
 

 

 

 

 

 

“A GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA  MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN 
APÓS PARCERIA COM O INSTITUTO AYRTON SENNA (1998 a 2009)” 

 
Eugênia Morais de Albuquerque1 
 
Eixo 17  
 
 
Resumo: 
 
Este trabalho integra um estudo realizado na base de pesquisa de Políticas e Práxis da 
Educação da UFRN, apresenta o resultado de uma pesquisa acerca da política de 
terceirização da gestão da educação do sistema público de Mossoró/RN com o 
INSTITUTO AYRTON SENNA (IAS), tem por objetivo compreender as mudanças na 
gestão e organização do trabalho escolar trazidas pelas reformas educacionais e seus 
impactos no trabalho docente após onze anos de parceria público-privado.  
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ABSTRACT 
 
This paperwork includes a study on the Policy Research and Education Praxis of the 
Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN, it presents the results of a research 
on the outsourcing the public education management from Mossoró / RN, concerning 
the Ayrton Senna Institute (IAS),. The purpose of it is to understand the changes in 
management and the working organization of each school brought out by educational 
reforms and their impact on teaching after eleven years of public-private partnership. 
Keywords: Education Management; Municipal Networn; Outsourcing. 
 
 
O Contexto das Reformas Educacionais, a Gestão Escolar e as Mudanças no Trabalho 

Docente. 

 
 
 Este trabalho constitui-se num estudo sobre as mudanças ocorridas na gestão 

educacional a partir das parcerias firmadas entre o município de Mossoró/RN e o 
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Instituto Ayrton Senna-IAS para a oferta educacional. Na contemporaneidade, a política 

de parcerias é parte constitutiva da reforma do Estado brasileiro, que diminuiu sua 

atuação relativa às políticas sociais e, ao fortalecer seu papel regulador, incentiva a 

participação do setor privado no planejamento, elaboração e execução das políticas 

públicas, imprimindo nova configuração ao cenário político-social. 

A iniciativa de implementação no país, do Programa de Aceleração da 

Aprendizagem foi do próprio Ministério da Educação e Cultura/MEC, em 1997, no 

contexto pós promulgação da LDB 9394/96, a partir de quando o IAS também passou a 

desenvolver outros Programas na mesma perspectiva, tendo encontrado apoio e 

incentivo, por parte do governo federal, para sua atuação junto aos municípios 

brasileiros. 

Conforme dados obtidos via entrevista realizada com os gestores do sistema 

municipal de Mossoró/RN, em 1998, o IAS recebeu a indicação do escritório da 

Petrobrás em Mossoró, o qual, através de uma carta de adesão, propôs a então prefeita 

municipal, Rosalba Ciarline Rosado (PFL), atualmente governadora do RN (DEM), 

assinar o primeiro pacto de cooperação com o Instituto Ayrton Senna, o que foi 

materializado em 01/02/98, em ato solene, com a presença de Viviane Senna Lalli e da 

referida prefeita. 

Ao adotarem os pactos de cooperação (parceria) com o IAS, os municípios 

brasileiros passam a implementar vários programas, dentre os quais podemos destacar: 

para correção de fluxo, há o Aceleração da Aprendizagem (para alunos alfabetizados)  

e o Se Liga (para alunos não alfabetizados); para a alfabetização nas séries regulares, 

há o Circuito Campeão; e para a gestão das unidades escolares e secretarias, são 

oferecidos os programas Escola Campeã e Gestão Nota 10, este tendo sido 

implementado no município de Mossoró/RN no período de 2005 a 2009. 

A justificativa apresentada pela administração municipal para o estabelecimento 

da parceria consistia no argumento da necessidade de se contratar um apoio técnico-

pedagógico para a então recém-criada Gerência Executiva da Educação e Desporto, no 

sentido auxiliá-la no trabalho dos dados referentes ao índice de analfabetismo 

identificado na rede municipal de ensino. A proposta de trabalho da pedagogia do 

sucesso, corrigindo o fluxo e ampliando o número de vagas para novos alunos. Tratava-

se, portanto, de uma ação de natureza meramente técnica, sem repasse de recursos 



 

 

financeiros entre as partes. Segundo relato da Superintendência Escolar, no ano de 1997 

o sistema municipal deu sinais de sua ineficiência, visto que o demonstrativo geral do 

rendimento escolar do município apontou índices de 16,3% de abandono escolar e 

18,4% de reprovação no Ensino Fundamental.  Como revela o Gráfico 1, em 1998 o 

município apresentava 39% de distorção idade-série até a 4ª série, 66,2% de 5ª a 8ª 

série, 38,6% de reprovação, além de 18,7% de evasão escolar.  

 

 

 

 

Gráfico 1: Distorção idade-série e atendimento nos anos iniciais na rede municipal de ensino de 

Mossoró, 1998 a 2008. 

A ineficiência era igualmente constatada nos dados relativos à distorção idade-

série nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 1998, o sistema municipal registrava 

39,9% de alunos com distorção idade-série e sem nenhum tipo de atendimento 

específico. Em 2004, a distorção era de 17,5%, sendo que havia um atendimento a 

27,8% dos alunos nesta situação, dados que, em 2005, sofreram pequena alteração, 

mantendo-se praticamente estáveis (17,0% de distorção e 27,6% de atendimento). O 

mesmo ocorreria em 2006, cujos índices foram de 16,8% e 26,7%, respectivamente. Já 

em 2007, os dados registrados apontam uma diminuição da distorção (15,0%), tendo 

sido registrado o atendimento a 21,3% dos alunos. Por fim, em 2008 o índice de 

distorção oscilou para 15,9%, com um atendimento de 23,8%. Dessa forma, a maior 

redução foi observada no período entre 1998 e 2004, tendo permanecido estável, na 

média de 16% nos anos subseqüentes. 

Mediante as características educacionais do município, o pacto de cooperação 

celebrado entre a prefeitura e o IAS propunha uma política inovadora, aproximando os 

entes público e privado, cujo objetivo era promover a melhoria da qualidade do Ensino 

Fundamental. De acordo com os termos da parceria firmada, o IAS entraria com o apoio 

técnico-pedagógico (sistemática de acompanhamento), disponibilizando instrumentos 

pedagógicos de avaliação, agência técnica de assessoramento, e o município entraria 

com os recursos humanos, físicos e materiais necessários ao seu desenvolvimento.  
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A política de Educação básica com o foco no Ensino Fundamental, no município 

de Mossoró do período 2001 a 2009, com os programas Escola Campeã (2001 a 2004) 

substituído pela Gestão Nota 10 (2005 a 2009), é uma sistemática de acompanhamento 

dos processos gerenciais e pedagógicos condensada, com objetivo de trabalhar com 

foco nas metas visando a melhoria dos resultados da rede, como forma de modernizar o 

sistema educacional tornando-o mais eficiente, eficaz e produtivo. 

Não obstante a diversidade de programas implicados ou desenvolvidos através 

dos contratos de parceria e que são passíveis de investigação, delimitamos, para fins 

deste trabalho, a análise da implementação do programa Gestão Nota 10, que se deu a 

partir da assinatura do contrato de gestão em 2005, tendo vigido até 2009. Através dele, 

o IAS instituiu, no sistema público municipal de ensino, um modelo de gestão escolar 

centrado na cultura de responsabilização dos atores – entenda-se, dos profissionais 

envolvidos – pelos serviços educacionais e seus resultados. Para tanto, estava 

respaldado num consenso político e pedagógico construído pelo bloco hegemônico no 

poder local, que se decidira quanto à necessidade e estratégia de se implementar, na 

administração pública municipal, a cultura gestão gerencial. 

O Gestão Nota 10 apresenta, como primeira característica demonstrada no 

contrato, as responsabilidades assumidas pela Prefeitura Municipal de Mossoró através 

da celebração da parceria. Com base nas informações obtidas no caderno “Sistemática 

de Acompanhamento Gestão Nota 10” [material fornecido pelo IAS aos municípios], a 

cada envolvido no processo cabem responsabilidades que são integradas e dependem 

uma das outras. Reproduzimos, a seguir, as incumbências de cada sujeito/esfera 

envolvida, para que se tenha mais clareza na análise.  

 
Parceiro (sujeito/esfera) Responsabilidades 

 
 

Prefeito(a) 

-Adotar o Programa como política pública, isto é, como proposta 
de estruturação da Secretaria de Educação para a prática da 
eqüidade e da qualidade da aprendizagem, no estado ou 
município. 
-Garantir a adoção dos instrumentos legais necessários à 
implantação da política educacional definida. 
-Assegurar os recursos humanos, materiais e financeiros 
compatíveis com o Programa e com a política educacional 
estabelecida. 
-Priorizar os aspectos técnicos em detrimento dos político-
partidários. 
-Acompanhar os resultados e o cumprimento das metas definidas 
pela Secretaria de Educação. 
-Delegar ao Secretário de Educação a execução do Programa, 



 

 

dando-lhe autonomia e o apoio que a função exige. 
 
 

Secretário ou Gerente  
de Educação 

-Alinhar-se com as determinações do Governador/Prefeito e 
assegurar o Programa Gestão Nota 10 como ação estrutural da 
Secretaria de Educação. 
-Diagnosticar conhecer o perfil de atendimento da rede de ensino 
e dos alunos. 
-Integrar as redes de ensino. 
-Garantir os recursos humanos, materiais e financeiros, e os 
espaços físicos compatíveis com as determinações e necessidades 
dos Programas. 
-Garantir diretores de escola com competência técnica, 
selecionados por provas, e comprometidos com a política da 
Secretaria de Educação e responsabilizados pelos resultados e 
alcance das metas. 
-Integrar as ações, resultados e práticas dos projetos às demais 
ações da Secretaria. 
-Garantir o cumprimento do mínimo legal de 200 dias letivos/ 800 
horas. 
-Adoção de EJA para os maiores de 15 anos. 
-Adoção de política de alfabetização para a 1ª do Ensino 
Fundamental. 
-Acompanhar o desenvolvimento e os resultados do Programa. 

 
 
Coordenador do programa  
Gestão Nota 10 

-Analisar a implementação da política educacional. 
-Subsidiar as decisões da Secretaria de Educação com os dados 
relevantes à política educacional. 
-Atuar ativamente no processo de definição das metas relativas a 
cada indicador do sucesso educacional. 
-Receber e analisar o consolidado dos dados referentes ao 
funcionamento e autonomia de todas as escolas. 
-Gerenciar mensalmente o alcance das metas pelas escolas. 
-Acompanhar o desenvolvimento das ações e analisar os dados 
consolidados do Programa, de forma integrada e articulada com os 
demais setores/ coordenações da Secretaria de Educação. 
-Apoiar, fortalecer e orientar em serviço os superintendentes 
escolares para o alcance das metas do seu grupo de escolas, com 
base nas informações por eles levantadas e também na observação 
direta sobre as escolas. 
-Rever sistematicamente a aplicabilidade das normas e leis 
educacionais com vistas à melhoria contínua dos resultados e ao 
alcance das metas. 

 
 

Diretor de Escola 

-Garantir a implementação da política educacional definida pela 
Secretaria de Educação. 
-Implementar as autonomias administrativa e pedagógica, e a 
gestão financeira na escola, de acordo com o estabelecido pela 
Secretaria de Educação. 
-Responsabilizar-se pelos resultados da escola. 
-Gerenciar mensalmente o alcance das metas da escola. 
-Coletar, analisar e consolidar dados referentes ao funcionamento 
da escola e repassá-los ao superintendente escolar. 
-Acompanhar e avaliar a atuação e o resultado do trabalho do 
coordenador pedagógico da escola e dos professores. 
-Liderar os membros da comunidade escolar no alcance das metas 
da escola. 
-Trabalhar em conjunto com o superintendente escolar na 
constante busca da melhoria da qualidade da aprendizagem. 

 
 

-Acompanhar a implementação da política educacional 
municipal/estadual. 
-Ser o elo entre a escola e a Secretaria de Educação no processo de 



 

 

Superintendente Escolar implementação das ações do Programa. 
-Acompanhar, nas escolas sob sua responsabilidade, a 
implementação da autonomia (administrativa e pedagógica, e da 
gestão financeira). 
-Pactuar com o diretor, no início do ano, as metas da escola, de 
acordo com as metas definidas pela Secretaria de Educação para a 
rede de ensino. 
-Responsabilizar-se, conjuntamente com o diretor, pelo 
cumprimento do calendário escolar, pelos resultados e pelo 
alcance das metas da escola. 
-Apoiar o diretor na integração e articulação dos projetos 
desenvolvidos na unidade escolar, tais como: Se Liga, Acelera 
Brasil, Circuito Campeão e Gestão Nota 10. 
-Gerenciar mensalmente o alcance das metas do grupo de escolas 
sob sua responsabilidade, através das rotinas da Sistemática de 
Acompanhamento. 
-Avaliar o desempenho e fortalecer a liderança do diretor, e 
capacitá-lo em serviço para atuar de forma integrada com a 
comunidade escolar. 

Quadro 1: Distribuição de Responsabilidades assumidas pelos Parceiros em relação ao IAS 
 

Este novo pacto entre a prefeitura e o IAS teve como justificativa o diagnóstico 

acerca de alguns dados que persistiam no município, como de prache ocorre nos outros 

municípios brasileiros que têm convênios com o IAS. Ao diagnosticar problemas de 

distorção idade-série, reprovação, repetência, abandono, o Programa propõe a superação 

dessa realidade a partir do investimento no fortalecimento das lideranças e equipes de 

trabalho, tanto nas unidades escolares como nas secretarias de educação. A concepção 

está voltada para o sucesso do aluno, apontando como solução a autonomia escolar 

dentro da rede de ensino, gerida por diretores tecnicamente competentes e com apoio 

gerencial e pedagógico da Secretaria de Educação. 

Segundo Entrevista concedida pela Coordenadora da Área de Educação Formal 

do IAS desde 2005, Inês Kisil Miskalo, “a ‘Gestão Nota 10’ é uma espécie de guarda-

chuva que juntou todos os programas, a gestão é trabalhada em 4 esferas, dois eixos 

pedagógicos e  dois eixos  de gestão: a 1ª, Gestão da Aprendizagem, que consiste no 

acompanhamento do que está acontecendo com o aluno; a 2ª, a Gestão do Ensino, que 

se pauta no princípio de que se o aluno não aprende, pode ser que o problema esteja no 

ensino, na rotina escolar ou até na política educacional; a 3ª é a Gestão Gerencial, que se 

fundamenta no acompanhamento da sistemática de processos e resultados (IDEB, Prova 

Brasil, Carlos Chagas, aluno 100% alfabetizado); e a 4ª é a gestão da Rede, que é a 

informatização dos programas numa grande rede, realizada por uma empresa 

especializada e contratada para este fim (em Mossoró, a AUGE).  

 



 

 

 
2. O Sistema Municipal de Educação de Mossoró/RN 

 
Em 1997, a Secretaria de Educação do Município de Mossoró tinha uma 

coordenação própria, no sentido de definir e implementar suas iniciativas ou as políticas 

educacionais emanadas de outras esferas da administração pública, seja do âmbito 

estadual ou do federal (Ministério da Educação). Conforme dados do INEP acessado em 

24/01/2010, no ano de 1997 o município de Mossoró matriculou 35.637 alunos, sendo 

12.820 nas escolas municipais e 22.817 nas escolas estaduais. E o setor da Inspeção 

Escolar da Secretaria Municipal de Educação(SME) atesta que, no mesmo ano, o 

sistema municipal de educação escolar apresentava, além de grande número de alunos 

com distorção idade-série, uma elevada taxa de evasão e reprovação: dos 12.419 alunos 

matriculados no Ensino Fundamental, 16,3% abandonaram a escola e outros 18,4% 

foram reprovados.  

Dados obtidos através de uma entrevista, realizada em 2009, com representantes 

da SME de Mossoró, para fins desta pesquisa, são significativos em termos de 

caracterização do então sistema municipal de educação. Uma das entrevistadas afirma 

que, ao assumir a Secretaria em 1997, 

“[...] encontrei um sistema Educacional sem nenhuma organização 

estrutural, nem de pessoal, nem da rede em si, funcionava  por 

funcionar, o que agente procurou logo ao assumir, foi fazer um censo 

Educacional comunitário para ter um diagnóstico da realidade da 

Educação municipal, no que competia a secretaria da educação do 

município,ou seja, para saber como estavam funcionando  as escolas 

municipais. O censo foi um norte que agente pudesse fazer um 

planejamento para os quatros anos, que depois ampliou para mais 

quatro e depois para mais quatro. foram duas gestões de Rosalba  

Ciarline Rosado e uma de Maria de Fátima Rosado.” (GERENTE DA 

EDUCAÇÃO, 2009) 

 Além disso, a mesma entrevistada destaca a inconsistência dos dados estatísticos 

no município em relação à educação escolar, ao afirmar que 

 



 

 

 “os dados, os registros, os números não eram confiáveis, a começar 

pelos números da matrícula que era um número elevado, e o quando a 

secretaria foi trabalhar com números reais a matrícula era bem menor, 

e se constatou alunos fantasmas para beneficiar as escolas com os 

programas que recebiam os repasses do PDDE. [...] Nós encontramos 

muito desvio de função na atuação dos professores, existia um sistema 

de convênios com escolas particulares em desvios de função, onde os 

melhores professores saiam da rede municipal para serem cedidas nas 

escolas conveniadas [...] A justificativa para os convênios entre a rede 

municipal e a privada, era de que a rede publica não atendia  a todas as 

demandas, por não ter vagas na escola pública [...]. Mas isso não 

trazia respostas positivas e isso não universalizava o ensino. A nossa 

política foi desfazer os convênios e a ampliação das vagas. E em 

Algumas escolas foi ampliada a oferta de vagas, e construídas outras 

escolas para atender a demanda. E hoje, na rede municipal, ao ampliar 

as vagas na rede publica para todo mundo, não falta vagas, fomos 

fazendo um trabalho planejado, ampliando; algumas escolas 

particulares foram municipalizadas, outras foram adaptadas, outras 

construídas.” (GERENTE DA EDUCAÇÃO, 2009). 

 

 Em outra entrevista, uma gestora escolar caracteriza o modelo de gestão antes 

da parceria com o IAS. Na visão dela,  

 

 “a educação municipal antes da parceria era uma coisa solta e sem 

diagnóstico e só teve a ganhar com a parceria. A Gerência era distante 

e sem visão pedagógica, portanto o trabalho do professor era muito 

solto. O cargo do diretor era por indicação política e tinha que cumprir 

as exigências da Secretaria. Os recursos eram poucos e demoravam a 

chegar. O PDDE recebia uma vez no ano. [...] A responsabilidade 

maior era para o administrativo e não tinha muita atuação no 

pedagógico. Não valorizava o planejamento. Tudo era gerencial 

(administrativo), e muito mal. Os funcionários não queriam cumprir o 

horário, dias letivos, hora-aula. Existia um apadrinhamento muito 

grande, desvio de função. O famoso trem da alegria era visível”. 

(DIRETOR, 2008). 



 

 

 

Com esses depoimentos, procuramos destacar  algumas características do quadro 

político-administrativo e pedagógico em que foram realizados os primeiros “Pactos” ou 

parcerias com o IAS pelo município de Mossoró, inclusive como sendo dados que 

foram utilizados como justificativa das medidas políticas implementadas a partir de 

então no âmbito da respectiva SME. 

A partir do ano 2000, o sistema municipal de educação de Mossoró/RN foi 

regulamentado pela Lei Complementar nº 01/2000, dispondo de uma nova organização 

administrativa, conforme os termos do artigo 56, parágrafo único, inciso VII, da Lei 

orgânica do Município. A Secretaria Municipal de Educação passou a ser denominada 

Gerência Executiva da Educação e do Desporto/GEED, subordinada à Secretaria 

Municipal de Cidadania. 

 O Conselho Municipal de Educação (CME) antecede esta reorganização do 

sistema, pois foi instituído pela Lei Municipal nº 1.110, de 03/07/1997, e iniciou seu 

funcionamento em 1998, vinculado à pasta da Educação, como um órgão consultivo, 

normativo jurisdicional: autoriza o funcionamento das escolas, estabelece normas para o 

Sistema Municipal de ensino; elabora, anualmente, a proposta das atividades a cargo do 

CME e acompanha a aplicação de recursos para a Educação. Como podemos observar 

no texto abaixo, o CME 

“[...] tem como missão a busca democrática de alternativa e 

mecanismos institucionais que, possibilitem, no âmbito de sua 

esfera de competência, assegurar a participação da sociedade e 

da comunidade educacional mossoroense no desenvolvimento, 

aprimoramento e consolidação da educação municipal”. (Plano 

de Gestão do Conselho Municipal de Educação 2008-2010). 

 

Em relação a GEED, sua estrutura física atual é ampla e suficiente para a 

execução de suas atividades; é formada por ambientes e departamentos distintos: 1) 

Recursos Humanos (Centro Processamento de Dados); 2) Inspeção Escolar e PDE; 3) 

Financeiro; 4) Administrativo; 5) Educação Especial, Educação Infantil, Jovens e 

Adultos e Formação Continuada; 6) Superintendência Escolar; 7) Departamento de 

Ensino; 8) Conselho Municipal; 9) Merenda Escolar e Transporte; 10) Recursos 

didáticos e Tele Sala. 



 

 

Em 2008, o Programa Gestão Nota 10 atendeu a 19.309 alunos matriculados nas 

79 escolas, 39 na zona urbana e 40 na zona rural, do Ensino Fundamental. Além de 40 

Unidades da Educação Infantil e um Portal do Saber, em cuja estrutura há espaços para 

atividades didáticas e de complementação dos estudos, como salas de leituras, acervo 

bibliográficos e eletrônicos, aberto ao público.  

Em Mossoró, a Educação Infantil está dividida em duas fases: UAIs (Unidade de 

Apoio a criança), que atende crianças de 06 meses a 3 anos, e PRÉ-ESCOLA, que 

atende crianças com idade de 4 a 5 anos. No Ensino Fundamental, o atendimento é 

conforme previsto na LDB (crianças de 6 a 14 anos), e na modalidade EJA, as 

matrículas dos jovens a partir de 15 anos. 

 
EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN (2005 A 2009) 
 

NÍVEIS 
ANO 

2005 2006 2007 2008 2009 
UAIs 7017 7228 6937 6636 6779 

ENSINO FUNDAMENTAL 13257 12895 12686 12666 12215 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2120 1884 1852 1652 1292 

TOTAL 22394 22007 21475 20954 20286 
 

FONTE: INEP, acessado em 24/01/2010. 

 A análise dos dados sobre a evolução da matrícula de 2005 a 2009, nos 

evidencia que o município procurou ampliar a matrícula na  Educação Infantil, no 

Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, embora demonstre uma 

diminuição das matrículas no Ensino Fundamental, com o aumento da demanda 

assumida pela GEED, o foco das políticas estava voltada para o Ensino Fundamental; a 

Educação Infantil e a EJA funcionava sem muitos recursos, se constituindo um desafio 

a melhoria da qualidade, diante das precárias condições de infra-estrutura dessa grande 

expansão de rede de escolas.  

 

 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO  

a. Número de docentes nas escolas municipais da educação infantil, 
ensino fundamental, em 2008. 

 

 CRECHE E PRÉ- ENSINO ENSINO EJA EDUCAÇÃO 



 

 

ESCOLA FUNDAMENTAL MÉDIO ESPECIAL 
Nº docentes 263 656 _ 60 09 
Atendentes/ 
monitores 

- - - - - 

Fonte: SETOR PESSOAL DA GEED, 2009.  

 

b.  Formação dos Docentes Municipais em 2009  

 

 Educação Infantil Ensino Fundamental 

Nº professores com 
formação em nível médio 

100 91 

Formação em nível 
superior 

163 565 

Formação em Pós-
graduação 

89 308 

Total 352 964 

Fonte: SETOR PESSOAL DA GEED, 2009. 

 

Uma questão que merece ser destacada é a conquista do Plano de Cargos, 

Carreira e Salário do Magistério Público de Mossoró-RN (PCCRM), LEI Nº 

2.249/2006, de 1º de dezembro de 2006, fruto de mobilização da categoria e intervenção 

do sindicato (SINDISERPUM). O PCCRM possibilitou: 

 

“a criação do cargo único do professor, incorporação de 20% da 

regência no salário base, criação dos níveis de especialista, mestrado e 

doutorado, ampliação dos níveis da carreira de seis para dez classes, 

passando o intervalo de uma para outra de quatro para três anos. 

Garante o retorno ao local de origem aos servidores que tirarem licença 

de até seis meses. Com relação ao salário, alcançamos reajuste que varia 

de 7% no nível médio a 59,18% no nível de mestrado.” 

 

O PCCRM vem possibilitando uma proposição de ascendência salarial, de 

acordo com a titulação e nível de escolaridade, assim como também vem estimulando 

aos profissionais da educação, principalmente aos professores, a busca por cursos de 

graduação e pós- graduação. Com o novo PCCRM, a jornada semanal para o professor 

em docência é 30h semanais, sendo que 25 horas de aulas efetivas e 05 horas atividades 



 

 

pedagógicas. E a jornada semanal para o professor em função de coordenação e 

assessoramento pedagógico é de 30 horas. 

 

c. Remuneração média dos docentes - 2010. 

 

 Nível 
Médio 

Graduação Especialista Mestrado Doutorado 

Início de 
Carreira 

845,73 1.184,82 1.420,81 1.776,01 2.308,81 

Fim de 
Carreira 

1.311,88 1.836,64 2.204.09 2.755,14 3.581,63 

GEED, em 16/03/2010. 

 

Uma das maiores forças da GEED, citado no Planejamento Estratégico/PES da 

SME de 2003, era a sua política de formação continuada. No período de 1998 a 2008, 

todos os profissionais diretamente ligados aos programas do IAS foram capacitados em 

serviço, a começar pelos professores escolhidos para ministrar os Programas de 

Correção de Fluxo ou distorção idade-série, a saber: o “Acelera Brasil” e o “Se Liga”.  

Depois da implantação do ‘Escola Campeã’, o foco da formação continuada 

mudou para a parte gerencial, tendo sido priorizados os técnicos da GEED que 

trabalham na Superintendência Escolar e são responsáveis pela implementação dos 

Programas do IAS. Logo após foi a vez da gestão escolar, quando os diretores e 

coordenadores pedagógicos receberam capacitação. E, num terceiro momento, houve a 

capacitação para os professores alfabetizadores das séries regulares, haja vista a 

necessidade de alcançar as metas do programa Circuito Campeão, para diminuição dos 

índices de retenção entre os alunos do 3º e do 5º anos (defasagem na alfabetização). 

Foi, portanto, com o discurso de que a educação é “o motor do progresso” e com 

a justificativa de melhorar o desempenho educacional que a prefeitura resolveu aderir ao 

pacto com o IAS. Buscava-se uma estratégia político-pedagógica para trabalhar os 

dados referentes ao analfabetismo acima exposto. 

 
d.  Demonstrativo situacional da Rede Municipal de Ensino das Unidades 

Escolares (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA)  de 1996 A 2009. 
 

 



 

 

1º ao 9º ano 
E.Fundamental 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº de Escolas 
Z.U/ |Z. R. 

68 69 76 79 82 78 84 86 77 82 81 79 74

Nº de alunos 11.747 12.739 14.007 15.803 15.600 15.336 14.862 14.611 13.154 13.260 12.724 12.810 12.786

Evasão 25% 16,3% 15,7% 16,6% 16% 11% 9,1% 9,6% 5,8% 3,7% 2,3% 1,6% 1.2%

Aprovação 70,5% 75% 75% 73% 82% 85% 75,7% 74,5% 76,1% 79,5% 80,3% 80,8% 83,6%

Reprovação 32% 18,4% 19,8% 19% 17,7% 15,3% 16,7%  15,9% 19,1% 16,8% 18,2% 17,6% 15,2%

FONTE: GEED / Gestão Municipal 1996 a 2009 

 

Analisando o quadro demonstrativo situacional da Rede Municipal de Ensino 

das Unidades Escolares (Ensino Fundamental) de 1996 a 2009, neste período de 14 anos 

houve relativo crescimento no número de escolas até 2003 e uma diminuição até os 

anos de 2009.  O quadro demonstra que houve uma melhoria nos dados 

quantitativamente em relação a aprovação passando 70,5% em 1996 para 80,2% em 

2009, a evasão escolar de 25%  em 96 para 1.1% em 2009; em relação a reprovação 

apresenta-se uma diminuição de 32% em 1996 para 18,6% em 2009. 

Embora o município venha realizando a maior de todas as pressões vista nos 

últimos tempos por melhores resultados, utilizando estratégias de premiação, 

capacitação de diretores e professores, e muitas cobranças, sua prática clientelista de 

indicação do diretor faz provocar um fenômeno interessante em relação às avaliações, 

pois os diretores informam dados internos maquiados (pois eles não querem perder o 

seu cargo por não atingirem as metas), os dados ao serem cruzados com a avaliação 

externa, desmistificam os resultados inseridos. A coordenadora da Rede Vencer, coloca 

: como ponto negativo da Gestão Nota 10: a falta de fidedignidade dos dados (no 

cruzamento dos dados a ponta os erros).  

Como o município de Mossoró trabalha em rede, todos os profissionais 

obedecem a uma rede. A rede é um instrumento ordenado, com prazos e metas, O PPP, 

O PDE (todas as escolas refizeram o PDE). A Proposta Pedagógica foi construída pela 

exigência da GEED para que as escolas passassem pelo processo de autorização, foram 

feitas segunda a técnica responsável, por gabinete sem participação, poucas foram 

aprovadas, algumas foram totalmente copiadas da rede estadual. Em, 2008, foi feita uma 

revisão e deram um prazo de 30 dias para a construção do PPP. 



 

 

A autonomia pedagógica dos professores fica amarrada às determinações do 

IAS, as quais a GEED se encarrega de supervisionar nas escolas, através da 

Superintendência Escolar, se os professores estão utilizando os fluxos ou as matrizes 

curriculares do IAS. O PPP tornou-se um instrumento engavetado, esquecido em função 

dos novos instrumentos inventados que ganharam destaque no município a partir da 

parceria. 

A autonomia do diretor é muito reduzida, visto com pouco espaço de atuação 

dentro da escola; se ele não estiver correspondendo, se não der conta do recado, ele é 

encaminhado para a GEED, que é o órgão central, e é encaminhado para outra escola. 

A pressão por melhores resultados provocou nos profissionais de educação de 

Mossoró a rejeição pelo Gestão 10, que representa uma sistemática de 

acompanhamento, quanto mais se pressionava mais se rejeitava, quanto mais se 

rejeitava mais se pressionava. Venceu a pressão e todas as políticas do IAS foram 

totalmente implementadas no município de Mossoró, através da gestão nota 10. A 

coordenadora Pedagógica:  

 

Começou a rejeição aos programas por conta da verticalização, trabalhar com 

fichas de acompanhamento de uma Rede, são os diagnósticos dos alunos e o 

desempenho dos professores, a rotina da sala de aula, visita e observação da 

sala de aula. 

 

A visita do coordenador pedagógico semanalmente e quinzenalmente pelo 

superintendente escolar a sala de aula, é direcionada com objetivos e ações pré-

definidas de análise do planejamento, execução da aula, avaliação  e intervenção do 

professor aos alunos detectados com alguma dificuldade seja de leitura escrita ou 

matemática. Na entrevista, a Professora 1, fala de sua insatisfação em relação as visitas 

e observação que os coordenadores pedagógicos realizam semanalmente: 

  

Não gosto das visitas, acho um controle muito grande (o supervisor 

assistindo a aula), eu acho isso uma falta de respeito com o professor. [...] 

Ainda mais achar que as opiniões dele são as melhores. Agente é que sabe, 

todos são experientes, comprometidos e responsáveis antes das cobranças. 

Os bons resultados no IDEB, não é por conta dos programas. Os bons 

resultados é porque os professores são abençoados, o diretor e coordenador 



 

 

pedagógico  são comprometidos, e as famílias são 90%  preocupadas e 

acompanham, são pais esclarecidos e têm um nível econômico melhor, têm 

acesso a internet. Os programas colocados numa periferia não dão os 

mesmos resultados. (PROFESSORA1 2009). 

 

Foi possível observar também, na fala da professora 1, que a preocupação maior 

não é com aprendizagem, mas com os dados, porque os dados vão ser enviados para o 

IAS e promovem a GEED. 

 

Nunca, em toda história, os professores viram tanta pressão. A melhor 

professora de alfabetização ganhou o prêmio de ‘professor nota 10’, já umas 

tres vezes, mas saiu do Ensino Fundamental para Educação Infantil, por não 

aguentar preencher os quadros e os fluxos de aula. Ninguém tem vida própria 

depois da parceria: respira fluxo, se alimenta e come fluxo, sonha com fluxo. 

(PROFESSORA1 2009). 

 

Segundo a Representante, essa sistemática “sobrecarrega a todos os 

profissionais da escola, estressa todos, professores, supervisor e diretores, pois 

terminam o ano letivo arrasados; ela não sabe como aguenta a pressão, todo tempo 

organizando e cruzando dados, pois estes tem que ‘bater tudo’ no final do bimestre, 

semestre e anualmente. “É uma trabalheira fora do normal. Por a escola ser a melhor em 

resultados, a diretora e a supervisora querem mostrar serviço. De tanta sobrecarga do 

trabalho, todos da escola vêm adoecendo”. (PROFESSORA1 2009). 

Essa práxis desenvolvida na rede municipal de Mossoró suscitou processos de 

racionalização, levando a aumentar os controles e a burocratização, tendo em vista que 

os pacotes são totalmente planejados externamente, tornando perceptível que o ensino é 

regulamentado e fragmentado, cheio de tarefas. No dizer de Torres (apud 

CONTRERAS, 2002, p.37), essa prática institucional faz parte do “processo de  

desqualificação intelectual, de degradação das habilidades e competências profissionais 

dos docentes, reduzindo seu trabalho à diária sobrevivência de dar conta de todas tarefas 

que deverão realizar”. 

Nunca o sistema municipal de educação trabalhou tanto. A demanda de trabalho 

é incalculável. As análises dos dados mensais internos e o cruzamento dos dados, as 

visitas às escolas, as capacitações aos professores, gestores, coordenadores, os registros 



 

 

dos problemas das escolas, muitas vezes sem solução, pois depende de uma infra-

estrutura interna da GEED, e o sistema ignora os problemas das escolas. Provoca certa 

impotência dos profissionais frente aos problemas. Os implementadores colocam que 

não devemos olhar os problemas e sim criar oportunidades, com esse lema seguimos 

com muitas dificuldades de atingirmos as metas.  

A participação limitada dos educadores somada a limitada autonomia dos 

gestores, denunciam os resultados da rede municipal tendo em vista que o município 

vem há 11 anos com diversas parcerias e os dados estatísticos denunciam seu 

desempenho insatisfatório em relação a alunos com distorção idade-série, alunos 

evadidos, reprovados e aprovados, atingindo a população carente do município de 

Mossoró, revelando a própria reprodução da ineficiência do sistema  educacional, 

administrada pelo mesmo gestor num período de  12 anos de gestão municipal, se 

fazendo necessário uma ação avaliativa dos pontos positivos e negativos, dos 

benefícios, dos retornos ou não, mediante uma política tão inflexível e autoritária 

efetivada  sem a participação dos maiores interessados, transformando os educadores e 

gestores em meros executores e responsáveis do resultado insatisfatório. 

A política de Gestão Nota 10 é a nova gestão pública sendo implementada na 

educação básica brasileira. È uma política difícil de execução, se trata da cultura da 

instituição privada inserida na instituição pública. A lógica da gestão do setor público é 

essencialmente distinta da do setor privado, ambas apresentam especificidades 

estruturais.  Provocando incompatibilidades entre as duas lógicas: a gerencialista e a do 

interesse público. 

Mesmo diante da falta de condições infra-estruturais os profissionais da educação 

da rede municipal perseveram e lutam de todas as formas possíveis por melhores 

condições infra-estruturais, por melhores salários e por uma política de gestão mais 

emancipatória, que venha a promover a participação e autonomia dos inseridos no 

processo ensino-aprendizagem. 

O que nos conforta é saber que estamos juntos, alguns gestores, professores, 

coordenadores pedagógicos, pessoal de apoio, pais e alunos esperançosos por uma 

educação básica de melhor qualidade no município de Mossoró, sabemos que os 

recursos são imprescindíveis para assegurar as políticas, mas sabemos que a vinda dos 

recursos não assegura necessariamente a sua utilização. 



 

 

 

Notas:  
1 Mestre em Educação pela UFRN. Professora do Programa de graduação em Educação da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Membro dos Grupos de Estudos e 
Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade e do Núcleo de Estudos em Educação (CAMEAM) 
– GEPEES/NEEd/UERN/CNPq. E-mail: eugeniama1@yahoo.com.br 
  
2 O Circuito Campeão trabalha com políticas de alfabetização e acompanhamento da 
aprendizagem nos cinco primeiros anos do ensino fundamental de 9 anos, para garantir a 
qualidade da educação formal. Não está preso a uma metodologia específica ou teorias de 
aprendizagem. Capacita, apóia e acompanha profissionais para a formação de equipes 
competentes e gestão eficaz para o alcance das metas, a serem conquistadas gradativamente. Por 
isso prevê um acompanhamento contínuo para atingir: 
• 100% do cumprimento dos dias/hora letivos; 
• 98% de frequência para professores e alunos; 
• 95% de aprovação e 95% de alfabetização ao fim da 1ª série/2º ano; 
• 30 livros lidos para a série inicial, 35 para as demais, a partir do ‘Alfabeto móvel’ e do 
‘material dourado’.  
 
3 O conceito de rede remete ao conjunto de estabelecimentos que se destina a prestar 
determinado tipo de serviços, sem necessariamente ter uma estrutura normatizada ou planejada 
coletivamente. Na rede, há ideal e práticas comuns, além de certos “combinados” entre os 
participantes, mas cujas normas e definições legais não são ditadas pelo grupo. Elas são 
decididas por uma instituição externa. (IAS, FOCOS maio/2008). Constituem-se principais 
objetivos da REDE: institucionalizar práticas gerenciais no cotidiano escolar que proporcionem 
a substituição da “cultura do fracasso” pela “cultura do sucesso”; instituir o planejamento da 
prática pedagógica, a partir da avaliação do processo de aprendizagem; capacitar equipes da 
secretaria e das unidades escolares para que todos desempenhem suas funções e atribuições, 
com foco em resultados e metas, assumindo as respectivas responsabilidades pelo resultado da 
aprendizagem de cada um dos alunos e gerar oportunidades de desenvolvimento profissional 
para as equipes escolares, viabilizando a ampliação de conhecimentos, especialmente no campo 
da  leitura, da escrita e da matemática, segundo o documento da parceria. 
 
4  INEP. Acesso em 24/01/2010. 
 
5 Fonte de dados do Educacenso (INEP) não bate com os dados trabalhados pela sistemática do 
IAS na GEED, se constituindo a primeira razão citada na entrevista concedida em 22/12/2009, 
pela atual Gerente da Educação, pouco antes do encerramento da parecia com o IAS, em 
31/12/2009.  
 
6 (a direção do sindiserpum 2005-2008: Plano de Cargo, Carreira do Magistério Público de 
Mossoró – RN).  
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Educação e Desporto. Entrevistador: Eugênia Morais de Albuquerque. Mossoró, 2009. 

COORDENADORA DA GESTÃO Representante III. Gerência executiva de Educação 

e Desporto. Entrevistador: Eugênia Morais de Albuquerque. Mossoró, 2009. 

COORDENADORA PEDAGÓGICA Representante V. Escola Municipal José Alves 

Sobrinho. Entrevistador: Eugênia Morais de Albuquerque. Mossoró, 2009. 

DIRETORA Representante IV. Escola Municipal José Alves sobrinho. Entrevistador: 

Eugênia Morais de Albuquerque. Mossoró 2009.  

PROFESSORA Representante VI. Escola Municipal José Alves Sobrinho. 

Entrevistador: Eugênia Morais de Albuquerque. Mossoró, 2009. 

PROFESSORA Representante VII. Escola Municipal José Alves Sobrinho. 

Entrevistador: Eugênia Morais de Albuquerque. Mossoró, 2009. 

 
Sites Consultados: 

http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/ Acesso em 10/10/2008. 

http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna.  Acesso em 30/08/08. 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/2008/jom/jom23.pdf. Jornal Oficial de Mossoró. 

Acesso em 28/02/2009. 

 

 


