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Resumo

Este artigo reflete sobre gestão virtualizada e participativa e suas implicações na escola e controle
social enquanto processo democrático. Enfatiza a diminuição das distâncias entre as esferas de gestão
escolar municipal, estadual e federal, proporcionada por alguns sistemas de planejamento,
financiamento e prestação de contas da educação básica, potencializados e virtualizados graças às
tecnologias da informação e comunicação. Contextualiza a práxis da gestão participativa com a
obrigatoriedade de conselhos organizados, concretizando o controle social e potencializando a ética e
o combate a corrupção na esfera da gestão educacional pública. A pretensão é de uma percepção
desses sistemas e de como a virtualização renova, instrumentaliza e potencializa a gestão com
controle social e ética e não de esgotar o tema, por considerá-lo denso e complexo.

Abstract

This article reflects on virtualized participatory management and its implications on school and
social control as a democratic process. It emphasizes the reduction of distances between the
municipal, state and federal school management spheres, provided by some systems of planning,
financing and accountability of basic education, strengthened and virtualized thanks to information
and communication technologies. It contextualizes the praxis of participatory management with the
obligation of organized councils, concretizing social control and enhancing ethics and the fight
against corruption in the sphere of public educational management. The intention is a perception of
these systems and of how the virtualization renew, instrumentalize and potentiate management with
social and ethical control and not to exhaust the theme, considering it is dense and complex.

Resumen

Este artículo reflexiona sobre la gestión virtualizada e participativa y sus implicaciones en la escuela
y el control social del proceso democrático. Enfatiza y minimiza las distancias entre las áreas de
gestión escolar municipal, estadual y federal, los sistemas de planificación, el financiamiento y la
gestión de las comunicaciones básicas, los potenciales y los virtualizados y las ecnologías de la
información y la comunicación. Contextualizar un plan de gestión participativa con um objetivo de
organización organizada, concretizando o controlando el potencial social y potencializando la ética y
el combate la corrupción en la esfera de la gestión educativa pública. El objetivo es una percepción
de estos sistemas y cómo la virtualización renueva, instrumentaliza y mejora la gestión con control
social y ético y no agota el tema, considerándolo denso y complejo.
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Introdução

A gestão participativa e o controle social da educação na contemporaneidade são uma condição sine
qua non, visto que os avanços ocorridos com o surgimento das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) e a Lei 9.394/96 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional têm
possibilitado mudanças nos paradigmas e valores, no que se refere ao desenvolvimento das técnicas
do controle virtual e social e das práticas de gestão pedagógica e administrativa.

A Educação básica brasileira pode avançar considerável e significativamente com a implantação de
sistemas que possibilitam a gestão participativa e controle social de qualidade. Esse processo pode
consolidar-se, mais dinamicamente, estruturado em rede, em ambiente virtual, pois o hipertexto
contribui para produzir aqui e acolá acontecimentos de atualização textual e de leitura, o que pode
possibilitar uma gestão mais ampla, reflexiva e com ética da educação pública. O diálogo direto,
numa dimensão atemporal, característica da virtualização, resulta, também, o benefício da
comunicação direta com outras instâncias da gestão e diminui a ideologia da hierarquização. Assim,
estabelece-se um diálogo horizontal, que é um dos melhores benefícios desta relação.

Pensar as TIC como mecanismo e recurso tecnológico remete à virtualização, hierarquização a
democratização e traz, à luz, a importância de todos esses fatores nas mudanças e melhorias
significativas que a educação básica tem alcançado. A virtualização, que conecta instâncias diversas,
tem contribuído para uma gestão participativa com controle social e governamental hierarquizado e
abrangente, o que possibilita a transparência das ações e a diminuição da corrupção.

De cunho bibliográfico, essa discussão e análise integra um agrupamento de ideias, dados e
informações de pesquisa em andamento e fundamentados em resoluções, leis e abordagens que busca
responder ao objetivo proposto: refletir sobre a ampliação e o melhoramento da gestão participativa
da educação e o controle social a partir das tecnologias da informação e comunicação. Para tanto, é
importante abordar virtualização, a gestão participativa, o controle social e a ética, para alicerçar a
discursão sobre a sistematização e importância da gestão de programas da educação básica e
metodologias de sistemas que podem instrumentalizá-los mais interativos e virtualizantes.

Dentro dessa perspectiva, a gestão participativa, que já induz, por si só, uma ideia de controle,
embora em sentido macro por tratar-se do controle de um grupo, agrega, nesse contexto, as
tecnologias da informação e da comunicação (TIC), aliadas imprescindíveis para a criação de
estruturas descentralizadas que retroalimentam a sobrevivência de uma empresa e a virtualizam; a
potencializam.

Esse estudo reconhece que os processos tecnológicos virtualizantes são relevantes na educação
brasileira, desde o surgimento dos programas para o controle social de projetos que contribuem para
a melhoria das demandas das políticas públicas para a educação básica.

A virtualização enquanto potência na educação

O sistema dinâmico de transformações tecnológicas eminenciou o ciberespaço, que segundo Lévy
(2003) é “o espaço de comunicação aberto pala interconexão mundial de computadores e das
memórias dos computadores”. Na realidade, uma “teia comunicacional” integrada de atores
dinâmicos que a alimentam. Conforme o autor, o ciberespaço é a principal arte do século XXI, onde
as separações entre as mensagens ou “obras”, concebidas como microterritórios atribuídos a autores,
tendem a desaparecer – toda representação pode ser objeto de armazenagem, combinação,
reutilização.

Assim, o ciberespaço se configura como um dispositivo comunitário privilegiado, comunicativo

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/virtualizacao_da_gestao_participacao_e_controle_social_em_progra.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



onde a inteligência coletiva é uma constante e para Lévy, (2003):

Quanto mais os processos de inteligência se desenvolvem - o que pressupõe,
obviamente, o questionamento de diversos poderes -, melhor é a apropriação
por indivíduos e por grupos, das alterações técnicas e menores são os efeitos
da exclusão e de destruição humana resultantes da aceleração do movimento
técnico-social. (LÉVY, 2003, p. 29).

É intermitente, dinâmico e paradoxal o processo das alterações técnicas que intermedeiam, permeiam
e transcendem o ciberespaço. As funções, atribuições e possibilidades de expansão são distribuíveis,
interativas e cada vez mais intuitivas, o que, na realidade, contribui para a estruturação e
desenvolvimento de processos de inteligência coletiva, ou seja, de partilha de funções cognitivas,
como a memória, a percepção e a aprendizagem. eficaz graças ao ciberespaço, onde o virtual é
atualizado.

De acordo com Lévy (2008), “virtual” vem do latim vitualis, deriva, por sua vez, de virtus, força,
potência. É fácil se opor ou enganar-se quanto à diferenciação entre o real e o virtual, no entanto o
virtual não significa a ausência de existência da “realidade”, considerando esta como uma efetuação
material, ou seja, o virtual é atual.

Sendo assim, a gestão, quando sedimentada em rede virtual, cumpre com seus objetivos de alcançar a
qualidade e a amplitude necessárias para ser, de fato, um processo participativo; uma gestão em
essência. Conforme Lück:

O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações,
decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isso
porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de
seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria
um “todo” orientado por uma vontade coletiva (Lück, 1996, p. 37).

Nesse pensar, participação é conquista, é processo e não concessão e institui-se eixo das políticas
sociais, portanto não pode ser vista como dádiva dos administradores ou governantes temporários,
destituídos da noção de ética e de responsabilidade.

O desenvolvimento organizacional e a eficiência dos processos de gestão dependem da melhoria
contínua dos referenciais de apoio e recursos de base utilizados. A gestão pautada na participação
requer conhecer e compreender as estruturas de centralização e seu inverso dentro de uma
organização e pode contribuir para tomadas de decisões mais condizentes com as demandas, além de
promover a otimização de processos de desenvolvimento da rede, quando vitualizante. Conforme
Lévy (2008), a virtualização amplia a variabilidade de espaços e temporalidades.

Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação se
virtualizam, eles se tornam “não-presentes”, se desterritorializam. Uma
espécie de desengate os separa do espaço físico ou geográfico ordinários e da
temporalidade do relógio e do calendário. É verdade que não são totalmente
independentes do espaço-tempo de referência, uma vez que devem sempre se
inserir em suportes físicos e se atualizar aqui ou alhures, agora ou mais tarde.
No entanto, a virtualização lhes fez tomar a tangente. (Lévy, 2008, p.21).
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Na rede, é possível que as modalidades diversificadas de tempo e espaço diferenciam os que estão
envolvidos, entre si, e mais ainda os que não integram o sistema. chegam a ser criadas qualidades de
história diferentes. Neste contexto, a virtualização da ética é reverberada com a instauração da gestão
participativa e culmina em um controle social sistematizado, documentado, hierarquizado dos
sistemas da gestão educacional.

Sobre a ética no serviço público, Valls (1994), afirma está diretamente relacionada com a conduta
dos funcionários que ocupam cargos públicos. Tais indivíduos devem agir conforme um padrão
ético, exibindo valores morais como a boa-fé, e outros princípios necessários para uma vida saudável
no meio da sociedade. Vale salientar que, infelizmente, os casos de corrupção no âmbito do serviço
público são fruto de profissionais que não trabalham de forma ética.

Se, nesse país, a conquista legal afirma o direito do cidadão em contexto à educação e o dever do
Estado em garantir esse direito, o princípio da responsabilidade também cria o dever ético de
participar na tomada de decisões através do controle social. Conforme artigo 6º, da Constituição
brasileira de 1988 (CF/1988), “são direitos sociais a educação, a saúde, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL,
1988).

Sabe-se que é do seio da gestão pública dos “éticos corajosos”, que surgem possibilidades de
minimização da falta de ética que humilha e macula o país - os sistemas de planejamento, controle e
monitoramento dos recursos públicos dos programas da educação - o PDDE Interativo, (Programa
Dinheiro Direto na Escola Interativo) o SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas) e o
SIGECON, (Sistema de Gestão de Conselho), entre outros, têm contribuído de forma relevante para
a aquisição da transparências necessária dos serviços prestados à sociedade.

Esses programas são recentes, mas, em essência, há um diferencial que eles trazem no que diz
respeito à virtualização da ética. Esta, elevada à potência do ciberespaço, deixa de ser uma utopia e
passa a ser uma realidade, ou melhor, uma virtualidade.

A participação popular em instâncias do aparelho de Estado, órgãos, agências ou serviços públicos
responsáveis pela administração e execução das políticas públicas nacionais pode se efetivar
virtualmente, de maneira mais ampla, quando em rede desterritorializada online. Consiste em uma
passagem do atual ao virtual; há uma elevação da entidade considerada à potência, a uma
virtualização - ação de virtualizar. Conforme, Levy (2008):

Já o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao
possível, estático e já constituído, o virtual é como complexo problemático, o
nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um
acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer e que chama um
processo de resolução: a atualização. Esse complexo problemático pertence a
entidade considerada e constitui inclusive uma de suas dimensões maiores.
(Levy, 2008, p. 16).

Percebe-se, então, que a essência do virtual é sua potência de fazer dos acontecimentos, trabalhos,
relações humanas organizadas por afinidade, desprendidos do aqui e agora, numa unidade de tempo
sem unidade de lugar, o “não está presente” numa presença maior e mais veloz, passando do interior
para o exterior simultaneamente. O Ciberespaço, [...] pode desvendar inéditas galáxias de linguagens,
fazer vir à tona temporalidades sociais desconhecidas, reinventar o laço social, aperfeiçoar a
democracia, abrir entre os homens, trilhas de saber desconhecidas. (LEVY, 2003, p. 103).

É perceptível que o ciberespaço agrega enormes possibilidades de interconexões que conduzem ao
deslocamento e a desterritorialização: o hipertexto, um formato plural com uma série de dimensões e
possibilidades interativas e de expansão, que conduzem a teias complexas de conhecimentos
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dependentes de compreensão maia ampla e mais “possível”. Nesse ambiente virtualizante, os
gerenciadores do conhecimento não têm intencionalidade de substituir ou suprimir nenhum outro
formato cultural ou outros gêneros.

Para Lévy (2003), a estruturação de uma inteligência coletiva demanda uma capacidade efervescente
de trocar ideias, compartilhar informações e interesses comuns e alimentar conexões, o que a gestão
da educação não devem nem podem mais ignorar.

Nesse pensar, o profissional que integra uma gestão e desempenha uma função pública deve ser
capaz de pensar de forma estratégica, inovar, cooperar, aprender e desaprender, quando necessário, a
elaborar formas mais eficazes de trabalho. Esse processo é altamente possível em uma gestão
instrumentalizada e implementada em um ambiente virtual, onde lugar e tempo se misturam e as
distâncias não mais existem, fazendo-se viver numa unidade de tempo, sem unidade de lugar,
reinventando novos espaços e novas velocidades, o que pode se constituir altamente relevante para o
processo de gestão participativa ético.

Para Lévy (2008, p. 75), “um mundo virtual no sentido amplo é um universo de possíveis,
calculáveis a partir de um modelo digital. Ao interagir com o universo digital, os usuários o
exploram e o atualizam simultaneamente”. Assim, é importante consciência de que na era da
informação, comportamentos, práticas, informações, saberes, encontram-se em constante
transformação e propagação, o que requer preparo para conviver, atuar nesse universo amplo e
complexo que é o ciberespaço e acompanhar as modificações imbricadas no processo comunicativo.

É importante observar que existe um foco na gestão que, por sua vez, vai implicar diretamente na
gestão pedagógica e nos resultados da educação que é financeiro. Assim, os programas para
financiamentos da educação necessitam previamente de planejamento para agregar as ações pautadas
na preocupação de como transformar essa inter-relação de espaço-tempo e ética em ferramenta de
redemocratização, aquecimento e melhoria do espaço público, de melhoria da cidadania e da vida
social como um todo.

Assim, não há como dizer que a virtualização no mundo contemporâneo, estrutura a realidade social
gestão, principalmente da educação e as finanças não podem mais estar desarticulados de um sistema
de funcionamento virtualizante, enraizado em espaço-temporal não precisos.

Gestão participativa como essência

A gestão é um processo de liderança e estrutura-se, na contemporaneidade, em ação e participação
ativas. A gestão participativa é, mediante as demandas atuais, um sistema essencial na visualização e
no controle dos procedimentos de administração que estimula pessoas a participar do processo de
decisão e cultivar a livre interação dos colaboradores nos objetivos da organização. Esse é um
contexto de gestão participativa que tem se consolidado a partir do processo de fortalecimento das
relações humanas onde a confiança entre os profissionais integrantes e diferentes níveis hierárquicos
se institui como valorativa, portanto, sine qua non. Conforme Dias, (2002):

Gestão é lançar mão de todas as funções (técnica, contábil, financeira,
comercial, segurança e administração) e conhecimentos (Psicologia,
antropologia, estatística, mercadologia, ambiental, etc.) necessários para
através de pessoas atingir os objetivos de uma organização de forma eficiente
e eficaz (DIAS, 2002, p.11).

As demanda e paradigmas atuais de gestão sinalizam que as estruturas tradicionais não têm
capacidade de resistir à velocidade e instabilidade dos processos, o que impõe vislumbrar outros
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modelos que atendam às necessidades de formalização, centralização, padronização, manutenção da
eficiência e eficácia organizacional de um sistema ou de uma empresa.

Essa abordagem se restringe a gestão escolar, portanto a necessidade de se fazer um recorte, refletir e
observar que a Lei 93.94/96 estabelece alguns parâmetros para a gestão democrática, enfatizando a
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. No entanto,
enquanto Lei, esta permite que a jurisdição sobre a gestão escolar fique a cargo de estados e
municípios, sendo, portanto, adquiridas e desenvolvidas de formas diversas e com diferentes
denominações, conforme coloca Regina Vinhaes Gracindo (2009):

ela vem sendo desenvolvida de variadas formas e a partir de diferentes
denominações: gestão democrática, gestão participativa, gestão
compartilhada, co-gestão, dentre outras. Sob o aparente manto da
semelhança, sob cada uma dessas denominações estão alojados
comportamentos, atitudes e concepções, por vezes, muito diferenciados
(GRACINDO 2009, p. 136).

Embora já se adote estes termos para a gestão escolar na atualidade, o que se percebe são práticas
que revelam a visão predominantemente econômica da gestão e a supremacia da visão sócio
antropológica dessas práticas.

Essas posturas levam a gestão a se comportar como gerência, embora se tente comunicar um perfil de
politicamente neutra, mas que, na realidade, serve, principalmente, para a manutenção da realidade
vigente. É configurada como perpetuação de um processo de participação como colaboração de mão
única, de adesão e de obediência à direção da escola, onde as decisões estão previamente tomadas, os
objetivos anteriormente estabelecidos e a participação delimitada a priori. (BORDIGNON;
GRACINDO, 2001).

O que se almeja é de uma gestão escolar centrada no processo educativo, envolvendo os sujeitos
sociais em sua prática, observando suas ações, a relevância social da gestão e respeitando os valores
de participação, autonomia, transparência e pluralismo conforme Araújo, (2000).

Os sistemas de educação e os estabelecimentos de ensino, como unidades socioespaciais, são
organismos vivos fazendo parte de um contexto socioeconômico e cultural marcado não só pela
pluralidade, como também pela controvérsia que vem se manifestar na escola. Portanto, para a escola
pública situar-se enquanto autônoma é um tanto complexo, visto que é necessário considerara a
participação dos diferentes agentes e interfaces que integram o sistema educacional Conforme
Libânio, (2004):

O conceito de participação se fundamenta no de autonomia, que significa a
capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios,
isto é, de conduzirem sua própria vida. Com a autonomia opõe-se às formas
autoritárias de tomada de decisão, sua realização concreta nas instituições é a
participação. (LIBNEO, 2004, p. 102.)

A LDB busca assegurar esses princípios quando reza, às unidades escolares públicas de educação
básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. (BRASIL, 1996, art. 15).

Portanto, é necessário que na escola seja valorizado o “pensar diferente”. Araújo, (2000) reconhece
que é pluralismo que se consolida como postura de reconhecimento da existência de diferenças de
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identidade e de interesses que convivem no interior da escola e que sustentam, através do debate, do
conflito de ideias e o próprio processo democrático”. Outro valor imprescindível é a transparência,
que se configura como essência, amalgama da gestão escolar. Esta, sem transparência, fere, pelo que
já foi refletido, toda a razão de existir de uma escola.

Nesta perspectiva, o gestor escolar, contrariando a prática, deve ser um educador experiente, com
formação e atualização em gestão e eleito através de voto de todas as partes interessadas da escola,
de forma democrática, deve ter uma relação indispensável com os conselhos escolares, grêmios e
demais formas colegiadas. Assim,

O conceito de participação se fundamenta no de autonomia, que significa a
capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios,
isto é, de conduzirem sua própria vida. Como a autonomia opõe-se às formas
autoritárias de tomada de decisão, sua realização concreta nas instituições é a
participação. (LIBANEO, 2004, p.102).

Nesse pensar, a vivência da democracia na escola deve resultar de um processo dialógico,
estruturado no compartilhamento de responsabilidades. Assim, se consolida a desvinculação da
concepção autoritária e burocrática do sistema de ensino.

No ambiente de novos paradigmas de gestão participativa, as estruturas tradicionais não têm
capacidade de resistir à velocidade e instabilidade dos processos, o que impõe vislumbrar outros
modelos que atendam às necessidades de formalização, centralização, padronização, manutenção da
eficiência e eficácia organizacional e um sistema ou de uma empresa.

Por tratar-se de uma gestão que precisa ser diferenciada devido as suas metas e demandas, a
virtualização pode torna-se, neste contexto, imprescindível; sem esta, os objetivos e metas para uma
gestão escolar de qualidade ficariam comprometidos. Com a virtualização, a gestão ganha uma
potência em termos de espaço, tempo e hipertexto.

Esses fatores são necessários para atender às demandas da atualidade e com a hierarquização
encontra a ética para sua existência e funcionamento. Mediante este embasamento, busca-se valorizar
na gestão a autonomia da escola e dos sujeitos sociais, ou seja, a politização do espaço escolar.

Em contexto: programas de financiamento da educação

O PDDE (Programa dinheiro Direto na Escola), criado no ano de 1995, com a finalidade de prestar
assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas, como afirma a Resolução nº 17,
de 19 de abril de 2011.

De acordo com esta resolução, O PDDE que, inicialmente somente assistia o ensino fundamental, em
2009 amplia-se para as escolas de ensino médio e educação infantil, prevê uma série de ações de
apoio técnico e financeiro que instrumentalizam a qualidade das melhorias na educação pública que
perpassa por fatores estratégicos, no sentido de mobilizar as políticas públicas para o bom
desempenho das ações da educação básica.

Para a existência do PDDE numa escola ou criação de uma UEx (Unidade Executora Própria), é
necessário, dentre algumas exigências, que a unidade atenda a uma série de critérios: um conselho
composto por uma diretoria, um conselho deliberativo e um conselho fiscal. Conforme Libânio
(2004), “[...] a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola,
possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no
funcionamento da organização escolar".
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Esses conselhos são formados por professores, funcionários da escola, pais de alunos e comunidade,
ou seja, é composto por todos os seguimentos da escola que se interessam. A organização se
consolida mediante eleição de seus membros para mandatos que podem ser de biênios ou
quadriênios, de acordo com os estatutos de suas respectivas caixas escolares, que têm CNPJ
atualizado anualmente na receita Federal. Há registro em cartório com ata averbada e os documentos
são monitorados pelo banco que repassa os recursos. Libâneo (2004, p. 16) ressalta que “a escola
deve transformar o paradigma e começar pela gestão transformando encargos coletivos, dando acesso
à participação de todos”.

Dada a importância do PDDE, existem alguns sistemas online que o auxilia, sendo estes, o PDDE
WEB, no qual se faz atualizações cadastrais anualmente para a garantir os recursos e o PDDEREX,
um sistema onde se comunica entrada, valor e forma de se receber os recursos dos diversos
programas que compõem o PDDE, que eliminam definitivamente as distâncias temporais e espaciais.
Outro fator relevante nesta virtualização e gestão com os sistemas é que essas informações online
estão ao alcance de qualquer cidadão que, para acessar, basta inserir o CNPJ da UEx.

Em 1998, o MEC solicitou, em caráter obrigatório e prioritário, que as escolas de ensino fundamental
elaborassem o PDE Escola (Plano de Desenvolvimento da Escola). Esse planejamento foi possível,
devido a um acordo firmado com o Banco Mundial com o objetivo de melhorar a gestão escolar, a
qualidade do ensino e a permanência das crianças na escola. Inicialmente as escolas priorizadas para
elaborarem o PDE Escola foram as localizadas nas Zonas de Atendimento Prioritário “ZAPs” das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Novamente, surge a necessidade de uma gestão participativa e controle social, pois para a elaboração
e planejamento é necessário um GT (Grupo de Trabalho), com componentes de todas as partes
interessadas. Para ratificar, uma ata manuscrita e digitalizada é inserida no sistema, comprovando o
caráter participativo desse GT.

Neste contexto, além de deliberar sobre a questão financeira, o GT também intervém na gestão de
modo geral, nas atividades de segmentos diversos da escola como as ações pedagógicas, a
organização curricular, infraestrutura, relações interpessoais e outras demandas que podem ocorrer
dentro do ambiente escolar.

A virtualização e as transformações do PDE Escola

No ano de 2012, o PDE Escola virtualizou-se para PDE Interativo e vários programas começaram a
ser planejados. No ano de 2013, seu nome foi merecidamente transformado em PDDE Interativo. Por
que merecidamente? Porque sofreu duas significativas mudanças – a abrangência de todos os
programas do PDDE (programas diversos que agregam recursos) e tornar-se uma grande plataforma
interativa, virtualizado e hierarquizado, potencializando, portanto, a gestão.

É um sistema administrado pelo secretário de educação que tem uma senha e a partir desta, são
criadas senhas para cada membro de um comitê formado por coordenadores. O coordenador que
lidera as atividades do comitê, por sua vez, através de cadastramento e emissão de senhas, ativa os
diretores da rede, também usuários. Existem ações que somente os diretores com seus conselhos e
grupos de trabalho podem executar, no entanto são monitoradas pelo comitê, secretário municipal de
educação e MEC.

No sistema do PDDE Interativo são planejados os seguintes programas: o diagnóstico anual ou
bienal da escola, podendo substituir seu Projeto Político Pedagógico, devido à sua possibilidade de
atualização constante e simultânea e sua comunicação com a EEx (Entidade Mantenedora) e com o
MEC, e os planos estratégicos em casos de escolas priorizadas para receberem recursos do PDE
Escola, Educação em Tempo Integral, Escola Acessível, Escola do Campo, Escola Sustentável e
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Atleta na Escola, Mais Cultura, Mais alfabetização, livros e muitos outros. Estes programas
possibilitaram melhoramentos nos aspectos estruturais, pedagógicos e administrativos, sobretudo
para as escolas do campo, que em sua maioria, têm uma estrutura tão precária que, muitas vezes, fica
até difícil chamar esses ambientes de escola.

Dentre esses programas, Educação em Tempo Integral é ainda hoje considerado muito importante.
Instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de
2010, tem como objetivo promover a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o
compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as
famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso porque a
Educação Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à
vida e ao universo de interesses e de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens, conforme o
Decreto n° 7.083/2010.

Esse modelo de gestão de recursos públicos teve seu auge, desde a implementação do PDDE, nos
anos de 2012 e 2013. A educação básica pública brasileira recebeu recursos jamais contemplados na
história da Educação.

A educação em tempo integral teve início, para os brasileiros, no ano de 2011. Uma proposta que
prioriza alunos de classes sociais menos favorecidas e almeja, paulatinamente, adequar as escolas
para o estabelecimento de uma educação realmente integral. Foi visualizado nesse curto espaço de
tempo uma “decolagem” tão significativa da gestão educacional, que se começou a sonhar e a
acreditar que as melhorias na educação básica, como melhoramento de seus índices avaliativos,
seriam possíveis.

Vale salientar que o programa foi recebido com muita resistência por grande parte dos gestores
escolares, porque as escolas não estavam preparadas para implementar o programa, os recursos não
eram suficientes para as ambições da proposta e muitas redes de educação não o implantaram com as
normas documentadas e exigidas. Mediante tantos fatores que influenciaram negativamente, o
programa que deveria avançar, entrou em declínio e, atualmente, há somente vestígios.

A gestão, a virtualização e o controle social também se unem e fortalecem a ética de forma
significativa e eficaz com o sistema SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas). De acordo
com a Resolução nº 2 de 18 de Janeiro de 2012, trata-se de um sistema que tem por objetivo
promover a gestão do processo de prestação de contas dos recursos transferidos aos estados, Distrito
Federal, aos municípios e às entidades privadas sem fins lucrativos. Portanto nele, se prestam contas
de quase todos os programas que funcionam com o repasse de verbas do FNDE (Fundo de
Desenvolvimento da Educação), sendo estes – O PNATE (Programa Nacional de Transporte
Escolar), o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o programa para aquisição de
ônibus escolares, Caminho da Escola, O PDDE e seus desdobramentos e outros.

O SIGPC tem, portanto, a função de promover a transparência de aplicação de recursos públicos. É
um programa hierarquizado e conectado com os sistemas do Banco do Brasil, da Receita Federal e
com o SIGECON, outro sistema do FNDE. Esse sistema exige um detalhamento minucioso dos
processos de prestação contas, conforme a Resolução abaixo:

A gestão do sistema de prestação de contas abrangerá: a elaboração, a
remessa e o recebimento de prestações de contas; a análise financeira e
técnica; a emissão de pareceres sobre as contas, inclusive pelos conselhos de
controle social; a emissão de diligências; a elaboração de relatórios gerenciais
e operacionais; o acompanhamento dos prazos e a recuperação de créditos.
(parágrafo 3º do Art. 1º Resolução nº 2 de 18 de Janeiro, de 2012).

De acordo com depoimento de funcionários do FNDE em palestras de formação, o SIGPC é sistema

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/virtualizacao_da_gestao_participacao_e_controle_social_em_progra.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



muito importante no que diz respeito à agilidade, organização e transparência das prestações de
contas da educação. Antes dele, as contas eram realizadas via correios, chegavam de todos os
municípios do país em quantidades enormes, de modo a impossibilitar o monitoramento e
acompanhamento adequados, com grandes possibilidades de serem feitas de qualquer forma, sem
nenhum critério ético.

Conforme citado, O SIGECON, que monitora o SIGPC, visa contemplar todos os procedimentos
necessários para que os Conselhos de Controle Social dos Programas do FNDE, como o Conselho de
Alimentação Escolar – CAE e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB –
CACS, possam efetuar seus pareceres conclusivos sobre as prestação de contas de suas Entidades
Executoras. Entre as atribuições desses Conselhos, destaca-se a análise da prestação de contas do
gestor, registrada no SIGPC ONLINE, para a emissão do Parecer Conclusivo acerca da execução do
Programa no SIGECON Online.

Assim, o virtual pode ser considerado como motriz criativo e o espaço social das atividades pode
adquirir um modelo de rede onde a organização e sistematização são repropostas constantemente.

Vale salientar que esse sistema tem uma enorme relevância, portanto não só os gerenciadores do
SIGPC e demais sistemas conectados devem agir com reponsabilidade e cumprir prazos, como
também os conselhos e seus membros cadastrados.

Considerações

A sociedade do conhecimento apresenta um paradigma de comportamento para pessoas e
organizações, centrado na velocidade, na virtualização, na agilidade, transparência e facilidade. Essa
sociedade da informação e da comunicação que se impõe redimensiona todo o contexto social. As
organizações são imersas em processo de reinvenção e avalição de seus conceitos e de suas práticas a
todo instante.

Na concepção sociológica, a educação é pensada a partir da escola como uma necessidade de iniciar
a divisão das tarefas, separando de forma hierárquica os saberes, sistematizando as diferentes formas
de trabalho.

A reinvenção de novos espaços e velocidades, fruto da virtualização, possibilita a construção de uma
nova ética no serviço público, que deixa de ser apenas fruto da boa vontade de poucos e passa a ser
esforço de muitos inscritos em sistemas, “quebrando limites do lugar comum, do tempo e do
espaço”: hierarquizado acontece por produção com monitoramento desobrigando a necessidade de
estar num espaço-tempo. Quanto mais democratizada a internet, mais potência ganha a virtualização.

A gestão participativa entra na dialética dos sistemas da gestão educacional em caráter obrigatório,
através de conselhos com o triplo papel de colaborar para a materialização da democracia na escola,
participando de sua gestão, acompanhando as atividades gerais e deliberando os recursos. Embora
seja uma exigência, muitas escolas ainda não possuem internet e muitos diretores ainda alimentam
sistemas da educação em suas casas. Na realidade, a gestão participativa e o controle social estão
sendo implementados, timidamente, na educação básica pública brasileira.

Muito se tem conquistado através do controle social e de sua virtualização, ainda existem alguns
entraves como a dificuldade de encontrar pessoas com conhecimentos sobre documentos que
precisam ser avaliados e acompanhados e que queiram participar de conselhos, visto ser uma
atividade voluntária. Há, ainda, coerções que muitos conselhos sofrem de gestores que insistem com
a corrupção.

Vale salientar que, embora os programas do PDDE e seus auxiliares SIGPC E SIGECON tenham
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uma grande relevância no melhoramento do sistema educacional, observa-se que são muito recentes
e não tem alcançado suficientemente os objetivos e metas de frear, de fato, a corrupção. Outro fator
negativo é que praticamente todos os programas, com pouquíssimos anos de existência, estão
comprometidos por falta de financiamento.

Diante do exposto, e mesmo com os entraves apresentados nos sistemas de gestão participativa e
controle social, é notório que a virtualização proporcionada pelas TIC instrumentaliza o sistema para
que professores, funcionários e alunos possam usufruir dos seus benefícios, o que podem conduzir à
confiança e possibilitar alcance de financiamentos em proporções, finalmente, satisfatórias.
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