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A finalidade desta pesquisa é identificar como a gestão democrática e o 

Sistema Nacional de Avaliação se expressam, nos textos das leis de Sistema 

Municipal de Ensino (SME), do Estado de Santa Catarina, e descrever práticas 

de gestão em algumas realidades municipais. Os objetivos deste estudo são: 

construir um banco de leis de SME do Estado de Santa Catarina, para analisar 

e interpretar os textos legais, buscando identificar, no conteúdo específico, a 

gestão democrática e as referências ao Sistema Nacional de Avaliação, bem 

como identificar práticas de gestão relacionadas à avaliação em dois 

municípios e avaliar a dimensão de gestão democrática que emerge dessas 

práticas. O foco da pesquisa incide sobre as leis de criação dos sistemas 

municipais de ensino, em Santa Catarina, e as práticas de gestão em dois 

municípios do Estado de Santa Catarina, a partir das avaliações em larga 

escala. O estudo parte do aspecto legal de criação das leis de sistemas 

municipais de ensino, como pesquisa documental. Elenca o conteúdo expresso 

sobre a gestão democrática e a avaliação em larga escala, capaz de promover 

espaços de gestão democrática para a Educação municipal. A dimensão 

empírica envolveu estudo de caso, no âmbito da Secretaria de Educação, 

interligando, quando possível, ao contexto de disputas e ressignificação ao 

contexto escolar, a partir das avaliações em larga escala. As entrevistas, nos 

dois municípios, com as secretárias de Educação e com seus assessores 

diretamente envolvidos propiciaram identificar o modo como os municípios 

articulam suas práticas de gestão, a partir das avaliações. A abordagem 

teórico-metodológica do corpus empírico é a do ciclo de política de Stephen 

Ball, envolvendo o contexto da influência, o contexto da produção dos textos e 

o contexto da prática. A metodologia possibilita a articulação entre os diferentes 

espaços da investigação, a partir do Banco de Leis de SME e de seus 

documentos oficiais. A coleta de dados foi realizada em dois municípios, com 



diferentes IDEB (2009), a partir de entrevistas semiestruturadas, em nível da 

Secretaria Municipal de Educação. O estudo revela que das 170 leis de SME, 

7% não fazem referência à gestão democrática, 71 % estão próximas do 

conteúdo da LDB/96 e 22% articulam, em seu conteúdo, práticas de gestão 

democrática, no contexto da educação escolar. Quanto às práticas de gestão, a 

partir das avaliações nos municípios com diferentes IDEB (2009), identificamos 

que o município com alto IDEB (2009) tem uma gestão do Sistema Municipal 

de Ensino organizada há vários anos, concretizando suas ações e resultando 

num índice satisfatório para o Estado de Santa Catarina. No município com 

baixo IDEB (2009), a gestão foi substituída diversas vezes, dificultando a 

concretização de suas práticas. A fundamentação teórica da Pós-Modernidade 

tem o intuito de descontruir a racionalidade instrumental, constituída na 

Modernidade, mas identificamos que, tanto as leis de criação dos SME, como o 

contexto das práticas de gestão, a partir da avaliação em larga escala, ainda 

concentram as influências reprodutivista e mercadológica. Por fim, destacamos 

que, quando as práticas estão conectadas ao contexto da Educação local, 

evidencia-se uma melhor gestão democrática.   


