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Introdução 

 

 A discussão sobre a definição do que cabe a cada esfera de poder federado com vistas 

à garantia do direito à educação básica no País, tem sido marcada pela defesa da 

institucionalização de sistemas de ensino, como condição para o exercício da autonomia por 

cada ente federado, e para a viabilização do regime de colaboração entre a União, os estados 

e os municípios1.  

É oportuno ressaltarmos que o entendimento de sistema, como terminologia que passa 

a ser incorporada no campo educacional, denota um conjunto de atividades organizadas sob 

normas próprias, portanto, autônomas, mas também comuns a todas as suas instâncias. 

Partindo desse entendimento, consideramos pertinente o conceito elaborado por Saviani 

(1999, p. 120), quando considera que um sistema de ensino significa “uma ordenação 

articulada dos vários elementos necessários à consecução dos objetivos educacionais 

preconizados para a população à qual se destina. Supõe, portanto, o planejamento”.  

O Marco Legal estabelece caracterização para os níveis em que os sistemas serão 

organizados (Federal, Estadual e Municipal), além de reconhecer o papel dos sistemas de 

ensino como mecanismo para assegurar às unidades escolares públicas de educação básica, 

em cada âmbito administrativo, progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa 

e de gestão financeira (LDB/1996, Art. 15). O município pode decidir entre as três 

possibilidades previstas em lei, quais sejam: a) instituir o próprio sistema de ensino; b) 

integrar-se ao sistema estadual de ensino; c) compor com o estado, no âmbito de seu território, 

um sistema único de educação básica.  

 Os estudos sobre a gestão da educação pública no Brasil indicam que a criação dos 

sistemas municipais de ensino pode ser entendida como a opção do município em assumir a 

autonomia em relação à sua Política Educacional, tendo como pressuposto a participação de 

representantes dos segmentos sociais nas instâncias legitimamente instituídas no âmbito da 

gestão da educação municipal (WERLE, 2006; SARMENTO, 2005; FERREIRA, 2001). Não 

obstante, o rumo dado à apropriação das possibilidades de descentralização das políticas 

                                                           
1 Faz-se pertinente recorrer a WERLE (2006, p. 23) para explicar o sentido dos termos: Regime vem do latim 
regimen que significa a ação de guiar, de governo, direção. Regime significa modo de administrar; regra ou 
sistema, regulamento. Colaborar implica trabalhar na mesma obra, cooperar, interagir com outros. 
 



educacionais no âmbito do poder local ainda se confronta com obstáculos de caráter histórico, 

político e cultural (SAVIANI, 1999; KRAWCZYK, 1999).   

Tais considerações nos instigam ao estudo sobre o movimento de criação do Sistema 

Municipal de Ensino (doravante SME), assim como as nuances que permeiam o exercício de 

suas atribuições, sobretudo, a garantia de participação da sociedade civil organizada, através 

dos seus conselhos. Diante disso, uma questão fundamental norteou o estudo: como o SME se 

organiza para a implementação do regime de colaboração com os demais entes federativos 

no que concerne à gestão da educação municipal?  

 A constituição do corpus da pesquisa compreende dados documentais, além da 

realização de entrevistas com pessoal estrategicamente posicionado na Secretaria Municipal 

de Educação e no Conselho Municipal de Educação do Recife (no período das políticas 

educacionais que se desenvolveram entre 2001 a 2009), na União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação, na Gerência de Articulação Municipal da Secretaria Estadual de 

Educação de Pernambuco, e no Ministério da Educação2. 

Procedeu-se ao estudo por meio da Análise de Discurso, em que se buscou descrever, 

interpretar e compreender o processo tanto de constituição de um texto como discurso, quanto 

de atribuição de sentidos ao discurso a partir do contexto histórico e das relações sociais em 

que este é produzido, distribuído e consumido (FOUCAULT, 2006, 2007; FAIRCLOUGH, 

2001).  

 O artigo se divide em quatro partes. Aborda-se, inicialmente, o discurso como campo 

de estudo na educação. Na segunda parte, tratamos do construto teórico que apresenta 

concepções e perspectivas sobre a criação do SME no âmbito Municipal. Em seguida, 

discutimos o formato, assim como a re-significação do discurso da gestão sistêmica na 

educação municipal do Recife. E, por fim, propõe-se a reflexão sobre os entraves ao processo 

de descentralização do poder decisório no caso recifense, mas também as possibilidades de 

avanço que se vislumbra nesse campo, em face da opção do Município por criar seu sistema 

próprio de ensino. 

 

 

1. O discurso como campo de estudo na educação 

 

                                                           
2 A coleta de dados documentais foi realizada a partir de abril de 2008, enquanto que a sessão de entrevistas 
ocorreu entre março e dezembro de 2009. 
 



 Os fundamentos da autonomia, da participação social e da colaboração ocupam lugar 

importante na afirmação do sistema de ensino como forma de gestão na educação, os quais se 

resguardam no princípio constitucional que enuncia a “gestão democrática, na forma da lei” 

(BRASIL, 1988, Art. 206, VI), uma espécie de “discurso fundador” (FOUCAULT, 2006, p. 

22) no contexto da educação pública nacional, pelo amparo legal que encerra e no qual se 

verificam re-significações nos contextos estaduais e municipais, seja através de legislação 

específica que se estabelece em cada caso ou contexto, seja através das práticas discursivas e 

sociais que tomam a gestão do sistema de ensino como objeto.  

 Ferreira (2001, p. 305) afirma que “a gestão democrática da educação é hoje, um valor 

já consagrado no Brasil e no mundo, embora ainda não totalmente compreendida e 

incorporada à prática social global e à prática educacional brasileira e mundial”. Daí se 

depreende a relevância de estudos, no sentido de aprofundar o entendimento das formas pelas 

quais os princípios e práticas democráticas, estabelecidas na legislação educacional brasileira 

(BRASIL, 1998, 1996), ganham concretude nas práticas cotidianas dos sujeitos sociais.  Nesse 

sentido, a densidade, o formato, a recorrência, assim como a re-significação do discurso da 

gestão sistêmica na educação municipal nos chamou a atenção para a relevância de 

sistematizar mais amiúde – sem receios de recorrer demasiadamente ao fato discursivo 

empírico – o material discursivo que ali circula.  

 A teoria do discurso foucaultiana inscreve-se por meio de categorias que entende que o 

real não existe lá fora como real, que pode ser apreendido e descrito de forma objetiva, nem 

tão pouco como “estruturas permanentes... responsáveis pela constituição da realidade” 

(FISCHER, 2001, p. 199), mas, inversamente, que a realidade é uma produção histórica e 

social do discurso. Sendo constituinte da realidade sócio-histórica, entende-se porque o 

discurso, na visão de Foucault (2006, p. 10), “não é simplesmente aquilo que traduz as lutas 

ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar”. 

 Em termos gerais, podemos dizer que essa nota epistemológica visa indicar o que 

estamos interessados ao procedermos à análise de discurso das práticas discursivas na gestão 

da educação em Recife: compreender o enunciado da gestão democrática na sua estreiteza 

singular no contexto do SME, a partir daí, evidenciar que outros enunciados ele exclui. O 

trabalho de análise dos elementos constitutivos do discurso exige que recorramos às principais 

categorias desenvolvidas pelo autor, quais sejam: o enunciado e a formação discursiva 

(FOUCAULT, 2007, 2006).  



 Em sua obra, Foucault considera que o discurso contém, além dos signos, um 

acontecimento que não se esgota inteiramente com o uso dos conectivos da língua, nem com o 

referente semântico do texto elaborado. Partindo deste pressuposto, o enunciado é entendido 

como um conjunto de outros enunciados sobre uma mesma questão abordada, enquanto que a 

formação discursiva, como nos ensina Foucault (2007, p. 43), pode ser considerada no caso 

em que se descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, 

e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, 

se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações). 

Desta feita, o discurso sobre a gestão democrática no sistema de ensino, por exemplo, 

contém enfoques enunciativos do marco legal; dos especialistas que desenvolvem estudos 

sobre a temática; elementos veiculados pela mídia como referenciais de participação popular 

na destinação da coisa pública; a perspectiva de gestão que figura no discurso dos gestores 

públicos, entre outros. Por conseguinte, o exame da prática discursiva requer do analista a 

capacidade de identificar os enunciados que seguem regras do campo discursivo em questão, 

tomando como base não apenas aquele contexto imediato em que os sujeitos estão 

posicionados, mas, sobretudo, a análise retrospectiva ao momento de registro da fala.  

 

2. A criação do SME: concepções e perspectivas 

 

A possibilidade de o ente municipal criar seu sistema próprio de ensino concretiza-se 

no Brasil numa conjuntura em que o Município ganha força e autonomia do ponto de vista 

geopolítico (CF/1988; Art. 18). Portanto, o SME apesar de ter sido engendrado em conjunto 

com a criação dos demais espaços de participação, é somente no momento em que o 

Município ascende ao nível de ente federado autônomo que a concepção de sistema ganha 

condições de materialização no âmbito municipal, como forma de gestão que se inscreve na 

formação discursiva que enuncia a democratização na gestão pública.  

É importante ressaltar que a opção de criar o SME mobiliza enunciados que se 

apresentam como fundamentos para a gestão sistêmica da educação municipal, a saber: a) 

incremento das atribuições desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Educação (CME), b) 

elaboração do Plano Municipal de Educação (PME), e c) impulsão ao Regime de 

Colaboração entre os entes federativos quanto ao processo de definição e execução das 

políticas educacionais (CURY, 2004; GRACINDO, 2000; SOUZA e FARIA, 2003).  



No que se refere ao CME, o principal impacto da instituição do SME diz respeito ao 

caráter em que sua ação passa a ser requerida, especificamente quanto ao acréscimo da 

incumbência de organizar e baixar normas complementares, além de autorizar, credenciar e 

supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino (LDB/1996, Art.11), além de 

ratificar-se como “órgão colegiado, lugar onde a razão se aproxima do bom senso e ambos do 

diálogo publico” (CURY, 2004, p.50), constituindo-se, portanto, mecanismo de 

democratização do Estado através da entrada da sociedade civil no âmbito dos governos, a fim 

de fiscalizá-los e mesmo de controlá-los, mediante o desempenho de funções consultiva, 

normativa e fiscalizadora em sinergia com as funções propositiva e mobilizadora.  

Quanto ao PME, ressalta-se sua elaboração e implementação como instrumento, 

através do qual o Poder Local expressa e faz valer sua autonomia. Há, portanto, uma relação 

intrínseca entre a construção do plano e a manifestação de intencionalidade que se atribui ao 

sistema como forma de gestão na educação. Por conseguinte, a elaboração do PME deve 

servir de balizamento para o SME, quanto aos seus princípios e compromissos, seus objetivos, 

sua estrutura e organização, incluindo-se, ainda, “suas relações com o Estado e a União suas 

competências gerais e específicas por nível e modalidade de ensino e, finalmente, as ações 

concretas que desencadeará com um cronograma para seu desenvolvimento” Gracindo (2000, 

p.214). Cabe ao Município a responsabilidade de explicitar em seu plano educacional como 

será feita a coordenação das instituições de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

mantidos pelo poder público; e as instituições de Educação Infantil, criadas e mantidas pela 

iniciativa privada. 

Em relação ao Regime de Colaboração, os preceitos constitucionais (CF/1988, 

Art.211; LDB/1996, Art.8º) postulam a reciprocidade na relação entre os entes federados, 

mediante a coexistência coordenada e descentralizada de sistemas de ensino iguais e 

autônomos entre si. Esta concepção sugere divisão de responsabilidades pela oferta de 

níveis e modalidades de ensino entre as instâncias federadas, buscando o compromisso 

comum com a qualidade de ensino, além da superação de decisões importas ou da simples 

transferência de encargos, sem o repasse devido dos meios e recursos necessários (SOUZA 

e FARIA, 2003). Por conseguinte, a harmonização dos âmbitos de competências dos 

sistemas exige a institucionalização de fóruns de negociação federativa, com ênfase na 

garantia de participação dos sujeitos coletivos, através dos seus conselhos, com 

representação social e poder deliberativo. 

Alguns exemplos práticos da colaboração entre sistemas de ensino são 

imprescindíveis, como: a) a divisão dos encargos correspondentes às competências e 



responsabilidades de cada ente federado; b) o estabelecimento de normas em consonância 

com a concepção de autonomia relativa das esferas administrativas; e c) o planejamento 

articulado da educação. Tais campos de ação referem-se ao compartilhamento entre as esferas 

de poder federado quanto à garantia das condições objetivas dos trabalhos desenvolvidos 

pelos sistemas de ensino, em conformidade com as demandas educacionais dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino.  

 

3. A opção pelo SME na gestão da educação do Recife 

 

A criação do Sistema Municipal de Ensino do Recife (SMER) foi formalizada através 

da Lei Municipal nº 16.768/2002, que atribui aos seus órgãos natureza consultiva e normativa 

para desenvolver, em colaboração com os sistemas Federal e Estadual de ensino, as funções 

de planejamento, organização, implantação e execução de políticas e planos educacionais, em 

consonância com as diretrizes e planos nacionais e estaduais de educação3. Pode-se 

apresentar, sinteticamente, a seguintes inovações na estrutura da gestão da educação 

municipal, conforme a lei citada acima:  

a) realização periódica de Conferência Municipal de Educação (COMUDE), com a finalidade 

de formulação das diretrizes da Política Educacional e da avaliação de sua implementação;  

b) constituição de Comissões Regionais de Educação, com objetivos de avaliar a qualidade do 

ensino nas escolas e de dinamizar a relação entre os conselhos escolares e os demais órgãos 

do sistema de ensino; e  

c) descrição das atribuições do CME como órgão deliberativo, consultivo e normativo do 

SMER. 

A análise da legislação educacional do Recife revela duas importantes dimensões.  A 

primeira refere-se à constatação de que os elementos, apresentados em nível da produção 

textual do SMER, demonstram a emergência, pelo menos do ponto de vista formal, de uma 

perspectiva de gestão resguardada no princípio constitucional que enuncia a gestão 

democrática do ensino público, constituindo, por conseguinte, uma narrativa que se repete 

mediante a ritualização dos discursos produzidos e reproduzidos no conjunto dos textos e 

depoimentos que versam sobre a gestão do sistema de ensino. 
                                                           
3 De acordo com o Art. 4º da lei Municipal nº 16.768/2002, o SMER compreende: I - a Secretaria Municipal de 
Educação; II - o CME; III - As Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental; IV - as Instituições de 
Educação Infantil mantidas pelo Poder Público Municipal e pela iniciativa privada; e V – as Escolas Públicas 
Municipais de Ensino Médio. 
 
 



A segunda dimensão diz respeito ao fato de que não se verifica a explicitação, nas 

concomitâncias das leis, de como acontecerá a colaboração entre o Município, o Estado de 

Pernambuco e a União. A Lei de criação do SMER, por exemplo, não faz qualquer menção ao 

princípio da colaboração com os demais sistemas, desta feita, não esclarece quais aspectos da 

gestão municipal deverão articular-se às demais esferas administrativas co-responsáveis pela 

educação ofertada no âmbito do Poder Local. 

 

3.1. O Discurso no contexto das práticas sociais  

 

As práticas discursivas sobre a criação do SME no Recife são compostas por 

enunciados que tomam as marcas da história sócio-política de Pernambuco como regra de 

formação do discurso da democratização da gestão pública.  Nesse sentido, a simbologia das 

experiências vividas no campo das lutas pela redemocratização do País é mobilizada por meio 

de enunciados que convergem para a defesa do protagonismo dos sujeitos coletivos como 

premissa das disputas de poder no espaço público, razão pela qual o paradigma sistêmico é 

explicado como conseqüência natural da evolução dos processos gestionários na educação 

deste Estado, assim como se percebe no trecho da entrevista a seguir:  

  
na realidade, Recife tem um olhar diferenciado, porque do ponto de vista das 
lutas democráticas no País e aqui em Pernambuco, aqui a gente teve aquela 
de ter Pelotas, de ter Arraes, de ter Jarbas que deu a Recife uma força e uma 
cara própria. Então, Recife tem uma cultura política que permite negociar 
com os outros sistemas para além do que seria cotidianamente e comumente 
previsto.  No meu entendimento, você vai sempre ter que contextualizar um 
pouco a cara do Recife nesse sentido do espaço de lutas permanentes de 
conquista do poder. Porque isso dá a Recife, independente da normatização, 
uma cara diferenciada (Ex-secretária municipal de educação/ 2001-2004). 
 
 

Há nesse depoimento o discurso da vocação democrática da cidade sendo constituído 

por enunciados que se apóiam na mesma formação discursiva, tal como se observa na 

afirmação de que a cultura política de Recife constitui-se mecanismo facilitador de 

negociação com os outros sistemas, e nesta mesma ordem, a cara da cidade sendo retratada 

como espaço de lutas permanentes de conquista do poder. A regularidade que se observa no 

conteúdo das enunciações reflete a intenção de naturalizar a perspectiva da democratização da 

gestão como virtude intrínseca à cidade, colocando-se, inclusive, independente da 

normatização, fato que é notado quando se constata divergências entre a concepção de 

planejamento, autonomia e colaboração que está inscrita no discurso que se apresenta como 



texto fundador do modelo sistêmico na educação; e as práticas sociais em que se percebem as 

inflexões quando da execução das políticas educacionais. 

A menção que se faz a relação entre os sistemas de ensino, por exemplo, que é tratada 

pela entrevistada, tomando como enunciado a cultura política de Recife como condição que 

permite negociar com os outros sistemas para além do que seria cotidianamente e 

comumente previsto, parece indicar que esta prerrogativa legal é plenamente internalizada nas 

práticas cotidianas da gestão, sobretudo, na relação com os demais entes federados. No 

entanto, o discurso que se infere das práticas sociais parece demonstrar que o relacionamento 

fica circunscrito aos acordos entre gestores, conforme é possível inferir dos depoimentos a 

seguir, proferidos por representantes da gestão da educação nos níveis Estadual e Federal.  O 

primeiro trecho é parte da entrevista com um gestor da Gerência de Articulação Municipal da 

Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, que faz a seguinte consideração: 

 
o sistema próprio viabiliza a ter mais autonomia dos municípios nas suas 
políticas púbicas. Agora, em termos de projetos, a gente faz a unidade. Tem 
que saber que lá naquele município existe não mais um que é o Estado, 
existe uma unidade. O filho que é do município também é do Estado. E que 
essa colaboração tem que ser de forma organizada (Gestor da 
GAM/SEDUC). 

 
Apesar de reconhecer a relevância da criação dos SME, não obstante, este gestor que 

desenvolve a função de articulação entre os sistemas estadual e os municipais de ensino em 

Pernambuco, realça que o tratamento do Estado com os municípios, quanto ao exercício da 

colaboração, por exemplo, independe da existência ou não de sistema no ente Municipal. Em 

relação a este tema, um representante do MEC faz o seguinte comentário: 

 
eu acho que se os sistemas tiverem organizados, fica mais fácil você 
constituir o sistema nacional articulado e fazer um Plano Nacional de 
Educação de Estado. O plano nacional que eu digo não é só o plano nacional 
da União, é o plano nacional que se desdobra em planos estaduais e em 
planos municipais, com metas, com estratégias, porque se não tiver não 
adianta. [...] O Ministério da Educação ele não tem exigência de que o 
Município, no PAR, por exemplo, que o Município tem que ser sistema de 
acordo com a LDB, não. O que o ministério exigiu foi primeiro uma adesão, 
aderindo é como se fosse um termo de responsabilidade (Representante do 
MEC, Coordenador da CONAE/ 2010). 

 
Ainda que este representante do MEC destaque o fortalecimento dos sistemas 

municipais como condição fundamental para a constituição, de forma articulada, do sistema 

nacional de educação, inclusive com o entendimento de que o SME favorece a proposição e 

materialização de Políticas de Estado, portanto, para além da transitoriedade de mandatos dos 



governos, a relação da União com os Municípios também não leva em consideração a 

condição deste ter criado ou não seus sistemas próprios de ensino, tema que será mais adiante 

tratado.  

Observa-se que embora o discurso que versa nos textos sobre a criação do SME insira-

se na formação discursiva que enuncia o paradigma da gestão democrática no campo 

educacional, é possível inferir do discurso que se manifesta por meio das práticas discursivas 

e sociais (FAIRCLOUGH, 2001) que ainda se mantém o modelo de gestão sob a lógica da 

relação hierárquica entre gestores das redes de ensino, diferente do que se tem por perspectiva 

com o processo de democratização pela via da relação entre sistemas de ensino, que pressupõe 

mediação das instâncias de participação social. Tal constatação será melhor explicita a seguir, 

quando discutiremos as dimensões e contradições quanto às atribuições do CME, a efetivação 

do PME e a materialização do regime de colaboração, elementos que destacamos como 

inerentes à perspectiva sistêmica na gestão da educação. 

 
O CME a partir da criação do SME  

 

É sabido que uma vez que o Município opte por criar seu SME, o CME assume 

compulsoriamente novas incumbências. Em nossa análise do regimento do CME constatamos 

que de fato as alterações foram mínimas em relação ao que já constava antes da criação do 

SME. Contudo, cabe a ressalva de que a Lei Municipal nº 16.190/96, que regulava as 

atribuições do CME no período anterior ao sistema, já fazia menção às atribuições inerentes a 

este órgão que deveriam ser acrescidas com o advento de instituição do sistema.  

Nesse sentido, a Lei Municipal nº 17.325/2007, que apresenta nova redação para o 

regimento do CME, posteriormente a lei do SMER, por manter hegemonicamente os mesmos 

termos da lei anterior, parece tão-somente legitimar o que antes não poderia atingir 

concretude social. Essa inferência do discurso inscrito no texto foi explorada pela depoente a 

seguir, quando a indagamos sobre o que muda na atuação do CME com a criação do SME?   

 
Eu acho que a grande mudança é sentir-se titular, e sentir-se aquele 
responsável. É aceitar a descentralização da educação através da 
organização do sistema. Eu sempre digo que a lei do sistema tem esse papel 
de alforria, de titularidade da educação (Presidente do CME). 
 

 
 Observamos que mesmo ressaltando, no conjunto de sua entrevista, o pouco impacto 

do surgimento do sistema para as práticas exercidas pelo CME, nesta parte de seu 

depoimento, ao referir-se à relação deste órgão com a Secretaria de Educação esta conselheira 



incorpora os termos descentralização e titularidade como recurso para resguardar a 

possibilidade de materialização de princípios que constituem o discurso da gestão 

democrática. Desta feita, o sentido do ato de descentralizar pressupõe ampliação do espaço de 

poder decisório, assim como a condição de titular assumida pelos sujeitos sociais quer indicar 

transcendência do papel de coadjuvante com que freqüentemente se vincula a função de 

conselheiro em conjunturas de rede e não de sistema de ensino. Contudo, os aspectos que 

apresentaremos na seqüência demonstram que o CME ainda não assumiu novas atribuições, 

fato que não contribui para os avanços que se espera quanto ao funcionamento sistêmico na 

gestão da educação municipal. 

 

PME: promessa e contradições  

 

O PME como conteúdo dos documentos analisados em nosso estudo apenas aparece 

de forma direta na Lei Municipal nº 17.325/2007, quando dispõe em seu artigo 4º, § único, 

que compete ao CME apreciar e acompanhar a execução do PME, texto que é transcrito na 

Lei de criação do SME. No entanto, a Lei Orgânica do Município e a Lei 17.511/2008, que 

apresenta atualização do Plano Diretor do Município, não dispõem de qualquer referência 

específica a dinâmica de elaboração e acompanhamento do PME. 

A análise dos dados coletados revela que o Município do Recife, com seu CME criado 

desde a década de 1970, com a universalização da criação dos conselhos escolares em suas 

escolas municipais no período de 1995 a 2005, com realizações periódicas de conferências de 

educação desde 2002, momento em que foi instituído seu sistema próprio de ensino, ainda 

assim não dispõe de seu PME.  Perguntamos aos diferentes sujeitos sociais responsáveis pela 

gestão da educação municipal sobre quais considerações podem ser feitas a respeito desse 

fato. Os depoimentos de nossos entrevistados destacam as nuances que envolvem a trajetória 

de elaboração do PME, considerando a ordem cronológica em que os sujeitos exerceram o 

cargo de secretário de educação, como apresentamos na seqüência:  

 
quando nós saímos, deixamos o plano todo desenhado, faltou ser concluído. 
Eu não sei se já concluíram. Agora, há uma tradição, também, de termina 
uma gestão e nem sempre a nova gestão continua. Eu digo uma nova gestão 
não é do ponto de vista de partido. Do pondo de vista de percepção e 
concepção! (Ex-secretária municipal de educação/ 2001-2004). 
 

 
O movimento de construção do PME narrado por esse sujeito da pesquisa de fato pode 

ser confirmado através dos registros sobre a gestão que analisamos referente ao período de 



2001-2004. O que fica perceptível é que prevalece a tradição de descontinuidade das políticas 

no momento em que termina uma gestão e assume um novo grupo no poder, assim como foi 

destacado na fala acima. A gestora que ocupou o cargo no período subseqüente faz 

ponderações que nos ajuda a contextualizar esse quadro de transição entre gestores e seus 

impactos para a gestão da educação municipal. 

 
Quando a gente assumiu a secretaria de educação, tinha acabado de 
acontecer a conferência que tratou do plano municipal. Mas quando eu 
peguei a síntese, não tinha nenhuma proposta concreta para a redação. Tinha 
princípios gerais! A gente não tinha um plano! Então, a gente pegou e 
começou a fazer o seguinte: vamos começar com um planejamento 
estratégico. A gente chegou a ter, na conclusão do planejamento estratégico, 
150 pessoas se comprometendo com cada ação, e a partir daí a gente sabia 
para onde a gente queria ir, independente de a gente ter plano municipal de 
educação ou não. (Ex-secretária municipal de educação/ 2005-2008). 
 

 
O depoimento desta ex-gestora, apesar de ressaltar a realização da conferência de 

educação como parte do processo de construção do PME, não considera a produção que 

resultou dos grupos de trabalho formados durante este evento como subsídio para a 

elaboração do plano. O texto também não chama a atenção para a necessidade de um debate 

com as outras instâncias de participação, como o CME e os conselhos escolares, assim como 

preconiza a legislação educacional do município quando trata das condições para a 

materialização da gestão democrática.  

Contraditoriamente ao discurso que vincula a sistematização da intencionalidade na 

gestão da educação municipal à elaboração e execução do PME, a ênfase atribuída à 

construção do planejamento estratégico como balizador da gestão parece dispensar tal 

prerrogativa, assim como se percebe explicitamente na fala da ex-gestora, ao afirmar que a 

partir desta iniciativa os sujeitos envolvidos com a gestão sabiam para onde queria ir, 

independente de ter plano municipal de educação ou não. Na realidade, observou-se que o 

grande grupo participante deste planejamento envolveu apenas as diretorias que representam o 

próprio governo. Além disso, o depoimento também ressalta que não se trata de um plano dos 

munícipes para o Município, pois é um plano estratégico para a gestão dela, conforme 

destacou a presidente do CME numa outra entrevista.  

A representante do atual secretário de educação (2009-) tematiza a questão dos 

entraves para que o Município constitua seu PME: 

 
Recife tem uma história e não tem dificuldade de planejamento das ações e 
das definições das políticas. O que inviabilizou o PME não foi por aí. A 



gente sabe que é importante ter um PME constituído. Não é falta de 
elementos para a construção. Falta definição política, pedagógica e 
administrativa. (Assessor do secretário municipal de educação/ 2009-).  
 
 

Este último depoimento, apesar de retomar o enunciado que evoca o protagonismo da 

cidade, ressalta a falta de definição política, pedagógica e administrativa como explicação 

para essa situação em que Recife está submetida, ou seja, a instituição de seu sistema próprio 

de ensino à luz do discurso da autonomia Municipal para elaborar e prover sua Política 

Educacional, convivendo com a instabilidade de planos estratégicos que reafirma a 

centralização do poder decisório sob a tutela do gestor, ao mesmo tempo em que impede a 

transcendência das políticas de governo às políticas de Estado, assim como se apresentam os 

princípios do paradigma sistêmico na gestão da educação pública. 

 

Regime de Colaboração: impasses na relação entre sistemas 

 

Em que pese a Carta Magna prever a mais de vinte anos a necessidade de lei que 

regulamente o Regime de Colaboração no País (CF/1988, Art. 23, § único), até o momento 

esta matéria não recebeu atenção adequada do parlamento brasileiro, deixando margem para 

práticas de colaboração que se expressam mediante acordos ou parcerias estabelecidas entre 

representantes dos entes de poder federado, sem a consideração do ente quem tem o sistema 

de ensino instituído e quem não tem. Sobre esse quadro, perguntamos a atual presidente do 

CME sobre a relação entre a instituição do SME e a materialização do regime de colaboração 

entre o Município, o Estado e a União. Nossa entrevistada fez o seguinte comentário: 

 

você vai para os debates, aí chega um secretário e diz: _No meu lugar tem 
regime de colaboração! Regime de colaboração ficou uma troca: eu dou isso, 
recebo aquilo. Eu forneço transporte, eu cedo a sala, eu cedo o professor... E 
o regime será que é isso? Os municípios nem se apercebem da importância 
de ter sistema, e nessas relações, que se chama regime de colaboração, ele 
não se dá na compreensão do sistema. Se dá na compreensão do papel do 
gestor (Presidente do CME). 
 
 

O depoimento da presidente do CME chama a atenção para o fato de que a existência 

do SME não tem garantido o impacto esperado no que concerne ao estreitamento dos laços da 

colaboração com os demais sistemas. O que se observa no conjunto dos aspectos que são 

mencionados é que o sentido da colaboração se restringe a cooperação do Governo Federal e 



do Governo Estadual em relação ao Município, tema também explorado por outro sujeito da 

pesquisa no trecho da entrevista abaixo:  

 
nós temos um protocolo assinado no dia 22 de janeiro de 2009 pelo 
governador de Pernambuco. Os municípios que fizeram o pacto, assinaram o 
documento. Então, este ano, no próprio palácio, o governador se reuniu com 
sua equipe junto com todos os prefeitos, e, na ora que era colocada a 
homologação, era colocada a gerência para dá um suporte naquilo que o 
município precisar para conseguir alguns projetos dentro do regime (Gestor 
da GAM/SEDUC). 
 
 

O depoimento desse gestor exemplifica a concepção de colaboração como parcerias 

possíveis de serem constituídas a partir da habilidade de negociação por parte dos 

representantes do executivo, especialmente aqueles vinculados ao Poder Local, que deverão 

demonstrar prudência administrativa através da adesão aos programas dos governos estadual e 

federal. 

O próprio discurso do MEC tanto reafirma a relação direta do governo federal com os 

gestores do Poder Local, quanto apresenta os programas atualmente em execução no campo 

educacional como expressão da materialização do Regime de Colaboração, inclusive com 

realce para o caráter transitório de tais experiências, uma vez que não são constituídas como 

Política de Estado, assim como é possível inferir do depoimento na seqüência: 

 
O Ministério da Educação não faz nenhuma restrição a ter sistema ou não. 
Todos os programas: o livro didático, merenda, transporte, salário educação, 
não faz. O Município recebe colaboração da União independente de ter 
sistema ou não. O PAR é um esforço da União, junto com os estados e os 
municípios que tem que fazer colaboração. Agora, isso é um programa de 
governo! Não é uma Política de Estado (Representante do MEC, 
Coordenador da CONAE/ 2010). 

 

Observa-se, por um lado, que o que se menciona como experiências de colaboração 

corresponde muito mais ao cumprimento do papel redistributivo da União, do que à acepção 

do termo como planejamento e execução de ações conjuntas face às demandas educacionais, o 

que exigiria o exercício da colaboração entre sistemas. Por outro lado, ressaltam-se as 

experiências de parcerias entre representantes do executivo no poder sem que as relações 

sejam mediadas pelas instâncias de participação democrática, legitimamente representadas na 

composição dos sistemas de ensino, uma vez que os municípios nem se apercebem da 

importância de ter sistema nas relações que se chama regime de colaboração, assim como o 

Ministério da Educação não faz nenhuma restrição a ter sistema ou não. 

 



Considerações Finais 

 

No presente artigo, analisamos práticas discursivas dos sujeitos sociais vinculados aos 

sistemas de ensino dos três entes de poder federados, no sentido de problematizar o discurso 

do paradigma sistêmico na gestão da educação municipal como mecanismo de viabilização do 

regime de colaboração com os demais entes federativos. Entendemos que a criação do SME 

constitui a opção do município em assumir a autonomia em relação à sua Política 

Educacional, e pressupomos que nele reside a esperança da superação do paradigma de gestão 

da educação centrado na figura do gestor. Bem, neste segundo caso, a questão é mais 

complexa. 

Em primeiro lugar, a regularidade com que o enunciado da vocação democrática da 

cidade é incorporado às práticas discursivas parece naturalizar a emergência do paradigma 

sistêmico na gestão da educação em Recife em face de sua correlação com os enunciados que 

fundamentam o discurso da democratização da esfera pública. Por conseguinte, como apontou 

(FOUCAULT, 2007, p.31), devemos evidenciar a estreiteza e singularidade que determinam 

suas condições de existência e mostrar que outras formas de enunciação excluem. No caso 

desse campo discursivo, a participação social e a autonomia das instâncias de interlocução 

entre a sociedade civil organizada e o Estado governista, uma vez sendo reconhecidos como 

tradição do povo recifense, exclui as formas de gestão centralizada como enunciação. 

Neste sentido, faz-se necessário que se realizem estudos para melhor compreender as 

práticas cotidianas na gestão da educação municipal nessa nova conjuntura instituída pelo 

SME, sobretudo, porque estas revelam contradições como a substituição do PME pelo 

planejamento estratégico do gestor; e da colaboração entre sistemas de ensino pelas 

negociações entre chefes do executivo, corroborando, portanto, a manutenção da forma 

hierarquizada e centralizada de gestão que se evidencia na figura do gestor.  

Conforme se observou ao longo deste estudo, este dado da realidade na gestão é 

silenciado pela identificação da opção pelo sistema próprio de ensino na mesma formação 

discursiva que enuncia a gestão democrática no campo educacional. Há neste caso, 

mobilização de procedimentos de controle, seleção e redistribuição do discurso, como define 

Foucault (2006, p. 9), no sentido de “dominar seu acontecimento aleatório” e assim constitui 

um modo de exercício do poder próprio do processo discursivo que é ação sobre os outros 

(FAIRCLOUGH, 2001). 

Em segundo lugar, assumir a opção pelo SME no âmbito Municipal como ordenação 

dos vários elementos necessários à consecução dos objetivos educacionais preconizados para 



a população à qual se destina (SAVIANI, 1999), requer a reorganização das instâncias de 

participação, na perspectiva de que o processo de discussão e deliberação das políticas 

educacionais para o município integre sujeitos vinculados à educação pública municipal em 

todos os seus setores, fato que demanda nova configuração e perspectiva de atuação do CME. 

Todavia, o se constata é que este órgão enfrenta fortes limitações quanto à sua intervenção na 

proposição e acompanhamento do planejamento educacional do Município, o que facilita o 

pacto com as propostas da Secretaria de Educação, identificando-o mais como órgão de 

governo do que de Estado.  

É importante finalizar destacando que o atual organograma da gestão da educação 

municipal, em que se verifica a postura da Secretaria de Educação como centro do sistema de 

ensino, em detrimento do papel periférico exercido pelas instâncias de participação social, 

precisa ser repensado, considerando-se a necessidade de ativação dos mecanismos de 

interlocução no interior do sistema como principal contrapartida em favor do avanço no 

processo de descentralização da decisão política e materialização do regime de colaboração, 

bandeira que se ergue com a opção pela criação do sistema de ensino na esfera municipal.  

 

Referências 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. 

BRASIL. Lei n. 9.394/1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.        

CURY, C. R. J. Os Conselhos de Educação e a Gestão dos Sistemas. In: FERREIRA, N. S. C; 
AGUIAR, M. A. S. (Orgs.). Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. 4a 
ed. São Paulo: Cortez, 2004, p. 43-60. 

FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: UNB, 2001. 

FERREIRA, N. S. C. Gestão Democrática da Educação: ressignificando conceitos e 
possibilidades. In: FERREIRA, N. S. C; AGUIAR, M. A. S. (Orgs.). Gestão da Educação: 
impasses, perspectivas e compromissos. 3a ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 295-316. 

FISCHER, R. M. B. Foucault e a Análise do Discurso em Educação. Cadernos de Pesquisa. 
São Paulo, s/v, n. 114, p. 197-223, 2001.  

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. 13a ed. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 



GRACINDO, R. Os sistemas municipais de ensino e a nova LDB: limites e possibilidades. In: 
BRZEZINSKI, I. (Org.). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 4ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2000, p.211-232. 

KRAWCZYK, N. A gestão escolar: um campo minado... Análise das propostas de 11 
municípios brasileiros. Educação & Sociedade, Campinas, vol. 20, n° 67, p.112-149, 1999. 

RECIFE.  Lei Orgânica do Município do Recife. Recife: Diário Oficial da Cidade do Recife 
de 04 de abril de 1990.  

RECIFE. Lei nº 17.325/2007. Regula o funcionamento do CME do Recife. Recife: Diário 
Oficial da Cidade do Recife de 22 de julho de 2007. 

RECIFE. Lei 17.511/2008. Promove a revisão do Plano Diretor do Município do Recife. 
Recife: Diário Oficial da Cidade do Recife de 28 de dezembro de 2008. 

SAVIANI, D. Sistemas de ensino e planos de educação: o âmbito dos municípios. Educação 
e Sociedade, Campinas/ SP, v.20, n.69, p. 119-136, 1999. 

SARMENTO, D. C. Criação dos sistemas municipais de ensino. Educação & Sociedade, 

Campinas, vol. 26, n° 93, p.1363-1390, 2005. 

SOUZA, D. B; FARIA, L. C. M. Desafios da educação municipal. Rio de Janeiro: DP&A, 
2003. 

WERLE, F. O. Contexto Histórico e Atual das Políticas Educativas: Autonomia e Regime 
de Colaboração. Ijuí: Unijuí, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 


