimos anos, sobre a 
qualidade do ensino e a produtividade da escola pqualidade do ensino e a produtividade da escola púública. blica. ÉÉ preciso questionar preciso questionar 
as condias condiçções de funcionamento do sistema educacional que o Estado brasileões de funcionamento do sistema educacional que o Estado brasileiro iro 
tem mencionado no discurso oficial.tem mencionado no discurso oficial.

�� Os educadores têm caracterizado o termo qualidade com os adjetivOs educadores têm caracterizado o termo qualidade com os adjetivos social e os social e 
cidadã, para diferenciar o sentido que as polcidadã, para diferenciar o sentido que as polííticas dão ao termo.ticas dão ao termo.

�� Portanto, determinar que as escolas pPortanto, determinar que as escolas púúblicas são de qualidade blicas são de qualidade éé bastante bastante 
complexo, diante da problemcomplexo, diante da problemáática apresentada pela prtica apresentada pela próópria definipria definiçção.ão.



CONSIDERACONSIDERAÇÇÕES FINAISÕES FINAIS

ASSIM  ,  ESPERAASSIM  ,  ESPERA--SE  QUE OS  RESULTADOS  DESSA  PESQUISA POSSAM SE  QUE OS  RESULTADOS  DESSA  PESQUISA POSSAM 

CONTRIBUIR COM  AS  INSTITUICONTRIBUIR COM  AS  INSTITUIÇÇÕES RESPONSÕES RESPONSÁÁVEIS PELAS POLVEIS PELAS POLÍÍTICAS TICAS 

PPÚÚBLICAS DE EDUCABLICAS DE EDUCAÇÇÃO BÃO BÁÁSICA, ESPECIFICAMENTE, NO RIO GRANDE SICA, ESPECIFICAMENTE, NO RIO GRANDE 

DO   NORTE   E   NA   PUBLICADO   NORTE   E   NA   PUBLICAÇÇÃO   DE  ARTIGOS   E   NOVOS  ESTUDOS.ÃO   DE  ARTIGOS   E   NOVOS  ESTUDOS.
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