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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo analisar a dimensão pedagógica do papel do diretor de 
escola, a partir dos documentos do Progestão – Programa de Capacitação a Distância para 
Gestores Escolares – e das avaliações de diretores cursistas de escolas de educação 
básica da rede estadual de ensino de uma cidade da região metropolitana da grande São 
Paulo. Trata-se de pesquisa documental, pelos procedimentos técnicos da análise de 
conteúdo, que investiga os sentidos atribuídos pelos propositores do programa e pelos 
diretores cursistas sobre a educação escolar, o papel do diretor no desenvolvimento do 
processo pedagógico, a gestão democrática da escola e a importância de participação da 
comunidade escolar e local na vida da escola. A discussão é feita à luz de contribuições 
teóricas de Dermeval Saviani e de outros autores, na perspectiva histórico-crítica. O estudo 
permite apreender relações de proximidade e de contradição entre as formulações 
presentes nos diversos materiais do Progestão e destas com o posicionamento dos 
diretores cursistas, expresso nas avaliações analisadas. Assim, por meio dos sentidos 
atribuídos pelos diretores cursistas à estrutura do programa é possível perceber os pontos 
facilitadores e dificultadores da discussão e solução dos problemas que afetam o 
desenvolvimento do trabalho pedagógico da escola, ou seja, da condução da essência de 
seu trabalho, o ensinar e o aprender.

Palavras-chave: Progestão. Dimensão pedagógica da gestão escolar. Papel do diretor na 
gestão da escola. Participação. Projeto Pedagógico.           
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     ABSTRACT 

This work is aimed at analyze  the pedagogical dimension of the role played by the 
director of a school based on the documents from Progestão – Programa de 
Capacitação a Distância  para Gestores Escolares – and considerations from the 
taking course directors of basic public education  schools  from a city  in São Paulo 
metropolitan region. It deals with a documental research, because of its technical 
procedures in analyzing the issue, which investigates the senses given by the people 
that purpose the program and the taking course directors about education, the role 
played by the director that develops the pedagogical process, democratic 
management of the school and the importance of an involvement of the school and 
local community in school routine. The discussion about this is made under the 
theoretical contributions of Dermeval Saviani and others, into a historical and critical 
perspective. The analysis allows us to notice the approaches and contradictions in 
relationships among the present formulations about the different issues from 
Progestão and between these ones and the taking course directors point of view, 
showed by investigated assessments. Thus, through the senses given by the taking 
course directors to the development of this program, it is possible to reach the points 
that make the discussion and solution of the problems that affect the development of 
the pedagogical work at school easier or more difficult that means dealing with the 
essence of its work, teaching and learning. 

Key words: Progestão. Pedagogical dimension of school management. Role played 
by the director in shcool management. Involvement. Pedagogical Project. 
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1                                    
INTRODUÇÃO 

1. Situando o interesse por questões de gestão esco lar na trajetória 

acadêmico-profissional da pesquisadora 

Trabalhei 25 anos em escolas públicas estaduais como Professora, 

Assistente de Diretor de Escola, Diretora, Assistente de Planejamento e Supervisora 

de Ensino. Os três primeiros, em escolas e os dois últimos, em Delegacias de 

Ensino, hoje denominadas Diretorias de Ensino.  

Assumi cada um dos cargos acima, mediante concurso público ou indicação. 

Por concurso fui nomeada para os cargos de Professora, Diretora e Supervisora de 

Ensino. Por indicação, os cargos de Assistente de Diretor de Escola e de Assistente 

de Planejamento. Para assumir cada um deles, eu contava com a minha formação 

inicial, muita vontade e quase nenhuma experiência.  

Para desempenhar as funções correspondentes a cada um dos cargos, 

senti falta de informações sobre como fazê-lo, ou seja, como desenvolver o trabalho, 

presumivelmente fácil, mas que na realidade demandava saber lidar com uma 

multiplicidade de fatores que ocorriam nas salas de aula e na escola.  No dia-a-dia, 

por ensaio e erro, fui me ajustando à realidade e à cultura de cada escola. Na prática 

vivenciada e experimentada, construí um jeito de ensinar e aprender, ou seja, de 

conduzir o processo ensino-aprendizagem, dentro e fora da sala de aula. 
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Sentia falta de encontros e cursos que pudessem me orientar na condução do 

meu trabalho de uma forma menos traumática. Numa época de repressão militar1, 

reuniões para discussão de qualquer tema que envolvesse algum tipo de 

questionamento à ordem estabelecida eram consideradas subversivas, o que talvez 

justificasse a pouca preocupação dos governantes em ouvir os educadores. 

Como não há uma fórmula mágica para a resolução dos conflitos e problemas 

que permeiam o cotidiano escolar, dadas as suas especificidades, faz-se necessário 

o atendimento constante às escolas, por meio de cessão de espaços e tempos para 

leituras, reflexões, discussões, estudos, orientações e atualizações pedagógicas, 

com textos e contextos.  Na falta desse atendimento, cada escola executa o seu 

trabalho educativo de acordo com o pensamento dos profissionais que nela atuam, 

criando uma cultura escolar específica.   

Para junção da teoria à prática e desta à teoria, sempre em movimento 

espiralado e indissociável, é imprescindível que as equipes escolares tenham 

condições de discutir e de estudar as mudanças necessárias ao desenvolvimento da 

finalidade primeira da escola, o trabalho pedagógico. 

                                                
1 Trata-se do período que sucedeu o Golpe Militar de 1964, um conjunto dos eventos de 31 de março 
de 1964, que culminaram em um golpe de estado, em 1º de abril. Interrompeu-se, com ele, o governo 
do presidente João Belchior Marques Goulart, democraticamente eleito vice-presidente, em 1961, que 
assumira a presidência da República no mesmo ano, em virtude da renúncia de Jânio da Silva 
Quadros. Instaurou-se, com o Golpe de 64, uma ditadura militar que durou até 1985, quando se deu a 
eleição, indireta, de Tancredo Neves. Foi um período de violenta repressão política, amparada na Lei 
de Segurança Nacional, com inúmeras prisões e tortura e morte de opositores políticos do regime. 
Medida marcante da ditadura militar, foi o Ato Institucional Número Cinco, de 13 de dezembro de 
1968, o AI-5, que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira e maior conseqüência foi o 
fechamento do Congresso Nacional, por quase um ano. Dele decorreu, entre outras arbitrariedades, o 
Decreto-Lei No 477, de 26 de fevereiro de 1969, em cuja ementa se lê: “define infrações disciplinares 
praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino, 
públicos ou particulares, e dá outras providências”. Sobre o Golpe de 64, ver, entre outros: 
DREIFUSS, 1981; GASPARI, 2002; PRADO JUNIOR, 1966; SKIDMORE, 1969. O texto do Decreto-
Lei No 477/69 é disponível em: www.pedagogiaemfoco.pro.br (entre outras páginas). 
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Comecei a minha carreira no magistério, em 1970, como professora no Curso 

de Alfabetização de Adultos, o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização de 

Adultos. Lembro-me desse movimento pelo slogan “você também é responsável”, 

que tinha como meta explícita extinguir o analfabetismo em curto espaço de tempo, 

mas que na verdade foi utilizado como instrumento de pacificação e controle da 

população que possuía baixa escolaridade. No ano seguinte, trabalhei como 

professora substituta2 em uma escola estadual de 1o e 2o graus3. Quando não havia 

substituição a ser feita, eu trabalhava na escola, como datilógrafa, num programa 

desenvolvido pela SEROP4, um órgão que promovia, na época, encontros com os 

professores da rede estadual de ensino. Nesse projeto, eu tinha por incumbência a 

datilografia e a tiragem de cópias das apostilas que seriam usadas pelos cursistas. 

Quando um professor faltava, eu o substituía, caso contrário, ficava à disposição da 

direção no desenvolvimento de atividades administrativas, junto à secretaria da 

escola ou junto ao SEROP.  

Em 1972, comecei a trabalhar em um colégio estadual situado em outro 

município da região metropolitana da Grande São Paulo, ainda como professora 

substituta, situação esta que se modificaria a partir de 1979, quando ingressei como 

professora efetiva5 na rede estadual de ensino de São Paulo. Entendia, nessa 

época, que o sucesso profissional era conseqüência do mérito de cada um. As 

condições eram dadas, o indivíduo que as aproveitasse. Assim, entendia a minha 

                                                
2 Professoras substitutas eram professoras contratadas para substituírem professores de 1ª a 4ª 
série. Recebiam apenas pelos dias trabalhados, mas, se as faltas de um professor ultrapassassem 15 
dias consecutivos, a professora substituta que estava com a classe permanecia com ela e, além dos 
dias trabalhados, adquiria o direito de ter incluídos no cálculo de seus vencimentos o descanso 
semanal remunerado e os dias em que não havia aula.  
3 Essa era a nomenclatura utilizada pela Lei 5692/71 para designar os níveis de ensino, hoje definidos 
como Fundamental e Médio  integrantes da atual Educação Básica (conforme a Lei 9394/96). 
4 SEROP é a sigla que designava Setor Regional e Orientação Pedagógica. 
5 Professora efetiva: professora nomeada para exercer, em caráter efetivo, o cargo de Professor I, ou 
seja, professor efetivo de 1ª a 4ª série. No meu caso, a nomeação se deu nos termos do artigo 20, 
inciso II da Lei Complementar 180/78 e artigo 12, inciso II da Lei Complementar 201/78. 
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profissão como um salto às grandes conquistas. Via a docência como algo 

libertador, pois na sala de aula, sentia-me com autonomia para trabalhar.  

Atualmente entendo que a autonomia que pensava ter conseguido, limitava-se à 

subjetividade da minha atuação como docente. 

Durante a década de 1970, participei de vários programas e reuniões de 

treinamento para implantação das medidas determinadas pela Lei n° 5692/71 6.  Uma 

das mudanças que me lembro ter vivenciado foi a da unificação dos antigos cursos 

primário e ginasial em um único curso, chamado a partir de então de Curso de 

Primeiro Grau, com duração de oito anos.  

A unificação do primário e do ginásio trouxe, em um primeiro momento, para 

um mesmo espaço, dois diretores de escola. Lembro-me de que em uma escola 

próxima à minha residência havia dois diretores, um da escola primária e o outro da 

escola ginasial. Uma escola de difícil administração

Com a Lei 5692/71, foram introduzidos no ensino manuais instrumentais para 

subsidiar o trabalho do professor. Para incorporá-los, os professores participaram de 

longas horas de reuniões de treinamento. Eram horas de trabalho, em que 

recebíamos instruções da Secretaria de Estado da Educação, por meio das 

Delegacias de Ensino para a implementação dos Guias Curriculares, que na época 

eram chamados pelos professores de Verdões7. Eles atendiam aos pressupostos 

preconizados pela Lei de Educação Nacional, que definia, entre outras coisas, a 

estrutura organizacional da escola como uma empresa8. A escola tornava-se 

extremamente burocratizada e hierarquizada, facilitando o controle institucional do 

                                                
6 Trata-se da reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº  4024/61, em relação aos 
níveis primário, ginasial e colegial, que passaram a denominar-se Ensino de 1º e de 2º Graus. 
7  “Verdões” porque os manuais eram impressos em papel semelhante ao de um jornal, em tamanho 
maior que os convencionais, de capas verdes.
8 Modelo empresarial é o “modelo que tem como objetivos a satisfação do consumidor com o 
produto/serviço produzido pela empresa, o lucro obtido na comercialização da produção ou com o 
serviço prestado e a remuneração para todos os que executarem o trabalho”.  
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ensino. O diretor de escola era um agente controlador do processo escolar. Todas 

as ações desenvolvidas no interior da escola deveriam ser rigorosamente cumpridas, 

conforme o estabelecido pelos órgãos superiores. Além do diretor, havia a figura do 

inspetor de ensino, hoje supervisor, que de perto acompanhava todo o trabalho 

desenvolvido na sala de aula pelos professores, por meio da verificação dos 

planejamentos, diários de classe, cadernos de alunos e de, não raras vezes, 

observação das aulas. Não havia como não cumprir o programa estabelecido que, 

na concepção pedagógica tecnicista9, era um fator determinante como produtor de 

eficácia e eficiência do ensino. 

Hoje se sabe que a organização de uma escola não deve ser igual à de uma 

empresa. O objetivo da escola é a formação humana, e o da empresa é o lucro. 

Embora a escola não possa ignorar os contextos político e econômico do país, não 

pode estar subordinada a eles. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). 

Nessa etapa da minha carreira docente, eu não percebia que sobre os meus 

ombros recaía, implicitamente, a acusação de contribuição para a reprodução do 

modelo social existente, que sem nenhuma formação crítica, reproduzia nas salas de 

aula o que me era passado como ideal. Ideal sim, mas para quem e em favor de 

quem?  

É conveniente destacar-se que na década de 1970, no auge do tecnicismo no 

Brasil, surge a concepção reprodutivista, uma teoria crítica, chamada por Saviani, D.  

                                                                                                                                                        
(www.geocities.com/Athens/Atlantis/7763/concadam.htm.  No Descritor: O que é administrar?) 
9 A concepção pedagógica tecnicista emprega a ciência do comportamento para produzir indivíduos 
competentes para o mercado de trabalho. O homem, nesta concepção, é produto do meio, assim, 
segundo os comportamentalistas mudando-se o meio, mudam-se os homens. “O controle e o 
diretivismo do comportamento humano são considerados como inquestionáveis (...). O indivíduo, que 
é um ser passivo e responde ao que dele é esperado, é uma peça numa máquina planejada e 
controlada, realizando a função que se espera seja realizada de maneira eficiente” (MIZUKAMI, l986, 
pp.22–23). As idéias que fundamentam a pedagogia tecnicista, segundo Saviani (2005 a) são: 
racionalidade, eficiência e produtividade. O aluno é considerado um ser passivo e o professor, um 
técnico responsável para transmitir  o conhecimento, elaborado e sistematizado por especialistas. 
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(2005a) de concepção crítico-reprodutivista. Nela, a função da escola era 

considerada como a da reprodução do modelo social. Assim, dada uma sociedade 

capitalista, ela desempenharia o papel de reprodução das relações sociais de 

produção. Essa concepção, aliada à resistência de muitos educadores à concepção 

tecnicista, desencadeou uma corrida aos estudos das obras de teóricos franceses 

Bourdieu & Passeron, Althusser, Baudelot & Establet.    

Mas, nas escolas públicas estaduais prevalecia a concepção pedagógica 

tecnicista. Os guias curriculares, elaborados nesta época, determinavam o conteúdo, 

os objetivos, as estratégias de ensino e a forma de avaliação. Eram manuais 

repletos de técnicas e procedimentos a serem seguidos rigorosa e tecnicamente 

pelos professores.       

Com a obrigatoriedade de escolarização de oito anos extensiva a todas as 

crianças, explícita na Lei nº 5692/71, ampliou-se o número de vagas nas escolas 

estaduais, obrigando-as a aumentarem o número de turnos e conseqüentemente a 

reduzirem a jornada, ou seja, diminui-se o tempo de permanência dos alunos nas 

escolas. “E a escola que antes servia apenas às elites, passa pouco a pouco a 

abrigar outras camadas da população brasileira” (PENIN & VIEIRA, 2001, p 28).  

Interessante destacar que no final da década de 1970 e no início da década 

de 1980, como sintoma do declínio da ditadura militar, os professores se 

organizaram em associações contra a situação da organização educacional, 

instalada a partir da reforma da educação, de início dos anos de 1970. Nesse 

período, pude participar de algumas greves por melhores condições de trabalho. Os 

nossos encontros “subversivos” aconteciam nas igrejas dos bairros em que se 

localizavam as escolas. Resistência contra um poder instituído arbitrariamente, em 
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defesa da escola pública para todos e de boa qualidade10 eram as nossas 

reivindicações. 

Em 1973, trabalhando como professora substituta em uma escola estadual de 

1o grau no mesmo município no qual eu morava, encapava os cadernos dos meus 

alunos, pois não admitia que fossem mal encapados. Muito exigente, escrevia na 

lousa para que os alunos copiassem a forma como eu queria que fizessem. Por 

outro lado, dava aulas de recuperação aos alunos que apresentavam dificuldade de 

aprendizagem, fora do meu horário normal de trabalho, pois entendia que todos 

deveriam aprender. O meu compromisso era ensiná-los.  Tinha como objetivo a 

transmissão dos conteúdos propostos para a série, mesmo em contraposição a 

alguns colegas que entendiam que os alunos não fariam uso deles e nem 

apresentavam condições para aprendê-los. Argumentava contra esse reducionismo 

insistentemente, pois entendia que os alunos tinham o direito de ter acesso ao 

conhecimento historicamente construído, embora soubesse que talvez não fossem 

utilizados diretamente, mas que com certeza o seriam indiretamente e que o fato de 

oferecer aquele conteúdo não implicaria a sua cobrança em provas ou qualquer 

recurso utilizado para promoção ou retenção dos alunos. Entendia que a minha 

função era transmitir todo o conteúdo11 e da melhor forma possível. 

                                                
10 O termo qualidade, que vem do latim qualitas, é usado em diversas situações, geralmente para 
significar excelência de um produto ou de um serviço. Entendendo a escola como uma prestadora de 
serviços e que estes devem ser de qualidade, pensava-se na época que a melhoria das condições 
físicas e materiais poderia interferir, por si só, na melhoria da qualidade de ensino. 
11 Percebo, hoje, que, já naquele contexto, eu entendia o termo conteúdo tal como definido por 
Sacristán: “o que se ensina, se sugere ou se obriga a aprender, expressa os valores e funções que a 
escola difunde num contexto social e histórico concreto (...) Ao mencioná-lo, pensamos em elementos 
de disciplinas, matérias, informações diversas e coisas assim (...) É, por outro lado, um conceito que 
reflete a perspectiva dos que decidem o que ensinar e dos que ensinam, por isso, ao fazermos alusão 
aos conteúdos, costumamos nos referir ao que se pretende transmitir ou que outros assimilem, o que 
na realidade é muito diferente dos conteúdos reais implícitos nos resultados que o aluno/a obtém”
(SACRISTÁN, 1998, p.150).
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Utilizando materiais concretos, como os blocos lógicos de Dienes12 e ábacos 

de papel, entre outros, dava aulas no pátio descoberto ou na sala de aula, a alunos 

organizados em grupos e sentados no chão. Não admitia aluno que não gostasse de 

aprender, pois, como já disse anteriormente, entendia que esse era o único meio 

para que eles saíssem daquela condição de submissão econômica e social. Afinal, a 

oportunidade de aprender estava dada e não poderiam perdê-la.  

Em 1979, iniciei a minha trajetória na administração de escolas públicas, ao 

assumir, a pedido do Delegado de Ensino, a direção da escola onde trabalhava 

como professora, pois a diretora substituta do diretor, também afastado, ficaria em 

licença por 15 dias, por motivos de saúde. Como, segundo o Delegado de Ensino, 

não havia na escola nem na Delegacia de Ensino um outro professor habilitado para 

desempenhar a função (eu era a única professora com graduação em Pedagogia e 

especialização em Administração Escolar), aceitei o desafio. Ele garantiu-me que me 

acompanharia na realização da nova tarefa. Foi assim que comecei a administrar 

uma escola, coisa que jamais havia imaginado realizar. O meu objetivo, ao fazer o 

curso de Pedagogia, era o de ser orientadora educacional, pois pensava que seria 

mais gratificante lidar com alunos e suas famílias do que com professores e  

funcionários escolares. 

Nem preciso dizer que foram dias traumáticos. Segundo a supervisora de 

ensino, eu faria um curso rápido de direção de escola e, se resistisse aos 15 dias, 

                                                
12 Blocos lógicos: um jogo com 48 peças geométricas, criadas na década de 1950 pelo matemático 
húngaro Zoltan Paul Dienes, utilizado para o desenvolvimento do raciocínio abstrato das crianças. 
(http://www.ensino.net/novaescola/1; html/matemática.htm - Tema: Construa o lógico, bloco a bloco). 
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estaria pronta para assumir a direção de qualquer outra escola. Por meio de ensaio 

e erro, administrei a escola com muita dificuldade13.  

Em 1982, fui convidada a trabalhar como assistente de direção em outra 

escola, pois, segundo a diretora, eu era a única professora que já tinha tido 

experiência em funções administrativas. Muito mais segura do que em 1979, aceitei 

o convite, permanecendo nessa função até o ano de 1986, quando ingressei no 

cargo de diretor de escola. Lembro-me de que a sessão de escolha para o cargo de 

diretor de escola ocorreu no Colégio Caetano de Campos, na Praça da República, 

em São Paulo, hoje sede da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. 

Ao sair da sala na qual se realizava a sessão de escolha, os futuros e 

inexperientes diretores eram orientados para verificarem os balancetes da 

Associação de Pais e Mestres (APM) e os materiais de uso permanente que 

pertenciam ao patrimônio do Estado, logo que assumissem o cargo. Afirmavam que 

qualquer irregularidade, se não denunciada, ficaria sob a responsabilidade do diretor 

ingressante. 

Com essas recomendações, ingressei no cargo de diretora de escola. Na 

bagagem, alguns conhecimentos teóricos e quase nenhuma prática. 

 Permaneci nesse cargo até 1992, quando ingressei no cargo de Supervisora 

de Ensino e nele me aposentei em 1997. Paralelamente em 1993, iniciei uma outra 

jornada educacional em uma fundação pública no mesmo município, onde 

trabalhava como supervisora de ensino. Inicialmente, atuei como professora. Depois 

                                                
13 Era muito difícil aprender as siglas constantes dos documentos utilizados na administração da 
escola. Exemplos: AF (Atestado de Freqüência); BF (Boletim de Freqüência); DOE (Diário Oficial do 
Estado), entre tantas outras. 
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fui indicada pela direção a assumir a coordenação pedagógica, até ser eleita pelos 

professores, para no período de 2004 a 2007, dirigir a escola. 

      Atualmente não se pode esperar mais que os dirigentes escolares aprendam 

em serviço pelo ensaio e erro, “sobre como resolver conflitos e atuar 

convenientemente em situações de tensão, como desenvolver trabalho em equipe, 

como monitorar resultados, como planejar e implementar o projeto político 

pedagógico da escola” (....) (LÜCK, 2000, p.29). 

Hoje, 26 anos depois de meu ingresso na administração escolar, questiono-

me sobre qual deverá ser o papel do diretor, um dos gestores escolares, no 

atendimento às novas demandas de educação escolar, diante das novas formas de 

organização social, econômica, política e cultural do país, no início de um novo 

século. 

2. Vicissitudes da Pesquisa: da escolha do tema à f ormulação do problema 

Este trabalho resulta de momentos difíceis de longa duração e de muitas 

dúvidas. 

Em primeiro lugar, tive muita dificuldade em definir o tema da pesquisa. Por 

ocasião da prova de seleção realizada para ingresso no mestrado, manifestara 

interesse em pesquisar sobre a aprendizagem de conceitos matemáticos por meio 

da resolução de problemas, mas logo pude perceber que se tratava de algo já 

exaustivamente estudado por diversos pesquisadores da área.  

Dispensando o projeto inicialmente pensado, iniciei a busca por um tema que 

pudesse resultar em um trabalho de pesquisa socialmente relevante. Comecei, e de 
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forma aleatória, buscando caminhos para definição do meu trabalho em livros. Li 

muito. Tudo me parecia absolutamente importante. Mas o que fazer? Quando não se 

sabe o que se procura, tudo parece ser indispensável. Tem-se a impressão de que 

tudo o que está sendo lido será utilizado na dissertação. À revelia de minha 

orientadora, procurava um assunto que realmente merecesse um estudo 

aprofundado, sem, contudo, ter clareza sobre o que realmente buscava. Por vezes, 

senti que eu era uma grande estudiosa, mas que talvez não tivesse nenhuma 

aptidão para a pesquisa. Percebia-me capaz de estudar para ensinar, porém via 

como algo totalmente diverso o estudar voltado para a pesquisa. Isto, no fundo, 

decorria da tendência a pensar o ato de ensinar desvinculado do ato de pesquisar. 

Outro grande equívoco.  

Passei por momentos muito difíceis, a ponto de várias vezes sentir vontade 

de desistir do mestrado. Foram momentos de insegurança, de arrependimento e de 

desesperança, aliviados pelo conforto dos colegas, pela paciência de todos os 

professores do programa e pela confiança da orientadora na minha capacidade de 

pesquisar e de escrever. 

Decidi fixar-me na questão da gestão escolar e elegi os diretores de escola 

como sujeitos do meu estudo.  Em função das minhas experiências anteriores e dos 

estudos sobre a temática, partia do entendimento de que os diretores, enquanto 

responsáveis pela implementação das propostas educacionais na escola e 

executores das determinações legais, desempenham decisivo papel – positivo ou 

negativo – no desenvolvimento do trabalho pedagógico, que, afinal, constitui a 

natureza e a especificidade da educação escolar. A compreensão que têm das 

finalidades da educação, o modo como interpretam as prescrições e as põem (ou 

não) em prática, sua atuação junto à equipe escolar, podem facilitar, ou dificultar a 
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busca por uma educação de qualidade. Aqui, cabe considerar também o que 

concebem por qualidade – hoje mais do que nunca alardeada por educadores, por 

organismos internacionais, por organizações não-governamentais, pela sociedade 

em geral – e, ainda, se, e como, propiciam à equipe escolar o debate sobre o 

posicionamento face às diferentes concepções e práticas educacionais.14  

         Cheguei aos sujeitos da pesquisa – diretores de escola – mas ainda estava 

distante do tema a ser discutido, portanto distante da problematização do tema de 

meu estudo. Delimitá-lo, para mim, nesse momento, significava redirecionar, o que 

não necessariamente conduziria a minha pesquisa a um estudo academicamente 

relevante. Precisaria seguir a seguinte recomendação: 

Com relação ao tema pesquisado, espera-se, sim, que ele seja 
capaz de demonstrar, segundo critérios públicos e convincentes, que 
o conhecimento que ele produz é fidedigno e relevante teórica e/ou 
socialmente. (LUNA, 2002, p.14). 

Que diretores estudar? Diretores de escolas públicas estaduais e municipais 

ou particulares? Depois de pensar sobre o que estaria próximo à minha prática 

profissional, decidi escolher como sujeitos de minha pesquisa, diretores de escolas 

de educação básica, da rede estadual de ensino.

No universo de diretores de escolas estaduais do município em que atuava, 

decidi-me a princípio por uma diretora que, segundo informações obtidas por meio 

de conversas informais com alguns professores e alunos que eu conhecia, e que 

constituíam parte do público da escola, era uma profissional reconhecida como 

                                                
14 A definição de educação de qualidade adotada no presente estudo é: “aquela mediante a qual a 
escola promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades 
cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, 
bem como a inserção no mundo e a constituição da cidadania também como poder de participação 
tendo em vista uma sociedade mais justa e igualitária. Qualidade é, pois, conceito implícito à 
educação e ao ensino”. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p.117) 
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verdadeiramente comprometida com a participação da comunidade na gestão da 

escola.  

Tendo definido o universo e o sujeito da pesquisa, faltava ainda definir o que 

deveria ser pesquisado. 

           Assim, erroneamente15, comecei a participar de algumas atividades da 

escola, como planejamento e atividades pedagógicas, na tentativa de buscar, por 

meio da observação do dia-a-dia da escola e do diretor, pistas que pudessem me 

direcionar para a proposta de uma boa questão-problema. Porém, logo entendi que 

o fato de observar a prática da escola por alguns dias não me possibilitaria encontrar 

uma pergunta para ser respondida por esta pesquisa.  

Durante esse período, também busquei referências bibliográficas, teses, 

dissertações e artigos que pudessem me conduzir à delimitação do tema. Foram 14 

meses de pura indecisão e de três mudanças profundas, após o projeto inicialmente 

pensado. Em meio à tempestade de idéias e incertezas, busquei fundamentação 

teórica de como fazer uma dissertação em diversos autores, tais como Luna (2002), 

Franco (2005), Triviños (1987), Severino (2002), Bardin (2000) e Bogdan e Biklen 

(1994). 

Finalmente, após a releitura das várias dissertações que de algum modo 

tratavam do papel do diretor de escola, cheguei à formulação da questão-problema, 

entendendo que a sua delimitação era necessária em função do tempo que eu tinha 

para estudá-lo, pesquisá-lo e escrever sobre ele.  E, ainda mais, considerando os 

limites teóricos de uma pesquisadora iniciante. A longa trajetória de educadora 

                                                
15 Digo erroneamente, num duplo sentido: por se tratar de procedimento aleatório, uma busca sem 
plano precisamente traçado; por se tratar de procedimento inadequado, uma certa “inversão 
metodológica” – a definição de a quem perguntar antes de precisar o que perguntar.
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(enquanto docente e diretora) não me garantiria, por si só, uma boa produção 

científica. 

A partir do exame de pesquisas sobre o tema e do estudo de obras que se 

dedicam a orientar a ação do pesquisador foi possível superar alguns obstáculos, 

atentando para algumas noções básicas, sobre o que deve ser o ponto de partida de 

uma pesquisa: 

(...) ao se realizar uma pesquisa, espera-se que o ponto de partida 
identifique um problema cuja resposta não se encontre 
explicitamente na literatura; conseqüentemente, a resposta obtida ao 
final da pesquisa – constatada a correção metodológica – deve ser 
relevante para a comunidade científica, não apenas por se tratar de 
uma resposta, mas, principalmente, por se tratar de uma resposta 
importante de ser obtida. (LUNA, 2002, pp. 23-24) 

Depois de muitas idas e vindas e de muita orientação, cheguei à questão-

problema, eixo norteador da minha pesquisa, que de alguma forma esteve e ainda 

está muito presente na minha vida profissional, que é a questão da gestão da escola 

pelo diretor, um dos seus gestores. Estando em execução, na rede estadual de 

educação de São Paulo, o Programa de Capacitação a Distância para Gestores 

Escolares – o PROGESTÃO – propus-me a analisá-lo quanto à dimensão 

pedagógica, escolhida entre as quatro dimensões destacadas na proposta, quais 

sejam: a financeira, a jurídica, a administrativa e a pedagógica. O guia Didático do 

Progestão indica como gestores escolares: 

Os profissionais que integram a equipe escolar, seja, diretor, vice-
diretor, supervisor, coordenador pedagógico, sejam candidatos à 
função de dirigentes ou outra categoria estabelecida nos estados ou 
nos municípios. (MACHADO, 2001, p.13)  

Minha preocupação com a dimensão pedagógica deve-se ao fato de ser ela 

atinente à atividade-fim da escola: o processo de ensino-aprendizagem. Interessava-

me saber, de um lado, o que o Progestão concebe por processo pedagógico, como 

define o papel do diretor no seu desenvolvimento e quais as orientações para seu 
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efetivo desempenho, na gestão escolar. De outro lado, pretendia verificar as 

repercussões do Progestão junto aos diretores (avaliação sobre o conteúdo dos 

cursos, sua validade/exeqüibilidade e contribuições para a prática pedagógica nas 

condições concretas das escolas da rede). 

Por entender que a função dos diretores de escola é a de propiciar condições 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, que a ele cabe dar suporte e criar 

as condições administrativas para a sua realização e tendo em vista que o 

Progestão é um programa de capacitação de grande alcance, dirigido aos gestores 

escolares, entre eles, os diretores, com objetivo de capacitá-los, eu o elegi como 

objeto de minha pesquisa, recortando-o no que diz respeito à essência da escola, a 

sua atividade fim, ou seja, ao processo de ensino-aprendizagem. 

Assim o problema foi finalmente, formulado nos termos da seguinte pergunta: 

Quais as relações entre as orientações do Progestão  quanto à dimensão 

pedagógica das funções do diretor na gestão escolar  e as demandas do 

trabalho pedagógico nas condições de funcionamento das escolas? 

Para responder a essa pergunta central, compreendi ser necessário discutir 

outras questões dela derivadas, tais como: O que o Progestão concebe por 

educação, escola e gestão escolar? Qual o papel do diretor nessa concepção e 

como é definida sua dimensão pedagógica? Quais as orientações para o  

desempenho do papel do diretor no que se refere ao desenvolvimento do processo 

pedagógico? Como os diretores participantes dos cursos do Progestão se 

posicionam face às suas concepções e orientações? Em que medida se consideram 

em condições de mudar o cotidiano da escola em que atuam, no que se refere à 
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dimensão pedagógica, apoiando-se nas orientações recebidas e nos estudos 

realizados nesses cursos?  

3.   Objetivos e fontes da pesquisa 

Esta pesquisa tem por objetivos discutir questões relacionadas à dimensão 

pedagógica da gestão escolar, bem como verificar em que medida os estudos 

realizados pelo diretor, no Progestão, ajudam-no a enfrentar as dificuldades do 

ambiente educativo, dinâmico e complexo, chamado escola, para atingimento do 

resultado último do processo de ensino, que é a aprendizagem do aluno. 

Para o alcance de tais objetivos recorri às seguintes fontes primárias: 

- documentos do Progestão – Guia Didático, Guia do Tutor, Cadernos de 

Estudos e Cadernos de Atividades – dos quais foram selecionados, 

especificamente, os módulos que tratam da dimensão pedagógica; 

- documentos produzidos / preenchidos por diretores e tutores, participantes 

de cursos ministrados em uma Diretoria de Ensino de São Paulo, 

conforme delimitação especificada no item 4. 

Constituem fontes secundárias do presente estudo: 

- textos de autores que discutem aspectos teóricos da gestão escolar e que 

são, também, autores de módulos do Progestão;  

- textos de autores diversos, que analisam e avaliam os conteúdos 

abordados no Progestão. 
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4.   Sujeitos da pesquisa e universo pesquisado

Quando me decidi a pesquisar o Progestão, busquei como universo de 

análise um município da Grande São Paulo16, próximo à minha residência, com uma 

complexa rede de ensino público, constituída por escolas estaduais e municipais, 

além de grande número de escolas privadas.  

A rede estadual de ensino da cidade é composta por cinqüenta e duas 

unidades escolares com atendimento aos diversos níveis e modalidades de ensino, 

conforme dados coletados pela Diretoria de Ensino em 29/03/2006. 

Tabela  1 – Número de escolas, classes e alunos por nível de ensino  

Ens.Fund. 

Ciclo I 

Ens.Fund. 

Ciclo II 

Ensino 

Médio 

Educação 

Especial. 

EJA 

Ed.Fund. 

EJA 

Ens.Médio

EJA 

Pres.Flex. 

Telessalas 

TOTAL 

Classes 95 1079 654 03 106 139 12 2088 

Alunos 3064 40105 25991 36 4117 6022 522 79857 

                                                                                                                
Fonte: Plano de Gestão / 2006 da Diretoria de Ensino. 

Conforme demonstra a Tabela 1, são 79.857 alunos matriculados em  52 

unidades escolares estaduais, distribuídos em 2088 classes, em média 40 classes 

por escola com 38 alunos em cada uma.  

Participaram da presente pesquisa, vinte diretores das escolas estaduais, do 

município universo da pesquisa, por meio das suas respostas às avaliações parciais 

e finais sobre o Progestão, realizadas durante o curso e ao seu final.   

 Utilizei como critério para seleção dos diretores, a região onde as escolas se 

inserem. Preferi trabalhar com as escolas da região norte da cidade, pois é a que 

                                                
16 Para preservar o sigilo da fonte das informações quanto à avaliação dos sujeitos pesquisados, o 
município e a Diretoria de Ensino não serão identificados neste trabalho.  
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apresenta o maior número de alunos matriculados nos diversos níveis de ensino e 

que, portanto demandam mais atenção. 

Tabela 2 – Classes de Suporte pedagógico – contingente ativo na rede estadual de 

ensino 

Dirigente 

Regional 

Supervisores 

de Ensino 

Diretores 

de Escola 

Vice-

Diretores 

Prof. 

Coordenadores

Regional Efetivos Designados Efetivos Designados Designados Designados 

1 13 2 45 14 77 96 

Fonte: Dados de dezembro/2006 – Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da 
Educação, 02.04.2007. 

Tabela 3 – Classe docente – contingente ativo na rede estadual de ensino 

PEB-I PEB-II PROF. II TOTAL TOTAL

Efetivo17 Não 

Efetivo18

Efetivo 17 Não 

Efetivo18

Não 

Efetivo19

Efetivo Não 

193 196 1517 1085 2 1710 1283 

Fonte: Dados de dezembro/2006 – Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da 
Educação, 02.04.2007. 

                      

5.   Procedimentos metodológicos 

Utilizei como procedimentos de pesquisa e de análise: 

1. Exame dos documentos que apresentam e discutem o Progestão, pelo 

método da análise de conteúdo (BARDIN, 2000). 

                                                                                                                                                        

17 PEB-I e PEB-II efetivos são os professores de educação básica, nomeados por meio de concurso 
de provas e títulos para dar aula, respectivamente, a alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental e 
de 5ª a 8ª série do ensino fundamental e ensino médio. 
18 PEB-I e PEB-II não efetivos são os professores de educação básica admitidos em caráter 
temporário para dar aulas, respectivamente a alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental e da 5ª a 
8ª série do ensino fundamental e ensino médio. 
19 Professor II, não efetivo é o professor contratado em caráter temporário para dar aulas a alunos de 
5ª a 8ª série do ensino fundamental e ensino médio.
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2. Seleção e análise dos módulos que tratam da dimensão pedagógica:  

Módulo I, por tratar da articulação da  função social da escola com as 

especificidades e as demandas da comunidade; o Módulo II, por falar 

sobre a articulação e envolvimento da ação das pessoas no processo de 

gestão escolar; o Módulo III, por tratar da promoção da construção 

coletiva do projeto pedagógico; o Módulo IV por abordar o tema da 

promoção do sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

escola e o Módulo V pelo tema da construção e desenvolvimento dos 

princípios de convivência democrática na escola.   

3. Análise das avaliações do projeto em diversos momentos, por meio das 

provas realizadas pelos cursistas, os relatórios de cursistas e tutores  da  

aplicação do conteúdo estudado em uma situação específica. 

Os assuntos apresentados nos módulos I, II, III, IV e V, que de alguma forma 

se referem à dimensão pedagógica da gestão escolar, em especial ao papel do 

diretor, foram tratados por meio de leitura, resumo descritivo e classificados em 

categorias de análise, discutidas no Capítulo 3. 

Busquei nas avaliações dos diretores cursistas subsídios para discussão de 

como o diretor percebe o programa na melhoria de seu desempenho profissional.  

Os modelos das avaliações parciais e finais e do documento de aplicação dos 

conteúdos pedagógicos estudados encontram-se nos anexos: 6,7,8,9 e 10. 

6.    A estrutura do texto 

Organizei a presente dissertação em três capítulos, além da Introdução e das 

Considerações Finais.  No Capítulo Um – Educação Escola, gestão escolar e o 
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papel do diretor: apontamentos para uma discussão – procedo a uma breve revisão 

bibliográfica sobre a educação e a escola necessárias à sociedade atual brasileira, 

em especial a escola pública, com destaque para abordagens sobre o papel do 

diretor. Busquei dialogar com autores que pensam o ensino como um processo de 

socialização de saberes sistematizados, que vai além do reducionismo de conteúdos 

(quando restritos aos interesses imediatos dos alunos) e que contenha visão crítica 

sobre o que, o como, a quem, quando e para que ensinar.  

No Capítulo Dois – Descrevendo o Progestão – apresento as características 

do Programa, com base nos documentos referentes aos nove módulos que 

compõem o programa de capacitação de gestores escolares, além do Módulo 

Introdutório, implementado no Estado de São Paulo, A descrição do histórico do 

projeto, dos seus objetivos, da sua carga horária, dos seus conteúdos, das 

atividades propostas, enfim, da estrutura organizacional pensada para a realização 

do Progestão, tem a finalidade de conduzir o leitor ao entendimento do que, do 

como, do porque e do para que foi estruturado o curso de formação a distância para 

gestores escolares. 

No Capítulo Três – A dimensão pedagógica da gestão escolar e do papel do 

diretor de escola: análise do material coletado – procedo à análise dos blocos de 

conteúdos, divididos em categorias. Reportando-me à síntese das atividades 

propostas nos materiais instrucionais, à sistematização das avaliações e aos 

apontamentos dos textos que fundamentaram os conteúdos explorados pelo referido 

programa, discuto as questões apresentadas na Introdução à luz da revisão 

bibliográfica que compôs o Capítulo Um. 
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CAPÍTULO 1  

EDUCAÇÃO ESCOLAR, GESTÃO ESCOLAR E O PAPEL DO 

DIRETOR: APONTAMENTOS PARA UMA DISCUSSÃO 

A educação é do tamanho da vida! Não há começo, não há fim, só 
há travessia e, se queremos descobrir a verdade da educação, ela 
terá de ser descoberta no meio da travessia. (Neidson Rodrigues) 

1.1    O SENTIDO DA EDUCAÇÃO E DA ESCOLA 

 Para Gómez (2000), a educação, num sentido amplo, cumpre a função de 

socialização, uma vez que os processos de adaptação do homem à natureza, para a 

sua sobrevivência e manutenção de sua espécie, não se fez e não se faz, através de 

herança biológica. Assim, na medida em que ele vai se construindo histórica e 

socialmente, constrói uma cultura que, transmitida às novas gerações, permite a elas 

partirem dos produtos culturais já construídos. Nas sociedades primitivas, 

elaborando instrumentos de pesca e de caça, artefatos e utensílios necessários à 

sua sobrevivência, assim como as normas e os códigos de comunicação, 

necessários à sua convivência, o homem foi se apropriando intuitivamente de 

saberes, denominados por Saviani (2005a) de saberes objetivos.  “Os processos 

educativos eram coincidentes com o próprio ato de viver” (SAVIANI, 2005a, p. 94).

Assim, o homem foi produzindo o desenvolvimento histórico do gênero humano. 

O que se chama desenvolvimento histórico não é outra coisa senão o 
processo através do qual o homem produz a sua existência no tempo. 
Agindo sobre a natureza, ou seja, trabalhando, o homem vai 
construindo o mundo histórico, vai construindo o mundo da cultura, o 
mundo humano. E a educação tem suas origens nesse processo. 
(SAVIANI, 2005a, p.94) 
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Enquanto os homens plantavam, caçavam ou pescavam, ou seja, 

trabalhavam de forma intencional, para atendimento às suas necessidades básicas, 

como alimentação, defesa, vestuário, abrigo e locomoção, a socialização dos 

conhecimentos adquiridos por eles e que lhes permitiria sobreviver, era feita pela 

inserção das crianças na vida adulta.Transmitir esses saberes às novas gerações 

demandava a participação das crianças de forma direta na vida dos adultos. As 

crianças aprendiam, junto às células primárias20 de convivência. 

A aceleração do desenvolvimento histórico das comunidades humanas, cada 

vez mais povoadas e complexas, trouxe, como conseqüência, a impossibilidade de 

se socializar às novas gerações, de forma direta os produtos sociais conquistados, 

exigindo, assim, novas formas de transmissão, processos de educação ou 

socialização, chamada por Pérez Gómez (2000), de secundária. Diante do aumento 

e complexidade da sociedade, os tutores, os preceptores, a escola entre outras 

instituições, passaram a cumprir o papel de transmissores do conhecimento 

acumulado. A escola, em sua forma atual, surgiu na sociedade em substituição às 

corporações de artes e ofícios e à aprendizagem artesanal.  

Ao entrar na fábrica e ao deixar a sua oficina, o ex-artesão 
está formalmente livre, como o capitalista, também dos velhos laços 
coorporativo: mas simultaneamente, foi liberado de toda a sua 
propriedade e transformado em um moderno proletário. Não possui 
mais nada: nem o lugar de trabalho, nem a matéria prima, nem os 
instrumentos de produção, nem a capacidade de desenvolver 
sozinho o processo produtivo integral, nem o produto de seu 
trabalho, nem a possibilidade de vendê-lo ao mercado. Ao entrar na 
fábrica, que tem na ciência moderna sua maior força produtiva, ele 
foi expropriado também de sua pequena ciência, inerente ao seu 
trabalho: esta pertence a outros e não lhe serve para mais nada e 
com ela perdeu, apesar de tê-lo defendido até o fim, aquele 
treinamento teórico-prático que, anteriormente, o levava ao domínio 
de todas as suas capacidades produtivas: o aprendizado. 
(MANACORDA, 2006, p. 270) 

                                                
20 Para PÉREZ GÓMEZ (2000, p.13), as células primárias são “a família, o grupo de iguais, os 
centros ou grupos de trabalho e produção”. 
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O trabalho industrial liberou o homem das leis cíclicas da natureza, mas o 

aprisionou ao tempo do relógio, à especialização, às atividades rotineiras e 

controladoras. 

Reportando-se a Marx, Dermeval Saviani concebe a educação como trabalho 

não-material, em que o produto não se separa do ato de produção.  Neste sentido 

entende-se que ela é uma apropriação feita pelo homem, ao longo da história da 

humanidade, para possibilitar a sobrevivência de sua espécie. É no fazer, é no 

trabalho, que o homem interage com ferramentas materiais e mentais que lhe 

ajudarão a criar conhecimento.             

A educação, concebida como produto do trabalho de seres humanos, reflete 

um tempo histórico, portanto, liga-se ao processo civilizatório. E, como tal, a 

educação se constrói ao longo da história da humanidade de forma a atender, 

primeiramente, às necessidades básicas dos homens, na preservação físico-cultural 

de sua espécie.  

Nos primórdios da civilização, os homens, intuitivamente foram se 

apropriando dos saberes práticos capazes de possibilitar-lhes a sobrevivência. 

Saberes utilizados para a sua adaptação à natureza, que segundo Saviani (2005a), 

transformam em conhecimento quando assimilados pelo homem de forma 

irreversível, como uma segunda natureza. 

“Nesse processo, atuando coletivamente, vai humanizando a natureza e 

humanizando-se como ser humano”. (FERREIRA, 1999, p. 87) 



24

Ainda, segundo Saviani (2005a, p.11), a educação “é um fenômeno próprio 

dos seres humanos. Assim sendo a compreensão da natureza da educação passa 

pela compreensão da natureza humana”.  Para sobreviver e propagar-se enquanto 

uma espécie humana, o homem, busca os meios de sua subsistência na natureza e 

ao fazê-lo, “ele inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo 

humano, o mundo da cultura”. (Ibidem, p.11) 

Mas “esta não é uma atividade que pode ser realizada no isolamento, através 

da livre iniciativa. É uma atividade que só pode se realizar no seio da sociedade em 

conjunto com os demais seres humanos, em coletividade”. (FERREIRA, 2000, p. 

170).  

A compreensão do papel do trabalho na construção do homem é fundamental 

para a discussão das finalidades da educação enquanto formação da personalidade 

em seus múltiplos aspectos. 

Como afirma Saviani (2005a, p.7) “o homem não se faz homem naturalmente: 

ele não nasce sabendo ser homem, vale dizer que ele não nasce sabendo, pensar, 

avaliar e agir”. Ele se faz humano por meio do trabalho educativo. 

Conseqüentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim 
o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais para que eles se tornem humanos e, de outro 
lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 
para atingir esse objetivo. (ibidem, p.7) 

Agindo sobre a natureza, ou seja, trabalhando, o homem constrói o mundo 

histórico, constrói o mundo da cultura, o mundo humano. E a educação tem origem 

nesse processo. 
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Para garantir a sua subsistência material, o homem precisa transformar as 

idéias em ação. Nesse sentido Saviani chama a atenção sobre o “trabalho material” 

que se traduz pela produção material, a ação, e pelo “trabalho não-material” que é “a 

produção de idéias, valores, conceitos, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades”, ou 

seja, “trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber 

sobre a cultura, isto é o conjunto da produção humana”. (SAVIANI, 2005a, p.12)  

A partir do entendimento de que a educação é um trabalho não-material, 

afirma-se a sua especificidade  

Como referida aos conhecimentos, idéias, valores, conceitos, 
atitudes, hábitos, símbolos, sob o aspecto de elementos necessários 
à formação da humanidade em cada indivíduo singular, através de 
relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam 
entre os homens. (SAVIANI, 2005a, p. 22) 

Para o autor, a escola é uma instituição criada para socialização do saber 

sistematizado, não um saber qualquer. Deve “propiciar a aquisição de instrumentos 

que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio aos 

rudimentos desse saber”. (SAVIANI, 2005a, p.15) 

O mesmo autor afirma que para se ter acesso ao saber sistematizado e à 

cultura erudita é preciso saber ler e escrever, e esta é a função da escola. Ela deve 

ensinar aos alunos as diversas formas de linguagem. A linguagem das letras, dos 

números, da natureza e da sociedade. 

A escola, para desempenhar a sua função, deverá viabilizar formas para a  

transmissão-assimilação do saber sistematizado, de modo que os alunos aprendam. 

Isso implica, segundo o mesmo autor, saber dosá-lo e seqüenciá-lo. “O saber 

dosado e seqüenciado para efeitos de sua transmissão-assimilação no espaço 



26

escolar, ao longo de um tempo determinado é o que ele convencionou chamar de 

saber escolar”. (SAVIANI, 2005a, p.18) 

Assim, a escola como responsável pelo trabalho educativo, deve determinar 

os processos pelos quais vai viabilizá-lo. Ao longo da história da educação brasileira, 

a escola tem experimentado diversos métodos para realizar o trabalho educativo.           

Sem a pretensão de me aprofundar nas questões sobre as teorias 

pedagógicas que ao longo da educação brasileira vêm interferindo na definição dos 

papéis da escola e na realização de suas práticas educativas, resolvi abordar alguns 

de seus aspectos, em função do meu entendimento de que é a partir delas que se 

pode ter uma visão clara de que “cada sociedade, cada tempo forja um modelo 

escolar que lhe é próprio. Este, por sua vez, é atravessado por marcas e interesses 

diferenciados”. (VIEIRA, 2004, p.130)  

1.2    A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

1.2.1 A escola e as tendências pedagógicas 

Segundo Vieira, “boa parte das reflexões sobre a função social da escola no 

Brasil foram canalizadas em torno do debate acerca das tendências pedagógicas”. 

(VIEIRA, 2004, p.131) 

Essas tendências definiram e algumas ainda definem a prática pedagógica no 

espaço escolar. Na medida em que determinam o que, o porquê, o como, o quando 

e com que ensinar refletem uma concepção de mundo, de homem, de educação, da 

escola, do aluno, do ensino e da aprendizagem.  
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Assim entendendo, viabilizei a importância de falar, mesmo que brevemente 

sobre as tendências que mais marcaram e ainda marcam a história da educação 

escolar brasileira, no que se refere às práticas educativas.             

Estudando a teoria educacional brasileira, José Carlos Libâneo discute alguns 

modelos educacionais que formaram/formam a prática pedagógica das escolas 

brasileiras e classifica-os em: Pedagogia Liberal (Tradicional, Renovada 

Progressista, Renovada Não-Diretiva e Tecnicista) e Pedagogia Progressista 

(Libertadora, Libertária e Crítico-Social de Conteúdos). (LIBÂNEO, 1986). 

Nas suas diversas formas, ora conservadoras, ora renovadas, a pedagogia 

liberal sustenta a idéia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o 

desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais e, para isso, 

precisam aprender a adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de 

classes.  

A Pedagogia Progressista, partindo de uma análise crítica da realidade social, 

sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação.  

Dentre as tendências de cunho liberal, as que mais determinaram a prática 

pedagógica nas escolas brasileiras foram: a tradicional, a renovada ou escolanovista 

e a tecnicista.  

Na tendência liberal tradicional “a atuação da escola consiste na preparação 

intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade”. (LIBÂNEO, 

1986, 23). 

Para Dermeval Saviani (2005 b), nessa tendência, cabe à escola difundir a 

instrução, transmitir conhecimentos e sistematizá-los. Assim, do ponto de vista 
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pedagógico a questão central é o aprender, dado que o indivíduo que não sabe é o 

marginalizado da sociedade.  

A tendência liberal renovada progressista, que surge na égide da Escola 

Nova, atribuiu à escola o dever de “suprir as experiências que permitam ao aluno 

educar-se, num processo ativo de construção e reconstrução do objeto, numa 

interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente”. 

(LIBÂNEO, 1986, p.25) 

          Essa tendência, a liberal renovada progressista, chamada por Saviani (2005b), 

de Pedagogia da Escola Nova, tem o aprender a aprender como centro do processo 

pedagógico, dado que o marginalizado não é mais o ignorante, e sim, o rejeitado 

pelo sistema escolar ou pela sociedade. 

Na tendência liberal tecnicista a escola é concebida como modeladora de 

comportamentos e nesse sentido deve estar voltar ao “processo de aquisição de 

habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para os 

indivíduos se integrarem na máquina do sistema social global”. (LIBÂNEO, 1986, pp. 

28 e 29) 

Nessa tendência, chamada por Saviani (2005 b) de Pedagogia Tecnicista, a 

escola deve tornar o indivíduo uma pessoa eficiente, competente e produtiva. O 

centro da atividade pedagógica é o aprender a fazer, já que o marginalizado não é o 

ignorante e nem o rejeitado, e sim, o incompetente, o ineficiente, o improdutivo, 

aquele que não sabe fazer. 

 A pedagogia tradicional, a pedagogia da escola nova e a pedagogia 

tecnicista são chamadas por Dermeval Saviani de teorias não-críticas. A educação 
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nessas teorias é “um instrumento de equalização social, portanto de superação da 

marginalidade”. (SAVIANI, 2005b, p. 13). Não concebem que: 

a escola é determinada socialmente e que a sociedade fundada no 
modo de produção capitalista, é dividida em classes com interesses 
opostos e que, portanto sofre a determinação do conflito de 
interesses que caracteriza a sociedade. (idem, p.30). 

As teorias do segundo grupo, descritas por Dermeval Saviani (2005b, p.16)  

são críticas, pois  “postulam não ser possível compreender a educação senão a 

partir de seus condicionantes sociais”. Fazem parte desse grupo as teorias crítico-

reprodutivas21, que afirmam ser a escola um instrumento de reprodução das 

relações de produção, e como tal, reproduzem as relações de dominação e de 

exploração da sociedade capitalista. 

Para além das teorias que indicam um poder ilusório ou impotência da função 

da escola, José Carlos Libâneo e Dermeval Saviani entendem que a escola deve 

cumprir o papel de transmissão e socialização dos conhecimentos universais para 

que, a partir deles, os alunos possam participar de forma organizada e ativa na 

democratização da sociedade. 

Sem o domínio do conhecido, não é possível incursionar no 
desconhecido(...). O desconhecido não pode ser definido em termos 
individuais, mas em termos sociais, isto é trata-se daquilo que a 
sociedade e, no limite, a humanidade em seu conjunto desconhece. 
(Saviani, 2005 b, p.47). 

Grosso modo, segundo Cortella, são percebidas três posturas sobre a relação 

sociedade/escola: o otimismo ingênuo das teorias não-críticas que “atribui à escola 

uma missão salvívica”: o pessimismo ingênuo das teorias crítico-reprodutivistas, 

onde esta nada mais é do que “instrumento de dominação” e; o otimismo crítico, das 

                                                
21 As teorias crítico-reprodutivistas são: Teoria do Sistema de Ensino como Violência Simbólica de P. 
Bourdieu e C. Passeron; Teoria da Escola como Aparelho Ideológico do Estado de Althusser e a eoria 
da Escola Dualista de C. Baudelot e R. Establet.  Maiores detalhes em Escola e Democracia de 
Dermeval Saviani, 2005b.
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teorias críticas22, onde ela é percebida como instituição social e contraditória que 

comporta, ao mesmo tempo, a conservação e a inovação, “podendo servir para 

reproduzir as injustiças, mas, concomitantemente (...) funcionar como instrumento de 

mudanças”. (CORTELLA, 2000: 131-136) 

Para além das pedagogias críticas e não críticas ou das pedagogias liberais, 

é necessário pensar numa pedagogia articulada com os interesses populares. 

Segundo Saviani (2005b, p.69), essa pedagogia:  

Não será indiferente ao que ocorre no interior da escola, estará 
empenhada em que a escola funcione bem e estará interessada em 
métodos eficazes, que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos, 
sem abrir mão da iniciativa do professor; favorecendo o diálogo dos 
alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o 
diálogo com a cultura acumulada historicamente; levarão em conta 
os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e 
desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a 
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação 
para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos 
cognitivos. 

 O mesmo autor afirma que para construir uma escola que contemple os 

interesses dos dominados é necessário aceitar o movimento da história, agir sobre 

as contradições da sociedade capitalista, e acreditar numa sociedade inclusiva. 

A escola tem uma função especificamente educativa, propriamente 
pedagógica ligada à questão do conhecimento; é preciso, pois resgatar a 
importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o 
problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade 
da educação escolar. (Saviani, 2005a, p.98) 

1.2.2. A função da escola no contexto neoliberal 

Para Bianchetti (2005), a função da escola no neoliberalismo23 se reduz à 

formação dos recursos humanos para suprir a estrutura de produção. “Nessa lógica, 

                                                
22 Pertencem ao grupo das teorias críticas, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos de José Carlos 
Libâneo e a  Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval Saviani. 
23 Doutrina neoliberal ou neoliberalismo significa: “mudanças nos processos de produção, associadas 
a avanços científicos e tecnológicos, superioridade do livre funcionamento do mercado na regulação 
da economia e redução do papel do Estado”. (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2003, p.34).  
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a articulação do sistema educativo com o sistema produtivo é necessária. O primeiro 

deve responder de maneira direta à demanda do segundo”. (BIANCHETTI, 2005, p. 

94) 

Segundo Andrioli (2002) a educação, do ponto de vista neoliberal, ocupa um 

lugar central na sociedade. Precisa ser incentivada para:  

a) ampliar o mercado consumidor, como geradora de trabalho, consumo e 

cidadania (incluir mais pessoas como consumidoras);

b) gerar estabilidade política nos países com a subordinação dos processos 

educativos aos interesses da reprodução das relações sociais capitalistas 

(garantir governabilidade). 

Assim, as políticas para a educação são marcadas pela lógica da ampliação 

do mercado, tornando-a um bem econômico e o homem, uma mercadoria. 

A mercantilização dos indivíduos, como produto da ampliação da 
utilização das categorias econômicas na análise social, coloca o 
homem como uma mercadoria que possui os atributos e 
possibilidades de quaisquer dos bens produzidos na sociedade. O 
mercado, como juiz imparcial das relações sociais, coloca cada um 
no lugar que lhe corresponde. Este mecanismo é considerado pelos 
neoliberais como sendo o mecanismo mais democrático de 
distribuição de possibilidades porque deixa na decisão individual a 
definição do futuro. (BIANCHETTI, p. 111) 

Ao contrário do que dizem os defensores da doutrina neoliberal, o 

neoliberalismo impulsiona um extremo individualismo, reduzindo a idéia de 

participação e de tendências democráticas às ações individuais em função dos 

interesses de cada um, ”desvalorizando as ações de solidariedade social, dado que 

negam sua existência”. (...) “O extremo individualismo que este modelo propõe, não 

favorece as políticas democráticas de participação e compromisso com a realidade 

social”. (ibidem, p. 113).  
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Antagônico, exclusivo e excludente, o individualismo se constitui o 
único princípio da ideologia liberal que se desenvolveu na sociedade 
humana, acirrando-se com intensidade voraz no mundo hodierno, 
nos seres humanos e nas instituições. (FERREIRA, 2000, p.169) 

Paradoxalmente, o liberalismo afirma que todos os homens são iguais quanto 

ao direito à liberdade. Não lhes nega o direito ou poder de serem diferentes, e afirma 

que a competição entre os homens fortalece a vontade de domínio dos indivíduos e 

como resultado da competição pela vida, recebem o  que lhes é devido. 

Mas é preciso que se tenha clareza que a igualdade diante da lei, igualdade 

de direitos se completa com a igualdade de oportunidades. 

Igualdade de oportunidades para a democracia significa igualdade de 
possibilidades reais para todos que são desiguais e, como tal, 
necessitam de todas as possibilidades diferentes para se 
desenvolverem. Significa compreender o respeito que todos os seres 
humanos devem merecer por parte do poder público, das instituições 
e de todos, reciprocamente, no sentido de possibilitar seu 
desenvolvimento como pessoa humana. Significa entender que o ser 
humano é o único ser vivo que se desenvolve historicamente através 
de sua participação na criação do mundo objetivo e por esta razão 
não pode ser relegado à mera situação de receptor e sim de ator e 
sujeito. (idem, p.169) 

   Uma outra face defendida pelos neoliberais, e que tem sido alvo de muitos 

questionamentos, é a idéia da descentralização, por entenderem que os grandes 

sistemas são sempre ineficientes e burocráticos.  Assim, diminuindo-se o tamanho 

das instituições, pela partilha de responsabilidades, elas se tornariam mais ágeis, 

entendendo que “unidades menores de gestão são mais propensas às mudanças 

dinâmicas do mercado e mantêm uma relação mais direta com os promotores da 

demanda”. (BIANCHETTI, 2006, p.113)
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A descentralização, pensada para diminuir o gigantismo de setores 

empresariais, chegou às políticas de educação como uma  forma de atendimento  às 

necessidades  regionais e locais dos sistemas de ensino e das escolas. 

Casassus (1995, p.96) afirma que a “descentralização aumenta a 

possibilidade de maior participação e maiores espaços para a representação da 

diversidade e maior eficácia no serviço educativo devido a um maior controle social”.  

           A transferência das decisões do poder central para as escolas aumenta a 

responsabilidade da comunidade escolar (alunos, pais, professores, coordenadores-

pedagógicos, vice-diretor e diretor). Ao se apropriar da autonomia que lhe é 

concedida, a comunidade escolar poderá ser um elemento de resistência e como tal 

reivindicar políticas educacionais voltadas ao atendimento das camadas 

trabalhadoras. 

Se queremos uma escola  transformadora, precisamos transformar a 
escola que temos aí. E a transformação dessa escola passa 
necessariamente por sua apropriação por parte das camadas 
trabalhadoras. É nesse sentido que precisam ser transformados o 
sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior 
da escola. (PARO, 2005, p.10) 

Diante do cenário pouco animador, permeado pelas políticas neoliberais, é 

importante destacar, segundo  Libâneo, Oliveira e Toschi (2003), que se de um lado 

há as políticas educacionais e as diretrizes organizacionais e curriculares que, 

portadoras de intencionalidade, de valores, de atitudes,  e práticas influenciam as 

escolas e os seus profissionais, de outro lado, esses profissionais podem resistir a 

elas, formulando coletivamente práticas educativas pensadas em um outro sujeito a 

ser educado. Assim, ao se estudar as políticas educacionais que ao longo do tempo 

definiram e definem os rumos da educação brasileira, é de fundamental importância, 

“compreendê-las em um quadro mais amplo das transformações econômicas, 
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políticas, culturais e geográficas que caracterizam o mundo contemporâneo”. 

(LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2003, p.33).  

Um mundo construído a partir da recomposição do sistema capitalista, que 

incentiva um processo de reestruturação global da economia regido pela doutrina 

neoliberal é alvo de profundas críticas. Dentre todas as críticas que se faz ao 

neoliberalismo, segundo os autores, a principal é a que a:   

Sua orientação economicista e tecnocrática, desconsiderando as 
implicações sociais e humanas no desenvolvimento econômico, 
geram problemas sociais como desemprego, fome e miséria, os 
quais alargam o continente de excluídos, e ampliam as 
desigualdades entre países, classes e grupos sociais. (LIBÂNEO, 
OLIVEIRA & TOSCHI, 2003, p. 34) 

O neoliberalismo ao introduzir estratégias como descentralização, novas 

formas de gestão e direção das escolas, novas tarefas e responsabilidades do 

professorado, “evidencia, ideologicamente, um discurso de crise e de fracasso da 

escola pública, como decorrência da incapacidade administrativa e financeira do 

Estado de gerir o bem comum” (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2003, p.101). 

Ao lado disso, a proposta de modernização do Estado para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, procura justificar a presença de organismos 

internacionais no cenário brasileiro, fixando normas de diminuição e encolhimento do 

Estado na prestação de serviços públicos e, entre eles, a educação pública.  

O corte em investimentos sociais, devidamente camuflados sob a aparência 

de modernização do Estado, justificada pela necessidade de sua inclusão no 

mercado mundial, trouxe sérias conseqüências para o ensino no Brasil. Enquanto o 

discurso oficial apregoava uma necessária modernização educacional que 

atendesse aos critérios da competitividade do mundo globalizado, as reformas 
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educacionais provocavam, na verdade, processos de desorganização, de 

questionamento e de insatisfação. Pode ser citada como exemplo, a Reorganização 

das Escolas da Rede Estadual de São Paulo24. 

Em que pesem as suas razões, a implantação da referida reforma trouxe 

sérios transtornos à maioria da população de baixa renda, no que se refere ao 

distanciamento entre a escola e o local onde residiam os alunos. Uma reforma que 

foi decidida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para as escolas 

da rede estadual, sem que seus usuários fossem ouvidos. Além de não serem 

ouvidos, foram levados a acreditar que separar os alunos do Ensino Fundamental 

em duas escolas, uma que atendesse aos alunos das quatro primeiras séries e outra 

que atendesse às séries finais do Ensino Fundamental, os beneficiaria com a 

melhoria da qualidade de ensino.  

Os maiores interessados na melhoria da qualidade da escola pública 
– os trabalhadores – são levados, momentaneamente, a acreditar 
que as inovações irão resolver os problemas de acesso e 
permanência, que a escola poderá promover uma educação de 
qualidade e que seus filhos poderão contemplar possibilidades 
concretas de ascensão social. (PEREIRA, 2006, p.7) 

Segundo Oliveira & Silva (2006), alguns estudiosos ao falarem dessas 

políticas, “são bastante críticos apontado que o Estado tornou-se com elas, máximo 

para o capital e mínimo para as políticas sociais e que ele conseguiu a mágica de 

manter e aumentar o controle da gestão da escola gastando menos”. E que nada é 

mais cruel “do que jogar para a violência do mercado um bem público com a 

educação popular”. (OLIVEIRA & SILVA, 2006, p. 5) 

                                                
24 O Programa de Reorganização das Escolas da Rede Pública  Estadual,( Decreto nº 40 473/95)  
tinha como objetivo, garantir a escolarização de oito anos e melhorar o atendimento pedagógico por 
meio da adoção de iniciativas  como sala ambiente, laboratórios e espaços adequados às diferentes 
idade/série. ADRIÃO, Theresa Maria de Freitas. UNESP/RC. 
(http://www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/theresamariadefreitasadriao.rtf)
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1.2.3.   A função da escola e a globalização    

Como instituição educativa, a escola vem sendo questionada acerca 
de seu papel ante as transformações econômicas, políticas, sociais e 
culturais do mundo contemporâneo. Elas decorrem, sobretudo, dos 
avanços tecnológicos, da reestruturação do sistema de produção e 
desenvolvimento da compreensão do Estado, das modificações nele 
operadas e das mudanças no sistema financeiro, na organização do 
trabalho e nos hábitos de consumo. Esse conjunto de 
transformações está sendo chamado, em geral, de globalização. 
(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 51) 

A globalização e os acontecimentos do mundo atual determinam mudanças 

nas políticas educacionais e nos modos de pensar a função social da escola, sua 

dimensão pedagógica e sua dinâmica gestionária, na medida em que os avanços 

tecnológicos: 

• Exigem um novo tipo de trabalhador, ou seja, mais flexível e polivalente, o 

que provoca certa valorização da educação formadora de novas 

habilidades cognitivas e de competências sociais e pessoais. 

• Levam o capitalismo a estabelecer para a escola finalidades mais 

compatíveis com os interesses do mercado. 

• Modificam os objetivos e as prioridades da escola.

• Produzem modificações nos interesses, nas necessidades e nos valores 

escolares. 

• Forçam a escola a mudar suas práticas por causa do avanço tecnológico 

dos meios de comunicação e da introdução da informática. 

• Induzem alteração na atitude do professor e no trabalho docente, uma vez 

que os meios de comunicação e os demais recursos tecnológicos são 

muito motivadores. 
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Atualmente vivemos uma realidade em que o tempo e a distância, estão 

infinitamente menores em virtude dos avanços científicos e tecnológicos, 

determinando novas formas de comunicação e de veiculação de informações, 

exigindo, conseqüentemente, novas formas de ensino e aprendizagem. 

Em função dessas exigências, “a educação e o conhecimento passam a ser, 

do ponto de vista do capitalismo globalizado, força motriz e eixos da transformação 

produtiva e do desenvolvimento econômico”. (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 

2003, p. 109) 

É nessa realidade que a educação brasileira está inserida e é nela que 

estamos vivendo. Uma realidade agravada pela ação de organismos internacionais, 

tendo à frente o Banco Mundial, que definem políticas ajustadas à “mundialização”,

em função de maiores lucros para os países de economia estável e altamente 

predadora 25

           Dentre as políticas definidas pelo Banco Mundial aos países pobres, 

encontram-se as políticas educacionais, voltadas à otimização dos sistemas 

escolares, para atender às demandas da globalização, entre as quais a de uma 

escola que prepare as crianças e os jovens para a sua inserção no processo 

produtivo e no processo consumidor. 

Neste contexto, o governo brasileiro vem implementando suas 
políticas econômicas e educacionais de ajuste, ou seja, diretrizes e 
medidas pelas quais o País de moderniza, adquire as condições de 
inserção no mundo globalizado (...). De todo modo, faz-se presente, 
em todas essas políticas, o discurso da modernização educativa, da 
diversificação, da flexibilidade, da competitividade, da produtividade, 
da eficiência e da qualidade dos sistemas educativos, da escola e do 
ensino, na ótica das reformas neoliberais de adequação às 
demandas e exigências do mercado. (idem, p.55)

                                                
25 Para a discussão sobre as políticas dos organismos internacionais em Educação, ler, entre outros, 
o livro O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. DE TOMMASI et al (orgs.), 1996. 
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Para Libâneo, Oliveira & Toschi (2003, pp.112, 113), a lógica da competição 

e as regras do mercado chegam à escola, com a formação de um mercado 

educacional. Busca-se a eficiência pedagógica mediante: 

• A adoção de mecanismos de flexibilização e de diversificação dos 

sistemas de ensino e das escolas. 

• A atenção à eficiência, à qualidade, ao desempenho e às necessidades 

básicas da aprendizagem. 

• A avaliação constante dos resultados (do desempenho) obtidos pelos 

alunos, resultados esses que comprovam a atuação eficaz e de qualidade 

do trabalho desenvolvido na escola. 

• O estabelecimento de rankings dos sistemas de ensino e das escolas 

públicas ou privadas, que são classificadas/desclassificadas. 

• A criação de condições para que se possa aumentar a competição entre 

escolas e encorajar os pais a participar da vida escolar e escolher entre 

várias escolas. 

• A ênfase sobre a gestão e a organização escolar, com a adoção de 

programas gerenciais de qualidade total. 

• A valorização de algumas disciplinas – Matemática e Ciências-, por causa 

da competitividade tecnológica mundial, que tende a privilegiá-las. 

• O estabelecimento de formas inovadas de treinamento de professores, tais 

como educação a distância. 

• A descentralização administrativa e do financiamento, bem como do 

repasse de recursos, em conformidade com a avaliação do desempenho. 
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• A valorização da iniciativa privada e do estabelecimento de parcerias com 

o empresariado. 

• O repasse das funções do Estado para a comunidade e para as empresas. 

A educação escolar, concebida sob a lógica da competitividade, da 

concorrência e da eficiência, segundo critérios empresariais, “não indica a 

construção de uma educação democrática, equalizadora, formadora e distribuidora 

de cidadania”. (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2003, p.113) 

Pensar a função da escola nos dias atuais implica, portanto, levar em 

consideração que:  

O capitalismo, para manter a sua hegemonia, reorganiza suas 
formas de produção e de consumo e elimina fronteiras comerciais 
para integrar mundialmente a economia. Trata-se de mudanças com 
o objetivo de fortalecê-lo o que significa fortalecer as nações mais 
ricas e submeter os países mais pobres à dependência, como 
consumidores. (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2003, p. 53) 

Nesse contexto, a educação pública, segundo os autores citados, tem tríplice 

responsabilidade: 

• Ser agente de mudanças, capaz de gerar conhecimentos e desenvolver a 

ciência e a tecnologia. 

• Trabalhar a tradição e os valores nacionais ante a pressão mundial de 

descaracterização da soberania das nações periféricas. 

• Preparar cidadãos capazes de entender o mundo, seu país, sua realidade 

e de transformá-lo positivamente. 

           Para construir uma educação pública de qualidade no contexto atual, os    

autores indicam três objetivos fundamentais. 
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• Preparação para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade 

técnico-informacional. 

• Formação para a cidadania crítica e participativa.

• Formação ética. 

No atual contexto político, econômico e social em que vivemos, como discutir 

as questões relacionadas à função social da educação escolar, à gestão 

democrática da escola pública e ao papel do diretor de forma democrática, 

participativa e autônoma na gestão escolar?  

As respostas a essa pergunta estão nas afirmações de que devemos 

“arregimentar todas as forças no sentido de preservar e cultivar a emancipação 

contra os riscos de manipulação” (FERREIRA, 2000, p.171) e entender a escola 

“como um instrumento de transformação, não renunciando a seu papel histórico de 

contribuir para a superação da alienação e acriticidade prevalentes no âmbito das 

relações dominadoras que se fazem presentes no processo capitalista de produção” 

(PARO, 2005, p.111).  

1.3.    A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

 De acordo com Luck (2000, p. 7), “a gestão escolar constitui uma dimensão e 

um enfoque de atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a 

articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias” (...) “à 

promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos”.  
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O conceito de gestão26 escolar, para a autora, diferentemente do de 

administração escolar, abrange uma série de concepções, tais como: 

1) a democratização do processo de determinação das finalidades da 

instituição escolar por meio da elaboração do seu projeto político-

pedagógico; 

2) a compreensão de que as relações interpessoais, no interior da escola, 

são conflitantes e contraditórias; 

3) o entendimento da escola, como um espaço vivo e dinâmico. 

Ao se pensar na importância do processo de construção da gestão escolar, é 

preciso considerar que ela esteve e estará sempre sujeita aos condicionantes 

sociais, econômicos, culturais e políticos mais amplos. E como tal, é repleta de 

contradições e de interesses antagônicos. 

Além disso, os traços predominantes do autoritarismo no Brasil do período da 

ditadura militar ainda determinam práticas autoritárias em toda a sociedade. E a 

escola, como parte dela, também está sujeita a essas práticas. 

 “O aperfeiçoamento de relações de poder democratizadas e com respeito à 

cidadania do povo disputa espaço, dia-a-dia, com as conservadoras políticas de 

fisiologismo e coronelismo ainda existentes no Brasil”. (MELO, 2004, p. 243) 

Enfrentar o desafio de construir uma gestão da escola nos moldes 
democráticos (...) exige dos seus diferentes segmentos (...) 
mudanças não só na concepção de democracia, mas também de 
educação, escola e prática educativa. (TORRES e GARSKE, p. 67). 

                                                
26 Gestão (do latim gestione) significa ato de gerir, gerência, administração, (Holanda Ferreira, 1986, 
p. 849). 2.ed revisada e ampliada. Editora Nova Fronteira. Gestão e administração neste trabalho têm 
o mesmo significado.
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É preciso aprender a construir a verdadeira democracia. Democracia que para 

ser concretizada precisa de cidadãos democráticos. Cidadãos que, para além de 

seus interesses particulares, se engajem na luta pelos direitos legais e institucionais 

para todos os brasileiros.  E é nesse sentido que deve ser pensada uma escola 

cidadã, “comprometida com a ‘sabedoria’ de viver junto respeitando as diferenças e 

com a construção de um mundo mais justo (...), independentemente de raça, cor, 

credo, ou classe social”. (FERREIRA, 2004, p. 307) 

A Lei 9394/96, em seu Art. 14, estabelece que: 

Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
1) Participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; 
2) Participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. 

O Art. 15 da mesma lei prescreve que 

Os sistemas de ensino assegurarão 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. 

Esses dois artigos da Lei de Diretrizes e Bases a Educação Nacional, 

expressam a necessidade da construção da gestão democrática da educação, um 

princípio estabelecido na Constituição Federal de 1988, Art. 206, inciso VI.  

Torres e Garske (2000), ao falar sobre o desafio de construir a gestão 

democrática da escola, afirmam que ainda hoje, apesar da criação dos conselhos, 

eleição direta para direção em vários estados brasileiros e a construção de projetos 

político-pedagógicos, ela ainda é incipiente.  
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           Não são dados à escola, segundo os autores, tempo ou condições 

adequadas para que ela amadureça novas práticas educativas. As Secretarias de 

Educação insistem para que a escola seja mais independente. Ao mesmo tempo, o 

próprio governo a atropela intencionalmente, impondo uma série de medidas 

recentralizadoras de forma claramente autoritárias. “Entre tais medidas estão, por 

exemplo: Parâmetros Curriculares, processos de avaliação dito institucionais, 

criação de unidades executoras, normas, regulamentos, práticas educativas e outras 

mais”. (ibidem, p.68)  

Nesse contexto, a construção de uma gestão escolar democrática exige: 

participação crítica de educadores e da sociedade na escola e descentralização de 

poder nas tomadas de decisão. A participação de todos os seus segmentos, 

entendida nos sentidos de fazer parte, de ser parte e de se sentir parte, demanda a 

partilha de poder, de conhecimento e de informações. Isto significa dizer que a 

gestão democrática da escola não se funda em formas autoritárias e verticalizadas.   

A participação da comunidade nos destinos da escola e a descentralização 

devem ser entendidas como apropriação e ocupação de espaços de poder de 

decisão voltados aos interesses da comunidade escolar, ou seja, dos profissionais 

da escola, dos pais e dos alunos.  

Para que a descentralização ocorra como um componente da democracia, é 

necessário que todos os segmentos da comunidade escolar tenham acesso ao 

universo de informações e assento nos conselhos escolares, com direito a voz e ao 

voto. Além disso, é preciso que os processos de gestão e as tomadas de decisão 

sejam transparentes.  

           Para Lück (2000 p. 27):
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A criação de ambientes participativos é condição básica da gestão 
democrática (...). Esse ambiente participativo dá às pessoas a 
oportunidade de controlar o próprio trabalho, ao mesmo que sente 
parte orgânica de uma realidade e não apenas um apêndice da 
mesma ou um mero instrumento para a realização dos seus 
objetivos. 

  

Lück (2000) diz que no Brasil a desconcentração27 é a mais praticada, dado 

que a descentralização implica na existência ou construção de competências e 

maturidade dos grupos sociais para gerirem, de forma independente, o seu trabalho.  

Na desconcentração, a delegação da autoridade é regulamentada e tutelada pelo 

poder central.   

 O binômio descentralização e autonomia da escola são processos inerentes 

ao princípio constitucional da democratização da gestão escolar. 

O eixo central desses processos, o indivíduo, não é ouvido com 
atenção e suas necessidades e objetivos não são nem percebidos. 
Inserido na organização escolar e no sistema de ensino ainda 
centralizador (supostamente aberto à participação), pouco espaço 
lhe é oferecido para participar ativamente e com efetivo 
envolvimento. (FREITAS, 2000, p. 47) 

 Nesse sentido, Bordignon e Gracindo (2004, p. 151) dizem que o processo 

de organização das escolas ainda é a fundamentada no paradigma28 racional 

positivista, onde “a relação sujeito-objeto é vista de forma fragmentada, gerando daí 

as relações de verticalidade”.  

                                                
27 Desconcentração é o ato de conferir autoridade a um agente situado em um nível inferior na 
mesma hierarquia e localizado mais próximo dos usuários do serviço, com o entendimento de que 
esses agentes mantêm-se sob o controle hierárquico do governo central. (Florestal e Cooper, 1997, 
p.32 apud LÜCK, 2000, p.19) 
28 Paradigma é um conjunto de idéias que permitem formular ou aceitar determinados padrões ou 
modelos de ação social. Representa uma visão de mundo, uma filosofia social, um sistema de idéias 
construído e adotado por determinado grupo social. Assim, paradigma diz respeito a idéias e valores 
assumidos coletivamente, consciente ou inconscientemente, e representa o cenário da sociedade que 
temos ou que queremos. (BORDIGNON & GRACINDO, 2004, p.150) 
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As relações verticalizadas e piramidais29 são estabelecidas por meio da 

dominação, que têm no topo da pirâmide o poder e na base o dever. O diretor, 

nesse tipo escola compromete-se apenas com a eficiência da organização. 

Na escola cidadã, segundo os mesmos autores, o poder está no todo. Nela 

concebe-se a gestão democrática, que traz em seu bojo a construção da cidadania e 

a questão da autonomia como processos indissociáveis e como pré-requisitos para o 

resgate da escola pública de qualidade. 

A gestão autoritária é oposta à gestão democrática da escola. A última é um 

novo paradigma de gestão, denominado pelos autores Bordignon e Gracindo, como 

paradigma emergente. 

                                                
29 Piramidais – Tipo de estrutura organizada em forma de pirâmide onde, quase sempre, o 
Secretário(a) de Educação/Diretor(a) da escola, situam-se no topo da figura e,na base – como os 
últimos e com menor poder -, as escolas e os alunos. (BORDIGNON & GRACINDO, 2004, p.151) 
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Quadro 1 – Paradigma vigente e emergente da gestão escolar 

Quadro – Paradigmas vigente e emergente da gestão e scolar  

ENFOQUES E ATITUDES 

ASPECTOS DA GESTÃO                                  PARADIGMA VIGENTE (tradicional)                    PARADIGMA EMERGENTE (Novo) 

Relações de poder                                       Verticais Horizontais 

Estruturas   Lineares/segmentadas                                       Circulares/integradas 

Espaços   Individualizados                                                   Coletivos 

Decisões  Centralizadas/imposição                                      Descentralizadas/diálogo 

Formas de ação                                           Autocracia/paternalismo                                      Democracia/autonomia 

Centro  Autocentrismo/individualismo                               Heterocentrismo/grupo-coletivo 

Relacionamento  Competição/apego/independência                      Cooperação/cessão/interdependência

Meta  Eliminação de conflitos                                        Mediação dos conflitos 

Tipo de enfoque                                           Objetividade     Intersubjetividade 

Visão   Das partes                                                          Do todo 

Objetivo  Vencer de – Convencer                                     Vencer com – Co-vencer 

Conseqüência   Vencedores/perdedores                                     Vencedores

Objeto do trabalho                                         Informação                                                               Conhecimento 

Base     A-ética Ética 

Ênfase    No TER                                                             No SER 

Fonte: Bordignon e Gracindo, 2004, p. 152 e 153. 
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No paradigma emergente de educação, ou seja, o da gestão democrática30, as 

relações de poder se dão na horizontalidade. 

Pensar e construir uma escola democrática é colocar em prática: a 

“concepção política, por promover a ação transformadora da sociedade e a 

concepção pedagógica, por ser o substrato da função escolar”. Pensar na gestão 

dessa escola é entender que “as diversas facetas da gestão têm um foco privilegiado 

que determina sua finalidade principal (pedagógica) assentadas em ações-meio 

(pessoal, material, patrimônio, financeira etc.) que viabilizam sua finalidade”. 

(BORDIGNON e GRACINDO, 2004, p. 154) 

1.4.   O PAPEL DO DIRETOR NA GESTÃO DA ESCOLA  

         1.4.1  O papel do diretor na visão tradici onal

Na visão tradicional, o diretor de escola, hierarquicamente ocupa o posto mais 

alto na pirâmide organizacional da escola. Nas suas mãos está o poder de 

determinar as ações aos seus subordinados, na garantia da eficiência e da eficácia 

do processo ensino-aprendizagem. Esta é também a visão do papel desse 

profissional na perspectiva tecnicista. 

Seguindo a lógica da administração empresarial, em cada momento político e 

econômico, o sistema educacional se constitui como propositor das políticas 

                                                
30 Costuma-se entender por gestão democrática o conjunto de transformações que compreendem a 
instalação de Conselhos Deliberativos, constituídos por representantes de diversos segmentos da 
comunidade escolar, a eleição do diretor de escola pela comunidade escolar e, também, a autonomia 
financeira representada pelo repasse direto dos recursos financeiros à escola e a delegação a ela da 
responsabilidade pela forma de utilização desses recursos. (TORRES, 2000, p. 64)   
Entende-se gestão democrática como partilha de poder e participação no processo de tomada de 
decisão que diz respeito aos objetivos da escola é às formas de alcançá-los. (SCHNECKENBERG, 
Marisa, 2000, p. 113-123) 
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educacionais cabendo à escola executar essas políticas. Nesse sentido, separa-se o 

pensar do fazer. 

Para executar o que foi pensado pelo sistema educacional, o diretor precisa 

ser capaz de gerenciar a escola no sentido da origem do termo, ou seja, fazer, e 

também fazer cumprir, as determinações que chegam à escola. 

Por conseguinte, pode-se dizer que a função do diretor se configura em uma 

função histórica e ideológica, que pressupõe uma administração escolar adequada à 

estrutura e à organização do sistema nacional de ensino de modo a adequar a 

educação e o ensino às necessidades da política econômica de seu tempo. Nessa 

perspectiva, o diretor é um elemento muito importante na reprodução dos interesses 

econômicos e políticos no interior da escola.  

O diretor na visão tradicional, como representante legítimo do Estado é o 

responsável pelo cumprimento das ordens emanadas dos órgãos educacionais 

superiores, e em função disso, tem pouca ou nenhuma autonomia para administrar a 

escola, sem a tutela desses órgãos. 

Utilizado como um agente de controle, “torna-se um defensor dos interesses 

do Estado dentro da escola e não defensor dos interesses da população”. 

(GADOTTI, 1983, p. 40) 

           Nesse sentido, 

O diretor de escola, antes de ser um educador comprometido com a 
formação do educando, depara com situações em que se reduz a 
mero repassador de ordens, burocrata atado atrás das mesas, 
assinando papéis de pouco significado para a educação, capataz 
limpeza e organização do prédio escolar, sendo obrigado a cumprir e 
fazer cumprir programas educacionais. (HORA, 1997, p. 19).
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O diretor autoritário, centralizador e burocrata, gera muitas tensões na escola. 

Considerado como déspota e como fiscal, pode provocar resistência ou comodismo 

nos profissionais que lidera. Eles preferem, muitas vezes, se omitirem frente às 

situações de conflito em vez de enfrentá-las.  Subordinando-se a elas podem perder 

a capacidade de iniciativa e de autonomia. No movimento de resistência, assumem 

uma posição crítica em relação à direção da escola, que se bem direcionada pode 

se configurar em uma ação para uma provável mudança na organização escolar.    

A burocracia31, nesse tipo de organização, torna-se fundamental, pois é por 

meio dela que o Estado controla a escola. Ao diretor burocrata resta emitir relatórios, 

preencher planilhas, enfim, administrar papéis.  

        O diretor eficiente, na visão tradicional, é aquele que cumpre ou faz 

cumprir com eficiência todas as atividades da escola, empregando seus recursos, 

com o mínimo de desperdício e o máximo de produtividade, tendo em vista que o 

método empregado nesse tipo de administração é o da racionalidade. 

1.4.2.  O papel do diretor na gestão democrática da  escola 

Para Libâneo, Oliveira e Toschi, (2003, p. 330),  

a direção da escola, além de ser uma das funções do processo 
organizacional, é um imperativo social e pedagógico” (...) que “vai 
além da mobilização das pessoas para realização eficaz das 
atividades, pois implica intencionalidade, definição de um rumo 
educativo, tomada de posição ante objetivos escolares sociais e 
políticos, em uma sociedade concreta. (idem, p. 331) 

                                                
31 A burocracia, fundamentada no saber técnico e na especialização  garantem maior racionalidade e 
conseqüentemente maior controle. (HORA, 1997, p.46)
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A realização do trabalho educativo, uma ação intencional, demanda uma 

direção.  Assim, se a direção for a da gestão democrática escolar, o diretor, como 

líder da equipe escolar, deve incentivar a participação, o diálogo, a discussão 

coletiva e a autonomia, práticas indispensáveis à gestão democrática. 

O exercício da democracia não significa ausência de 
responsabilidades. Uma vez tomadas as decisões coletivamente, 
participativamente, é preciso colocá-las em prática. Para isso, a 
escola deve estar bem coordenada e administrada. (ibidem, p.332) 

Dessa forma entende-se que, cabe ao diretor, “ordenar e coordenar os 

trabalhos desenvolvidos no interior da escola (...) deve ser um construtor e 

organizador, ultrapassando a sua função de ‘especialista’ em educação para se 

tornar um ‘dirigente’ um especialista mais político”. (BORGES, 1992, p. 17-18) 

           Por outro lado, é preciso considerar que

O projeto político da sociedade brasileira não se funda em objetivos e 
interesses de toda a população, o diretor deve ter presente que o 
projeto educacional de sua escola deverá investir necessariamente, 
com vistas à reversão do egoísmo das classes dominantes, na 
condução do seu projeto. (SEVERINO, 1992, p.87). 

           O mesmo autor afirma ainda que 

Cabe ao diretor envolver toda a equipe da escola num processo 
contínuo de discussão sobre o sentido da Educação no contexto 
concreto da sociedade brasileira. Ele deve transformar a sua escola 
num verdadeiro centro de informação, debates, de avaliações a 
respeito das questões sócio-político-culturais que têm repercussão 
sobre a Escola, procurando firmar a posição de Escola ante esses 
contínuos desafios. (ibidem, p.87)  

Na gestão democrática, “o diretor coordena, mobiliza, motiva, lidera, delega 

aos membros da equipe escolar (...), as responsabilidades decorrentes das decisões 

e acompanha o desenvolvimento das ações”. Para finalizar o processo deve “prestar 
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contas e submeter à avaliação da equipe o desenvolvimento das decisões tomadas 

coletivamente”. (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2003, p.335)  

Das decisões coletivas devem participar, segundo os autores, os professores, 

pais, alunos, funcionários e outros representantes da comunidade. Ao falarem da 

participação na gestão democrática, indicam que ela não deve se limitar às 

assembléias, eleições e reuniões e tão pouco deve ser manipulada para obter-se 

validação para assuntos já decididos pelo diretor. Os pais devem ser 

conscientizados sobre a importância de sua participação na escola, não só para 

discutir os problemas dos filhos ou para decidir sobre as festas que a escola deve 

promover, mas para discutirem sobre problemas sociais, políticos e pedagógicos.  

Dirigir e coordenar significa assumir, no grupo, a responsabilidade por fazer a 

escola funcionar mediante o trabalho em conjunto. Para isso, compete a quem dirige 

assegurar: 

a) A execução coordenada e integral de atividades dos setores e dos 

indivíduos da escola, conforme decisões coletivas anteriormente tomadas. 

b) O processo participativo de tomada de decisões, cuidando, ao mesmo 

tempo, que estas se convertam em medidas concretas efetivamente 

cumpridas pelo setor ou pelas pessoas em cujo trabalho são aplicadas. 

c) A articulação das relações interpessoais na escola e no âmbito em que o 

dirigente desempenha essas funções. (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 

2003, p. 349)  

   Falar em gestão democrática é falar de participação. Não há democracia 

sem participação. São indissociáveis, faces de uma mesma moeda.  “O diretor de 
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escola tem atribuições pedagógicas e administrativas próprias, e uma das mais 

importantes é a de gerir o processo de tomada de decisão por meio de práticas 

participativas”. (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2003, p.372) 

Paro (2005, p. 17-18), ao falar sobre a participação da comunidade na escola, 

diz que “como todo processo democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o 

que não elimina a necessidade de se refletir a respeito dos obstáculos e 

potencialidade que a realidade apresenta para a ação”. 

O mesmo autor diz que a participação dos pais é uma instância importante de 

reivindicações, e “sem ela, não se fará uma escola verdadeiramente universal e de 

boa qualidade no Brasil”. (ibidem, p.17) 

O autor afirma ainda que a democratização se faz na prática 

(...) só se efetiva por atos e relações que se dão no nível da 
realidade concreta e no enfrentamento das dificuldades de torná-la 
realidade e que a construção da gestão democrática não pode ficar 
na dependência deste ou daquele diretor magnânimo, que ‘concede’ 
democracia (...). (PARO, 2005, p.19)  

Por outro lado, é importante se levar em conta que “as escolas estão 

vinculadas a um sistema de normas e diretrizes regido por autoridades do Estado” 

(LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2003, p. 373), o que as torna espaços de 

intervenção. 

Todavia, o diretor pode pôr em discussão tais formas de intervenção, 
a fim de reavaliar o impacto dessas orientações externas nos 
objetivos e nas práticas da comunidade escolar. Trata-se de postura 
crítico-construtiva da equipe escolar. (ibidem, p. 373)   

Embora a discussão sobre a gestão democrática da escola se faça presente 

em muitos discursos, “em boa parte das escolas, predomina o modelo burocrático de 

gestão”. (ibidem, p.357)  
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Para a concretização da gestão democrática da escola faz-se, necessária 

uma ruptura histórica nas formas de administrá-la. Na há como construir a gestão 

democrática sem pessoas democráticas, pessoas que admitam compartilhar a 

tomada de decisões com o coletivo escolar.  

Severino (1992, p. 85), ao falar sobre a natureza e objetivos da educação 

defende que 

a Escola, enquanto lugar privilegiado da Educação, seja também um 
lugar privilegiado do exercício da democracia (...) baseada no 
reconhecimento e no respeito mútuos (...) em que as relações inter-
humanas não sejam relações de dominação e de opressão. 

           Segundo Terezinha Azeredo Rios (1992) o diretor, para realizar 

competentemente o seu trabalho, precisa ter o saber, o poder e o querer. Saber os 

conteúdos e as técnicas que o auxiliem no cumprimento do seu dever. Mas, somente 

o saber não basta para realizar competentemente o dever. É preciso poder para 

desempenhar bem o trabalho. Poder como possibilidade, como liberdade. 

Finalmente, ele precisa juntar o querer à sua inteligência e à sua liberdade para 

atender à exigência do dever. 

Nossas considerações sobre a competência procuram apontar para 
as dimensões que a constituem: a dimensão técnica , a dimensão 
política  e a dimensão ética . Referimo-nos a um saber e a um fazer 
específicos, a uma perspectiva crítica do sentido do saber e do fazer 
e a um comprometimento  com as necessidades concretas  da 
sociedade e do momento histórico. (negritos da autora). (RIOS, 1992, 
p. 76). 

O grande desafio dos diretores, atualmente, é redirecionar sua forma de 

administrar a escola, transferindo sua ação de autoritária à democrática, 

descentralizando o poder das decisões. Em conseqüência, a comunidade passa a 

ser um referencial importante para as discussões das necessidades reais da 
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instituição escolar, envolvendo-se no todo escolar, isto é, do pedagógico ao 

administrativo. 

A construção da gestão democrática da escola é um processo árduo e lento, 

de avanço e retrocesso, porém acima de tudo, é uma possibilidade de mudança. 

Essa possibilidade de mudança pode ter início na construção do projeto 

pedagógico da escola, por toda a comunidade escolar, constituída pela equipe de 

profissionais da escola, pelos pais e pelos alunos.

 1.4.3.   O papel do diretor na construção do proje to pedagógico 

Projeto, “do latim projectu, particípio passado de projecere, significa lançar 

para adiante, plano, intento, desígnio. Empresa, empreendimento. Redação 

provisória de lei. Plano geral de edificação”. (FERREIRA, 1986, p.1400) 

Assim, ao organizar o projeto pedagógico da escola,  

Planejamos o trabalho que temos intenção de realizar, lançamo-nos 
para diante, olhamos para a frente. Projetar-se é relacionar-se com o 
futuro, é começar a fazê-lo. E só há um momento de fazer o futuro – 
no presente. O futuro é o que viveremos como presente, quando ele 
chegar. (RIOS, 1992, p. 74) 

Ainda, segundo a autora, “quando se projeta, tem-se sempre em mente um 

ideal”. (ibidem, p.74). Esse ideal aponta para algo que se deseja e que ainda não 

existe, mas que é possível existir. “Ora, o possível não se encontra pronto. (...). 

Construir o possível significa explorar os limites, no sentido de reduzi-los, e as 

alternativas de ação, no sentido de ampliá-las”. (RIOS, 1992, p. 75) 
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Para elaborar um projeto é necessário que se tenha clareza quanto aos 

limites e as possibilidades do contexto da escola. Sobre eles vamos 

Definindo os princípios norteadores da ação, determinando o que 
queremos conseguir, estabelecendo caminhos e etapas para o 
trabalho, designando tarefas para cada um dos sujeitos envolvidos e 
avaliando continuadamente o processo e os resultados. (Ibidem, p. 
75)   

O projeto pedagógico deve ser elaborado coletivamente sob a orientação do 

diretor que deve estar compromissado com a escola pública. Uma escola de 

qualidade para atender às camadas populares da sociedade brasileira. 

Segundo Muramoto (1992), uma proposta pedagógica32 deve levar em conta 

as contradições e a luta de interesses antagônicos presentes nas diferentes 

situações histórico-sociais concretas, presente também na escola. 

Poderá estar favorecendo ou os interesses de manutenção da 
ordem social de dominação e exploração dos trabalhadores ou o 
questionamento, a crítica e a transformação desta ordem, visando 
ao atendimento de interesses universais, correspondentes aos reais 
interesses da classe trabalhadora, na medida em que representem a 
construção de uma outra ordem social, em que o respeito e o 
reconhecimento entre os homens e a justiça tomem o lugar da 
exploração e da dominação (...). (MURAMOTO, 1992, p.52) 

O projeto pedagógico tem duas dimensões, como explicam André (2001) e 

Veiga(1998) Essas dimensões são: a política e a pedagógica. Ele é político, pois tem 

responsabilidade e compromisso na formação do cidadão para a sociedade em que 

vive e é pedagógico, pois define as ações educativas da escola, visando atingir os 

seus objetivos. 

Para Veiga (2001, p. 11) o projeto pedagógico deve:

                                                
32 As denominações Projeto Pedagógico e Proposta Pedagógica, neste trabalho, têm o mesmo 
sentido.
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• Ser processo participativo de decisões. 

• Preocupar-se em instaurar uma forma de organização de trabalho 

pedagógico que desvele os conflitos e as contradições. 

• Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade 

entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no 

projeto comum e coletivo. 

• Conter opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer do 

trabalho educativo voltado para uma realidade específica. 

• Explicitar o compromisso com a formação do cidadão. 

• Nascer da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das 

causas dos problemas e das situações nas quais tais problemas 

aparecem. 

• Ser exeqüível e prever as condições necessárias ao desenvolvimento e à 

avaliação. 

• Ser uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da 

escola. 

• Ser construído continuadamente, pois como produto, é também processo. 

O diretor, líder do processo de concepção, elaboração e execução do projeto 

pedagógico, não pode perder de vista que o essencial não é simplesmente ter um 

projeto e sim transformar a prática.  Nesse sentido, cabe a ele, no plano micro, 

desenvolver ações que representem verdadeiras luzes no final do túnel.  
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1.6.   A EXIGÊNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO DIRETO R  

Frente a tantas exigências advindas do contexto das mudanças que invadem 

o cenário educacional e a gestão escolar, vem ganhando muita importância, a 

formação continuada dos profissionais da educação, “como sinal de que o 

aprendizado deve assumir caráter permanente e dinâmico na vida dos profissionais 

de qualquer organização humana”. (MACHADO, 2000, p.103) 

A formação continuada e em serviço dos profissionais que atuam na escola, 

entre eles o diretor, “passa a ser vista como instrumento fundamental para o 

desenvolvimento de competências33, envolvendo valores, conhecimentos e 

habilidades para (...) adaptar-se permanente às novas circunstâncias e demandas 

institucionais”. (ibidem, p.103) 

Segundo Pazeto (2000, p.166), uma proposta de qualificação de gestores 

escolares aponta as seguintes exigências e recomendações:  

a) formação sólida em educação, compreendendo o domínio das ciências 

que lhe dão sustentação;  

b) qualificação científica e técnica em gestão de instituições; 

c) formação continuada, visando associar conhecimentos e experiências e 

aprimorar o desempenho pessoal e institucional. 

Isto posto, é possível inferir que os educadores devem possuir formação 

inicial sólida e que a partir dela, possam continuar trabalhando, estudando e 

pesquisando, incentivados por melhores condições materiais e financeiras. 

        

                                                
33 Competências constituem-se referências para guiar a chamada excelência profissional ou a 
qualidade de desempenho profissional. (MACHADO, 2000, p.103) 
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CAPÍTULO 2   

DESCREVENDO O PROGESTÃO -  PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES 

O Progestão, segundo Lück (2000) foi pensado para corrigir algumas 

situações ocorridas em outros programas de capacitação de gestores escolares.  

Entre outros problemas, a autora destaca: 

a) em geral os retornos de programas de capacitação são baixos em relação 

à transformação da realidade; 

b) via de regra são organizados por órgãos centrais, distanciado do dia-a-dia 

das escolas; 

c) o distanciamento entre a teoria e prática se dá quando os cursos centram-

se em conteúdos formais, deixando de lado o saber fazer e o querer fazer;  

d) os conteúdos desenvolvidos nos cursos de formação tendem a ser 

descontextualizados; 

e) procuram capacitar os profissionais da escola por categoria; 

f) os programas empregam, em geral, a metodologia conteudista.  

Assim, pensando em um programa de capacitação em serviço que 

contemplasse a solução de tais problemas, o Conselho de Secretários da Educação, 

(Consed) propôs o Progestão – Programa de Formação Continuada a Distância para 

Gestores Escolares. 
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           Os diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores de área, 

profissionais líderes, candidatos à função de dirigentes e outros profissionais de 

suporte pedagógico que venham a ser considerados no estado ou no município, são 

designados como gestores escolares e como público alvo do programa. 

  

2.1. O QUE É O PROGESTÃO? 

O Progestão é um programa de formação continuada e em serviço, 

organizado na modalidade a distância, destinado aos gestores escolares que atuam 

nas redes públicas de ensino. Esse programa é resultado de uma iniciativa do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e de algumas Secretarias 

de Educação brasileiras, com:  

O objetivo de contribuir para a formação continuada de dirigentes 
escolares, comprometidos com a construção de um projeto de gestão 
democrática da escola pública focada no sucesso escolar dos 
alunos. (...) e como pressuposto, superar iniciativas fragmentadas de 
capacitação, descomprometidas com a praxis escolar 
(...).(MACHADO, 2000, p.107). 

Ainda, segundo a autora, é uma proposta de caráter intervencionista no 

campo da formação continuada de gestores escolares e, como tal,  

Deve apoiar-se no entendimento de que a apropriação de 
conhecimentos, valores e atitudes ao longo dessa formação deve-se 
fazer a partir do contexto escolar e da prática profissional dos 
participantes, assegurando-lhes o desenvolvimento de competências 
que os qualifiquem a cumprir melhor a tarefa de sujeitos da 
construção do projeto de autonomia e melhoria do desempenho das 
escolas estaduais e municipais. (ibidem, p.107) 

Segundo os coordenadores do programa, trata-se de uma proposta 

inovadora, não só por preencher uma lacuna no campo de capacitação de gestores 

escolares, oferecida por meio de cursos rápidos e pontuais ou por cursos longos e 

aprofundados, e não raras vezes distanciados das necessidades do cotidiano 

escolar, mas também por adotar a Educação a Distância (EAD), permitindo alcançar 
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um maior número de participantes no curso sem retirá-los de suas atividades. E, em 

razão dessa possibilidade, a modalidade EAD, adotada em outros países, vem 

sendo adotada no Brasil na capacitação desses profissionais da educação em todo 

o país.  

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira, presidente do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação em 2001, afirma que os gestores escolares, por meio do 

Progestão, teriam  

Oportunidades de perceber que a gestão pode fazer a diferença nos 
resultados educativos da Escola, de entender a missão e a função da 
escola, de desenvolver e construir coletivamente o projeto 
pedagógico da escola, tendo como proposta a gestão democrática, 
focada no sucesso da aprendizagem dos seus alunos. (Guia 
Didático, 2001, p. 8) 

 O Progestão, na modalidade EAD, foi elaborado por iniciativa de um grupo de 

Secretarias Estaduais de Educação, dentre elas a de São Paulo, sob a coordenação 

do Consed, com financiamento dos Estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, 

Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, e com o apoio da Fundação Ford34

no compartilhamento de financiamento e discussões da implementação do 

programa. Para apropriação da tecnologia necessária ao desenvolvimento do 

programa, foram firmadas parcerias com a UNED – Universidade Nacional de 

Educação a Distância da Espanha – e com a Fundação Roberto Marinho35. 

                                                
34 A Fundação Ford é uma organização privada, sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos, em 
1936, para ser uma fonte de apoio a pessoas e instituições inovadoras em todo o mundo, 
comprometidas com a consolidação da democracia, a redução da pobreza e da injustiça social e com 
o desenvolvimento humano. E seu escritório no Brasil está localizado na cidade do Rio de Janeiro, na 
Praia do Flamengo, 154 – 8° andar. Para maiores inf ormações consultar 
(http://www.programabolsa.org.br//ff.html). 
35 A Fundação Roberto Marinho é uma organização privada, reconhecida como de utilidade pública 
nos três níveis de governos (municipal, estadual e federal), fundada em 1977. Conta com um conjunto 
significativo de parceiros em diferentes dimensões, que tem como foco o bem-estar social, a 
educação, o patrimônio nacional e o meio ambiente. Empresas, institutos, fundações e governos são 
aliados no desenvolvimento e na realização de projetos, inspirados a partir de demandas sociais ou 
de oportunidades identificadas. 
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O Progestão é composto por documentos instrucionais que, “escritos em uma 

linguagem direta, orientada especificamente para um público-alvo e sem amarras do 

jargão acadêmico, traduziu-se em uma vivência ímpar e – por que não dizer? – por 

vezes dolorosa”. (VIEIRA, 2002, p.7) 

Compõem o material instrucional do Progestão os seguintes documentos: o 

Guia Didático, apresentando os aspectos gerais do programa, informações didáticas 

específicas e orientações sobre o processo de aprendizagem dos cursistas; o Guia 

do Tutor, elaborado para ajudar os responsáveis pela tutoria, como mediadores e 

facilitadores da aprendizagem dos participantes; nove Cadernos de Estudo, 

especificamente destinados aos cursistas, um para cada módulo de estudo, com o 

objetivo de oferecer-lhes os conteúdos básicos do programa; nove Cadernos de 

Atividades, com o objetivo de oferecer atividades orientadas de aplicação ao 

cotidiano escolar; nove fitas de vídeo para motivar os gestores sobre o tema do 

módulo ou para concluí-lo. 

Em São Paulo, foi incorporado ao material instrucional descrito acima um 

roteiro de auto-avaliação da escola, denominado de Módulo Introdutório. 

Cada um dos materiais mereceu atenção deste estudo, tendo sempre como 

referência, a busca de subsídios teórico-práticos com a finalidade de se estabelecer 

a relação entre a capacitação dos gestores escolares, em especial a do diretor na 

gestão democrática da escola no processo de ensino e de aprendizagem. 

2.2    JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PRESSUPOSTOS DO P ROGESTÃO 
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2.2.1. Justificativa para a elaboração do Progestão   

Segundo Machado (2000, p. 102), constatou-se, por meio do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), 

que os pequenos diferenciais nos resultados do aproveitamento dos 
alunos podiam ser explicados mais pela relação com a titulação 
elevada dos diretores do que pela sua participação em cursos de 
treinamento. 

Ao falar sobre os cursos de formação continuada, Maria Aglaê de Medeiros 

Machado diz que os cursos pontuais e rápidos de especialização ou de capacitação, 

e até mesmo os cursos oferecidos pelas universidades e instituições de ensino 

superior, não possibilitam o desenvolvimento das competências dos gestores para a 

lida do dia-a-dia escolar, pois se limitam, na maioria das vezes, a replicar o que já foi 

estudado nos cursos de Pedagogia. 

O Consed e as Secretarias de Educação de diversos estados brasileiros 

partiram do pressuposto de que seria necessária uma formação continuada, para 

evitarem-se as capacitações assistemáticas, distantes e desintegradas, ocorridas no 

país a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, LDB 9394/96.  

A partir dessa constatação, entenderam que deveria ser proposto um novo 

tipo de formação que:  

a) tivesse um caráter contínuo, permanente, dinâmico e coletivo; 

b) estivesse voltado a um projeto educacional amplo, autônomo e 

democrático da gestão escolar; 
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c) levasse em conta as reais necessidades dos gestores no atendimento à 

melhoria da qualidade de ensino, propiciando o sucesso da escola e dos 

alunos; 

d) atingisse a um maior número possível de diretores e demais gestores da  

escola pública estadual ou municipal, por meio do ensino a distância. 

  Quanto ao último item, o da educação a distância, por sua especificidade, 

deve ser entendido no conjunto de ações e requisitos próprios ao seu 

desenvolvimento, envolvendo atores diversos, materiais didáticos específicos, meios 

de comunicação e outros recursos peculiares. A modalidade do ensino a distância 

transcende a questão geográfica e espacial. Utilizando-se as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) é possível ampliar-se os canais de comunicação, 

as possibilidades de interação, o diálogo, a participação, o compartilhamento, as 

trocas, enfim, os elementos necessários à aprendizagem. Nesse sentido, o espaço 

de aprendizagem é muito mais o comunicativo do que o físico. 

 Segundo os propositores do programa, no desenvolvimento da educação 

presencial, o face a face é o elemento fundamental, enquanto na educação a 

distância o elemento fundamental é a comunicação, realizada por meio das TIC. 

Considerando a importância do ensino a distância e o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, as “TIC”, no seu desenvolvimento, recentemente o 

Governo Federal, por meio do Decreto 5622 de 19 de dezembro de 200536

regulamentou o disposto nos artigos 8°, §1°, e 80 d a Lei 9394, 20 de dezembro de 

1996, que tratam da modalidade EAD. Assim se consolida a idéia de que o EAD, 

                                                
36 Para maiores informações, consultar: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5622.htm
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realizado por meio das TIC, aumenta, e em muito, as possibilidades democráticas de 

atualização permanente e de enfrentamento às incertezas, tão comuns em 

sociedades que, como a brasileira, passam por rápidas mudanças.  

Resta saber em que medida a EAD realmente atende a maioria das pessoas 

em cursos e programas pensados pelos sistemas de ensino, sabendo-se que a 

Internet, por exemplo, ainda não é acessível para a maioria  delas.  

Falar em EAD para pessoas que não têm como se conectar às outras 

pessoas, ao mundo, às informações veiculadas em tempo real, é uma nova forma de 

exclusão educacional. Embora o tema exclusão digital não seja objeto do presente 

estudo, ele o tangencia, já que a comunicação entre os participantes do Progestão 

se faz também via Internet. 

Sem dúvida, esse fato é um grande desafio na formação continuada de 

gestores escolares na modalidade a distância. A falta de aportes materiais aos 

cursistas do programa poderia comprometer seriamente os seus resultados e não 

chegar ao objetivo proposto pelo Progestão. Nesse sentido, Machado (2001, p.11) 

afirma que:   

O programa foi elaborado para assegurar um padrão comum de 
qualidade na formação de gestores das escolas públicas estaduais e 
municipais, (...) buscando elevar o desempenho desses profissionais 
e, em conseqüência, a qualidade dos serviços e resultados das 
instituições que eles dirigem. 

           Para a elaboração do Progestão, segundo o Guia Didático, às páginas 11 e 

12, foram considerados os seguintes referenciais: 

1. Os resultados de pesquisas nacionais e internacionais que têm mostrado a 

relação entre os resultados da aprendizagem dos alunos e o desempenho 

das equipes escolares, inclusive de suas lideranças. 
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2. O exemplo de vários países que vêm implementando programas de 

qualificação para suas lideranças e seus dirigentes escolares. 

3. A ausência de programas e políticas de formação continuada e em 

serviço, dirigidas às equipes de gestão escolar. 

4. A necessidade das Secretarias de Educação de irem além de propostas 

fragmentadas de capacitação, representadas pela oferta de cursos tópicos 

e pontuais ou de cursos acadêmicos, distanciados da prática cotidiana das 

escolas. 

5. Os resultados de pesquisas e de levantamento realizado em âmbito 

nacional sobre os problemas básicos da gestão nas escolas públicas. 

Esses estudos revelaram dificuldades enfrentadas pelos gestores 

escolares ao lidar com os seguintes aspectos: condução dos processos 

participativos; relações com a comunidade; coordenação pedagógica da 

escola; gestão financeira; evasão e repetência; violência; indisciplina; 

articulação do corpo técnico e administrativo; funcionamento dos 

conselhos escolares, entre outros. Foram identificadas, também, 

fragilidades relacionadas à falta de apoio à escola e à carência de 

profissionais de suporte pedagógico. 

2.2.2     Os objetivos do progestão  

O objetivo geral do programa é o de formar lideranças escolares 

comprometidas com a construção de um projeto de gestão democrática da escola 

pública, focada no sucesso dos alunos dos ensinos fundamental e  médio.  



66

Como objetivos específicos têm-se: desenvolver competências em gestão 

escolar; valorizar a prática profissional dos gestores escolares; desenvolver a 

autonomia de estudo dos gestores na perspectiva de sua formação continuada; 

estimular a formação de redes de intercâmbio de experiências e informações em 

gestão escolar; e fortalecer o processo de democratização e autonomia das escolas 

públicas.   

O programa elaborado pelo Consed e pelas Secretarias de Educação, 

segundo seus propositores, visa contribuir para a formação continuada de dirigentes 

escolares, comprometidos com a construção de um projeto de gestão democrática 

da escola pública, focada no sucesso escolar dos alunos, sucesso considerado 

como resultado da permanência do aluno na escola e do seu desempenho escolar.  

Esse objetivo, no estado de São Paulo parece estar mais próximo de ser 

conquistado, tendo em vista que a maioria das crianças em idade escolar está sendo 

atendida em escolas públicas. Isso já não acontece em todas as regiões do país, 

pois a universalização do atendimento das crianças em escolas públicas ainda não 

ocorreu.   

As desigualdades regionais e a exclusão do atendimento escolar de 
segmentos menos favorecidos, entre outros, demarcam a 
complexidade do desafio de oferecer educação de qualidade para 
todos. (MACHADO, 2000, p. 99) 

Alcançar os objetivos propostos pelo programa de capacitação de gestores 

escolares, tendo como desafio a oferta de ensino de qualidade, exige muito esforço 

e vontade política do governo e da sociedade civil, no que se refere à mobilização de 

esforços, cada qual em sua esfera de atuação. 
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É preciso considerar que não há mudança possível sem a participação 

consciente e crítica de todos os envolvidos no processo pedagógico. Este entendido  

como uma possibilidade de intervenção na sociedade, tendo em vista a sua 

importância na condução da educação escolar.  

Dependendo da opção que se faça reproduz-se a educação escolar que já 

está posta, como princípio, às classes populares ou propõem-se mudanças no 

sentido de voltá-la aos interesses dessa classe.  

Como bem diz o nosso grande filósofo e educador brasileiro Paulo Freire, “se 

a educação não é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente 

reprodutora da ideologia dominante”. (FREIRE, 1998, p. 126) 

Ainda segundo o autor “os educadores críticos não podem pensar que, a 

partir dos cursos que coordenam ou de seminários que lideram, podem transformar 

o país. Mas podem demonstrar que é possível mudar”. (ibidem, p. 127). 

Compartilhando do testemunho do grande pensador, busco, com o presente 

estudo, verificar se o curso oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo caminha nesse sentido: o da possibilidade de mudanças, tendo como pano de 

fundo a formação dos gestores escolares, na construção da gestão democrática da 

escola e o desenvolvimento do processo pedagógico da escola. Um processo que 

priorize professores e alunos e os tenha no centro de sua ação, pensada e refletida.  

           2.2.3.   Os pressupostos básicos do Prog estão 

          

O documento Guia Didático (pp.12-13) do Progestão, assinado por Maria 

Aglaê de Medeiros Machado, define como pressupostos básicos na abordagem de 
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gestão: melhoria da aprendizagem e do sucesso dos alunos, gestão democrática da 

escola pública e formação continuada e em serviço das equipes de gestão escolar. 

Do ponto de vista metodológico, o programa leva em conta os seguintes 

pressupostos: a prática profissional do cursista como referência fundamental; o foco 

no desenvolvimento de competências profissionais; o tempo limitado que o cursista 

tem para estudar, na medida em que se encontra em serviço; o formato modular, 

que permite diferentes arranjos na sua operacionalização; o material instrucional 

atraente e um sistema de apoio, que vão ao encontro das necessidades dos 

gestores, despertando seu interesse. 

2.3   O CURRÍCULO DO PROGESTÃO 

O currículo do Progestão está estruturado em nove módulos37, perfazendo 

270 horas de estudo com conteúdos vinculados às questões do cotidiano das 

escolas. 

No Estado de São Paulo, além dessas horas, foi acrescentado o Módulo 

Introdutório com 30 horas, destinado à identificação do perfil da escola e de sua 

equipe gestora mediante auto-avaliação.   

          Como princípios pedagógicos, o programa define a ação-reflexão-ação e o 

aprender fazendo para o desenvolvimento das competências profissionais 

                                                
37 Os módulos não têm caráter de terminalidade, isto é, não são conferidos certificados aos cursistas, 
ao término de cada um. Os cursistas (gestores escolares, supervisores e dirigentes de ensino, 
tutores, coordenadores locais e multiplicadores) receberão, ao final do curso, certificado de 
conclusão, desde que tenham obtido comprovadamente aproveitamento satisfatório nas diversas 
modalidades de avaliação descritas neste capítulo e freqüência mínima obrigatória nos encontros 
presenciais. 
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necessárias ao desempenho dos cargos ou das funções38 de gestores, na realização 

de suas atividades diárias. Essas competências foram   definidas detalhadamente no 

início de cada módulo, na forma de objetivos correspondentes aos conhecimentos, 

às habilidades e às atitudes que, ao longo da formação em serviço proposta, os 

gestores deveriam ser capazes de: 

Resolver problemas e tornar decisões, atuar em cooperação com a 
comunidade escolar, construir consensos, liderar e desenvolver 
equipes e lideranças, desenvolver relações de parceria e de 
negociação, coordenar processos estratégicos de decisão e de 
resolução de conflitos, interpretar e avaliar desempenhos e 
resultados escolares, desenvolver estratégias de comunicação, 
compreender o contexto em que se desenvolve a prática educativa. 
(Guia didático, p. 17) 

Assim, ao concluírem os nove módulos do programa, os gestores devem ter 

“avançado no aperfeiçoamento de sua prática nos diversos campos da gestão 

escolar”. (Guia Didático, p.17)  

2.4. A METODOLOGIA UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO  DO 

PROGESTÃO 

O Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares incluiu 

como metodologia na realização do curso, os materiais instrucionais, o sistema de 

apoio à aprendizagem e o sistema de avaliação.

                                                
38 A Lei Complementar 180/78, promulgada pelo Governador do Estado de São Paulo em 12 de maio 
de 1978, dispõe sobre a instituição do Sistema de Administração de Pessoal. Ela define, no seu 
Capítulo III, Artigo 5°: Para os fins desta lei com plementar, considera-se: I - função de serviço público: 
conjunto de atribuições cometidas a funcionário público ou servidor; II - cargo público: conjunto de 
atribuições e responsabilidades cometidas a funcionário público: III - função-atividade: conjunto de 
atribuições e responsabilidades cometidas a servidos; V – funcionário público: pessoa legalmente 
investida em cargo público; VI - servidor: pessoa admitida para exercer função-atividade. 
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2.4.1. Material didático e sistema de apoio à apren dizagem 

Para desenvolvimento do programa em São Paulo foram utilizados os 

seguintes materiais didáticos: o Guia Didático, o Guia do Tutor, os Cadernos de 

Estudo e Cadernos de Atividades, um para cada módulo, o Caderno do Módulo 

Introdutório e dez vídeos, um de apresentação do programa e mais um para cada 

módulo, usado no início ou no final das atividades presenciais. 

Esses materiais, segundo a coordenação do programa são auto-instrucionais 

e tratam de questões do cotidiano das escolas como uma forma de desenvolver 

competências específicas nos gestores escolares. 

O Guia Didático traz orientações gerais e orientações específicas sobre a 

utilização dos outros documentos. 

Complementando e adaptando as orientações do Guia Didático às 

especificidades dos estados ou dos municípios, há um guia chamado de Guia de 

Implementação, direcionado à adequação do desenvolvimento do programa em 

diferentes lugares. 

Nos nove Cadernos de Estudo são oferecidos os conteúdos básicos do 

programa, com ênfase na metodologia do aprender fazendo. São divididos em 

unidades e, para cada uma delas, são definidos os seus objetivos. Além dos 

conteúdos básicos, compõem os Cadernos de Estudo: 

a) textos de apoio, que, por sugestão do próprio programa, poderiam ser 

utilizados no HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo); 

b)  atividades com respostas comentadas; 

c)  sugestões de leitura referentes ao tema; 
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d) glossários; 

e) referência bibliográfica.  

Cada Caderno de Estudo é identificado por uma cor de fundo, a saber: cinza, 

vermelho, verde, amarelo, azul, laranja, roxa, verde-claro e vermelho-escuro.  Todos 

os módulos contêm ícones identificadores de sua estruturação.   

Os Cadernos de Atividades propõem tarefas vinculadas ao cotidiano escolar. 

São nove cadernos, um para cada módulo do programa. As atividades são 

individuais, de autocorreção ou coletivas, sempre focadas em situações-problema,  

no aprender fazendo e na resolução de problemas. 

Além dos materiais instrucionais já elencados, todo módulo é acompanhado 

de uma fita de vídeo, que tem por finalidade motivar os cursistas para o tema a ser 

estudado. Essas fitas foram utilizadas nos encontros presenciais, na sua abertura ou 

no seu fechamento. Apresentam experiências bem-sucedidas e depoimentos sobre 

gestão escolar. 

Para o desenvolvimento do curso, os materiais instrucionais Caderno de 

Estudos e Caderno de Atividades são fundamentais, pois auxiliam na metodologia 

da aprendizagem a distância, que no curso representa três quartos da carga horária 

total do Progestão, período destinado a estudos individuais e em equipe. As demais 

horas são destinadas aos encontros presenciais. 

Nos estudos individuais, os cursistas realizam as atividades propostas nos 

dois cadernos instrucionais, organizando e dimensionando o seu tempo livremente, 

como mais lhes pareça favorável. 
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O enfoque metodológico apontado pelo programa na realização das 

atividades pelos cursistas, ou seja, um pensar sobre a realidade que os cerca e 

sobre as possibilidades de mudança dessa realidade, tem como objetivo a melhoria 

na gestão da escola e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade de ensino, um 

dos objetivos do curso.  

As atividades do Caderno de Estudo são intercaladas por textos referentes ao 

tema estudado. Esses textos têm como objetivo o aprofundamento teórico dos 

cursistas. Além disso, são apresentadas atividades de autocorreção referentes ao 

tema e ao texto, permitindo ao cursista a sua auto-avaliação e correções imediatas 

no seu corpo de conhecimentos. 

Os estudos em equipe têm como objetivo desenvolver a capacidade dos 

gestores escolares na construção de relações de confiança e respeito mútuo, 

imprescindíveis à construção de um trabalho coletivo. 

Nos encontros presenciais, que correspondem aproximadamente a um quarto 

da carga horária total do curso, se evidenciam a troca de experiências, o feedback

do processo de aprendizagem dos cursistas e a introdução dos novos módulos. 

Acontecem em dias definidos pelo grupo de tutores, sob a coordenação do 

multiplicador responsável ligado às Diretorias de Ensino e envolvido no Progestão. O 

trabalho nos encontros presenciais tem duração de oito horas. Nesse dia, a equipe 

de gestores conta com o acompanhamento dos supervisores de ensino 

responsáveis pelas escolas ali representadas, dos supervisores-tutores e do 

coordenador local do Progestão, na realização das atividades propostas para o dia. 

As situações e ambientes de aprendizagem por módulo estão sintetizados do 

quadro “Situações/Ambientes de aprendizagem por módulo”. (Guia Didático, p.27 –  

Anexo 2, do presente trabalho). 
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 Segundo informações do Guia Didático, os gestores cursistas contam com 

um corpo de tutores, responsáveis pelo acompanhamento individual, em encontros 

pessoais ou a distância, por telefone, fax, correspondência postal e/ou eletrônica e 

pelo acompanhamento coletivo nos encontros presenciais com os grupos de 

cursistas. Dessa forma, os propositores entendem que os gestores cursistas são  

assistidos sempre que sentirem necessidade de orientações. 

No quadro “Esquematização da Tutoria” (Guia Didático, 32 – Anexo 4 do 

presente trabalho) estão enfatizadas as modalidades de tutoria, natureza e objetivos, 

bem como os meios estruturais dos encontros presenciais. 

        2.4.2.    A avaliação dos cursistas do prog estão

           O conceito de avaliação usado pelo Progestão é o da avaliação do 

filósofo que reflete sobre as questões fundamentais, sobre valores como a liberdade, 

a justiça, a amizade. “Avaliar como filósofo é poder calcular o valor de fato de um 

objetivo e de uma ação”. (HADJI, 1989 – http//cenp.edunet.sp.gov.br). 

Em função de atendimento às especificidades de cada estado ou município, a 

operacionalização descentralizada do programa prevê avaliações contínuas e 

dinâmicas com orientações diferenciadas, mas norteadas pelo atingimento dos 

objetivos específicos estabelecidos nos módulos. São feitas por módulo e ao final do 

curso, individualmente e em equipe. Devem ser avaliados os gestores escolares, os 

supervisores e os tutores. 

A avaliação dos gestores escolares por módulo e individualmente é realizada 

pelo tutor, considerados os seguintes aspectos: a participação, a freqüência, o 

cumprimento das atividades (por meio de relatório do supervisor da escola), a prova 
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e a auto-avaliação. Na avaliação por módulo e em equipe são considerados: a 

participação, a freqüência, o cumprimento das atividades e o produto parcial. Este 

último é avaliado por meio dos relatos de experiências, das ações transformadoras e 

dos registros significativos selecionados nos Cadernos de Atividades e outras formas 

escolhidas pela equipe de tutores.  

Na produção de seus trabalhos, os gestores são incentivados a usar os 

recursos das TIC39, outro programa desenvolvido concomitantemente ao Progestão, 

em São Paulo. 

Ao final do curso, os gestores escolares devem, individualmente, fazer uma 

síntese das avaliações dos módulos e, em equipe, a avaliação institucional da 

escola e um plano para a sua melhoria. 

Os supervisores são avaliados pelos tutores e pelo coordenador local do 

Progestão. Por módulo e individualmente, são considerados para avaliação os 

seguintes aspectos: participação, freqüência, cumprimento das atividades, prova e 

auto-avaliação. 

Na avaliação por módulo e em equipe, são considerados: a participação, a 

freqüência de 80%, no mínimo, em cada módulo, o cumprimento das atividades e o 

produto parcial avaliado por meio dos relatórios de apoio e acompanhamento dos 

                                                
39 Tecnologias de Informação e Comunicação, um curso destinado à formação de gestores escolares 
da rede estadual de São Paulo que se desenvolve na modalidade semipresencial, tendo como 
suporte um ambiente virtual para educação a distância. As ações têm como foco a articulação entre a 
formação e a prática do gestor na realidade da escola, problematizada durante a formação em que se 
analisam as contribuições das tecnologias de informação e comunicação à gestão escolar e as 
potencialidades de incorporá-las ao cotidiano da escola, favorecendo a articulação entre as 
dimensões técnico-administrativa e pedagógica. Para saber mais, consultar: ALMEIDA, Maria 
Elizabeth Bianconcini de e PRADO, Maria Elisabette Brisola Brito. “A formação de gestores para a 
incorporação de tecnologias na escola: uma experiência de EAD com foco na realidade da escola, em 
processos interativos e atendimento em larga escala”. São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. 
Disponível em: http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/131tca5.pdf 
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estudos realizados pelas equipes gestoras e de um plano de ação supervisora de 

intervenção, que os auxiliem no seu trajeto de estudo. 

Os supervisores, ao final do curso, são avaliados individualmente, pela 

síntese das avaliações dos módulos, e em equipe, pelo produto final, ou seja, por 

meio de um diagnóstico da Diretoria de Ensino realizado a partir da análise das 

avaliações institucionais das escolas e de um plano de ação supervisora, diante das 

situações diagnosticadas. 

Os tutores também são avaliados individual e coletivamente pelos 

multiplicadores do programa e pela CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas) – órgão da SEE (Secretaria Estadual de Educação). Na avaliação por 

módulo, individualmente e em equipe, foram considerados os mesmos aspectos 

utilizados na avaliação de supervisores.  

      2.4.3.   Como os cursistas devem estudar 

São definidas, no Guia Didático, algumas formas de como os cursistas devem 

estudar, considerando-se que o Progestão é um programa de estudos a distância. 

Dado que o número de horas de estudo individual suplanta, e em muito, o do 

estudo em equipe, e que acontece sem a presença física dos colegas, dos tutores e 

dos outros grupos de gestores de referência, é importante que cada cursista, além 

das atividades auto-instrucionais previstas nos materiais, organize o seu tempo de 

estudo da melhor forma possível, mas sem se esquecer da disciplina, exigida em 

função do tempo que tem para se dedicar ao estudo. 
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Além da adaptação do horário de estudo às suas tarefas diárias, os cursistas 

devem preocupar-se com o ambiente para o desenvolvimento de seus estudos 

individuais, longe de possíveis formas de interrupções causadoras de 

desconcentração. Além dessa sugestão, outras são elencadas como facilitadoras 

nesse tipo de estudo. São sugestões de como devem ser organizados os espaços 

para um estudo proveitoso, considerando-se que o estudo é um hábito e, como tal, 

deve seguir algumas normas e preceitos. 

Uma etapa de preparação e organização do espaço físico é importante para 

quem deseja estudar e, ao mesmo tempo, ter liberdade de fazê-lo de acordo com o 

seu estilo e ritmo de aprendizagem. 

Importante é encontrar uma forma de estudar. Não há como se formar 

profissional sem dedicação e sabedoria. 

2.5. O PROGESTÃO EM SÃO PAULO 

           O Progestão, em São Paulo, é coordenado pela CENP. Um coordenador 

do programa é responsável pela implementação das ações no Estado. Nas 

Diretorias de Ensino, o gerenciamento é feito por um supervisor de ensino, indicado 

pelo Dirigente Regional de Ensino, como coordenador local do programa.  

O Progestão, em São Paulo, integra o Programa de Formação Continuada 

Teia do Saber40 e foi realizado em três edições, a partir de 2004. Na primeira edição, 

                                                
40 Teia do Saber é um programa concebido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
com a finalidade de: a) aliar o trabalho de fundamentação teórica com as vivências efetivas dos 
educadores que atuam nas escolas públicas estaduais; b) manter os professores atualizados sobre 
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foram capacitadas as equipes gestoras que atuavam no ciclo II do Ensino 

Fundamental, ou seja, que atuavam nas quatro últimas séries desse nível e no 

Ensino Médio das escolas com maiores dificuldades na gestão escolar, bem como 

os supervisores em exercício nas respectivas Diretorias de Ensino. Em 2005 e em 

2006, foram atendidas as demais escolas da capital e do interior. 

O sistema de apoio à aprendizagem foi desenvolvido por equipes de 

multiplicadores, integrados por supervisores de ensino, escolhidos pela CENP. 

Esses supervisores/multiplicadores participaram das etapas de capacitação 

promovidas pelo Consed.  

Após a capacitação, os multiplicadores receberam a incumbência de capacitar 

os tutores, também supervisores de ensino, indicados para atuarem na respectiva 

Diretoria de Ensino como orientadores de aprendizagem dos cursistas. 

Segundo os implementadores do programa em São Paulo, os supervisores de 

ensino foram privilegiados na composição das equipes formadoras por apresentarem 

o perfil e as condições mais adequadas para o desempenho das funções de 

multiplicadores e de tutoria, assegurando o acompanhamento e a avaliação dos 

estudos realizados e dos efeitos produzidos na unidade escolar. 

As atividades do Progestão, como parte do Programa de Formação 

Continuada da SEE – Teia do Saber, integram e fortalecem as ações dos 

supervisores de ensino nas unidades escolares, seja como parceiros de estudos, 

seja como agentes de supervisão que estudam e orientam, acompanham e avaliam 

                                                                                                                                                        
novas metodologias de ensino, voltadas para práticas inovadoras; c) tornar os professores aptos a 
utilizar novas tecnologias a serviço do ensino, a organizar situações de aprendizagem e a enfrentar 
as inúmeras contradições vividas na sala de aula. Para maiores informações, consultar o site 
http://cenp.edunet.sp.gov.br/TRSaber/Teia_Saber/Teia_saber.asp. 
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a formação dos gestores com vistas ao aprimoramento das equipes pedagógicas e 

administrativas das escolas. 

2.6. A CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DOS MATERIAIS INSTRUC IONAIS 

A elaboração de todos os materiais instrucionais foi coordenada por Maria 

Aglaê de Medeiros Machado. 

2.6.1. O Guia Didático   

Autora: Maria Aglaê de Medeiros Machado 

Dentre os materiais instrucionais, o Guia Didático aborda de forma clara e 

objetiva a finalidade, a estrutura, a metodologia, a organização, o currículo, enfim, 

toda a base de sustentação do programa.  

Analisando-o, busquei referenciais que, de uma forma ou de outra, pudessem 

responder à questão inicial desta pesquisa. Assim, dentre os pressupostos básicos 

elencados no referido documento, Guia Didático, optei pelos que, especificamente, 

diziam respeito ao papel do diretor na dimensão pedagógica da gestão escolar, ou 

seja, os relacionados à melhoria da qualidade de ensino, ou, melhor entendendo, à 

melhoria da aprendizagem e o sucesso escolar dos alunos que freqüentam a escola 

de educação básica da rede estadual de ensino. 

Como destacado na Introdução deste trabalho, a delimitação estabelecida 

para o presente estudo se fez necessária em função do vasto campo de estudo 

sobre a gestão escolar, proposto no programa de capacitação à distância e em 
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serviço de gestores escolares. Escolhi a gestão pedagógica dentre as demais 

(gestão financeira, jurídica e administrativa) por entendê-la como a responsável pelo 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, atividade-fim da escola e pela 

construção de um projeto de gestão democrática da escola, focada no aluno. 

2.6.2. O Guia do Tutor 

          Autora: Maria Aglaê de Medeiros Machado e Ceres Maria Pinheiro 

No Guia do Tutor, encontram-se os referenciais básicos do programa, 

fundamentados nas práticas dos gestores, na resolução de problemas, do aprender 

a aprender, do aprender fazendo, da relação prática-teoria-prática para o 

desenvolvimento das competências profissionais dos cursistas. 

2.6.3. Os Módulos 

  

O MÓDULO INTRODUTÓRIO 

           Elaborado pela CENP e incorporado ao Progestão 

  

No Estado de São Paulo, como já foi dito anteriormente neste capítulo, foi 

incorporado aos nove módulos que compõem o material instrucional o Módulo 

Introdutório, “Auto-avaliação da escola – como fazer da auto-avaliação um ponto de 

partida para a construção competente”?
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Esse módulo tem como objetivos o desvelamento e a reflexão da realidade da 

escola para, a partir dela, propor intervenções quando da realização e do estudo dos 

outros módulos, na medida em que surgem propostas de superação das dificuldades 

levantadas. 

Dada a importância da auto-avaliação da escola, como ponto de partida para 

a construção de uma escola que atenda aos interesses e às necessidades 

cognitivas e sociais dos alunos, entendi que o Módulo Introdutório desenvolvido pela 

CENP da SEE de São Paulo deveria fazer parte, obrigatoriamente, do programa do 

Progestão em todos os Estados da Federação e, em função dele, deveriam ser 

definidos os demais módulos, os seus objetivos, as suas atividades e as suas ações, 

todos ajustados ao atendimento das necessidades apontadas pela maioria das 

escolas no referido documento. 

Avalia-se para diagnosticar uma dada realidade, como afirma o próprio 

documento. O diagnóstico deve ser usado para buscar caminhos novos na solução 

dos problemas. A partir deles, deve-se propor esses caminhos, e não o inverso. 

O MÓDULO I 

Como articular a função social da escola com as especificidades e as 

demandas da comunidade? 

Autoras: Sonia Teresinha de Sousa Penin e Sofia Lerche Vieira 

O Módulo I tem por finalidade discutir a função social da escola. É composto 

por cinco unidades de estudo que, segundo as autoras, “se articulam entre si por 

meio de um elemento comum: a reflexão sobre a escola”. (CE. 1, p. 7)
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O MÓDULO II 

Como promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de 

gestão escolar?  

Autores: Luiz Fernandes Dourado e Marisa Ribeiro Teixeira Duarte 

O Módulo II, dividido em quatro unidades, enfoca a participação da 

comunidade na gestão da escola de forma coletiva e democrática, ou seja, a 

implementação de processos de gestão participativa.

        

O MÓDULO III 

Como promover a construção coletiva do projeto pedagógico da escola? 

Autores: Juliane Corrêa Marçal e José Vieira de Sousa. 

O objetivo do Módulo III é a promoção da construção coletiva do projeto 

pedagógico da escola, articulando-o às várias formas de planejamento do trabalho 

da escola. É composto de quatro unidades de estudo.  

O MÓDULO IV 

Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência 

na escola? 

Autoras: Claudia Leme Ferreira Davis e Marta Wolak Grosbaum 

Esse módulo tem como objetivos priorizar na gestão da escola, a dimensão 

pedagógica do trabalho escolar, de modo a promover a função social da instituição e 

identificar os aspectos pedagógicos que possam ajudar nas decisões quando se 

tratar de tornar mais eficientes as situações de ensino-aprendizagem. 
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O MÓDULO V 

Como construir e desenvolver os princípios de convivência democrática na 

escola? 

Autoras: Maria Celeste da Silva Carvalho e Ana Célia Bahia Silva 

 O Módulo V, cujo tema é a construção e o desenvolvimento dos 

princípios de convivência democrática na escola tem como objetivos: desenvolver a 

capacidade de planejar e liderar o processo de gestão da construção coletiva; 

buscar subsídios e linhas de ação importantes relativas à construção e ao 

desenvolvimento do convívio democrático.  

  

O MÓDULO VI 

Como gerenciar os recursos financeiros? 

Autores: Ana Maria de Albuquerque Moreira e José Roberto Rizzotti 

O Módulo VI tem como objetivo de estudo o gerenciamento dos recursos 

financeiros nas suas diversas fases, tais como identificação, planejamento, 

execução, prestação das contas do que foi gasto e criação de estratégias de 

captação de recursos financeiros para a escola. 

O MÓDULO VII 

Como gerenciar o espaço físico e o patrimônio da escola? 

Autores: Ricardo Chaves de Resende Martins e Rui Rodrigues Aguiar. 

Os objetivos do Módulo VII são os referentes ao planejamento e execução da 

gestão de material e patrimônio da escola, integrando-a à gestão pedagógica, e à 

elaboração de propostas para o desenvolvimento da escola como pólo comunitário, 

de acordo com o seu projeto pedagógico.  
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O MÓDULO VIII

Como desenvolver a gestão dos servidores na escola?

Autoras: Mariza Vasques de Abreu e Esmeralda Moura 

Esse módulo tem por objetivo auxiliar os cursistas na implementação da 

gestão de pessoal, atendendo os preceitos legais e pedagógicos, por meio da 

promoção de ações de qualificação do pessoal da escola e do estabelecimento de 

um clima de satisfação, participação e integração de toda a comunidade escolar.  

O MÓDULO IX 

Como desenvolver a avaliação institucional da escola? 

Autores: Maria Estrela Araújo Fernandes e Isaura Belloni 

O último módulo, o Módulo IX, destaca os princípios, as finalidades e os 

objetivos da avaliação institucional, bem como da utilização de seus resultados. 

 A formação continuada de gestores, assumida pela Secretaria de Estado de 

Educação de São Paulo, tem sido orientada para atendimento dos indicadores 

educacionais. O Progestão, organizado e implementado pela CENP em São Paulo, 

em parceira com o CONSED, teve como principal objetivo a construção de 

competências profissionais com vistas ao sucesso do aluno. 

 Nesse contexto, fica clara e nítida a finalidade do Progestão, ou seja, a de 

capacitar os gestores escolares, entre eles, o diretor de tal modo que eles se sintam 

capazes de promover as mudanças necessárias na escola no atendimento dos 

alunos que até o momento não obtiveram sucesso no processo ensino-

aprendizagem. 
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                                            CAPÍTULO 3

A DIMENSÃO PEDAGÓGICA DO PAPEL DO DIRETOR ESCOLAR 

Análise do material coletado 

3.1. O MODELO DE ANÁLISE 

Antes de iniciar a descrição do modelo de análise de conteúdo, utilizado na 

presente pesquisa, é importante trazer, a título de informação inicial ao leitor, que o 

“ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou 

escrita) gestual, silenciosa, documental ou diretamente provocada”. (FRANCO, 

2005, p. 13) 

O modelo adotado baseia-se na concepção teórica de Bardin, para quem a 

análise de dados de entrevistas ou de documentos se insere na análise de 

conteúdo, entendida “como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”. (BARDIN, 2000, p. 38). Embora a descrição por si só não seja 

suficiente para a análise de conteúdo, ela é o início de um processo maior, o da 

classificação e posteriormente o da inferência  como “uma operação lógica pela qual 

se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já 

aceitas como verdadeiras”. (BARDIN, 2000, p. 39)  

A análise da documentação referente ao Progestão foi além da possibilidade 

técnica de descrição de documentos como um conjunto de dados, já que ela seria 

de pouco valor científico. Sobre a descrição das informações contidas nos 

documentos, foram produzidas inferências com a finalidade de, utilizando-se a 
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operação da comparação, associá-las a outras significações fundamentadas 

teoricamente, fechando o círculo da análise de conteúdo com a interpretação das 

mensagens obtidas.    

Nesse estudo as mensagens são os documentos que formaram o conjunto de 

materiais instrucionais e se constituíram como mensagens dos propositores, 

coordenadores e executores do Progestão, relatórios e avaliações dos cursistas   

para descrição, inferência e interpretação de dados que deram sentido ao objetivo 

da pesquisa. 

 Por categorização entende-se o ato de classificar elementos participantes de 

um conjunto por meio do estabelecimento das diferenças e da reunião desses 

elementos em categorias, mediante critérios estabelecidos a priori ou a posteriori.

(...) as categorias e seus respectivos indicadores são 
predeterminados em função da busca a uma resposta específica do 
investigador (...) ou emergem da fala, do discurso, do conteúdo das 
respostas e implicam constante ida e vinda do material de análise à 
teoria. (FRANCO, 2005, pp. 58-59) 

Aqui as categorias são entendidas como unidades de registro. Dentre as  

mais utilizadas, optou-se por uma análise temática, que “ consiste em descobrir os 

‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência ou 

aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido”. 

(BARDIN, 2000, p. 105) 

Segundo Bardin (2000), há duas possibilidades de se proceder à 

categorização de dados, ou seja, dois processos de operacionalização: o primeiro é 

chamado de “procedimento por caixas”, que corresponde à aplicação do material 

analisado aos fundamentos teóricos. Os elementos constitutivos dessas categorias, 

os conteúdos, bem como as próprias categorias, são divididos da maneira mais 

conveniente para a pesquisa, conforme vão sendo descobertos na análise. O 
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segundo processo é o “procedimento por milhas”, em que a definição do título de 

cada categoria é feita somente ao final da investigação. 

Na realização desta pesquisa, optei pelo “procedimento por caixas”, uma vez 

que, na pré-análise, já foram percebidos os elementos iniciais da categorização. 

Na organização da análise de conteúdo, segui as fases definidas por Bardin. 

Na primeira fase, ou seja, na pré-análise, utilizei-me da “leitura flutuante”, a primeira 

atividade na organização da análise de conteúdo, consistindo “em estabelecer 

contacto com os documentos a analisar e em conhecer o texto, deixando-se invadir 

por impressões e orientações”. (BARDIN, 2000, p. 96) 

A escolha dos documentos, segunda parte da pré-análise, foi determinada 

para constituição de um corpo capaz de fornecer informações sobre o problema 

levantado. 

Após a finalização da pré-análise, procedi à exploração do material de 

maneira intensa, segunda fase da organização da análise de conteúdo que, segundo 

Bardin (2000, p. 101), “é a fase mais longa e fastidiosa”. Após essa fase, cheguei à 

terceira, a fase do tratamento dos resultados, da inferência e da interpretação.  

O desenvolvimento da metodologia empregada na presente pesquisa, a 

análise de conteúdo, teve início na coleta de dados referentes ao Progestão. 

Realizei a coleta de dados a partir dos materiais instrucionais do Progestão, 

de textos teóricos dos seus autores, de avaliações de tutores e de avaliações 

parciais e finais de diretores participantes. 
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3.2. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

•  “Leitura flutuante” e posterior descrição do Progestão. Seguindo as 

orientações de Bardin para o início de qualquer trabalho que adota a 

metodologia da análise de conteúdo, procedi à descrição pormenorizada 

do programa criado pelo Consed-Conselho Nacional de Secretários de 

Educação – após entender que 

A leitura flutuante é a primeira atividade na organização da análise 
de conteúdo que consiste em estabelecer contacto com os 
documentos a analisar e em conhecer o texto, deixando-se invadir 
por impressões e orientações. (BARDIN, 2000, p. 96)

  

• Análise dos dados dos documentos – foi realizada a partir da descrição 

dos documentos e, depois, comparada aos fundamentos teóricos de 

sustentação da proposta estabelecida pelo Progestão e aos textos de 

pesquisadores da área de gestão escolar voltados às questões 

pedagógicas. 

• Interpretação dos dados – foi realizada após a coleta das informações, por 

meio da descrição dos dados constantes nos documentos, da inferência, 

ou seja, da interlocução destas com as proposições teóricas dos autores 

dos módulos do Progestão e de outros autores, sobre a função social da 

escola e o papel do diretor, líder de uma equipe na condução do processo 

de ensino-aprendizagem, na realidade atual brasileira.

3.3. DENOMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE 

Para a análise dos documentos que fazem parte do conjunto dos materiais 

instrucionais (conforme descrição apresentada no Capítulo 2), procedi a uma 
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denominação codificada com a finalidade de simplificar o registro e, ao mesmo 

tempo, proporcionar ao leitor uma visão mais proveitosa e menos tediosa. Assim 

tem-se que, na análise documental, o Guia Didático foi referido como Doc.1; o Guia 

do Tutor, Doc.2; o Caderno do Módulo Introdutório, Doc.3. Os Módulos de Estudos, 

compostos pelos Cadernos de Estudos e Cadernos de Atividades, foram 

denominados: CE.1 e CA.1 (Módulo I); CE.2 e CA.2 (Módulo II); CE.3 e CA.3 

(Módulo III); CE.4 e CA.4 (Módulo IV); CE.5 e CA.5 (Módulo V); CE.6 e CA.6 

(Módulo VI); CE.7 e CA.7 (Módulo VII); CE.8 e CA.8 (Módulo VIII); e CE.9 e CA.9 

(Módulo IX). 

A fim de se resguardar a identidade das pessoas que atenderam ao chamado 

da pesquisadora na composição dos colaboradores deste estudo, tomei o cuidado 

de não divulgar os nomes dos emissores das avaliações. Assim sendo, foram 

identificados por meio de códigos, dentro de cada um dos tipos de documentos 

analisados. Para a codificação das avaliações parciais e individuais, foi utilizada a 

sigla A mais a correspondente à avaliação do diretor – AD.1 (Avaliação do Diretor 1). 

Para a codificação das avaliações realizadas pelo diretor em nome da escola, foi 

utilizada a sigla A mais a correspondente à avaliação da escola – AE.1 (Avaliação da 

Escola 1) e, para finalizar, foram utilizadas as siglas PF mais o número  

correspondente ao cursista avaliado – PF.1 (Prova Final do Cursista 1). 

Para identificação das avaliações, dos tutores responsáveis pela condução do 

programa de formação e de orientação aos cursistas, foi utilizada a inicial A mais a 

correspondente ao tutor avaliado. Assim, AT.1 representa a avaliação do Tutor 1, e 

AT.2 representa a avaliação do tutor 2. 
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3.4.  A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

Para efetivar a análise dos documentos, procurei relacionar os objetivos do 

programa com os meios propostos para seu atingimento. Nesse sentido, busquei 

evidenciar o que anunciavam os objetivos, as atividades propostas para atingi-los, os 

recursos indicados e as respostas dos cursistas, dadas às questões das avaliações, 

parciais e finais. 

Diante do número excessivo de informações documentais, entendi como uma 

“missão impossível” proceder à análise de todas elas. Dessa forma, optei pelo 

recorte das informações tomando como base os dados sobre a dimensão 

pedagógica, com foco na construção do conhecimento, possibilitando aos cursistas 

a apreensão da realidade escolar e a reflexão sobre sua intervenção para a melhoria 

da qualidade de ensino, em um processo dialético no qual teoria e prática se 

articulam por meio da ação-reflexão-ação, destacando-se o papel do diretor como o 

principal ator nessa relação. 

Na análise do material coletado, optei por subdividi-lo em blocos, a fim de 

aprofundar as questões subjacentes ao problema que me propus a pesquisar. 

A cada módulo do programa Progestão fiz corresponder um bloco de análise, 

de modo a facilitar a discussão e orientar o trabalho, nesta fase da pesquisa.      

Cada bloco foi desdobrado em categorias que, por sua vez, foram subdividas 

em conteúdos.  

A análise dos pontos configurados como essenciais foi facilitada pela 

delimitação dos temas.  
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Assim, no primeiro bloco foram analisadas as questões relativas à importância 

da função da educação escolar, enquanto condição sine qua non no

desenvolvimento do ser humano e da escola, vista como local privilegiado para 

realização do processo de ensino-aprendizagem. No segundo, foram analisadas as 

questões sobre o envolvimento das pessoas no processo de gestão escolar. No 

terceiro, foram tratadas as questões que se relacionam à construção coletiva do 

projeto pedagógico da escola como elemento central de desenvolvimento do 

trabalho escolar. No quarto foi discutida a essência da escola, ou seja, a promoção 

do sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na escola. Finalmente, 

no quinto bloco, analisei a construção e o desenvolvimento dos princípios de 

convivência democrática na escola. 

Com essa disposição analisei o todo das categorias, que diretamente tratam 

da dimensão pedagógica do trabalho escolar dirigido pelo diretor, garantindo-se as 

especificidades de cada uma delas, bem como dos conteúdos que as constituem. 

         

3.5. CATEGORIAS E CONTEÚDOS DE ANÁLISE 

As categorias e os conteúdos descritos e analisados neste capítulo, 

detalhados no Quadro 2, correspondem aos temas e conteúdos apresentados nos 

módulos I, II, III, IV e V do Progestão.  
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Quadro 2 - Blocos, categorias e conteúdos de análise 

  Blocos                                                    Categorias    Conteúdos 

A. Função social da escola. A.1. A educação no mundo atual 

A.2. A escola e a sociedade do conhecimento 

A.3. A escola e a democracia 

A.4. A escola e a comunidade 

A.5. A escola e a cultura escolar 

B Envolvimento das pessoas. B.1. A gestão democrática 

B.2. Espaços de participação 

B.3. Autonomia da escola 

B.4. O papel do diretor 

C  Projeto Pedagógico (PP). C.1. Quem o constrói / deve construí-lo 

C.2. Quais princípios o regem / devem regê-lo 

C.3. Sua viabilização na prática pedagógica 

D O processo de ensino-

aprendizagem.                                      

D.1. Ensinar / aprender e o sucesso do aluno 

D.2.Trabalho pedagógico 

D.3. Prática pedagógica 

D.4. Avaliação do aluno 

E Convivência democrática.                    E.1. Construção 

E.2. Barreiras 

A) FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A função social da escola é um dos temas que tem atualmente permeado com 

muita freqüência as discussões sobre a educação. No Módulo I, esse tema é tratado 

nos seguintes termos :   

Independentemente de suas modificações no decorrer da história, a 
escola foi a instituição que a humanidade criou para socializar o 
saber sistematizado.  Isto significa dizer que é o lugar onde, por 
princípio, é veiculado o conhecimento que a sociedade julga 
necessário transmitir às novas gerações. (Nenhuma outra forma de 
organização até hoje foi capaz de substituí-la). (PENIN & VIEIRA, 
2001, p.17).41  

                                                
41 Sonia Teresinha de Sousa PENIN e Sofia Lerche VIEIRA são autoras do Módulo I, como informado 
no Cap. 2. 
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Segundo as autoras, em outro texto42, a função social da escola tem se 

modificado no decorrer dos diversos momentos históricos adequando-se às 

diferentes culturas, às diferentes regiões e aos diferentes povos:   

(...) cada sociedade e cultura cria [sic] suas próprias formas de 
educação e de escolarização. Guardando uma especificidade com 
os diferentes contextos de origem, ao mesmo tempo, mantêm-se 
elementos comuns ao processo de transmissão de conhecimentos, 
valores e formas de convivência social que constituem a essência 
da tarefa escolar. (PENIN & VIEIRA, 2002, p.14)

           Elas destacam que, ao se fazer reflexões sobre a função social da escola, não 

se pode deixar de incluir um olhar sobre a legislação, pois, principalmente a 

Constituição Federal de 1988 e a LDB têm definido os fins e objetivos da educação 

brasileira. Para elas, é preciso reconhecer que as leis educacionais exercem papel 

fundamental no sentido da promoção de reformas.  

Para cumprir seu papel, de contribuir para o pleno desenvolvimento 
da pessoa, prepará-la para a cidadania e qualificá-la para o trabalho, 
como definem a Constituição e a LDB, é necessário que suas 
incumbências sejam exercidas plenamente. Assim, é preciso ousar 
construir uma escola onde todos sejam acolhidos e tenham sucesso 
(idem, 2001, p.17). 

           As educadoras Penin & Vieira (2001) afirmam que hoje, em função dos 
movimentos sociais que vêm ocorrendo ao longo da história da sociedade brasileira 
e em função dos dispositivos legais, o conhecimento vem ocupando papel central na 
organização social e econômica atual, o que “tende redefinir o papel central da 
instituição escolar” (PENIN & VIEIRA, 2002, p.13). E na redefinição de seu papel, a 
escola deve ser entendida como um espaço construtor de relações que: 

Permeadas por princípios democráticos – respeito ao outro, 
solidariedade, liberdade – as pessoas cresçam no aprendizado e no 
exercício da democracia, caso isto não ocorra, a escola terá falhado 
em parte de sua missão. Porque para além da função de socializar o 
saber sistematizado, a ela cabe ensinar a convivência democrática, o 
respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos. Esta é uma 
aprendizagem que começa na escola e processa ao longo da vida 
(PENIN & VIEIRA, 2002, p.33). 

                                                
42 “Refletindo sobre a função social da escola”, In: Gestão da Escola – Desafios a Enfrentar. VIEIRA, 
(org.). Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2002. 
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Ao mesmo tempo em que afirmam a importância da escola como a 

organização responsável pelo desenvolvimento pleno do aluno, afirmam também 

que: 

Devido aos avanços tecnológicos e informacionais do mundo 
contemporâneo, o conhecimento circula em complexas redes de 
informação, sendo veiculado não apenas pelos meios tradicionais de 
comunicação, mas também, pelo computador (...), ou seja, a relação 
das pessoas com o saber sistematizado passa por muitas 
alternativas e fontes de conhecimento além da escola. (ibidem, pp. 
23- 24) 

Com relação aos novos meios de comunicação e de obtenção de 

informações, uma diretora cursista, em sua avaliação sobre o Módulo I, estudado, 

diz que:

As mudanças na educação escolar ocorrem em diversas áreas, não 
só no âmbito das tecnologias da comunicação, como também estão 
na área da legislação e das normas administrativas, mas sem dúvida 
as mudanças mais visíveis se dão no campo das tecnologias da 
informatização e da comunicação, que interferem em todas as áreas 
de conhecimento, tanto na velocidade de sua produção/criação 
quanto nas suas conseqüências para população. (AD.9)

A discussão feita pela diretora a respeito da função da escola pública é a 

mesma discutida por muitos educadores e pesquisadores da área da educação na 

atualidade.   

Parece que existe consenso quanto à influência dos avanços tecnológicos e 

científicos na vida da sociedade brasileira, provocando mudanças nas suas formas 

de aprender e viver e da necessidade de uma concepção de educação e de escola 

que atenda às mudanças. 

A.1.     A educação no mundo atual  
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A grande questão discutida pela sociedade brasileira é sobre qual escola dará 

conta de preparar o jovem para a sua inserção no mundo globalizado.    

Tanto a Constituição Federal de 1988, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9394/96, prescrevem à escola a promoção plena do 

desenvolvimento do educando, exigindo que a instituição escola vá além da 

transmissão dos conhecimentos/saberes sistematizados, ou seja, que ela os utilize 

como meios para preparar os educandos para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho.  

Uma escola voltada para o desenvolvimento do educando valoriza a 
transmissão do conhecimento, mas também enfatiza outros 
aspectos: as formas de convivência entre as pessoas, o respeito às 
diferenças, à cultura escolar, entrando em questão as diferentes 
aprendizagens requeridas. (PENIN & VIEIRA, 2001, p.37)  

Segundo Penin & Vieira (2002), a sociedade pede uma nova escola. Uma 

escola voltada à utilização dos modernos meios de comunicação e de informação na 

construção e reconstrução do conhecimento.  

Refletindo sobre a escola necessária, indagam as autoras:  

Mas, como repensar sem preconceitos e saudosismos a escola para 
essa nova civilização que desponta nesse início de milênio? Como 
preparar os jovens para um mundo no qual a formação inicial em 
qualquer profissão é apenas o começo de uma longa e permanente 
aprendizagem de novos conhecimentos, que poderão ocorrer de 
muitas e diferentes formas e não só por meio da escola, dado que é 
facilitada e mesmo democratizada pela tecnologia da comunicação. 
(PENIN & VIEIRA, 2002, p.25) 

Garantir atendimento às diferenças demanda olhar para os educandos como 

seres humanos únicos, com o direito constitucional de acesso à escola. 

Na página 29 do Caderno de Estudo do Módulo I, há a afirmação de que 
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O país está longe de poder afirmar que nós atingimos a igualdade de 
oportunidade de educação para todos e de que ao lado dos 
problemas de acesso é preciso considerar o baixo rendimento de 
nossa escola.  

  

Neste sentido, é necessário enfrentar os problemas educacionais que vêm do 

passado e se aprofundam no presente, superando-os. “Superá-los significa saldar 

uma dívida histórica para com a nação”. (ibidem, p.25) 

Para tanto, segundo as autoras é necessário que no âmbito de cada escola 

se tomem medidas simples e úteis que contribuam de forma decisiva para a 

superação desses problemas, principalmente dos que se referem à repetência e à 

evasão escolar, tais como:  

a) Manter contato com a família sobre a freqüência dos alunos. 

b) Refletir com a equipe sobre os problemas de repetência existentes na 

escola. 

c) Identificar os alunos com dificuldades de aprendizagem, procurando criar 

mecanismos internos de acompanhamento.

d) Desenvolver atividades para favorecer uma boa convivência entre os 

alunos. 

Afirmam que se a escola já segue algumas das alternativas propostas acima, 

“estará dando um passo importante para saldar a dív ida histórica”. (negrito das

autoras) (PENIN & VIEIRA, 2001, p.33)  

Corrobora esse pensamento o enunciado da questão número um da 

avaliação sobre o Módulo I - Anexo 7, que diz:  



96

Uma indicação de que mudanças estão ocorrendo na educação 
brasileira é o fato da Lei n° 9394/96, de Diretrize s e Bases da 
Educação Nacional, definir incumbências não só para a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também para escolas, 
para que realizem sua função social. 

             

Partindo-se do disposto na afirmação da questão um da referida avaliação, foi 

solicitado aos cursistas que relacionassem, no mínimo, quatro incumbências das 

escolas, segundo a LDB. 

             Analisando as respostas dadas pelos diretores cursistas, pude constatar que 

apenas um cursista, o AD.2, destaca como incumbência da escola, entre as quatro 

enumeradas, a importância de assegurar a todos igualdade de acesso e 

permanência na educação básica. Por outro lado os demais foram unânimes em 

afirmar que a escola deve prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento, demonstrando preocupação com a aprendizagem de todas as crianças 

e jovens que freqüentam a escola pública. 

Se à escola cabe socializar os conhecimentos, não se pode fechar a sua 

porta a quem a procura. Por outro lado, sabe-se que “a igualdade de condições para 

o acesso e permanência nem sempre é algo que esteja na esfera de abrangência da 

escola, dependendo também de condições econômicas e sociais externas a elas”. 

(PENIN & VIEIRA, 2001, p.37) 

   

A.2. A escola e a  sociedade do conhecimento

As autoras do Módulo I afirmam na página 48 do Caderno de Estudo que 

“atualmente assistimos a mudanças profundas ocorrendo na sociedade e mesmo na 

vida privada das pessoas a partir dos avanços da nova tecnologia e dos novos 

meios de comunicação”. (PENIN & VIEIRA, 2001, p. 48) 
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Nesse cenário, ainda segundo as mesmas autoras, as novas relações que 

são estabelecidas entre as pessoas e o conhecimento, este considerado de suma 

importância “para todos os indivíduos, sobretudo o jovem, para enfrentar o presente 

e o futuro”, exigem uma escola que se preocupe com a formação integral do aluno. 

(ibidem) 

Sabe-se que os problemas oriundos de sociedades complexas, como as que 

predominam atualmente, invadem o interior das escolas. Essa questão não pode ser 

ignorada. A escola sozinha é incapaz de enfrentar e solucionar tantos desafios. 

Um dos elementos para compreender o processo de mudança em 
que vivemos é o aumento progressivo da dependência dos países, 
dos governos, das empresas e dos indivíduos em relação ao 
conhecimento. (PENIN & VIEIRA, 2002, p.25) 

É necessária uma escola que atenda às suas demandas na preparação do 

jovem, “a partir da sua essência – sua função social – que permanece: ensinar bem 

e preparar os indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no contexto de uma 

sociedade complexa, enquanto se realizam como pessoas”. (PENIN & VIEIRA, 2002, 

p.27) 

Para atender à função social da escola explicitada acima, entendo que o 

trabalho educativo, conforme define SAVIANI, D. (2005a) é responsável pela 

transmissão dos elementos culturais e pelos meios para desenvolvê-la de modo que, 

ao assimilá-los, os indivíduos da espécie humana se tornem humanos.   

Assim, parece que a melhor maneira de preparar um jovem para o devir é 

propiciar-lhe uma formação geral consistente. Isto significa provê-lo de 

conhecimentos que, para além do imediatismo, possam contribuir para a sua 
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realização enquanto ser humano, inserido numa sociedade que espera de cada um, 

atuação crítica e criativa para transformá-la com vistas ao bem comum.  

A concepção de educação, para atendimento às novas atribuições da escola, 

define-se a partir de princípios que constituem os quatro pilares da educação, 

definidos pela Comissão Internacional sobre a Educação, quais sejam: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Alinhando-se a 

ela, o Progestão defende que a educação “indica uma função da escola voltada para 

a realização plena do ser humano, importante que se diga, de todos os seres 

humanos do país, num momento de escolarização de massa que finalmente, o país 

atinge” (PENIN & VIEIRA 2002, p.28) 

Em uma sociedade na qual o conhecimento muda as relações econômicas e 

sociais, não basta ao jovem somente um diploma ou o domínio de equipamentos e 

tecnologias cada dia mais avançados. A ciência gera novos conhecimentos, a 

tecnologia multiplica as suas aplicações e a informática os divulga, ultrapassando 

fronteiras geográficas em poucos instantes. “Se antes a terra e depois o capital eram 

os fatores decisivos da produção, (...) hoje o fator decisivo é, cada vez mais, o 

homem em si, ou seja, seu conhecimento”. (Papa João Paulo II, apud PENIN & 

VIEIRA, 2001, p.53) 

Para as autoras do Módulo I do Progestão, pleno desenvolvimento “significa 

cuidar não apenas da tarefa de ensinar, mas de dar conta de muitas outras 

dimensões que fazem de cada ser humano um ser perfeito, completo e feliz”. 

(PENIN & VIEIRA, 2001, p.35) 

A ênfase dada pelas autoras à finalidade fundamental da escola, o pleno 

desenvolvimento do educando, tornou-se mais evidente pela solicitação feita a cada 
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cursista do Progestão. “Guarde essa idéia com você, mantendo-a em seu 

pensamento e em seu coração a finalidade fundamental da escola, o pleno 

desenvolvimento do educando” (Ibidem) 

Na página 49 do C.E.1, as autoras dirigem-se aos cursistas falando sobre as 

transformações na sociedade moderna, da seguinte forma:

Caro gestor é possível que todas essas questões postas no cenário 
da civilização moderna estejam deixando você, como nós, como 
muitos, atônitos (...).Que papel cabe à escola num contexto como 
esse? Aqui é interessante lembrar o que diz Emília Ferreiro, ao 
discutir ‘A revolução da informática e os processos de leitura/escrita’: 

Trazem para a discussão uma fala de Emília Ferreiro, sobre a mudança que 

entendem ser necessária. 

  

A escola, sempre depositária de mudanças que ocorrem fora de 
suas fronteiras, deve pelo menos tomar consciência da defasagem 
entre o que ensina e o que precisa fora de suas fronteiras. Não é 
possível que continue privilegiando a cópia – ofício de monges 
medievais como protótipo da escrita, na época da xerox e cia 
(Revista Pátio apud CE.1, p.49) 

A afirmação de Emília Ferreiro constou da avaliação do Módulo I, realizada 

pelos cursistas e a partir dela lhes foi solicitado que escrevessem um pequeno texto, 

explicando o seu entendimento.   

Destaquei ,como exemplo, a resposta de uma diretora por dizer que,  

Segundo Emília Ferreiro a escola não pode produzir apenas 
copistas. Considerando as constantes mudanças produzidas pela 
evolução do conhecimento, é necessário prepará-lo para viver num 
mundo de incertezas e verdades relativas. (AD1) 

Tais observações sugerem que fazer cópias, repetir para aprender, não 

prepara o aluno para responder às demandas da sociedade atual frente aos desafios 

que ela lhes determina, uma vez que cópias e repetições não são boas estratégias 

de aprendizagem, impedindo que o aluno aprenda  a pensar livremente sobre o que 
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fazer, quando tem que resolver diferentes problemas. Contra a tendência a se 

descartar acriticamente todo tipo de automatismo, Saviani, (2005a) lembra que a 

cópia e a repetição não são necessariamente mecanismos anticriativos, pois o 

automatismo não é negação de liberdade, mas a sua condição: 

 O automatismo é condição da liberdade (...) não é possível ser 
criativo sem dominar determinados mecanismos (...). Portanto, por 
paradoxal que pareça, é exatamente quando se atinge o nível em 
que os atos são praticados automaticamente que se ganha 
condições de se exercer, com liberdade, a atividade que compreende 
os referidos atos. Então, a atenção liberta-se, não sendo mais 
necessário tematizar cada ato. (SAVIANI, 2005a, p.19)

Certamente, o autor não estaria defendendo a cópia pela cópia, ou a 

repetição desprovida da finalidade de fixação, treino de destrezas e habilidades. 

Segundo ele, só se aprende quando se adquire um habitus, ou seja, quando o objeto 

de aprendizagem se converte numa espécie de segunda natureza.  Diz que: 

Esse fenômeno está presente na alfabetização, pois é necessário 
dominar os mecanismos próprios da linguagem escrita. É necessário 
fixar certos automatismos, incorporá-los, isto é, torná-los parte de 
nosso corpo, de nosso organismo, integrá-los em nosso próprio ser. 
(SAVIANI, D. 2005a, p.20) 

Entendo que a memorização e a repetição, por meio de cópias, podem tornar-

se meios de libertação do aprender, desde que aliadas à compreensão do conteúdo 

que se está estudando. Compreende-se para se automatizar e não o inverso.   

Explicitando o seu entendimento sobre o pensamento de Emília Ferreiro, 

outra diretora avalia: 

O que esperar da Educação no Brasil enquanto não houver sintonia 
entre o jovem repleto de indagações sobre as informações que lhe 
chegam com rapidez meteórica e a Escola brasileira que anda a 
passos de tartaruga? (AD.2) 

Respondendo ao seu próprio questionamento a cursista completa: 



101

Aluno e Escola viajam por caminhos paralelos e em ritmos diferentes, 
quando deveriam “vibrar” em uma mesma sintonia. O descaso das 
autoridades competentes e por que não dizer da sociedade como um 
todo com a Educação no Brasil são os verdadeiros responsáveis por 
tamanha discrepância entre o aluno do século XXI e a Escola que lhe 
é oferecida. Somente caminhando a passos largos, a comunidade 
escolar conseguirá apoiando-se nos quatro pilares da educação – 
(conhecer, fazer, conviver e ser) – conseguirá êxito em seus 
objetivos educacionais. (AD.2) 

Segundo a concepção pedagógica expressa pela AD.2, a escola ajustará o 

seu passo à rapidez meteórica da veiculação de informações, se trabalhar com base 

nos quatro pilares da educação.  

Em outra avaliação, a diretora diz que “a educação escolar deveria priorizar 

as habilidades dos alunos que estão em nossos bancos escolares e não ficar 

insistindo em fórmulas ultrapassadas” (AD.5). Afirma também que as crianças e 

jovens dos dias atuais são muito bem informados sobre vários assuntos e a “escola 

deveria criar oportunidades para eles irem muito mais além e que deveriam ser 

utilizadas as diversas tecnologias no desenvolvimento de nossos alunos na leitura e 

na escrita, bem como em outras áreas”.  

A avaliação descrita pela AD.5 deixa claro que quando se pensa na didática 

de ensino algumas formas de ensinar são ultrapassadas e que portanto devem ser 

descartadas. Ao mesmo tempo indica que novas formas deveriam ser incorporadas, 

com a utilização das tecnologias de informação e de comunicação, no 

desenvolvimento cognitivo do aluno, nas diversas áreas do conhecimento.  

Reconhece que o uso desses novos recursos didáticos é um meio para se conseguir 

uma aprendizagem que “vá além do que o aluno já traz de informação”.  

Uma diretora, ao manifestar seu entendimento sobre o tema, diz que “a 

escola deve acompanhar as mudanças tecnológicas, mudanças históricas sociais, 
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romper as fronteiras do ensino ultrapassando as fases conteudistas, privilegiando as 

vivências dos alunos”. (AD.10) 

Nesse sentido, para essa diretora, os professores das escolas públicas 

devem partir da vivência de cada aluno na elaboração de seus planos de trabalho 

pedagógico. 

Pela resposta dada, pude entender que a realidade presente pensada pelo 

diretor é muito diferente da realidade de um tempo passado e que por ser diferente 

não atende às necessidades dos alunos. 

Para outra diretora, “a escola necessita rever seus métodos, e atualizar-se 

para que os alunos encontrem uma realidade e não uma volta ao passado”. (AD.3). 

Diante das profundas e rápidas mudanças, muitos diretores têm 

freqüentemente experimentado insegurança e mal-estar. Para enfrentar esse 

momento com menos sofrimento e desgaste, as autoras do Módulo I sugerem 

melhor compreensão das mudanças e maior clareza a respeito das atitudes mais 

adequadas para enfrentá-las, dizendo que os diretores deverão: 

Buscar parceiros para a caminhada projetada ou a ser projetada e 
discutir com os colegas a respeito dos sentimentos de ansiedade, 
medo, descrença etc. que acompanham um processo novo de 
aprendizagem. (PENIN & VIEIRA, 2001, p.52) 

Diante dos conflitos, medos e inseguranças entendo que compartilhá-los com 

os outros profissionais da escola seja o melhor caminho. Os antídotos para vencer 

os medos, e os receios são: “a confiança recíproca, a transparência, a ética, a 

transcendência de vontades e interesses setorizados, em nome de um valor maior, 

que é a educação de qualidade para todos”. (LÜCK, 2000, p.14) 
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A.3. A escola e a democracia  

            

Penin & Vieira, ao tratar do tema escola, democracia e cidadania, utilizaram-

se da definição de democracia tal como entendida por Sacristán: 

Um conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, 
dotando de sentido uma sociedade cujo destino é aberto, porque 
acima do poder soberano do povo já não há nenhum poder. São os 
cidadãos livres que determinam a si mesmos como indivíduos e 
coletivamente. (SACRISTÁN apud PENIN & VIEIRA, 2001, p.71)

Segundo as educadoras, há uma estreita relação entre os temas educação e 

democracia, daí a importância de discuti-la enquanto valor e enquanto processo. 

Enquanto valor, porque representa algo que é importante e em que se acredita. 

Enquanto processo, porque é algo que se vive e é produto daquilo que fazemos. 

A democracia pressupõe a possibilidade de uma vida melhor para 
todos. Na educação também está presente a suposição de que todos 
merecem viver melhor, por meio da convivência com seus 
semelhantes (socialização) e do acesso aos bens culturais. (PENIN 
& VIEIRA, 2001, p.71) 

A escola, no entendimento das referidas autoras e propositoras do Módulo I, é 

um lugar privilegiado para o exercício da democracia pois nela os alunos têm a 

oportunidade de aprender que “entre o eu e o outros,  existe um nós,  princípio da 

convivência democrática”. (Negritos das autoras) (idem, p.73).           

Ao considerar o “nós” acima do “eu” e do “outro”, o aluno se constitui 

enquanto um ser individual e único e ao mesmo tempo um ser coletivo. 

Afirmam que mais importante do que falar sobre a democracia é vivê-la.  

Destacam como um princípio democrático a gestão democrática da educação 

escolar, prevista na LDB, art 3°, VIII, como princí pio básico de organização do 

ensino público. 
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Não se pode pensar numa instituição escolar que se diz democrática e 

cidadã, se as relações que acontecem no seu interior não são permeadas pelos  

princípios democráticos quais sejam: respeito ao outro, solidariedade e liberdade.  

A.4.    A escola e a comunidade  

Para Penin & Vieira (2001), a escola é discutida como uma instituição que 

representa importante centro de convivência coletiva – espaço de troca de 

conhecimentos e de socialização. 

Abrir a escola à comunidade demanda, segundo elas, saber falar e saber 

ouvir, ou seja, habilidade de comunicação. 

De uma instituição que se mantinha em relativo isolamento face às 
influência de seu entorno, hoje, a escola abre-se a influências 
diversas, incorporando a idéia de que a educação é um 
empreendimento social coletivo. (PENIN & VIEIRA, 2002, p.34) 

A comunidade escolar43, tal como entendida pelas propositoras do Módulo I, 

compõe-se pelos gestores, professores e outros especialistas da educação, 

funcionários, alunos e famílias. Todos, ainda que de forma diferenciada, participam 

dela, pois têm o mesmo interesse: que os alunos atinjam o conhecimento. 

Falando a respeito da interação entre escola e família, algumas diretoras, por 

meio da avaliação sobre a escola, afirmaram a importância de aproximação das 

duas instituições com a finalidade de se complementarem enquanto responsáveis 

pela formação de crianças e jovens.  

                                                
43 Há autores que distinguem comunidade escolar de comunidade local: a comunidade escolar 
compõe-se de alunos, professores, funcionários e pais. Já a comunidade local engloba o entorno 
social de uma escola, seus vizinhos em sentido amplo (DOURADO & DUARTE, 2001, p. 35).  
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Dentre as avaliações observei que duas delas pensam na aproximação das 

duas instituições. Uma afirma que “a interação da escola e família deve traçar ações 

que envolvam gestores com o objetivo de aprofundar o relacionamento entre esses 

segmentos”. (AE.2)

Uma outra diretora  fala sobre a importância dessa interação destacada pelo 

Progestão, dizendo que deverá haver “maior interação entre os gestores, 

professores, comunidade escolar e local”. (AE.5) 

Nas avaliações nomeadas por AE.2, e AE.5 fica explícita a idéia de que, para 

as diretoras, a escola pertence à comunidade, que ela é parte da comunidade local e 

como tal está presente no dia-a-dia escolar, mesmo que implicitamente. 

Em contrapartida às preocupações dessas duas diretoras, os demais 

diretores, não estabeleceram como meta à realização de ações permanentes de 

envolvimento entre a escola e a comunidade de seu entorno44.      

Para Penin & Vieira (2001), a escola precisa ter ligação constante com o seu 

entorno, pois é uma instituição que tem uma história, e que, em muitos casos, 

nasceu da luta dos moradores.  

Ainda segundo elas, a escola é uma caixa preta para muitos pais, que se 

expressam dizendo que esta parece não estar interessada na convivência com eles. 

Por outro lado, a equipe escolar defende-se reclamando do desinteresse dos pais e  

                                                
44 Como entorno as autoras consideram a escola em sua área de abrangência social e geográfica. 
(CE.1,  2001, p. 86) 
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das famílias. E nesse jogo de “empurra” fica claro que: “A falta de comunicação 

afasta a escola do cumprimento de sua função social. Com isso, todos perdem” 

(Penin & Vieira, 2001, p. 87 

Com respeito a esse assunto, os resultados do Saeb – Sistema de Avaliação 

da Educação Básica45, segundo as autoras, indicam que nas escolas onde existe 

conselho escolar atuante, o desempenho das crianças tende a ser melhor. A 

participação dos pais na vida escolar estabelece vínculos entre estes e a prática 

educativa que se realiza na escola. 

Além disso, torna-se evidente a grande diminuição da depredação do prédio 

escolar, ”quando se consegue trazer ‘os manos’ para a escola” (AE.3)

A.5.  A escola e a cultura escolar 

Penin e Vieira (2001) definem como cultura todo o modo de vida de uma 

sociedade, que se refere à forma como as pessoas e os grupos sociais produzem 

sua própria existência a partir das influências que recebem. 

Nas relações que as pessoas estabelecem na vida diária, em instituições 

como a escola, cidades, vilas ou bairros são produzidos os modos de vida humana 

recriando a cultura geral.  E a cultura escolar? 

Segundo as autoras, a escola é identificada por uma cultura específica que 

pode influir na cultura da comunidade. 

Nesse sentido, os gestores e professores ao se relacionarem com os alunos e 

pais e com a comunidade local, constroem saberes e valores que, se coerentes e 

                                                
45 “O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 
21 de março de 2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica 
(Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc)”. [www.inep.gov.br/basica/saeb].  
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constantes, determinam muitas vezes uma forte cultura escolar (CE.1, p.107).  Sobre 

esse assunto, eis como se expressa a AD.11: “Repensar a escola de uma forma 

mais dinâmica e as decisões mais partilhadas, com o diálogo estimulado, contribui 

para o crescimento coletivo”. 

Constata-se, pela afirmação acima, que a diretora citada acredita na 

construção da identidade da escola e estabelecimento da cultura por meio de 

espaços de participação coletiva.  

B) O ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS  

Segundo, Dourado & Duarte (2001), autores do Módulo II do Progestão, os 

desafios enfrentados pela sociedade são os mesmos enfrentados pela escola, 

quando se trata de envolver as pessoas em processos democráticos de participação. 

Trata-se de uma questão crucial a ser enfrentada pela gestão escolar46, quando da 

implementação de processos de gestão escolar participativa. 

B.1. Gestão democrática 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20647, estabelece os princípios 

que regem o ensino público. O sexto princípio determina que ele seja ministrado, na 

                                                                                                                                                        

46 Gestão escolar, para os referidos autores, é o “modo de articular pessoas e experiências educativas, atingir 
objetivos da instituição escolar, administrar recursos materiais e humanos, planejar atividades, distribuir funções 
e atribuições.” (Dourado & Duarte, 2001, p.32)
47  O texto original, de 1988, dispunha sete princípios, aos quais foi acrescentado um oitavo, por 
Emenda Constitucional: 
“Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
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forma da lei, com base na gestão democrática. Este princípio constitucional é uma 

das garantias do direito à participação na gestão escolar. 

A LDB prevê que os sistemas de ensino devem definir as normas da gestão 

democrática de modo a atender às peculiaridades do ensino público na educação 

básica. 

A gestão democrática da educação básica, apesar de aparecer como um 

dispositivo legal na CF/88, há dezenove anos e na LDB/96, há dez anos, ainda não 

aconteceu de fato. Dourado & Duarte (2001) dizem que a gestão democrática da 

escola pressupõe: participação de alunos, funcionários, professores, pais e 

comunidade; desconstrução das relações hierarquizadas de poder e dominação. O 

que significa dizer que as decisões, a execução do que foi decidido e a avaliação de 

todo o processo devem ser realizadas pelo colegiado que, necessariamente, deve 

incluir a comunidade escolar e local. “Trata-se, portanto, de fortalecer procedimentos 

de participação das comunidades escolar e local no governo da escola, 

descentralizando os processos de decisão dividindo responsabilidades”. (DOURADO 

& DUARTE, 2001, p.15) 

A gestão democrática nas escolas e nos sistemas de ensino, segundo os 

autores, tem por objetivo envolver todos os segmentos interessados na construção 

de propostas coletivas de educação, procurando assegurar igualdade de condições 

                                                                                                                                                        
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 
com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma  da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos 
de lei federal. (Acrescentado pela EC-000.053-2006).” 
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de acesso e permanência, o pluralismo de idéias e um alto padrão de qualidade do 

ensino público. 

A implementação de novos formatos de organização e de 
partilhamento de poder na escola implica no redimensionamento da 
cultura escolar autoritária que temos. A busca de ações que 
fortaleçam uma cultura de participação envolvendo a comunidade 
local e escolar constitui meta comum de pais, alunos, professores, 
funcionários e gestores. (DOURADO & DUARTE, 2001, p.17)

Na gestão democrática é imprescindível saber administrar conflitos e 

relacionar-se com respeito às diferenças e à pluralidade de idéias.  

Colocar em prática a gestão democrática, tendo em vista o grande número de 

obstáculos para a sua concretização, demanda certeza de sua importância na 

transformação da escola, historicamente autoritária, em escola democrática.  

A desconstrução de uma prática educativa autoritária, recorrente nas escolas 

públicas e construção de uma outra, democrática, só será possível, se existir 

participação efetiva, ou seja, a participação de todos os segmentos da escola e da 

comunidade local no planejamento, na execução e na avaliação das ações, 

estabelecidas com base em interesses comuns à realidade de cada escola.  Não se 

pode falar em gestão democrática sem a participação efetiva e a prática vivenciada 

no cotidiano das escolas. 

A mobilização de pessoas, segundo Dourado & Duarte (2001) pode ser 

fortalecida criando-se ambientes favoráveis à participação, de modo que todos os 

participantes se sintam integrados, sejam ouvidos, valorizados e respeitados. 

Se de um lado a democratização da escola supõe participação, esta demanda 

reuniões para a sua concretização: “Reunião é um instrumento fundamental à 

gestão democrática, pois ela possibilita articular, socializar informações, discutir e 

tomar decisões” – como bem lembram Dourado & Duarte (2001, p.78). No entanto, 
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para que as reuniões aconteçam com freqüência, é fundamental que todos os 

segmentos da escola e da comunidade se disponham a dedicar um tempo à sua 

realização. E é necessário que o calendário escolar as contemple, assim como é 

imprescindível repensar-se a organização do tempo escolar, o que passa pelo 

estabelecimento de uma adequada jornada de trabalho dos professores. 

Dentre vinte avaliações parciais,( Anexo 7), realizadas por diretores cursistas, 

do Módulo I, consideradas para análise deste estudo, em  seis delas (AD.1, AD.3. 

AD.4, AD.5, AD.6 e AD.9) aparece como uma das incumbências da escola a 

articulação com as famílias e a comunidade. Isso significa que trinta e três por cento 

(33%) entenderam a importância dessa articulação para que a escola realize sua 

função social.  

Tecendo algumas considerações a respeito do Progestão, uma diretora 

aponta em sua avaliação alguns pontos negativos, ao declarar que não há tempo 

para reunir a equipe gestora da escola para um estudo e que há falta de estrutura 

online para a troca de informações entre os cursistas. 

A falta de tempo para o estudo dos temas, individualmente ou em grupo, foi 

apontada como uma das causas de insatisfação dos cursistas em relação ao 

desenvolvimento do programa. 

Quando perguntados sobre o fator que desde o início vinha dificultando, os 

estudos de equipe, os participantes foram unânimes em afirmar que as 

intercorrências do cotidiano escolar prejudicaram o estudo e as discussões em 

grupo. 

Como estratégia para reunião do grupo, os gestores tentaram conciliar o 

tempo às atividades diárias de modo que pudessem reunir-se. 
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Sanamos as dificuldades com o envolvimento de toda a equipe, 
conciliando o fator ‘tempo’ para criar mecanismos e desenvolver 
melhor o trabalho. Cada um dos gestores cedeu um espaço de 
seu tempo para a eficácia do trabalho. (AE.2)  

Em outras avaliações apareceram manifestações sobre o como a equipe 

gestora estava resolvendo os problemas de tempo para realização de reuniões. 

“Tentamos organizar os horários, porém a dinâmica da escola não favorece, pois 

sempre tem uma emergência para atender”. (AE 4). Ou, ainda, algumas tentativas 

de organizar “reuniões aos sábados na Escola da Família, em pequenas reuniões, 

envolvendo 2 ou 3 gestores e em seguida socializar as informações”. (AE.5)  

Pareceu-me que o dia-a-dia escolar e o excesso de afazeres não permitiram 

aos grupos de gestores se articularem para o estudo dos temas do Progestão, sem 

serem interrompidos. Reflete essa idéia a observação que um diretor faz sobre a 

falta de tempo para estudarem dado que “o acúmulo de cargo e funções não 

permitem que os gestores fiquem reunidos, estudando”. (AE.7) Para tentar sanar a 

dificuldade, marcam  os encontros alternadamente.

Com base nas afirmações contidas nas avaliações dos diretores é possível 

observar que os gestores não estão conseguindo espaços para discutirem e 

refletirem sobre as questões apontadas no curso.  

Diante do que foi exposto pela maioria das avaliações das diretoras, parece 

ser impossível desenvolver gestão democrática na escola, assegurando a 

participação ativa de todos os seus segmentos, ou, nos dizeres de Dourado & 

Duarte (2001), a comunidade escolar e a comunidade local, sem que os tempos e os 

espaços escolares sejam redefinidos. 

Como garantir a participação de todos na gestão escolar, se a rotina e os 

afazeres diários não possibilitam a realização de encontros até mesmo entre os 
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gestores da própria escola?  Não se realiza trabalho coletivo sem criação de 

espaços para reuniões. Este é um desafio a ser enfrentado, já que “garantir a 

participação dos segmentos da escola e da comunidade local é fundamental para a 

gestão democrática”. (DOURADO & DUARTE, 2001, p. 35)  

B.2.  Espaços de participação 

  
A escola insere-se em um sistema de ensino que por sua vez 
adquire materialidade na cidade, estado e país, espaços 
políticos e sociais que interferem no cotidiano da escola (...) 
mais participação significa mais democracia quando as 
pessoas envolvidas dispõem de capacidades e autonomia para 
decidir e pôr em prática suas decisões. (DOURADO & 
DUARTE, 2001, p. 46) 

Os autores do Módulo II afirmam que os grandes desafios da gestão 

democrática são: autonomia da escola e integração com a comunidade. 

Considerando-se que a participação ativa da comunidade em todas as fases 

de planejamento, execução e controle da prática escolar, assim como a autonomia 

administrativa e a pedagógica são condições para o estabelecimento da democracia, 

pode-se afirmar que estamos longe de alcançar a universalidade de gestão 

democrática nas escolas públicas brasileiras. 

No caso das escolas em estudo, algumas manifestações referem-se à 

dificuldade de preencher esses quesitos, como registram as avaliações dos tutores 

(AT), a seguir:: 

Os espaços de participação, quais sejam: o conselho de classe e 
série, o conselho de escola, o grêmio estudantil, associação escolar 
etc, ainda não foram compartilhados entre os interessados pela 
melhoria da qualidade do ensino. (AT.1) 

A grande dificuldade em se incorporar a necessidade de ampliação 
dos espaços de participação está atrelada a pouca experiência dos 
diretores em trabalhar com a comunidade para além da obtenção de 
aprovação de assuntos definidos no interior das escolas. (AT.2). 



113

Pela ausência de participação da comunidade na escola, o diretor 

desresponsabiliza-se da questão culpando os pais pelo seu desinteresse e estes 

culpam os diretores por não abrirem espaços de participação.  

Falando sobre a participação da comunidade local e das Instituições 

Auxiliares das escolas de São Paulo, tais como o Grêmio Estudantil, os Conselhos, a 

Associação de Pais e Mestres (APM), vários cursistas se referiram a eles como 

importantes e necessários, demonstrando que valorizam a constituição dessas 

instituições na gestão da escola pública. É o que se pode observar nos registros 

constantes de algumas provas finais (PF), tais como: 

A participação da comunidade em uma escola é de fundamental 
importância para o seu sucesso porque quando a comunidade tem 
conhecimento das reais necessidades de sua escola, sua atuação e 
envolvimento se tornam constantes, principalmente se esta 
comunidade sente-se incluída e importante nas tomadas de 
decisões. Uma escola que tem um Conselho e uma APM dinâmica 
consegue contribuir e decidir tanto nos aspectos financeiro e 
administrativo, como no pedagógico. (PF.18) 

O Grêmio Estudantil tem um papel importante nas ações da escola. 
As decisões são tomadas pelos alunos, são discutidas e respeitadas. 
Todos, através do estatuto ficam sabendo de suas responsabilidades 
e seus direitos. Sempre envolvidos na questão pedagógica da escola 
delegando entre eles responsabilidades. Promovem-se várias 
atividades entre jogos, campeonato, auxílio aos professores sempre 
que, necessárias, músicas para distrair e integrar os alunos. (PF.11) 

O Grêmio tem importante papel na escola, o envolvimento de todos 
nas tomadas de decisões, implementação de ações a serem 
desenvolvidas no âmbito da Unidade Escolar, defender, promover a 
participação estudantil nas políticas, na arte e na vida cultural em 
geral, promover atividades recreativas e culturais de acordo com os 
regimentos. (PF.12) 

  

Ao falarem sobre o Conselho de Classe e Série como elemento integrador 

entre escola e comunidade, alguns diretores afirmaram que: 

O Conselho de série participativo é realizado bimestralmente com a 
presença de alunos, pais, professores da série, professor 
coordenador e direção para avaliação geral do bimestre bem como 
encaminhamentos para melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
(PF.17) 
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O Conselho de classe e série participativo, dá condições dos pais 
vivenciarem o dia-a-dia do aluno, junto aos professores e gestores 
que colocam aos pais a realidade dos alunos na escola, no que se 
refere ao ensino-aprendizagem. (PF.19) 

Pelas respostas dos dois diretores é possível inferir que eles entendem que: 

1)O conselho de classe ou série deve ser realizado com a participação dos alunos, 

pais de alunos, professores e gestores.  

2)Ao colocarem aos pais, a vida escolar dos filhos, estarão promovendo espaços de 
participação da comunidade escolar.  

Em contraposição a estas afirmações, uma diretora reafirma a participação da 

comunidade como algo muito importante na gestão escolar, dizendo que 

A participação tende a crescer quando as decisões de órgão 
colegiado têm repercussão na vida da comunidade escolar. A escola 
constitui um espaço de produção de novas experiências e relações 
ao mesmo tempo em que socializa conhecimentos e informações, 
pois é fundamental a participação da comunidade, pois ela é a 
norteadora das decisões. (PF.19) 

De acordo com Dourado & Duarte, cabe aos gestores abrir espaço para a 

participação da comunidade. 

Um diretor participante do Progestão, ao avaliar o curso, falando da 

participação da comunidade na escola, afirma que “na organização ou participação 

da comunidade na escola, quem responde pela escola, ou seja, quem responde por 

toda a ação educativa desenvolvida no interior da escola”? (AD.12) 

Uma outra diretora ao escrever sobre a importância da presença da 

comunidade na escola, cita o exemplo de projetos que aproximam escola e 

comunidade com a disponibilização dos espaços pedagógicos para atividades 

artísticas, desportivas e culturais, nos finais de semanas.   

A escola nos finais de semana promove uma integração democrática 
com a comunidade escolar, com muito diálogo, troca de idéias, 
sugestões da equipe escolar, pais e alunos. O gestor ouve essa 
comunidade e através dessas idéias e outras, têm fortalecido a 
escola com um espaço para todos e melhoria de participação e 
integração. (PF.11) 
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            Com relação ao mesmo assunto, o Caderno de Estudos do Módulo II traz para 

os cursistas o depoimento de uma diretora participante da Revista Gestão em

Rede48 destacando a participação da comunidade na escola, da seguinte forma: 

Nos fins de semana, a escola fica aberta para a comunidade. Seu 
centro esportivo é usado pelos comerciantes e ex – alunos; o 
refeitório, que está sendo reformado, é sempre cedido para a 
realização de almoços beneficentes e festinhas de aniversário; a sala 
de vídeo também é emprestada para palestra. Com essa abertura, 
todos aprenderam a cuidar e amar esta escola. (Gestão em rede, 
maio/junho 1999:9, 11-12, apud CE.2, p.86) 

A criação, pela equipe gestora de espaços de participação da comunidade 

escolar e local, para: “ouvir as reivindicações dos alunos, a realização de debates ou 

eventos culturais de interesse dos alunos, a promoção de atividades desportivas e 

artísticas, a realização de semanas pedagógicas e feiras de ciências” é apontada 

como uma iniciativa de se trazer a comunidade para o interior da escola. (CE.2, p. 

89) 

Na PF. 20, a diretora afirma que “todas as ações são definidas e aprovadas 

pelo Conselho de Escola49, onde os assuntos são apresentados, discutidos e 

colocados em votação por todos os segmentos da escola”.  

Pela resposta da diretora não fica claro se os representantes dos pais de 

alunos, que fazem parte do Conselho de Escola, participam ou não do processo de 

decisão, execução e avaliação dos projetos da escola, nos termos da Lei 

Complementar 444/85, artigo 9550. 

                                                
48 A Revista Gestão em Rede lançada em setembro de 1997, pelo CONSED – Conselho Nacional de 
Secretários de Educação – tem como objetivo promover a divulgação de informações sobre a prática 
e concepções competentes de gestão educacional, visando a promoção da melhoria da qualidade 
das escolas públicas e de seus sistemas. 
49 O Conselho de Escola participa da Direção da Escola, junto com o diretor e o vice-diretor. É  
formado por alunos, pais de alunos, professores, funcionários e especialistas, todos eleitos 
democraticamente entre seus pares. (www.webamigos.net/educaform/guia.shtml - 4/3/2007) 
50 Artigo 95 da Lei Complementar 444/85 – O Conselho de Escola, de natureza deliberativa, eleito 
anualmente durante o primeiro mês letivo, presidido pelo Diretor de Escola, terá um total mínimo de 
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Considerados, as avaliações dos cursistas do Progestão, do depoimento da 

diretora feito à Revista Gestão em Rede e da fala dos autores sobre a abertura de 

espaços da escola à comunidade local e escolar, é possível perceber que eles 

entendem a sua importância. As discussões giram em torno do como fazê-la; esse é 

um ponto a ser discutido por todos, tendo em vista a continuidade de ações, 

enquanto parte de um projeto pensado, elaborado e executado pelos profissionais, 

pais e alunos da escola e pela comunidade local. 

B.3.  A autonomia 51 da escola 

Dourado e Duarte (2001, p.69) afirmam, no Caderno de Estudo do Módulo II, 

do Progestão, que a construção da autonomia escolar52 está intimamente 

relacionada à democratização da cultura da organização escolar e à implementação 

de novas práticas no cotidiano. 

  Afirmam também que esta autonomia é um processo a ser construído 

coletivamente, mas sem perder de vista as diretrizes normativas dos órgãos 

educacionais superiores. 

Nesse sentido a autonomia da escola pública é assegurada53 e, portanto, 

relativa, pois estará sempre submetida ao atendimento às exigências legais 

educacionais:  

                                                                                                                                                        
20 (vinte) e máximo de 40 (quarenta) componentes, fixado sempre proporcionalmente ao número de 
classes do estabelecimento de ensino. (idem) 
51 Segundo o Novo dicionário da língua portuguesa (Ferreira, 1986, p.203), a palavra autonomia, 
derivada do grego autonomía, entre outros significados, corresponde à faculdade de governar-se por 
si mesmo.  
52 Em se tratando de autonomia escolar, autores como Corrêa & Souza (2001, p.18) especificam: 
“Autonomia construída: objetivo ampliar os espaços de decisão e participação da comunidade 
atendida pela escola, criando e desenvolvendo instâncias coletivas, como os conselhos escolares ou 
equivalentes - previstos no art. 14 da LDB”.
53 Autonomia assegurada: autonomia prevista e concedida pela legislação educacional 
brasileira. (Corrêa & Sousa, 2001, p.18).
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A forma de organização do ensino é definida pelo sistema para as 
escolas de sua rede e deve-se basear nas diretrizes na LDB [sic] e 
do Conselho Nacional de Educação e nas diretrizes locais, estaduais 
e municipais. Ainda assim, é assegurada à escola uma parcela de 
poder de decisão, o que lhe confere uma nova autoridade. (DAVIS & 
GROUSBAUM, 2002, p. 93). 

No entanto, autonomia não quer dizer independência, soberania.                     

Quando discutimos a construção da autonomia em nossas escolas, 
logo vem a idéia de independência, de liberdade. Pensamos na 
possibilidade de fazermos aquilo que queremos e o que entendemos 
ser melhor para a escola, em um determinado momento. Mas, 
autonomia não é soberania. (DOURADO & DUARTE, 2001, p.68)  

Para Davis e Grosbaum (2001, p.22) “a autonomia significa a capacidade de a 

escola decidir o seu próprio destino, porém permanecendo integrada ao sistema 

educacional mais amplo do qual faz parte”. 

           Diante do que foi afirmado pelas autoras, a autonomia da gestão escolar será 

sempre relativa. Não há como pensar em autonomia em sentido amplo, de liberdade 

absoluta na gestão das escolas, na definição do que é melhor para a sua realidade, 

dado o limite colocado pela legislação. Por outro lado, há que se considerar que “a 

garantia de recursos e a organização de diversos segmentos da escola são 

fundamentais para que a escola consolide sua autonomia e seu projeto pedagógico” 

(DOURADO & DUARTE, 2001, p.69).  

Não defendo a idéia de que não devam existir dispositivos legais norteadores 

das ações escolares. As normas são essenciais na manutenção da ordem escolar e 

garantia de unidade de metas educacionais estabelecidas para o país. No entanto, 

não se pode negar que elas limitam o poder de decisão na esfera micro do sistema 

de ensino, especialmente quando nelas predominam perspectivas não coerentes 

com propósitos democratizantes, como é o caso das políticas neoliberais. 
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Corrêa & Souza (2001), ao falarem sobre a autonomia da escola, dizem que 

ela é efetivamente construída, na medida em que resulta em ações dos sujeitos 

locais e não da determinação legal.  

Na concepção dos autores do Módulo II do Progestão, a escola pública, 

Como uma instituição coletiva, deve organizar-se para expressar o 
trabalho dos diversos segmentos que a compõem. A participação da 
comunidade escolar, orientada por interesses comuns de melhorar a 
qualidade de ensino, é um requisito fundamental para a 
implementação da autonomia pedagógica, administrativa e financeira 
da escola. Desse modo, as decisões na escola devem ser tomadas 
coletivamente, envolvendo outros segmentos além do diretor e da 
equipe gestora. (DOURADO & DUARTE, 2001, p.70) 

 Os autores do Módulo II trouxeram um trecho de uma entrevista dada por um 

diretor de uma escola bem-sucedida à revista Gestão em Rede para exemplificar as 

questões de autonomia e gestão democrática nas escolas públicas. Segundo o 

diretor entrevistado 

 A autonomia deve ser vista como um conjunto de possibilidades e 
limites, ancorados na lei, para fazer valer o processo participativo da 
comunidade escolar. Importante ressaltar que a autonomia não 
desobriga o Estado de garantir a manutenção das escolas (...).  A 
gestão democrática permite a construção de um processo de diálogo 
entre Estado e sociedade civil, na busca de condições para que 
todos sejam escolarizados com a mesma qualidade. (Gestão em 
Rede, mar.2000:11-13, apud CE.2, p.71) 

Assim, a autonomia supõe a capacidade de estabelecer metas próprias, 

ajustadas a necessidades específicas e de acordo com referenciais também 

próprios, mas atendendo-se a princípios e diretrizes gerais. Ou seja, é a capacidade 

de estabelecer o equilíbrio entre as normas gerais e as peculiaridades de situações 

específicas. No entanto, o exercício da autonomia supõe a existência de condições 

humanas e materiais nem sempre encontráveis nas escolas públicas.
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B.4. O papel do diretor na gestão da escola 

Os sistemas de ensino, de maneira geral, atribuem ao diretor da escola um 

conjunto de responsabilidades administrativas e pedagógicas. Dentre suas 

atribuições e funções mais comuns, Dourado & Duarte destacam: 

(...) coordenar as ações, integrá-las, promover a participação da 
comunidade local e escolar na consolidação de uma escola focada 
no sucesso e bem estar do aluno e na realização dos sonhos, 
objetivos e metas coletivas. (DOURADO & DUARTE, 2001, p. 92) 

Com relação ao trabalho dos gestores e entre eles o diretor na promoção de 

espaços de participação da comunidade escolar e local, a questão três da Prova 

Final do Progestão (Anexo 8) traz em seu enunciado a afirmação de que “para 

estimular ações inovadoras precisamos desenvolver estratégias de formação de 

lideranças democráticas e participativas”. A questão propõe duas ações e solicita 

aos cursistas que a completem com outras duas. 

As ações propostas são:  

1)  Abrir espaços na agenda do diretor para ouvir os professores e valorizá-

los. 

2) Estimular e desenvolver as iniciativas das entidades estudantis existentes 

na escola. 

Assim definido, os cursistas deveriam complementar a questão com mais 

duas ações que considerassem importantes para se atingir o objetivo proposto no 

seu enunciado.  
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          Para análise das respostas, agrupei-as por semelhanças e separei-as por 

diferenças, tendo em vista o número de provas finais que tinha em mãos.  

Classificadas, foi possível aproveitá-las todas, dada a sua importância para análise. 

Os cursistas destacaram como ações:  

• “Criar momentos para avaliação do trabalho da escola de forma coletiva, 

estimulando a participação dos pares”. (PF.3) 

• “Incentivar a troca de experiência, idéias e sugestões, em todos os 

segmentos. (PF.3 e PF.4). 

• “Escolher um professor responsável pelo período,na ausência do grupo 

de gestão”.   

• “Proporcionar discussões e reflexões junto aos professores e funcionários 

que provoquem mudanças efetivas e desejáveis”. (PF.2) 

• “Articular junto aos pais e alunos ações que promovam maior integração 

com a escola”. (PF.2) 

• “Atuação e participação das comunidades escolar e local na construção 

do Projeto Pedagógico; Responsabilidades compartilhadas, confiança 

mútua”. (PF.5) 

• “Definir com clareza as competências dos membros da equipe de gestão 

e dos demais órgãos ou pessoas de apoio técnico”. (PF.5) 

• “Delegar responsabilidades ao máximo possível de pessoas”. (PF.6) 

• “Tornar a escola um espaço de sociabilidade e valorizar o trabalho 

participativo”. (PF.6) e (PF.7) 

• ”Saber ouvir todas as opiniões, e respeitar as decisões tomadas em 

grupo, garantir a palavra de todos”. (PF.7) 
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• “Privilegiar a participação de todos os segmentos da escola, ou seja, os 

colegiados ou conselho escolar”. (PF.8) ,(PF.9),(PF.10).(PF.11) 

• “Coordenar reuniões que favoreçam a integração entre a escola e a 

comunidade e organizações sociais”. (PF.8), (PF.9),(PF.10),(PF.11) 

• “Mostrar a responsabilidade e a importância do papel de cada um para o 

bom andamento de processo”. (PF.12), (PF.13), (PF.14), (PF.15), (PF.16), 

(PF.17)“ Respeitar as decisões tomadas em grupo”. (PF.12), (PF.13), 

(PF.14), (PF.15), (PF.16) 

• “Estar atento às necessidades e solicitações da comunidade”. (PF.17) 

• “Estabelecer objetivos comuns a partir de interesses compartilhados por 

pais, alunos, professores e funcionários”.(PF.18),(PF.19),(PF.20). 

• “Conversas informais com os diferentes atores sociais da escola (alunos, 

professores, pais e funcionários, de forma periódica”. (PF.18), (PF.19), 

(PF.20) 

• “Escola da Família e Grêmio Estudantil”, (PF.18),(PF.19) 

• “Escola Aberta no fim de semana e Grêmio Estudantil”, (PF.11). 

• “Gestão e Liderança e Grêmio Estudantil”. (PF.12) 

• “Promover reuniões com pais, alunos e membros da comunidade local, 

assegurando que todos tenham vez e voto para expor idéias, sugestões 

ou críticas”. (PF.12), (PF.13), (PF.16) 

• “Assegurar a correta utilização das tecnologias de informação e sua 

adequação à proposta pedagógica da escola, contribuindo pela inserção 

de alunos e professores, criando um ambiente cultural e social, 

abrangentes”. (PF.12), (PF.13) 
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• “Valorizar a presença de cada um e de todos e valorizar o trabalho 

coletivo”. (PF.13) 

• “Acompanhamento e fiscalização dos recursos aplicados em educação e 

conservação do patrimônio escolar”. (PF.14) 

• “Estar atento às solicitações da comunidade e submeter o trabalho 

desenvolvido na escola às avaliações da comunidade e dos conselhos ou 

órgãos colegiados”. (PF.15) 

• “A busca do diálogo a troca de experiências com os representantes da 

comunidade na qual a escola está inserida”. (PF.30), (PF.16) 

• “Eleições e fortalecimento do colegiado, Associação de Pais e Mestres 

(APM), Grêmio e Conselho”. (PF.16), (PF.18) 

• “Conselho Participativo e Grêmio Estudantil”. (PF.16), (PF.17), (PF.18), 

(PF.19), (PF.20) 

• “Conselho participativo de classe e série e conselho de escola”. (PF.19) 

• “Reuniões acaloradas com a participação da comunidade escolar, para 

estabelecer prioridades de ação ou alternativas de solução dos problemas 

enfrentados”. (PF.20) 

• “Promover, articular e envolver pessoas na gestão escolar (da 

comunidade escolar e local) e examinar processos democráticos de 

decisão e mecanismos de integração das escolas com a comunidade”. 

(PF.19) 

• “Desenvolvimento do processo de comunicação claro e aberto entre as 

comunidades escolar e local e propiciar o comprometimento e assegurar 

os princípios constitucionais”. (PF.20) 
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• “Promovam, articulem e envolvam pessoas na gestão escolar e 

desenvolvam as instituições de deliberação coletiva que integram os 

sistemas de ensino”. (PF.18) 

 Interessante observar as justificativas dadas pelos diretores/cursistas ao 

responderem à questão da Prova Final, dado que todas reconheceram a importância 

da abertura de espaços de participação da comunidade escola e local na condução 

de ações para a realização de um trabalho, pensado e elaborado pelo coletivo, onde 

cada um assuma com responsabilidade, o que lhe compete.      

Ao se referirem especificamente ao papel do diretor, dizem que ele: 

Deve incentivar novas lideranças compartilhando compromissos e 
responsabilidades de forma criativa, visando a melhoria do processo 
e dos resultados educacionais, sendo fundamental na 
implementação de ações compartilhadas na escola, compete 
coordenar as ações e integrá-las. (PF.11) 

deve disponibilizar de horário, promover integração de grupos, 
designar responsáveis, superar obstáculos, possibilitar trocas de 
idéias e, principalmente, envolver-se mais com a vida da escola, ou 
seja, da comunidade local. (PF.15) 

Sobre a articulação e o envolvimento das pessoas na gestão escolar uma 

diretora apresentou a seguinte justificativa: 

Mais participação significa mais democracia quando as pessoas 
envolvidas dispõem de capacidades e autonomia para decidir e por 
em prática suas decisões. A democracia da escola se torna efetiva 
quando se criam espaços de participação coletiva. É necessário que 
se mobilizem pessoas e criar situações que dêem oportunidades 
iguais para todos. (PF.16) 

Uma outra diretora ao se justificar disse que “se forem assegurados os 

princípios constitucionais, e as ações forem desenvolvidas no sentido de 

desenvolvê-los, a gestão por si só já se tornará democrática (...)”. (PF.17) 

Segundo outra diretora 
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cabe à equipe gestora a busca pelo diálogo e troca de experiências 
com os representantes da comunidade na qual a escola está 
inserida. Neste diálogo entre ambos, deve-se buscar a troca de 
funções, onde a escola sede [sic] espaço e elabora projetos 
envolvendo o pedagógico e a comunidade com seu material humano 
e experiência. (PF.15)  

Analisando as justificativas anteriores pareceu-me que os diretores que as 

escreveram, não se incluem em seu próprio grupo e, portanto não se sentem  

responsáveis pelas ações que estão propondo com a finalidade de integrar a 

comunidade escolar à comunidade local. 

Em contrapartida, uma diretora, ao justificar a sua resposta coloca-se como 

um elemento da equipe gestora da escola quando diz que: 

Precisamos identificar espaços e estratégias de mobilização com a 
finalidade de revelar todas as possibilidades de participação 
efetivamente democrática, procurando modificar a realidade que nos 
cerca para um bem comum. O desenvolvimento de nossas 
capacidades pessoais se faz em novas condições sociais que 
construímos na caminhada democrática junto com os nossos pares e 
inseridas na comunidade onde atuamos. (PF.20)  

C) PROJETO PEDAGÓGICO (PP) 

Como já foi visto anteriormente neste trabalho, a palavra projeto, do “latim 

projectu, particípio passado projicere, significa lançar para diante. Projeto pode ser 

entendido, ainda, como intento, desígnio, empreendimento. Plano geral de 

edificação. Redação provisória de lei” (FERREIRA,1986, p.1400).  

Entendendo que a escola é um espaço educativo, cujo trabalho não pode ser 

pensado nem realizado no vazio e na improvisação, é fundamental que se planeje o  
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que se tem intenção de realizar. Por meio da construção de um projeto se pensa o 

futuro. Assim, uma escola é projetada a partir daquilo que se tem no momento.  

“É o projeto pedagógico que estabelece as metas que a avaliação institucional 

deve verificar se, e, em que medida, estão sendo atingidos”. (PF. 5)   

Ao se projetar a escola que se quer, é necessário pensar na escola que se 

tem no presente. A partir do confronto entre o real e o ideal, a escola que se tem e a 

que se quer, projetam-se metas e ações para aquela que ainda não existe, mas que 

poderá vir a ser. “Qual a escola que queremos”? (PF. 6). “Que cidadão a nossa 

escola deseja formar”? (PF. 12) 

O projeto pedagógico da escola é o norteador de todo o trabalho 
desenvolvido na mesma. É a alma da escola. Sem ele não se 
consegue um planejamento atuante, não se têm referências 
administrativas e não se traçam objetivos comuns a serem 
alcançados. A escola trabalha dissonante e dissociada. (PF. 4).  

Sem um projeto pedagógico que delimite a intencionalidade da ação  
educativa e ofereça horizontes para que a escola possa projetar seu 
futuro, faltará sempre a referência de todo o trabalho e suas 
concepções básicas. (PF.12, PF. 13, PF.14, PF.15) 

Mas é preciso considerar que a construção de um projeto pedagógico está 

sujeita às determinações emanadas dos dispositivos legais, diretrizes nacionais, 

normas, regulamentações e das práticas e necessidades dos vários sujeitos da 

comunidade escolar.  

C.1.  Quem constrói ou deve construir o PP?  

O Caderno de Estudo, do Módulo III (CE.3),  define o projeto pedagógico 

como instrumento norteador do trabalho educativo, que deve ser elaborado de forma 
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participativa, com envolvimento de todos os segmentos que  compõem a escola 

(alunos, pais, professores, gestores, funcionários e representantes da comunidade 

local),  

Na construção do PP assim concebido, deverão ser considerados os limites e 

possibilidades reais do contexto escolar. A partir do exame criterioso e crítico da 

realidade escolar, propõem-se as ações e os caminhos para se atingir o pensado e 

desejado para aquela realidade. 

A coordenação do processo de organização dos vários segmentos na 

elaboração do PP no interior da escola é da responsabilidade do diretor. Como 

coordenador de uma equipe com objetivos comuns, ele é comparado por Corrêa & 

Sousa a um maestro que rege uma orquestra para que tudo saia no tom certo, com 

base na colaboração do conjunto de músicos. Ainda segundo as autoras, a partitura 

da orquestra é o projeto pedagógico.  

Ao falar sobre a importância do PP para o desenvolvimento do trabalho 

escolar, uma cursista afirmou “que ele é o direcionamento para o desenvolvimento 

de nossos jovens”. E ao falar sobre da sua construção disse que “a escola precisa 

planejar, elaborar seu projeto articulando todos os segmentos, para que a equipe 

sinta-se inserida nessa construção, que tem por objetivo a formação de nossos 

alunos(...)”. (PF.17) 

Por analogia, entende-se que, como a partitura, o PP é o eixo norteador de 

todo o trabalho educativo, onde os vários segmentos que compõem a comunidade 

escolar buscam orientação para a realização afinada do que foi proposto para a 

escola.   
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Nos registros das avaliações que os diretores realizaram ao falarem das 

mudanças no trabalho das escolas, observei que sentem necessidade de trabalhar 

com a comunidade escolar e local quando da elaboração do PP ao afirmarem que é 

preciso: 

• “Criar subsídios para elaboração do projeto pedagógico com a 

participação da comunidade e da equipe pedagógica”. (AE. 2) 

• “Consultar as famílias, alunos e funcionários quanto à organização dos 

conteúdos e a maneira de viabilizá-los”. (AE. 5) 

• “Estabelecer parcerias com a comunidade local como forma de interação 

(...) construir o projeto pedagógico no cotidiano (...) fazer com que 

efetivamente aconteça e saia do papel”. (AE. 13) 

 Nas três avaliações há concordância quanto à importância da participação da 

comunidade na elaboração do PP, como se a participação se resumisse apenas à 

sua elaboração. Não deixam claro se o projeto pedagógico foi  pensado, construído, 

executado e avaliado pela comunidade escolar e local. 

Ainda sobre PP, na Questão quatro da prova final, é dito que a avaliação deve 

estar presente em todo o processo de construção coletiva do projeto pedagógico. 

Partindo-se dessa idéia, é solicitado a eles que apresentem duas perguntas que a 

escola poderia formular para avaliar o seu projeto pedagógico, partindo-se do 

pressuposto de que foi feito o diagnóstico da realidade da escola, foram levantadas 

as concepções do coletivo escolar e definidas as atividades, pessoas e/ou grupos e 

prazos para a realização das ações propostas. 
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 Partindo-se do enunciado da questão, entende-se que a fase da elaboração 

do projeto pedagógica foi concluída. Assim, o objetivo ao formular as perguntas seria 

o de avaliar esta fase do PP. Algumas perguntas dos cursistas revelaram-me que  

não houve por parte deles entendimento sobre a fase de desenvolvimento do 

projeto, sobre o enunciado da questão, ou ainda, sobre a ausência dos pressupostos 

elencados quando da elaboração do projeto pedagógico.  

Das perguntas elaboradas pelos cursistas, consolidadas e descritas abaixo, 

apenas duas, avaliaram o processo de execução  do projeto pedagógico, enquanto 

as outras questionaram as fases anteriores à sua elaboração, ou seja, a fase do 

diagnóstico da realidade da escola e das concepções do coletivo da escola. Assim: 

•     Em, “qual a escola que queremos? E quais concepções estão presentes 

na escola que temos hoje?” (PF. 7) – nota-se a busca da definição da  

identidade da escola.  

• Em “como o projeto pode contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino e para o sucesso do aluno?” (PF. 7) – busca das ações que darão 

concretude ao projeto, que já deveriam estar definidas. 

• Em “o projeto pedagógico tem contribuído com a prática pedagógica e a 

organização do trabalho escolar?” (PF. 1) – a pergunta pressupõe que o 

PP passou pelas fases que antecedem à da avaliação.

• Em “o projeto pedagógico está atendendo as especificidades da 

comunidade escolar, tendo em vista, a organização da escola?” (PF. 1) – 

busca-se avaliar  o PP.  

• Em “qual é a identidade que nossa escola quer construir?” (PF. 20) – 

busca-se a identidade da escola. 



129

• Em “quais os aspectos de Projeto Pedagógico que vêm de encontro às 

necessidades reais da comunidade?” (PF. 17) – procura-se diagnosticar – 

fase do diagnóstico. 

• Em “o corpo docente da Unidade Escolar tem conhecimento e participa do 

PP?” (PF. 14), questiona-se sobre a existência de participação dos 

professores.  

• Em “o projeto pedagógico da escola assegura o sucesso da 

aprendizagem dos alunos e sua permanência na escola?” (PF. 20), 

questiona-se sobre a importância do PP. 

• Em “como articular projeto pedagógico e a prática pedagógica tendo em 

vista a construção coletiva de todos os envolvidos?” (PF. 20), buscam-se 

ações que integrem projeto e prática, esta entendida como ação 

vivenciada. 

• Em “qual a missão da escola? Que objetivos tem? Que resultados a 

escola deseja alcançar?” (PF. 12), busca-se a identidade e papel da 

escola. 

• Em “qual o resultado do desempenho do projeto junto à comunidade?” 

(PF. 16), avaliam-se os resultados do PP. 

Ainda sobre a importância do PP para direcionar as ações da escola, “o 

planejamento é um momento muito importante e fundamental, pois direciona o 

trabalho que será realizado. Há necessidade de participação do corpo docente na 

realização do projeto pedagógico”. (AE.15)  Para que isso ocorra é fundamental

“deixar claro a importância do projeto pedagógico envolver todo o grupo da escola“. 

(AE.4) 
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Há também a solicitação de que haja “discussões de temas administrativos 

pela equipe docente bem como temas pedagógicos pela equipe gestora”. (AE.8). E, 

ao mesmo tempo, a sugestão de “descentralização da gestão de modo que todos os 

membros sintam-se responsáveis pelo dia-a-dia na Unidade Escolar e pelas 

atividades do Progestão” (idem). 

Nos registros da AE.11 observa-se que uma das metas da escola é a de 

“maior entrosamento da equipe – gestores e professores e gestores e gestores”, o 

que pode indicar que a relação intra-escola é limitada.  Merecem ser diagnosticadas 

as causas do distanciamento entre os profissionais que atuam no interior desta 

escola. 

Uma outra diretora menciona na sua avaliação que é preciso: “Organização 

dos membros, trabalhando reflexões e propostas mais definidas, com metas mais 

concretas, dando retorno seguro à equipe docente”. (AE.12) 

Pelo relato anterior, pude inferir que existe uma proposta de trabalho coletivo, 

mas que o que é discutido no grupo nem sempre é traduzido em metas concretas e  

os seus resultados não socializados com os professores. 

             

C.2. Princípios que orientam a construção do PP 

            

           Os princípios orientadores do PP, descritos por Corrêa & Sousa (2001, p.45) 

são: 

1. Relação escola-comunidade local 

2. Gestão-democrática 

3. Democratização do acesso e da permanência do aluno na escola 
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4. Autonomia 

5. Qualidade de ensino para todas as escolas 

6. Organização curricular 

7. Valorização dos profissionais da educação 

Com relação ao primeiro princípio, relação escola e comunidade local, os 

autores referem-se às pesquisas que têm demonstrado a relação entre o 

desempenho dos alunos e a participação dos pais na vida escolar, quando estes 

são, constantemente, informados sobre o rendimento de seus filhos. 

A gestão democrática é outro princípio fundamental na construção do PP. 

Pressupõe que todos os envolvidos no trabalho escolar tenham conhecimento de 

como a escola funciona e participem das fases de elaboração, execução e avaliação 

do projeto. 

O terceiro princípio destacado pelos autores – democratização do acesso e 

da permanência, com sucesso, do aluno na escola – refere-se aos aspectos 

quantitativo e qualitativo da educação escolar. Não basta matricular a criança ou o 

jovem na escola, é preciso que se assegure o sucesso de todos os alunos, 

finalidade maior do PP. Esse sucesso é entendido pelos autores como promoção do 

aluno para  outro ciclo ou série. 

Para explicitar tal entendimento, é conveniente trazer, a título de ilustração, 

um quadro  extraído do Caderno de Estudos do Módulo III, no qual os gestores 

cursistas deveriam colocar alguns dados quantitativos sobre os alunos da escola.  

Nele os gestores deveriam indicar o número dos alunos matriculados na 

escola no início do ano, dos que permaneceram na escola até o final de ano e dos 

que concluíram o ano com sucesso (aprovados). 
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Quadro 3 – Modelo para registro do Resumo Geral de Dados 

Números de alunos matriculados e aprovados na escola onde atuo 

                       Resumo geral dos dados dos últimos três anos 

Anos Nº de alunos 
matriculados na escola 

no início do ano 

Nº de alunos que 
permaneceram na 

escola até o final do 
ano  

Nº de alunos que 
concluíram o ano com 
sucesso (aprovados) 

    

    

    

 Fonte: Caderno de Estudos – Módulo III – p.48 

Os autores Corrêa & Sousa, às paginas 49 do CE.3, ao finalizarem a 

discussão sobre o terceiro princípio teceram o seguinte comentário: 

Certamente os dados coletados por você foram encontrados nos 
arquivos da escola e revelam a relação entre o total de alunos que 
efetivaram a matrícula no início dos anos pesquisados, o número 
relativo àqueles que conseguiram permanecer na escola até o final 
do período letivo e o total de alunos que realmente concluíram o ano 
letivo com sucesso.  

O quarto princípio constituinte do PP é o da autonomia, “entendida como a 

capacidade de governar-se, e dirigir-se, dentro de certos limites, definidos pela 

legislação e pelos órgãos do sistema educacional”. (idem, p.49) 

O quinto princípio – qualidade de ensino para todas as escolas – define que 

as escolas precisam assegurar  um padrão mínimo para todos os alunos e todas as 

escolas do sistema. 
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A organização curricular54, sexto princípio, deve assegurar uma aprendizagem 

voltada às necessidades e ao sucesso do aluno por meio de um currículo que 

integre as diversas áreas do conhecimento. 

Segundo os autores, o PP precisa reconhecer que a qualidade de ensino está 

intimamente relacionada à valorização do magistério, sétimo princípio, na defesa da 

formação de seus profissionais em dois níveis: na formação inicial e na formação 

continuada.  

Corrêa & Sousa (2001), dizem ainda que “os sete princípios são 

complementares entre si e que visam contribuir, a partir da realidade da escola, na 

elaboração do PP”. 

Qualquer PP que tenha como objetivo delinear as ações que serão 

desenvolvidas na e pela escola, precisa ser construído a partir da realidade da 

escola e da comunidade local. 

            

C.3. A articulação do PP com a prática pedagógica 

Corrêa & Sousa (2001) chamam a atenção, em primeiro lugar, para a 

importância da coerência entre o pensar e o fazer na realização do trabalho 

pedagógico.  

Nesse sentido, uma diretora em sua prova final afirma ”que o projeto 

pedagógico deve ser um instrumento que contribua para a elaboração e construção 

de práticas que serão desenvolvidas na escola”.(PF. 1). 

                                                
54 A organização curricular revela a forma como a escola pode trabalhar tanto os conhecimentos 
produzidos historicamente quanto com aqueles produzidos em suas práticas cotidianas, sejam eles 
de natureza pedagógica, cultural, política ou científica. (CORRÊA & SOUSA, 2001, p.50).
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Na construção do PP, segundo os mesmos autores, é necessário que, a 

princípio, se saiba como é a escola, ou seja, como é a nossa escola hoje. A partir do 

conhecimento da escola e das concepções dos vários segmentos, define-se a 

identidade da escola que se deseja construir através de uma linha de ação que, 

compartilhada, traduza aquilo que o grupo considera prioritário para o trabalho da 

escola. “Por tratar-se de uma construção coletiva, deve ser também um colaborador 

para a organização do planejamento e das ações pedagógicas individuais e 

coletivas”. (PF. 1) Essas ações têm quer ser traduzidas em metas e objetivos 

específicos. São elas que determinam o que vai ser feito. É importante que se saiba 

o porquê fazer, o como fazer, quem vai fazer, quando vai ser feito e com que fazer. 

“A força do projeto pedagógico está na possibilidade de integração, nas definições 

conjuntas de princípios e na teorização e execução de linhas e ações”. (PF. 7) Após 

esta fase, parte-se para a execução da proposta.(Projeto pedagógico e proposta 

pedagógica para os autores têm o mesmo significado). 

A escola pública necessita de uma gestão que, partindo da 
construção do projeto pedagógico, possibilite à escola, alcançar sua 
finalidade, concretizando a sua função social: a promoção da 
cidadania, o desenvolvimento pleno e o sucesso dos alunos. 
(CORRÊA & SOUSA, 2001, p.91). 

A missão da escola e a construção do projeto pedagógico, em estreita 

relação, definem o processo de ensino-aprendizagem.

Em uma questão formulada na prova final foi pedido aos cursistas que 

escolhessem um dos problemas apresentados, dentre os seguintes:  

1. Desvio de função de servidores da educação  

2. Professores leigos em exercício 

3. Não cumprimento de horas-atividades dos docentes  

4. Afastamentos e substituições freqüentes de professores 
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5. Outros. Qual? 

 Identificado o problema, os cursistas deveriam apontar alternativa que mais 

correspondia à dificuldade ou ao prejuízo para a implementação do projeto 

pedagógico da escola decorrente do problema escolhido. 

            A maioria dos cursistas apontou o afastamento e substituições freqüentes de 

professores, dois indicaram o não cumprimento de horas atividades dos docentes, 

dois o desvio de função dos servidores da educação, um, a existência de 

professores leigos em exercício e outros motivos, como dificuldades ou prejuízos 

para implementação do PP da escola, afirmando que: 

• “Projeto pedagógico não caminha, isto é, a escola não consegue dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido no ano e que necessita dar 

continuidade no próximo”. ( PF.17) 

• “Desenvolvimento do projeto pedagógico, desmotivação do aluno, 

descontentamento da comunidade escolar, baixo rendimento na 

aprendizagem do aluno”. (PF.18) 

• “A falta de professores acaba levando o projeto pedagógico não 

acontecer, pois ficamos preocupados em solucionar o problema da 

disciplina e da desmotivação do aluno que acaba acontecendo pela falta 

de professor”. (PF.19) 

• “Os afastamentos e substituições freqüentes dos professores muitas 

vezes impossibilitam a contratação de acordo com a legislação vigente de 

um novo professor”. (PF.18). 
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• “O ensino-aprendizagem do aluno se torna fragmentado e sem um 

compromisso com as salas que o professor eventual ou substituto irá 

ministrar”. (PF.11)          

• “A ausência e o afastamento dos servidores de seu cargo, traz uma 

rotatividade de profissionais que não se sentem compromissados com o 

projeto pedagógico da escola, visto que irão suprir uma licença em 

determinado período”. (PF. 16) 

• “A ausência do professor dificulta o bom andamento do projeto 

pedagógico da escola, contribui com a indisciplina dos alunos e 

insatisfação da comunidade e da desmotivação dos colegas”. (PF.17) 

• “Não cumprimento dos dias letivos e a quebra da seqüência didática dos 

conteúdos programáticos”. (PF. 14) 

• “Interrupção das atividades propostas no planejamento das séries e 

conseqüentemente defasagem no rendimento da aprendizagem dos 

alunos”. (PF. 12)     

• “Acolhimento em classe de alunos de outras classes; trabalha de modo 

pessoal, tipo ‘amiguinho’ dos alunos, em provas dos alunos só tiram notas 

baixas”. (PF.20) 

• “As horas-atividades correspondem ao trabalho individual e coletivo dos 

professores. O não cumprimento não possibilita desenvolver programas 

de educação continuada e elaboração, execução do projeto pedagógico 

da escola”. (PF. 16) 

• “Um prejuízo”. (PF.13) 
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• ”Coordenação pedagógica utiliza parte de seu tempo no encaminhamento 

burocrático”. (PF. 15) 

• “O servidor deixa de realizar a sua função específica de forma adequada 

e também não está apto a realizar a função para o qual foi remanejado ou 

a exerce de forma precária”. (PF. 17) 

• ”O processo de informação é sem dúvida é um dos elementos de maior 

importância na efetivação da participação”. (PF. 18) 

Como providências a serem tomadas para a solução dos problemas 

apresentados, sugeriram: 

• ”Que o professor seja efetivo, isso fica mais fácil, é só motivá-lo a 

continuar na unidade escolar para desenvolver seu projeto e trabalho”. 

(PF. 17) 

• “Motivação e valorização dos professores, diálogo com cada professor e 

tomadas de medidas administrativas legais que coíbam as faltas”. (PF.18) 

• “Chamar o professor para esclarecer os motivos que estão levando a 

tantas faltas, aplicando advertência verbal, por escrito, suspensão”. (PF.1 

• ”Não existe muita providência a ser tomada, pois a legislação permite. 

Mas pode-se conversar com o professor, pedindo-lhe que deixe uma 

orientação para o substituto (ou eventual)”. (PF. 20) 

• “Conscientização do educador em ter um compromisso ético com seu 

trabalho”. (PF.1 
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• “Colocar professor eventual no lugar, de preferência passando conteúdos 

deixados pelo professor ausente. No nível de Secretaria de Educação 

valorizar os presentes com bônus mensal”. (PF. 19) 

• “Fazer com que o professor tome conhecimento pela legislação mais 

experiente ajudem na orientação quanto às regras de convivência e o 

regimento escolar”. (PF.20) 

• “Cabe a equipe gestora da escola planejar a utilização das horas- 

atividades”. (PF. 15). 

• “Reuniões periódicas, quadros de avisos e, em certos casos, conversas 

pessoais”.(PF. 18). 

• “Contratação de pessoal adequado para as funções”. (PF.15) 

• “Contratação, por parte do Estado, de pessoal para todas as funções 

necessárias a uma escola, bem como a sua capacitação para exercer 

essa função”. (PF.16) 

As faltas dos professores parecem ser um grande impeditivo para a 

realização do PP da escola. 

           D) O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

O sucesso de uma escola é medido pelo desempenho de seus alunos. Se 
os alunos, cada um no seu ritmo, conseguem aprender continuamente, sem 
retrocessos, a escola é sábia e respeitosa. Se suas crianças e jovens são 
freqüentadores assíduos das aulas, seguros de sua capacidade de 
aprender e interessados em resolver os problemas que os professores lhes 
propõem, ela está cumprindo o papel de torná-los pessoas autônomas, 
capazes de aprender pela vida toda. Se os alunos estão sabendo ouvir, 
discordar, discutir, defender seus valores, respeitar a opinião alheia e 
chegar a consensos, ela pode se orgulhar de estar formando cidadãos. E, 
mais que tudo, se ela conseguir oferecer uma educação de boa qualidade a 
todos os seus alunos, independentemente de sua origem social, raça, credo 
ou aparência, certamente é uma escola de sucesso. (DAVIS & 
GROSBAUM, 2002, p.77). 
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D.1. Ensinar e aprender 

Ensinar e aprender, essência do trabalho pedagógico, em diversos momentos 

da educação do Brasil, se modificou em função das diferentes concepções 

pedagógicas. 

Cada uma delas, nos seus respectivos momentos históricos, definiu diferentes 

formas de conceber o papel do aluno, implicando diferentes formas de se conceber 

o papel do professor e da escola. 

Nesse sentido, segundo Davis & Grosbaum (2001)55, as escolas não são 

certas nem erradas. Reafirmam tal idéia, destacando no Caderno de Estudo  IV, a 

teoria behaviorista56 e a interacionista57, duas teorias de desenvolvimento e 

aprendizagem, utilizando-as para fundamentar as diferentes relações que 

acontecem nas escolas. 

           Atualmente, sabe-se que a teoria sociointeracionista58 tem sido amplamente 

discutida nas escolas e tem provocado profundas reflexões entre os educadores.  

As autoras do Módulo IV do Progestão relacionam dez princípios que “podem 

ser considerados centrais no processo de ensino e aprendizagem de toda e 

qualquer criança e jovem; de forma que, se forem seguidos, todos poderão aprender 

na escola”. (DAVIS & GROSBAUM, 2001, p.22) 

                                                
55 DAVIS & GROSBAUM, autoras do módulo IV do Progestão. 
56 Behaviorismo é a teoria que acredita que o meio ambiente em que vivemos é a variável mais forte 
na formação dos seres humanos. (Davis & Grosbaum, 2002, pp.17,18)  
57 Interacionismo é a teoria que entende que tanto os fatores internos (desenvolvimento), como os 
fatores externos (próprios do meio) são importantes na formação de seres humanos (idem).          
58 Sociointeracionismo é; a teoria que tem por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado 
de um processo sócio-histórico enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse 
desenvolvimento. Sua  questão central é a aquisição de conhecimento pela interação do sujeito com 
o meio, pela mediação. http;//www.centrorefeducacional.com.Br/vygotshy.html - 22/02/2007. 
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Esses princípios são destacados pelas autoras, nas páginas 22, 23 e 24 do 

CE.4. São:  

1.  O conhecimento da história particular do aluno.

2.  O autoconceito do aluno influi em sua capacidade de aprender. 

3.  A aprendizagem deve ser significativa. 

4.  O ensino deve ser motivador. 

5. Os elogios são sempre, armas poderosas para promover a aprendizagem 

dos alunos. 

6. A aprendizagem vivenciada é duradoura. 

7. As aprendizagens precisam se repetir para serem dominadas, mas a 

repetição deve ser feita de modo interessante. 

8. A aprendizagem é mais sólida quando se conhecem os erros cometidos. 

9. Quando o estilo cognitivo do aluno é entendido, ele pode aprender melhor. 

10. Aprender a aprender é fundamental para que o aluno conquiste autonomia 

para continuar aprendendo. 

           O aprender mencionado pelas autoras refere-se ao que ocorre no interior da 

sala de aula de forma intencional e sistematizada. 

           Para elas, o interesse do aluno é a alma do ensino e, nesse sentido, é 

importante que o professor:  

 a) Ajude os alunos a valorizar o que estão aprendendo. 

 b) Conheça como os alunos aprendem. 

 c) Proteja-os das distrações do sono e da preguiça, propondo atividades 

desafiadoras.  
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 Com relação à aprendizagem do aluno, uma diretora reforça a idéia de que “o 

trabalho escolar deve estar voltado para a aprendizagem do aluno, entendo o  como 

aprender; o como fazer, o como  motivar e como avaliar”. (AE. 9) 

Nessa escola, entende-se que a atividade-fim é a da promoção da 

aprendizagem do aluno, mas parece-me que, ao fazer os questionamentos sobre a 

forma como o aluno aprende, sobre o que fazer para fazê-lo aprender, sobre  como 

despertar o seu interesse para aprender e sobre  como realizar a avaliação da sua 

aprendizagem, a escola entende  não ser possível desenvolver o processo de 

ensino e aprendizagem sem que se tenha as respostas a essas questões. Para que 

isso ocorra são necessários que alguns fatores, apontados como essenciais, sejam 

considerados. Um deles é o fator tempo. Um tempo para “ler, refletir e buscar 

soluções para a Unidade Escolar”. (AE. 14) 

Por outro lado, é dito por Davis & Grosbaum (2001) que a prática vivenciada é 

duradoura.  Assim também a entendo, desde que os professores e gestores, ou seja, 

a equipe pedagógica da escola disponha de condições materiais e humanas para 

vivenciar a sua própria prática, partindo das respostas às questões apontadas, sem 

as quais não é possível pensar o processo ensino-aprendizagem.  

Segundo algumas escolas, a falta de tempo e de funcionários tem dificultado, 

e em muito, os estudos e a discussão dos temas vistos no Progestão.   

Assim, podemos inferir que a aplicação da teoria aprendida à sua prática 

cotidiana se torna mais difícil em razão das dificuldades encontradas.  “O principal 

fator é o tempo, período de adaptação (Direção, Vice, Coordenação, Professores), a 

escola vem passando por uma reestruturação, falta de funcionários para suprir 

lacunas”. (AE. 12) 
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Tal colocação demonstra que, ao se pensar na aplicação da teoria à prática,  

é necessário que se tenha um olhar diferenciado para cada escola pois, como os 

alunos, cada uma possui a sua história e as suas especificidades. 

   Em outra avaliação registram-se as peculiaridades de cada unidade escolar, 

portanto às suas diferentes realidades, quando se diz “que é importante que a 

equipe gestora esteja aberta ao diálogo e perceba que nem sempre a linguagem 

descrita nos livros e os exemplos condizem com a realidade por nós enfrentada na 

escola”. (AD.10) 

Para atender às especificidades de cada escola, o princípio da flexibilidade 

estabelecido na LDBEN possibilita, em função do processo de ensino-

aprendizagem, a adoção de diferentes formas de organização da escola. 

 As várias possibilidades para organização do ensino, apresentadas 
na LDB, devem ser adotadas de acordo com as peculiaridades de 
cada sistema de ensino e de cada escola, privilegiando as que 
melhor servem aos interesses do processo de aprendizagem. 
(DAVIS & GROSBAUM, 2002, pp.90, 91) 

D.2. O trabalho pedagógico  

Para que a escola seja capaz de promover tanto o desenvolvimento 
como a aprendizagem de seus alunos, ela precisa se organizar. Isso 
implica um compromisso dos membros da equipe escolar com a 
clientela que freqüenta a escola. É preciso que todos funcionem 
como uma orquestra em noite de estréia: todos afinados em torno de 
uma partitura e regidos pela batuta firme de um maestro que aponta 
como cada um participa para que o resultado seja harmônico. Na 
escola, o maestro é você, gestor. E a partitura, sabe o que é? O 
projeto pedagógico da escola, um arranjo feito sob medida para seus 
alunos e que serve de referência para todos. (DAVIS & GROSBAUM, 
2001, p.39) 

Pela leitura do trecho acima, pode-se perceber o nível de importância 

atribuído pelas autoras ao projeto pedagógico, como base para o desenvolvimento 
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do trabalho da escola.  Ao lado disso, também há a afirmação de que cabe ao diretor 

da escola apontar como cada um deve participar desse trabalho.  

 Sobre a importância do diretor na condução da equipe escolar, as autoras 

também afirmam que: 

A presença de liderança, de coordenação, é indispensável na vida de 
uma equipe: alguém que tenha uma visão global da situação e que 
saiba onde se quer chegar, incentivando o grupo a pensar e a ‘por a 
mão na massa’ para executar o que foi previsto; que aponte a 
direção do trabalho, apoiando o grupo durante a sua execução e 
levando cada um a superar as suas dificuldades. (DAVIS & 
GROSBAUM, 2002, p.89) 

      

Segundo elas, a tarefa do líder é a de propor atividades provocadoras, para 

transmitir confiança na perspectiva de sucesso. Assim a sua atuação na escola deve 

dirigir-se ao desenvolvimento do trabalho coletivo, tendo como foco central o aluno. 

Mas, segundo o que afirma uma diretora em sua avaliação sobre o Progestão, 

para que isto ocorra é preciso “conversar, negociar, ouvir com paciência e atenção o 

que o outro tem a dizer e expor claramente as próprias idéias para que se possa, 

democraticamente, fazer opções e escolhas adequadas à comunidade escolar”. 

(AD.13) 

Pela fala da diretora, percebi que ela, de forma implícita, referiu-se a um dos  

princípios que definem a gestão democrática de uma escola. 

            

D.3. A prática pedagógica  

A prática pedagógica se refere ao “santo ofício de cada dia: o 
trabalho do professor em sala de aula” (...) escolas que despertam 
futuros e produzem profissionais mais felizes e bem qualificados 
estão intensamente envolvidas com o conhecimento. (DAVIS & 
GROSBAUM, 2002, p. 97) 

A prática pedagógica envolve, diretamente, todas as relações entre alunos e 

professores.  
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            A integração entre o ensinar e o aprender depende de como a escola, e em 

especial, os professores, a entendem. 

            Assim se, em uma visão tradicional, cabia ao professor apenas transmitir o 

conhecimento de forma pronta e acabada para seus alunos, hoje se espera que ele 

seja o mediador entre os alunos e o conhecimento a ser conquistado, como 

facilitador da aprendizagem. 

Considerando o descrito no Caderno de Estudos do Módulo IV do Progestão, 

tem-se que um bom ensino é aquele que incentiva o aparecimento de novas formas 

de pensar, sentir e perceber o real, permitindo aos alunos acesso a novos níveis de 

aprendizagem, além de promover a elevação da sua auto-estima. 

  Nesse contexto, Davis & Grosbaum (2002) dizem que a ajuda do professor 

ao aluno com dificuldades de aprendizagem é indispensável, mas transitória. Ao 

superá-las, o aluno adquire autonomia e responsabilidade no ato de aprender.  

Ao trabalhar com os alunos, o professor deve definir o como fazer e para que 

fazer. “O bom professor ajuda seus alunos a aprender. Mas, para isso, é preciso que 

seu auxílio seja eficaz”. (CE.4, p.74) 

Davis & Grosbaum afirmam que um professor eficiente segue um roteiro cujos 

principais pontos são: estabelecer a rotina diária e as regras de condutas a serem 

seguidas por todos, conhecer bem os alunos, preparar bem uma aula,  introduzir um 

conceito novo fazendo perguntas, empregar tarefas diversificadas, oferecer material 

de consulta variado, incentivar o pensamento independente, encorajar a autonomia 

do aluno, avaliar sistematicamente a aprendizagem, propiciar ocasiões para 

recuperação e reforço de aprendizagem e retomar os conteúdos aprendidos antes 

de introduzir novos. 
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Ao mesmo tempo em que as autoras elencam esta série de atribuições ao 

professor para ensinar eficientemente e fazer o aluno aprender, por outro lado 

afirmam que embora ele “seja peça-chave no processo de aprendizagem, não é a 

única. Os próprios colegas constituem, em determinadas circunstâncias, influência 

educativa importante na aprendizagem, um papel antes reservado apenas ao 

professor” (CE. 4, p. 76). 

Por outro lado, o Caderno de Estudo IV, p.79, diz que, ao trabalhar com os 

alunos, os professores devem “temperar a aula, ter um bom manejo de classe, e, em 

especial, saber usar estratégias variadas, para que todos recebam a atenção 

necessária por parte dele”. 

D.4. A avaliação do aluno  

           Segundo Davis & Grosbaum, a avaliação do rendimento escolar é uma 

questão importante a ser considerada no processo de ensino-aprendizagem, para 

que se possa promover um ensino de qualidade para todos. Avalia-se para corrigir 

rumos, acertar o passo de todos e de cada um. 

Ainda segundo elas, “a avaliação tem tudo a ver com a escola de sucesso: ela 

nos indica em que aspectos é preciso melhorar e nos permite reafirmar nosso 

compromisso de ensinar mais e melhor a todos”. (C.E.4.  p. 94) 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Nº 9394/96, art. 24, inciso V, 

alíneas a,b,c,d  e e, estabelece os critérios da verificação do rendimento escolar, 

privilegiando o seu aspecto qualitativo em detrimento do aspecto quantitativo  que, 

em muitas escolas, ainda é o tipo de avaliação predominante. 
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Ainda existem professores que responsabilizam o aluno pelo seu fracasso 

escolar.

Na ótica da grande parte deles, os alunos são os principais culpados 
pelo fracasso escolar: desnutridos, repletos de problemas 
emocionais, com déficits cognitivos cada vez mais acentuados, 
constituem um grupo que melhor se fosse retirado da escola. Não é 
bem assim, não é mesmo? Os principais problemas são de ensino, e 
não de aprendizagem. (C.E.4, p.107) 

Se os problemas de aprendizagem, na verdade, são problemas de ensino, 

pode-se inferir que a responsabilidade pelo fracasso da aprendizagem é exclusiva 

dos professores e da escola que não sabem utilizar os ingredientes propostos pelas 

autoras.

Para resolver o problema do ensinar e do aprender, as autoras Davis & 

Grosbaum afirmam que: 

A escola deve ser bem temperada, com aprendizagem bem 
apimentada, gostosa, variada (...) e aprender requer a construção de 
processos bem elaborados de avaliação, interferência docente 
precoce e sistemática, em especial junto aos alunos em posição mais 
frágil. (CE.4, p.107) 

     

E) A CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA 

  

O velho modelo da escola, em que o professor ensinava e os alunos 
aprendiam, está condenado. Cedeu lugar ao ensino e à 
aprendizagem ativos, cujo esforço se concentra na compreensão do 
processo de pensar e produzir ciência e não apenas no domínio de 
conhecimentos passados, acessíveis em bibliotecas, museus, 
enciclopédias e na Internet. (CARVALHO & SILVA, p.20) 

As posturas autoritárias, as ameaças baseadas nas provas, notas e 

reprovações que aterrorizavam os alunos se revelaram eficientes, segundo as 
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 autoras do Módulo V, somente “para a destruição da alta estima, da curiosidade, da 

cooperação, do respeito mútuo, da responsabilidade, do compromisso, da 

autonomia, do bom caráter e da alegria de aprender” (idem). 

E.1. Construção da convivência democrática 

           

Conforme especificado no Caderno de Estudo V, o que se quer é uma escola 

que: 

           a) Promova as pessoas para que elas desenvolvam a sua capacidade de 

participação nas relações sociais, políticas e culturais.  

           b) Intervenha na socialização de seus alunos.  

           c) Insira-se no mundo do trabalho, imprimindo uma dinâmica de ensino capaz 

de possibilitar ao aluno a percepção da importância do trabalho individual e coletivo.  

           d) Ensine que é preciso aprender sempre.

Mas, “é preciso articular o saber da escola com o saber da comunidade num 

relacionamento que deve promover o desenvolvimento pleno do aluno como pessoa, 

cidadão, trabalhador etc. Isso requer convívio democrático, para que haja troca 

incessante de experiência entre todos os envolvidos nesse processo, dentro e fora 

da escola”. (CE, 5, p.22) 

Vale ressaltar que a ação coletiva, própria do convívio democrático, não 

dispensa a presença de lideranças, antes a exige. 
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Carvalho & Silva (2001, p.23) dizem que o líder “precisa de preparo adequado 

e específico”. Para que sua liderança seja bem sucedida, aa autoras concebem que 

ele precisa:  

a) Conhecer-se, compreendendo os seus valores.  

b) Estar convicto da sua liderança.  

c) Manter comportamento coerente com o cargo.  

d) Preparar-se para as críticas. 

e) Informar-se antes de se decidir sobre um assunto. 

f) Aprender a reconhecer as situações que merecem atenção imediata. 

“O exercício de habilidades de liderança de um gestor é pessoal, mas 

depende de articulações adequadas entre características pessoais e capacidade de 

aprender com os outros”. (CE 5, p. 25) 

            O líder deve procurar “obter de seus colaboradores e subordinados os 

ingredientes essenciais para o sucesso de sua gestão: cooperação, contribuição, 

aceitação da responsabilidade e atenção – concentração na recuperação dos pontos 

frágeis”. (CE.5,  pp. 28.29)  

Ao falarem sobre a obtenção de cooperação, contribuição, aceitação de da 

responsabilidade, pareceu-me que as autoras do Módulo V do Progestão entendem 

a gestão escolar de forma verticalizada, na qual o diretor lidera um grupo de 

subordinados para fazer de sua gestão um sucesso. 

É muito difícil entender uma gestão participativa e democrática, numa relação 

hierarquizada entre os diversos segmentos da escola e da comunidade local. 

Conforme já se enfatizou neste capítulo, quando foram discutidas a gestão 

democrática da escola e a construção coletiva do trabalho pedagógico, partiu-se do 
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pressuposto de que a relação entre todos os interessados no trabalho educativo 

realizado nas escolas,  deve acontecer no sentido horizontal, onde cada um participa 

da elaboração, da execução e da avaliação do projeto pedagógico, dentro do que 

lhe é específico enquanto partícipe da escola que ajudou a pensar. 

E.2. Barreiras ao convívio democrático  

As escolas desenvolvem, com freqüência, barreiras ao convívio democrático, 

sob várias formas de violência, explícita e implícita.  Isto aparece nas formas de 

preconceito, intolerância, abordagens pedagógicas inapropriadas, assim como nas 

manifestações muito agressivas entre alunos. 

A escola é cheia de contradições e possibilidades que exigem nossa 
atenção e discernimento. Em lugar de dizer que a escola apenas 
reproduz em seu interior, a desigualdade social, de aceitar 
simplesmente afirmações fatalistas do tipo ‘ Infelizmente, a realidade 
é essa mesma’, passemos a intervir na realidade, recusando a idéia 
de que é impossível alterar as situações que nos são apresentadas. 
É necessário recuperar a ação interventiva da escola. (CE.5, p. 41) 

Em escolas que mantêm uma estrutura conservadora e autoritária, segundo 

as autoras, as diversas formas de violência são mais comuns. 

O Caderno de Estudo 5, referente ao Módulo V,  destaca matéria do Jornal do 

Brasil, de 13 de junho de 1998: a entrevista com a pesquisadora e professora Eloísa 

Guimarães, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que fala sobre a 

relação da violência na escola pública com a sua depredação e o tráfico de drogas. 

A entrevista fala sobre a importância da escola como uma forma de resistência às 
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drogas: “Ir à escola, permanecer nela, conseguir uma profissão, tudo isto já é um 

processo de resistência da família e destes grupos”. (CE.5, pp.61-62) 

Ao falar das escolas sitiadas por traficantes, a entrevista relata que elas não 

ensinam, não protegem os alunos. Não fornecem sequer o que se pode oferecer à 

classe média: a possibilidade de ascensão social via escola. 

Segundo as autoras59, “precisamos, urgentemente, superar a desigualdade 

educacional que atinge as camadas empobrecidas da população. É necessário 

reconhecer que fatores sociais, históricos, econômicos e culturais atuam na 

manutenção da desigualdade social, mas que a escola é um espaço de 

transformação. É o que os educadores chamam de escola como um espaço de 

resistência e possibilidade democrática”. (CE. 5, pp. 116,117)  

A escola se encontra submetida a três códigos culturais distintos, até certo 

ponto conflitantes entre si. O primeiro, formal, centrado na necessidade de 

proporcionar a crianças e adolescentes o domínio dos instrumentos de acesso à 

cultura letrada e a estruturação de categorias mentais necessárias à inserção sócio-

cultural dos sujeitos a quem ela se dirige. O segundo representado pelo narcotráfico, 

como parte das estratégias de ampliação das áreas sob seu controle e de abertura 

de canais com agências da sociedade, provocando o rompimento de determinados 

padrões de organização da escola em favor do fortalecimento daqueles consagrados 

no trato com as populações das áreas ocupadas e com a sociedade, em geral, de 

modo a garantir o domínio e a expansão dos seus negócios. As galeras surgem 

como um terceiro código, participando em vários sentidos desse movimento do 

narcotráfico, mas compartilhando também os parâmetros de outros grupos juvenis. 

(http://www. Educacaooline.pro.br/escola_galeras.asp?f_id_artigo=198) 
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Transformar a escola em um espaço verdadeiramente democrático de 

aprendizagem é, com certeza, um grande desafio a ser enfrentado pelos educadores 

que trabalham nas unidades escolares, mas sem dúvida nenhuma, ele deve 

encarado por todos os órgãos educacionais. Transferindo-se apenas 

responsabilidades, jamais conseguiremos vencê-lo.  Além disso, a relação teoria e 

prática, também deverá revista. Essa relação não pode ficar restrita a discursos de 

qualquer natureza. Precisa sair do campo das idéias e emergir na concretude das 

escolas públicas da rede estadual. 

3.6 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE AS PROPOSTAS DO PROGEST ÃO 

  

          Descrever o Progestão pareceu-me importante para proporcionar ao leitor 

uma visão sobre a sua estrutura, enquanto um programa de capacitação a distância 

para gestores escolares. 

           Mas, para além da descrição, percebi que a apresentação e discussão de 

algumas atividades propostas pelo programa e realizadas pelos gestores 

escolares/cursistas possibilitariam um melhor entendimento entre o que se teorizava 

e o que foi realmente desenvolvido.  

           Essa apresentação e discussão, longe de esgotar os conteúdos organizados 

nos módulos, pretendem apenas apresentar alguns pontos, onde, segundo o meu 

entendimento, os textos de fundamentação teórica e as atividades propostas se 

revelaram contraditórios. 

                                                                                                                                                        
59  Maria Celeste da Silva Carvalho e Ana Célia Bahia Silva – autoras do Módulo V. 
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           No Caderno de Estudo do Módulo IV é apresentada a afirmação de que o 

aluno deve ser considerado com um sujeito ativo na construção de seu próprio 

saber.  Para tanto, segundo as autoras do referido módulo, é necessária uma nova 

postura da equipe escolar, liderada pelo diretor, diante do ensino, para fazer 

oposição às chamadas formas de tradicionais. 

           Elas propõem para essa unidade de conteúdo a realização de atividades 

auto-instrucionais (grifo meu) do caderno de estudo que serão feitas 

individualmente e em local escolhido pelo cursista. Cada uma delas traz o tempo em 

minutos que ele terá para resolver a questão. 

           Pareceu-me que as atividades, organizadas em função de um tempo pré-

determinado para a sua resolução e da forma como elas são apresentadas  

(formulação   e  resposta),  contradizem a afirmação inicial das autoras de que é 

preciso fazer oposição às formas tradicionais de ensino. 

           Nesse sentido, a metodologia da resolução de problemas por meio da ação-

reflexão-ação, estabelecida pelo Progestão, não se confirma. Para exemplificar o 

que está dito, escolhi algumas atividades que dão a visão exata sobre a contradição 

da qual falei.       

            Como fundamentação teórica Grosbaum & Davis (2001) retomam duas 

teorias do desenvolvimento e aprendizagem, o behaviorismo e o interacionismo 

(construtivismo e sociointeracionismo), com a finalidade de colocar em discussão o 

papel da escola como facilitadora ao acesso do conhecimento e como promotora  do 

desenvolvimento de seus alunos.   

            Em seguida, a atividade 2 do Caderno de Estudo IV, p. 20, denominada: 

“Desenvolvimento e aprendizagem: uma relação fundamental,”  apresenta três 
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frases.  Depois de lê-las com atenção, os cursistas deveriam escolher a que melhor 

exprimisse a visão do diretor de uma escola estadual de Santa Catarina, que 

segundo as autoras, adotou a postura sociointeracionista na gestão de sua escola.  

           Ao responder à questão, as autoras do módulo afirmam que as teorias 

refletem as concepções filosóficas a respeito do mundo e, como tal, não são certas, 

nem erradas. Ao afirmarem isso, declaram que a visão dos cursistas não precisa ser 

necessariamente igual à delas, mas entendem que todos devem assumir as 

implicações de suas escolhas, ao afirmarem, no caderno de estudo, módulo IV, 

página 21:   

É tudo uma questão de crença, mas precisamos assumir suas 
conseqüências e nos responsabilizarmos por elas.  Converse com os 
seus professores e veja se você sabe como eles vêem a relação entre 
desenvolvimento  e aprendizagem.  Você pode ter surpresa! 

           Entendo que a escolha de uma ou outra teoria de desenvolvimento e de 

aprendizagem depende, sim, da concepção filosófica de mundo, de homem, de 

educação, de escola e de aluno que cada educador possui.  E, como tal, entendo 

que pode ser considerada errada ou certa, em função do tipo educação que se 

deseja e que se oferece à grande maioria da população brasileira.  

           Complementando a unidade de estudo, são listados dez princípios de 

aprendizagem, considerados fundamentais para um ensino bem-sucedido. Assim, ao 

seguir os dez princípios, é possível entender que as práticas pedagógicas podem 

resolver os problemas de aprendizagem, o que parece ser uma solução bastante 

simples.   

           Sem dúvida nenhuma, os princípios apontados pelas autoras são elementos 

importantes ao se pensar no como se aprende, mas não podem ser entendidos 

como os únicos responsáveis pela aprendizagem dos alunos.    Não é uma questão 

de segui-los ou não para se ter sucesso ou não se ter sucesso na aprendizagem. Se 
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assim for entendido, basta que sejam divulgadas “receitas” para o ensinar, para o 

aprender e para dirigir a escola.    

           Retomando o que foi dito anteriormente, antes de se definirem os  princípios, 

as normas, o currículo, a metodologia e as  práticas educativas é necessário decidir 

politicamente que educação escolar se deseja e a quem ela  atenderá. 

           Assim, uma educação voltada às camadas populares levará em conta que os 

alunos devem apropriar-se dos bens culturais, sociais e econômicos que os ajudem 

a se constituir enquanto seres ativos e participantes, capazes de atuarem na 

sociedade de forma consciente e crítica. 

           Um outro exemplo que contradiz a teoria sociointeracionista é o apresentado 

na atividade 7 do mesmo módulo.  Nessa atividade são apresentadas as 

características de uma boa escola para todos ou os ‘ingredientes’ que compõem a 

‘receita’ dessa escola.  A lista dos ingredientes é composta de dez itens. Dentre os 

dez, destaquei um, que me pareceu totalmente alheio ao se pensar em uma escola 

unitária. Ao afirmar que a ‘proposta curricular deve ser compatível com o perfil da 

clientela atendida’, é extremamente excludente a idéia implícita de que diferentes 

propostas curriculares podem atender melhor uma determinada clientela.  O 

conhecimento a ser ensinado e aprendido deixa de ser o universal e passa a ser o 

local. Pareceu-me também uma solução equivocada para um problema tão 

complexo. 

           Ao falarem sobre as competências necessárias a um gestor para dar início a 

um processo de reflexão, com o objetivo de fazer a equipe entender que a escola 

deverá garantir aprendizagem para todos os alunos, de forma a construir cidadãos 

bem informados e competentes, afirmam que ele deverá ser perseverante, corajoso, 

determinado e ter muita habilidade.  



155

           Uma discussão que me suscita é a seguinte: se a gestão da escola é 

conduzida por uma equipe, por que é atribuída ao diretor a responsabilidade de 

introduzir mudanças na escola e mais, de convencer a equipe a aceitar a mudança.  

Uma outra questão que mereceria mais aprofundamento é a que se refere à 

construção de cidadãos bem informados e competentes. (grifo meu).   Entendo que 

robôs são construídos e seres humanos são formados.   
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                                    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         Retomando a questão central e as questões subjacentes a ela, colocadas 

inicialmente neste trabalho e que me conduziram no decorrer da pesquisa, foi 

possível compreender os vários aspectos constituintes de grandes temas, 

destacados  a seguir.  

           Esses temas se referem ao modo como a educação escolar, a gestão da 

escola e o papel do diretor são percebidos pelos propositores e pelos autores 

responsáveis pela elaboração dos materiais instrucionais do Progestão e por autores 

com os quais busquei fundamentação teórica para discussão do tema. 

           A comparação entre os registros documentais do Progestão e das avaliações 

dos diretores cursistas, pela mediação teórica de autores que discutem a atividade-

fim da educação escolar, ou seja, o processo ensino-aprendizagem, permite-me 

esboçar algumas considerações sobre o sentido da educação escolar, a função da 

escola e o papel do diretor, esperando que contribuam para a reflexão de 

educadores que, como eu, acreditam na educação escolar de qualidade como direito 

de todos os cidadãos brasileiros, independentemente de classe social, credo e raça.  

           No Capítulo Um, propus-me a contextualizar o sentido da educação escolar 

como apropriação do conhecimento historicamente acumulado e como construção 

de novos conhecimentos. Conhecimentos que ultrapassam a linha do imediatismo e 

do reducionismo e de aceitação cega como verdades prontas e acabadas. 

           Nesse sentido, trouxe para a discussão teórica autores que entendem a 

educação escolar como uma possibilidade de libertação da ignorância e da 

alienação, grandes impeditivos à construção de grupos de resistência às políticas 
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neoliberais que têm estabelecido o rumo das mudanças educacionais brasileiras e 

conseqüentemente das práticas educativas. 

           

A interferência de oposições locais ao projeto neoliberal na educação 
é o que de  mais decisivo se possui na atual conjuntura em termos de 
resistência e, se a crítica for consistente, este será um passo 
significativo em direção à construção de um outro rumo, apesar do 
‘massacre ideológico’ a que os trabalhadores têm sido submetidos 
durante a última década.(ANDRIOLI, 2002, p.4)  

                   

           Sem consciência crítica, os educadores, de um modo geral, não conseguem 

enxergar a educação escolar à luz dos interesses das classes menos favorecidas da 

população.  

           A leitura crítica das políticas neoliberais estabelecidas para a educação é 

condição indispensável para entendimento de que mudanças nas condições de vida 

das pessoas pertencentes a essas classes passam necessariamente pela educação 

e pela escola, enquanto lócus institucionalizado para o desenvolvimento do ensino e 

da aprendizagem. 

           Além disso, é preciso ter compreensão de que, para atendimento à 

modernização, entendida como necessária ao mundo globalizado, encontram-se 

medidas como: a universalização da educação com atendimento de todas as 

crianças e jovens em idade escolar em escolas públicas, melhoria da qualidade de 

ensino por meio de ciclos de aprendizagem, progressão continuada, maior 

flexibilidade e mais autonomia para as escolas, entre outras.  Os indicadores 

quantitativos vêm demonstrando dados significativos de inclusão, da diminuição dos 

índices de evasão e de retenção, o que não significa, apesar de serem dados 

positivos em termos quantitativos, o serem em termos qualitativos já que 
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No cotidiano das escolas públicas, a realidade é outra: crianças que 
aprendem pouco; ‘promoção automática’ em lugar da progressão 
continuada; falta de vagas, salas superlotadas, professores mal pagos 
e com precária formação acadêmica. Constatam-se ainda as questões 
relacionadas às políticas salariais que ‘concedem’ bônus, gratificações 
e até prêmios de produtividade em lugar de aumentos reais de 
salários; escolas sem autonomia administrativa e pedagógica 
verdadeiras, autoritarismo, imposições dos órgãos de controle 
(Secretarias de Educação e Diretorias de Ensino), camufladas pelos 
discursos de ‘gestão democrática’ e por ‘consultas’ às escolas, sem 
que haja tempo para decidir de fato com os profissionais e com a 
comunidade.(PEREIRA, 2006,p.2). 

                      Proclama-se a melhoria da qualidade de ensino e contraditoriamente 

desacelera-se a produção científica, com corte de investimento nessa área. Por 

outro lado, prioriza-se o ensino profissionalizante no nível médio da educação 

básica, com o objetivo de formar mais mão-de-obra e menos consciência crítica.  

           Entre o discurso e o cotidiano das escolas públicas, há uma população que 

acredita na melhoria do ensino e espera que ela aconteça por meio das inovações 

propostas por políticas educacionais amparadas na Constituição Federal de 1988 e 

na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDB 9394/96. Não percebe que 

os sistemas de ensino atuam no sentido de promover justamente práticas opostas.  

           Assim, sem perceber a relação e a distância entre o que é   proposto e o que 

é efetivamente realizado, os maiores  interessados na melhoria da escola pública 

entendem que as mudanças têm como finalidades resolver os problemas de acesso 

e de permanência na escola, de melhorar a qualidade da educação e  

conseqüentemente, promover a ascensão social de todos que dela participam. 

           Muitos educadores também não conseguem perceber a relação entre as 

políticas ditadas por organismos internacionais à política educacional do país. E, 

como tal, sentem-se satisfeitos com medidas paliativas de concessão de pequenas 

vantagens e prêmios aos melhores, instituindo ou reforçando a  competitividade 

entre eles.  
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       Se os educadores se colocassem como trabalhadores da educação, poderiam 

perceber a sua importância frente às necessidades reais da grande parcela da 

população brasileira, que como eles, desejam um país economicamente mais justo, 

mas acima de tudo, um país em que os dispositivos e princípios legais não sejam 

letras mortas. 

           É nesse contexto que o diretor, educador com  autoridade máxima na escola, 

tem merecido atenção das políticas educacionais quanto à sua função e  formação.   

           Em São Paulo , ele é nomeado para o cargo, mediante concurso público de 

provas e títulos, o que segundo Paro (2005) não atende a um dos princípios da 

democratização da escola pública.  

           Nomeado, eleito ou indicado, o diretor tem importante papel nas mudanças a 

serem desenvolvidas nas instituições escolares, na construção de uma nova cultura 

organizacional, fundamentada em projetos pedagógicos autônomos, inovadores e 

compartilhados. 

           Ele, um dos gestores da escola, deverá assumir a responsabilidade pela 

partilha de poder de decisão, de tal modo que os demais trabalhadores da escola  

sintam-se parte da instituição e, como ta,l sejam responsáveis pela elaboração, 

execução e avaliação do projeto pedagógico. Quanto mais espaços de participação 

para discussão e atuação da comunidade escolar e local forem abertos, maior será a 

possibilidade de se construir a autonomia da escola, embora eu entenda que ela 

sempre será relativa.  

           A participação da comunidade escolar e local é o elemento essencial na 

construção da gestão democrática.  Não se pode falar em democracia sem 

existência de participação, embora seja importante ressaltar que não é qualquer tipo 

de participação que promove a democracia.  
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           A verdadeira participação implica apropriação de espaços de poder onde, por 

direito, cada elemento envolvido na gestão da escola possa contribuir de maneira 

significativa na construção de um espaço de resistência, que vá além de acordos 

para cumprimento das diretrizes estabelecidas pelas políticas e pelos agentes 

controladores educacionais.  A autonomia materializa-se por meio da participação de 

todos os interessados na e pela escola. Representados por órgãos colegiados e 

participativos expressam os anseios e as diferenças dos diversos segmentos da 

escola.  

           Outro aspecto na construção da gestão democrática da escola diz respeito ao 

tempo destinado ao diálogo entre os diversos segmentos. Longe de ser um tempo 

perdido, o diálogo é fundamental na implantação de inovações. É por meio de uma 

relação dialógica transparente que se constroem espaços democráticos de 

participação, de modo que a equipe gestora,  professores, alunos e pais de alunos  

sintam-se  sujeitos de seu pensar, manifesto implícita ou explicitamente nas suas 

sugestões. Nesse sentido, todos são responsáveis pela gestão democrática da 

escola, embora eu entenda que cabe ao diretor, enquanto responsável último pelas 

atividades escolares, dirigir a escola  de modo a atender à sua finalidade, ou seja, ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

           Assim, todas as ações pensadas, discutidas e refletidas pelo coletivo da 

escola devem considerar os alunos como centro do processo educacional e como tal 

precisam ser letrados e dominar os conceitos básicos da Matemática. De posse 

desses conhecimentos, eles terão condições de acesso aos conhecimentos mais 

elaborados. 

           No Capítulo Dois da presente pesquisa, descrevi o Progestão – Programa de 

Capacitação a Distância para Gestores Escolares – realizado em São Paulo. Com o 
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objetivo de possibilitar o entendimento do leitor, descrevi o histórico do programa,  

seus objetivos, sua carga horária, seus conteúdos, enfim, sua estrutura 

organizacional.  De posse dessas informações, é possível ao leitor reconhecer e 

entender as proposições, questionamentos e inferências contidas no Capítulo Três, 

onde discuti a dimensão pedagógica da gestão escolar e do papel do diretor de 

escola, por meio da análise de conteúdo do material coletado nos documentos 

instrucionais do Progestão, dos registros das avaliações dos diretores cursistas e de 

teóricos que discutem os conteúdos pedagógicos abordados no programa. 

           Na comparação entre os documentos, os registros das avaliações e as 

formulações teóricas, observei que os propositores do programa e os cursistas 

admitem que o conhecimento no contexto sócio-econômico atual ocupa papel 

central e como tal tem sido tema nos debates sobre a educação e sobre a escola 

necessárias a uma sociedade em constante mudança.  

          Foi possível perceber que alguns diretores entendem que  novas formas de 

ensinar deverão ser incorporadas pelos professores, pois as informações chegam 

rapidamente por meio das TIC, enquanto a prática educativa caminha lentamente. 

           Quanto à participação da família na escola, os diretores reconhecem que ela 

é de fundamental importância na construção da gestão democrática, exaustivamente 

referenciada nos documentos do Progestão. Mas, ao falarem sobre as incumbências 

da escola, alguns diretores apontaram algumas dificuldades para articulação da 

escola com as famílias e com a comunidade local. 

            Apontaram como um elemento dificultador a falta de tempo para realização 

de reuniões, em função de um cotidiano escolar permeado por afazeres de toda 

ordem, impossibilitando encontros até mesmo entre os diversos segmentos da 

própria escola. 
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            Pude constatar, pelos registros dos diretores cursistas do Progestão, que não 

existem espaços e tempos para estudo, discussão e reflexão, além dos 

estabelecidos em calendário escolar sob a denominação de Planejamento Escolar e 

do Horário Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). 

Os diretores manifestaram sentir grande dificuldade para realizar as 

atividades em grupo, propostas pelo Progestão. O grupo de gestores teve que 

buscar alternativas nem sempre compatíveis ao desenvolvimento de um trabalho 

coletivo. Essas alternativas emergenciais por vezes inviabilizam a resolução de 

problemas da escola, dada a impossibilidade de reunir a comunidade escolar e local 

com regularidade  para discussão e encaminhamento de soluções.  

           Observei também que todos os registros de avaliações dos cursistas 

indicaram que colegiados, como o Grêmio, Associação Escolar, Conselho de Escola 

e Conselho de Classe têm papel importante nas ações da escola.  Assim, é preciso 

que o diretor abra espaços para a participação ampla e efetiva da comunidade e não 

aquela que se restrinja apenas à ocupação dos espaços físicos da escola para 

desenvolvimento de projetos definidos pela Secretaria Estadual de Educação.  

           Segundo alguns cursistas, o diretor deverá organizar e orientar os grupos, 

superando obstáculos. Assim entendido, o diretor é o profissional encarregado de 

liderar o processo de compartilhamento das decisões, compromissos e 

responsabilidades, visando à melhoria da qualidade de ensino.  

           Ele também é o responsável pelo envolvimento da comunidade escolar e 

local na elaboração do projeto pedagógico, documento importantíssimo no 

direcionamento das ações da escola. 

           Alguns diretores apontaram as constantes mudanças no quadro docente, a 

falta e a ausência de professores, a admissão de leigos para o exercício da docência 
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e os desvios de função, como aspectos dificultadores para a continuidade de 

execução do projeto pedagógico.    

           Desenvolver gestão democrática na escola requer, em princípio, maior 

envolvimento dos profissionais que nela atuam e, para que isso aconteça, é 

imprescindível que seja pensada a valorização desses profissionais, não através de 

bônus e prêmios, mas através de política salarial de valorização do magistério e de 

políticas de capacitação voltadas às necessidades dos educadores. 

           Conclui que a formação continuada proposta pelo Progestão, desenvolvida 

pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, foi orientada para 

atendimento aos indicadores educacionais.  

           Finalmente, conclui que os conceitos analisados e discutidos nos Cadernos 

de Estudo foram tratados de modo superficial, distante da abstração de seus 

verdadeiros sentidos, numa linguagem muito simplista, incompatível com o registro 

de comunicação esperado de um diretor de escola. No meu entendimento, essa 

forma de linguagem demonstrou a falta de confiança na capacidade de 

entendimento e compreensão dos gestores cursistas.  Além disso, as ciências têm 

linguagem própria e como tal precisam ser entendidas.   

           “É importante perceber que o concreto só se torna compreensível pela 

mediação do abstrato (...)” (BORGES,1992, p.19)  

           A pesquisa termina, mas o exercício de dialogar com a prática dos diretores 

após a sua participação no Progestão é o próximo desafio. Com certeza eles terão 

muito a dizer sobre as mudanças que realizaram na escola a partir da sua 

participação num programa de capacitação a distância, que tinha como objetivo a 

construção de competências profissionais dos gestores, entre eles o diretor, com 

vistas ao sucesso do aluno. 
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Anexo 1 – Organograma do Progestão 

Cursistas 
Gestores 

CENP 

Secretaria de Estado da Educação 

Diretoria de Ensino 

Coordenador Local 
Supervisor de 

Ensino 

Tutores 
Supervisores de 

Ensino 

Coordenadora 
PROGESTÃO 

Multiplicadoras 
(9 supervisoras) 

CONSED 

Fonte: http://cenp.edunet.sp.gov.br/progestao/matapoio.asp 
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Anexo 2   

Situações/Ambientes de aprendizagem por módulo 

Estudo individual

50% a 60% 
(15 a 18 horas) 

Material didático 
principal: 
Caderno de Estudo 
- Conteúdos básicos do 
programa. 
- Ênfase nas atividades 
fechadas para fixação e 
sistematização. 
- Ênfase na metodologia 
da ação-reflexão-ação. 

Material didático 
complementar: 
Caderno de Atividades 
- Atividades de aplicação 
dos conhecimentos e 
instrumentos dos 
Cadernos de Estudo. 
- Atividades abertas 
vinculdas à prática 
profissional do cursista. 

Estudo em equipe

20% a 25% 
(6 a 8 horas) 

Material didático 
básico: 
Caderno de Atividades 
- Ênfase nas atividades 
complexas e realizadas 
em equipe. 
- Aplicação dos 
conhecimentos e 
instrumentos trabalhados 
nos Cadernos de Estudo. 
- Ênfase no aprender 
fazendo e na resolução 
de problemas. 
- Conteúdo formado em 
experiências do 
cotidiano, parte delas a 
ser socializada nos 
encontros presenciais. 

Encontros presenciais

20% a 25% 
(6 a 8 horas) 

Atividades coletivas 
coordenadas por 
tutores 
- Utilização de vídeos 
dentro da função 
problematizadora, 
motivadora e 
sistematizadora para uso 
na abertura e/ou no 
término do módulo. 
- Socialização e 
intercâmbio de 
experiências de 
aprendizagem, em 
equipe, do Caderno de 
Atividades. 
- Atendimento a dúvidas 
dos cadernos. 
- Sistematização da 
experiência do módulo 
- Acompanhamento e 
avaliação. 

Atividades 
a distância 

Atividades 
presenciais 
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Anexo 3 – Sugestão de roteiro para o plano de execuç ão 

1. CARACTERIZAÇÃO DA D.E. 

2. O PROGESTÃO NA D.E. 

a)Objetivos do programa; b)Público-alvo; c)Escolas envolvidas; d)Período de realização. 

3. ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA 

a. Gerenciamento (responsáveis e forma); 

b. Equipe formadora (tutoria, perfil e número de tutores); 

c. Cursistas (perfil e número de gestores); 

d. Etapas de realização. 

4. ESTRUTURA DIDÁTICA - MODULAR  

                a) Objetivos e conteúdo; b)Carga horária; c)Materiais didáticos 

5. O SISTEMA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

a. O estudo individual - procedimentos para: 

 Atendimento a dúvidas; acompanhamento de estudos; envio de orientações. 

b. O estudo em equipe: procedimentos para: 

 Atendimento a dúvidas; acompanhamento de estudos; envio de orientações; 

socialização de experiências. 

c. Os encontros presenciais: procedimentos para: 

 Atendimento a dúvidas, acompanhamento de estudos, envio de orientações, 

socialização de experiências e orientações para elaboração do plano de estudos. 

d. A ação do supervisor da Unidade Escolar: 

- como parceiro de estudos das equipes escolares. 

- como responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações do Progestão. 

6. PLANOS DE ESTUDO 

a. Tutores e coordenadores locais. 

b. Equipe de supervisores: com os pares e com as equipes escolares. 

c. Equipes escolares. 

7. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES: Formas e registros 

8. AVALIAÇÃO: dos cursistas, do curso e do plano de execução da Diretoria de Ensino 
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Anexo 4 – Esquematização da Tutoria 

Modalidade Natureza e objetivos Meios/estruturas 

Individual Meios: 

 - Atendimento a dúvidas. Fax, telefone, 
correio. 

A distância - Envio de orientações. 
Tradicional, correio 
eletrônico. 

(com horário de) - Feedback escrito. (a serem definidos). 

plantão)  Conforme o local). 

Coletiva  

 Atendimento a dúvidas de  
 gestores com tarefas em equipe.  
  

Individual: Estruturas: 

Atendimento a cursistas em 
horário de plantão para: 

Locais e calendários

 - Esclarecimento de dúvidas. Estabelecidos nos 
Guias de 

- Feedback. 
Implementação de 
estados e 
municípios. 

Presencial - Orientações sobre o plano de 
estudo. 

Coletiva:  

- Encontros presenciais 
agendados 

 no Guia de Implementação.  
- Atendimento eventual a cursistas 
que realizam atividades em 
equipe. 
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Anexo 5 - Atividades – Encontro Presencial 

MÓDULO IV - Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

escola? 

OFICINA 1 – ATIVIDADE 1 

“Cada indivíduo é único, é bom lembrar que todos podem progredir com o auxílio valioso dos 

professores, se eles conseguirem mostrar aos alunos o valor e a importância da aprendizagem”. 

Pensando nessa premissa e à luz da Unidade 1, analise e reflita sobre as falas dos professores 

abaixo, relacionando-as ou não aos dez princípios de aprendizagem (p. 22), bem como a 

corrente pedagógica a que pertencem. 

Fala de professores 
Corrente 

Pedagógica 

Princípio 

norteador da 

prática 

1. O conhecimento “se dá sempre via cinco sentidos, de uma ou de 

outra maneira” 

  

2. Como professora procuro propiciar situações para que a criança 

toque, mexa, experimente e, para isso, o professor precisa ter um 

pouco de sensibilidade para perceber se o aluno está ou não a fim de 

algo. 

  

3. O conhecimento se dá pela reação das pessoas, através de 

estímulos, a partir de situações estimulantes, na medida em que a 

pessoa é perguntada, incitada, questionada, ela é obrigada a dar 

uma resposta. 

  

4. A criança adquire conhecimento acho que olhando o mundo, o 

ambiente. Sofrendo influência das coisas ao seu redor, começa-se a 

estabelecer relações com este mundo. 

  

5. O conhecimento se dá à medida que as coisas vão aparecendo e 

sendo introduzidas por nós nas crianças. 

  

6. A criança já traz parte do conhecimento. Adquire outra parte com o 

meio e constrói a partir disso. 

  

7. O bicho eu adestro, é estímulo-resposta. A criança envolve 

inteligência, pensamento divergente, ela questiona, vai além. 

  

8. O conhecimento é o domínio sobre o saber fazer. Aquilo que você 

produziu sobre esse saber fazer. 

  

9. O aluno é como uma anilina no papel branco que a gente tinge:   
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 passa para o papel. Passa para o papel e o aluno elabora, coloca 

com as próprias palavras. 

10. Tornamos-nos sujeitos apenas na interação com outros seres 

humanos. É, portanto, por meio da relação interpessoal que se tem 

acesso à experiência coletiva, o que leva à reorganização, à 

reformulação e à ampliação do próprio conhecimento. Novas 

informações, ao mesclarem-se com as antigas, geram 

conhecimentos que incentivam o desenvolvimento. 

  

MÓDULO IV - Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

escola? 

OFICINA 2 – ATIVIDADE 1 

Embasando-se no fragmento abaixo, é possível relacioná-lo com a Unidade 4 do módulo em 

estudo? Quais conceitos de avaliação podem ser elencados? 

O pombo real 

 Nasruddin se tomou o Primeiro-Ministro do Rei. Certo dia, ao vagar pelo palácio, pela primeira 

vez em sua vida viu um falcão real. 

 Acontece que o nosso Nasruddin não tinha visto nunca um pombo assim... Tomando, pois, 

depressa, uma tesoura, cortou as garras e aparou as asas e o próprio bico adunco do falcão. 

 E disse: “Agora sim você é um pombo, um pássaro decente, pois seu dono não estava 

cuidando de você". 

MÓDULO IV - Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

escola? 

OFICINA 3 – ATIVIDADE 1 (GRUPOS 1, 2) 

"No princípio era o caos. Um dia, o professor descobriu que podia mandar o aluno para fora 
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da sala de aula, que a instituição cuidava de ameaçá-lo com a expulsão. Mais tarde um pouco, 

descobriu que tinha em mãos uma arma mais poderosa: a nota. Começa a usá-la, então, para 

conseguir a ordem no caos. O caos se fez cosmos, o maldito cosmos da nota..." 

Avaliação – concepção dialética – libertadora 

Celso dos Santos Vasconcellos 

Alguns absurdos em avaliação: 

1. Tem sua lógica a escola valorizar muito a nota e dar-lhe grande ênfase, pois, afinal, ela é o que 

de mais importante ali acontece. A escola precisa aumentar as exigências em relação às 

notas, para que os alunos a valorizem, estudem mais... 

 2. Tem sua lógica a escola ceder às pressões dos pais e de muitos professores no sentido de 

não mudar o sistema de avaliação, pois afinal de contas sempre foi assim... 

3. Tem sua lógica o professor fazer toda uma supervalorização das notas, pois, caso contrário, 

não consegue dominar a classe. O professor não pode dar muita nota no começo do ano, 

senão perde o controle da turma... 

4. Tem sua lógica os professores desejarem "boa sorte" na prova, já que freqüentemente as 

questões são irrelevantes e arbitrárias, sem contar as vezes em que esta expressão tem um 

sentido velado de vingança... 

5. Tem sua lógica os pais engolirem “sapos” da escola e dos professores, pois sabem que, se 

reclamarem muito, os prejudicados serão os próprios filhos; além do mais, o que interessa 

mesmo é o diploma... 

6. Tem sua lógica o professor fazer avaliação dos alunos em apenas determinados momentos, de 

forma estanque, pois também é assim que está acostumado a avaliar o seu trabalho e o da 

escola (quando muito nas famosas reuniões bimestrais)... 

7. A escola tem desempenhado bem seu papel, pois recebe crianças curiosas, vivas, alegres e 

em poucos anos consegue deixá-las indiferentes, obedientes, desgostosas, passivas. Onde 

já se viu ter alunos fazendo aquelas desagradáveis perguntas: qual o sentido do que estou 

aprendendo... Para que serve isto... Qual a importância disto para meu futuro... 
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Embasado na Lógica do absurdo de Celso dos Santos Vasconcellos e nos mitos que cercam a 

avaliação escolar (p. 94 do Módulo IV), que são injustificáveis e devem ser combatidos, analise: 

- Eles circulam na sua escola? 

- Estão de acordo com o Projeto Pedagógico? 

- Quais argumentos o grupo destacaria para reverter esta visão de avaliação? 

MÓDULO IV - Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

escola? 

OFICINA 3 - ATIVIDADE 2 (GRUPOS 3, 4) 

À luz dos conceitos de avaliação contidos na Unidade 4 deste módulo, analise este caso e 

proponha intervenções. 

No início do ano, dois professores comentavam sobre um ex-aluno: 

─ Você se lembra do fulano de tal? 

─ Quem? 

─ Aquele que não apresentou nenhum sinal de genialidade... 

─ Ah... Aquele cujo desenvolvimento se deu de modo bastante morno até a idade de 9 anos. 

A única coisa que o interessava era contemplar os mistérios da natureza. 

─ Você se lembra que ele nunca seguia as normas... Era indisciplinado... Não decorava nada 

do que era preciso. 

─ Em matemática ele ia bem... 

─ Também... seu tio o ajudava em casa! 

─ Eu me lembro de uma vez, quando um dos professores, muito exaltado, chegou a dizer 

que ele nunca ia servir pra nada, além disso, sua presença desatenta em sala de aula era 

considerada negativa, porquanto influenciava seus colegas, o que o levou a ser suspenso 

várias vezes. 

─ É inacreditável, pois li um artigo em uma revista especializada, produzido por ele! Mas... 

"Será que é aquele aluno?", pois naquela época ele parecia conhecer muito pouco do que 

lhe era ensinado! 
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MÓDULO IV - Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

escola? 

                                    OFICINA 3 – ATIVIDADE 3 (GRUPOS 5, 6) 

Analise este relato do ponto de vista de avaliação:

                      O ENIGMA DE DONA LOURDES

Hipóteses de seu saber pedagógico a partir do relato de sua vizinha. 

D. Lourdes, no início do ano, já sabia quais os alunos que iam passar e os que amargariam a 

repetição (ou a evasão). 

 D. Lourdes me tocou profundamente. Há sutilezas de um pensar pedagógico nesta afirmação 

que merecem nossa atenção. 

Com certeza D. Lourdes lia índices, muito bem! Sua previsão deveria se confirmar, 

certamente no final do ano letivo. Esta sua valoração subjetiva mostra a perspectiva inicial de sua 

avaliação e evidencia também o conceito de inteligência desta e de tantas D. Lourdes que andam por 

aí...  

MÓDULO IV - Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

escola? 

                                   OFICINA 3 – ATIVIDADE 4 (GRUPOS 7, 8) 

             O projeto pedagógico da E.E. Jardim da Conchinchina está embasado na concepção de 

aprendizagem sociointeracionista de Vygotsky, porém as ações dos professores evidenciam outras 

concepções de ensino. "Na prática a teoria é outra?" 

Como o Gestor que possui esta equipe heterogênea pode proceder para favorecer a 

construção do conhecimento e garantir um trabalho pedagógico de qualidade? (Unidade 11) 

MÓDULO IV - Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

escola? 

OFICINA 3 – ATIVIDADE 5 (GRUPOS 9, 10) 

            Imagine uma situação de aprendizagem que garanta a construção do conhecimento 

contemplando as concepções da Unidade III do Módulo IV.
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Anexo 6 - Pesquisa sobre Módulo I – Coordenador Local e Tutor –  Progestão 

Olá ....... 

1. As transformações sociais, econômicas e culturais ocorridas no século XX, sobretudo nas últimas 

décadas, são sentidas por nós e avaliadas por muitos pensadores (entre eles Eric Hobsbawm, em 

Era dos extremos: o breve século XX) como das mais extraordinárias na história da humanidade. 

Identificar as principais mudanças e sua lógica e discuti-las com os alunos é tarefa da escola. Isso 

porque ela é a instituição destinada pelas sociedades da maioria dos países a levar suas crianças e 

seus jovens a tomar posse do conhecimento já sistematizado. Ao lado da tarefa de promover o 

acesso dos alunos aos conhecimentos organizados nas disciplinas escolares, outros conhecimentos 

são também trabalhados na escola. Dentre eles, podemos citar os conhecimentos relativos à 

cidadania, ao trabalho e à cultura, que só podem ser bem adquiridos se forem trabalhados com base 

no exercício do pensamento crítico, dos princípios da ética e se forem pessoalmente aplicados aos 

alunos. Todas essas questões são entendidas, de forma ampla, como conhecimentos, e o seu 

domínio é que permite à escola básica cumprir a sua função social. 

1. A escola tem cumprido a sua função social, assim entendida? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte – Justifique sua resposta:  

2. Vamos refletir sobre a democracia como valor e democracia como processo. Pense na sua 

realidade educacional. 

1. É possível dizer que ela possui mecanismos democ ráticos de participação? 

Justifique sua resposta. 

3. Reflita a respeito das mudanças ocorridas nos anos 1920/1930 e relacione com os impactos sobre 

a realidade brasileira. 

1. Crescimento das cidades 

( ) Importante movimento em defesa da educação 

( ) Movimento político de conotação ditatorial 
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( ) Impacto negativo sobre a economia brasileira 

( ) Provoca aumento da demanda por educação 

( ) Movimento de valorização de cultura nacional 

2. Semana de Arte Moderna 

( ) Importante movimento em defesa da educação 

( ) Movimento político de conotação ditatorial 

( ) Impacto negativo sobre a economia brasileira 

( ) Provoca aumento da demanda por educação 

( ) Movimento de valorização de cultura nacional 

4. A respeito do desenvolvimento do sistema escolar brasileiro e de algumas características 

importantes desse processo, indique, na relação a seguir, se as afirmações são falsas (F) ou 

verdadeiras (V). 

1. A legislação brasileira e a realidade educaciona l sempre caminharam em um 

mesmo sentido, contribuindo para o crescimento e a melhoria do sistema escolar. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

2. O crescimento da rede escolar pública é uma conq uista da República, já no século 

XX. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

3. No Brasil, como em todos os outros países da Amé rica Latina, a escola teve um 

nascimento tardio. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

4. Por muito tempo as escolas sobreviveram à custa de soluções precárias e 

improvisadas. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

5. As mulheres nem sempre tiveram o mesmo acesso qu e os homens à educação 

escolar. Hoje, entretanto, a presença da população feminina na escola é superior à 
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masculina. 

 ( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

5. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações abaixo: 

1. A habilidade de comunicação e a capacidade de co nstruir relações são 

competências importantes no dia-a-dia do gestor esc olar. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

2. Saber falar é mais importante do que saber ouvir  no cotidiano do gestor escolar. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso

3. A educação é de responsabilidade exclusiva da in stituição escolar. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

4. A função social da escola ultrapassa a troca de conhecimento sistemático em sala 

de aula. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

5. Quando a escola reconhece o respeito e a forma d e viver dos grupos sociais a que 

pertencem seus alunos, tem inicio a importante traj etória na construção de uma 

comunicação genuína entre ela e a comunidade.  

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

6. Assinale a afirmativa verdadeira: 

  

( ) A aprendizagem significativa possibilita ao aluno relacionar, com sentido, o conteúdo 

a ser aprendido com o seu conhecimento prévio, seja uma idéia, um conceito, uma imagem.  

( ) Na sociedade do conhecimento, a escola precisa, exclusivamente, apoiar-se na 

tecnologia da informação representada pelo computador e pelas novas tecnologias.  
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( ) As avaliações realizadas no interior de uma escola ou de um sistema de ensino nem 

sempre fornecem indicadores para uma análise dos objetivos da instituição ou sistema...  

( ) A função social da escola tem se modificado ao longo da história para atender 

demandas das classes sociais menos favorecidas. 

7. Assinale a alternativa falsa: 

1. 

( ) O Manifesto dos Pioneiros defendia uma escola pública, gratuita e confessional para 

todos os cidadãos.  

( ) Dentre os educadores que assinaram o Manifesto dos Pioneiros podemos citar 

Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo.  

( ) Duas são as leis mais importantes para a Educação: A Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988 e a Lei 9.394/96, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro. 

8. Auto-Avaliação - Após os estudos do Módulo I, assinale o seu nível de assimilação dos objetivos 

propostos em cada uma das unidades abaixo relacionadas: 

1. Explicar o surgimento e o papel da escola no mun do moderno.  

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

2. Comparar as condições de funcionamento da escola  brasileira do passado e dos 

nossos dias. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

3. Indicar razões para aprofundar o estudo sobre a legislação educacional brasileira. 

 ( ) Plenamente satisfatório 
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 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

4. Identificar as principais características da edu cação na chamada sociedade do 

conhecimento.  

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

5. Relacionar as conseqüências dessas característic as para uma gestão escolar em 

sintonia com a contemporaneidade. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

6. Estabelecer a diferença entre a democracia como valor e como processo. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

7. Explicar a relação entre escola e democracia. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

8. Aplicar a noção de democracia como processo no c otidiano da gestão escolar. 
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 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

9. Caracterizar a escola como espaço de convivência  social, onde todos aprendem. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

10. Identificar as relações entre a escola e a cult ura. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

11. Distinguir a relação recíproca entre valores cu lturais da comunidade e da escola. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

12. Explicar a escola como pólo cultural e de desen volvimento da comunidade. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 
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9. Somatória (quantidade) dos itens assinalados acima: 

  1. Plenamente Satisfatório 

2. Satisfatório  

3. Insatisfatório 

4. Não atingido 

5. Não contemplado 

Fonte: Informação obtida por meio de uma participante do programa (cujo acesso é limitado por 

apresentação de senha pessoal). 
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Anexo 7 - Pesquisa sobre Módulo I – Cursistas  – Progestão 

Olá .......  

1. Uma indicação de que mudanças estão ocorrendo na educação brasileira é o fato de a Lei n° 

9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, definir incumbências não só para União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também para escolas, para que realizem sua função 

social. 

1. Relacione, no mínimo, quatro incumbências das es colas, segundo a LDB. 

2. No caderno de estudos foi registrada a seguinte afirmação de Emília Ferreiro: 

“A escola, sempre depositária de mudanças que ocorrem fora de suas fronteiras, deve pelo menos 

tomar consciência da defasagem entre o que ensina e o que se precisa fora de suas fronteiras. Não é 

possível que continue privilegiando a cópia - ofício de monges medievais - como protótipo de escrita, 

na época da xerox e cia. ("A revolução da informática e os processos de leitura/escrita". In Pátio - 

Revista Pedagógica, Ano 3, no. 9, maio/junho 1999, p. 62) 

1. Escreva um pequeno texto, explicitando seu enten dimento sobre o pensamento de 

Emília Ferreiro. 

3. Compreendendo a escola como instituição que tem como função a realização plena do ser 

humano, a UNESCO – órgão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – instituiu a Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, que produziu um 

relatório concebendo a educação a partir de princípios identificados como os pilares da educação. 

Sabemos também que todas as decisões relativas à trajetória de formação de alunos dependem 

significativamente da ação do gestor escolar. Identifique, nos espaços em branco, os pilares que se 

relacionam a cada uma das ações que podem ser desenvolvidas pelo gestor escolar. 

1. Buscar conhecer o mundo contemporâneo e relacion á-Io com as demandas de cada 

escola (clientela, sonhos, necessidades, direitos -  profissionais, vizinhança, 

condições, etc). 

            2. Planejar e fazer (construir, realiza r) a escola que se quer (o seu projeto pedagógico).
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                3. Partilhar com diferentes pessoas , definindo e construindo com elas um projeto de 

escola.  

               4. Utilizar, sem medos, as próprias potencialidades de crescimento e de formação 

contínua. 

4. A respeito do desenvolvimento do sistema escolar brasileiro e de algumas características 

importantes desse processo, indique, na relação a seguir, se as afirmações são falsas (F) ou 

verdadeiras (V). 

1. A legislação brasileira e a realidade educaciona l sempre caminharam em um 

mesmo sentido, contribuindo para o crescimento e a melhoria do sistema escolar. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

2. O crescimento da rede escolar pública é uma conq uista da República, já no século 

XX. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

3. No Brasil, como em todos os outros países da Amé rica Latina, a escola teve um 

nascimento tardio. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

4. Por muito tempo as escolas sobreviveram à custa de soluções precárias e 

improvisadas. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

5. As mulheres nem sempre tiveram o mesmo acesso qu e os homens à educação 

escolar. Hoje, entretanto, a presença da população feminina na escola é superior à 

masculina. 

 ( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

5. Indique, na relação a seguir, se as afirmações são falsas (F) ou verdadeiras (V): 
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1. O crescimento das cidades e a urbanização criam um ambiente desfavorável ao 

aumento da demanda por educação. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso

2. A Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, rep resentou importante movimento 

cultural de valorização e defesa da arte nacional. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

3. O Estado Novo é um movimento político que tem in spiração popular, 

representando o início de um período de ditadura no  país. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

4. A Quebra da Bolsa de Nova York teve impacto nega tivo sobre a economia 

brasileira, sobretudo nas exportações de café. 

( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

5. O Manifesto dos Pioneiros foi um importante movi mento em defesa da educação 

desse período. 

 ( ) Verdadeiro 

( ) Falso 

6. Auto-Avaliação  

1. Explicar o surgimento e o papel da escola no mun do moderno.  

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

2. Comparar as condições de funcionamento da escola  brasileira do passado e dos 

nossos dias. 

 ( ) Plenamente satisfatório 
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 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

3. Indicar razões para aprofundar o estudo sobre a legislação educacional brasileira. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

4. Identificar as principais características da edu cação na chamada sociedade do 

conhecimento.  

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

5. Relacionar as conseqüências dessas característic as para uma gestão escolar em 

sintonia com a contemporaneidade. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

6. Estabelecer a diferença entre a democracia como valor e como processo. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

7. Explicar a relação entre escola e democracia. 
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 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

8. Aplicar a noção de democracia como processo no c otidiano da gestão escolar. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

                9. Caracterizar a escola como espaço de convivência  social, onde todos aprendem. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

10. Identificar as relações entre a escola e a cult ura. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

11. Distinguir a relação recíproca entre valores cu lturais da comunidade e da escola. 

 ( ) Plenamente satisfatório 

 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

12. Explicar a escola como pólo cultural e de desen volvimento da comunidade. 

 ( ) Plenamente satisfatório 
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 ( ) Satisfatório 

 ( ) Insatisfatório 

 ( ) Não atingido 

 ( ) Não contemplado 

7. Após a análise de seu desempenho no estudo do Módulo I, indique a alternativa correta para 

avaliar quantitativamente os resultados alcançados:

( ) 2,0 (dois) quando os objetivos foram plenamente atingidos 

( ) 1,5 (um e meio) quando foram atingidos satisfatoriamente 

( ) 1,0 (um) para o desempenho parcial 

( ) 0 (zero) quando os objetivos não foram alcançado. 

Fonte: Informação obtida por meio de uma participante do programa (cujo acesso é limitado por 

apresentação de senha pessoal). 

Fonte: http://cenp.edunet.spgov.br/progestao/matapoio.asp 
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Anexo 8 – Avaliação Parcial do Curso 

Em grupo, reflitam sobre o Progestão na escola e sintetizem as reflexões, enfocando 

os seguintes aspectos: 

1) Um fator que vem dificultando, desde o início, os estudos da equipe e que 

ainda não foi possível eliminar. Dizer quais foram as tentativas da escola para 

amenizar esse dificultador. 

2) Dois fatores que dificultavam os estudos e que já foram superados pela 

equipe. Que estratégia foi utilizada para neutralizar tais dificuldades? 

3) Três metas, definidas pela equipe da escola para 2006, referentes ao 

Progestão. 

4) Outros aspectos positivos, que foram conseqüências do Progestão, do ponto 

de vista da aplicabilidade dos conceitos estudados (antes e depois). 

5) Cite ações ou iniciativas que evidenciem articulação entre planejamento e o 

Progestão. 

E.E. _____________________ CX _____ Osasco, ____ de  ___________ de 2006. 
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 Anexo 9 – Avaliação Progestão – Prova Final D  

CURSISTA: _________________________________________________________ 

DE: ________________________________    EDIÇÃO: ______________________ 

TUTOR (    )            COORDENADOR LOCAL  (    )          GESTOR ESCOLAR   (    ) 

MULTIPLICADORES: ______________________________________________ 

QUESTÃO 1 (MÓDULO INTRODUTÓRIO E MÓDULO IX) 

Assinale as situações aceitáveis como estratégias de envolvimento da comunidade escolar no 

processo de avaliação institucional. 

a) Cada escola deverá programar suas estratégias de envolvimento da comunidade escolar. 

b) Os colegiados e fóruns já existentes na escola deverão ser aproveitados. 

c) Quando não houver colegiado organizado, a escola trabalhará com representações isoladas 

dos segmentos. 

d) A escola será avaliada ouvindo apenas o GT (Grupo de Trabalho). 

e) O GT da escola será constituído só de professores, gestores e alunos. 

f) A realização da avaliação da escola poderá ser feita só pelos gestores. 

g) As estratégias de envolvimento deverão ser planejadas e avaliadas. 

h) Se uma estratégia não estiver dando certo, ela poderá ser trocada no decorrer  do processo 

de avaliação. 

Alternativas: a, b, g, h. 

QUESTÃO 2 (MÓDULO I) 

Para alguns autores a escola não é apenas o lugar de transmissão de conhecimentos 

sistematizados, mas um lugar onde são criados novos conhecimentos, assim como uma cultura 

específica: a cultura escolar. O que pode ser caracterizado como cultura escolar? 

DÊ UM EXEMPLO OBSERVADO EM UMA ESCOLA SOB SUA RESPONSABILIDADE. 
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Comentários

Cultura escolar pode ser entendida como o “modo de vida” da comunidade escolar. Refere-se 

à forma como as pessoas e os grupos produzem, criam, desenvolvem sua própria existência a partir 

das influências recebidas. Essa cultura escolar assim concebida, pode penetrar, moldar, modificar a 

cultura da sociedade global. 

Os exemplos podem ser os mais variados, desde a valorização da leitura e de determinação 

das habilidades acadêmicas/ esportivas/ artísticas, até a forma de organização das salas e das 

atividades escolares, a crença nos “mitos” da repetência, dos bons alunos, da disciplina, etc. 

QUESTÃO 03 (MÓDULO II) 

             Para estimular ações inovadoras precisamos desenvolver estratégias de lideranças 

democráticas e participativas. Acrescente na relação abaixo mais duas estratégias que poderiam 

desenvolver lideranças na escola. 

a) Abrir espaços na agenda do diretor para ouvir os professores e valorizá-los. 

b) Estimular e desenvolver as iniciativas das entidades estudantis existentes na escola. 

c) ___________________________________________________________________________ 

d) ___________________________________________________________________________ 

Comentários 

             Várias ações ou estratégias podem ser usadas junto aos professores, funcionários, 

pais, alunos, membros da comunidade, estimulando a que surjam lideranças, pessoas que dêem 

idéias, promovam inovações, com o intuito de melhorar a qualidade da escola. Mas, para isso, é 

preciso que diretor e equipe diretiva ouçam, envolvam as pessoas para que expressem seus 

interesses, desejos, idéias, para que participem do trabalho coletivo na escola. 

QUESTÃO 04 (MÓDULO III) 

Como estudado ao longo da Unidade 3 do Módulo III, a avaliação deve estar presente em todo o 

processo de construção coletiva do projeto pedagógico. Considerando esta idéia, sua experiência 

profissional e supondo que a escola procedeu ao diagnóstico de sua realidade, levantou as 
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concepções do seu coletivo e definiu atividades, pessoas e/ou grupos e prazos para a realização das 

ações propostas, apresente duas perguntas que a escola pode formular para avaliar o seu projeto 

pedagógico. 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

Comentários 

Esta questão é de resposta aberta, devendo estar apoiada na experiência pessoal e na idéia 

de que a avaliação deve ocorrer ao longo do processo de construção do projeto pedagógico. 

Entretanto, veja se as duas perguntas formuladas aproximam-se das apresentadas a seguir: 

a) Em que medida os problemas e desafios da escola foram atendidos pelo projeto pedagógico? 

b) Os desafios apresentados pelo projeto pedagógico precisam ser retomados? 

c) Os vários segmentos da escola se envolveram, de fato, na realização das atividades 

propostas? 

d) Quais as repercussões do projeto pedagógico elaborado na vida da escola? 

QUESTÃO 05 (MÓDULO IV) 

Relacione abaixo as principais medidas a serem tomadas quando um novo gestor assume 

uma escola que está enfrentando problemas pedagógicos: 

Comentários 

O melhor caminho para recuperar uma escola que está enfrentando dificuldades sérias é não 

se isolar. Quem chega de fora precisa conhecer a cultura local e a história da escola para conhecer a 

origem de seus problemas. Para isso, nada melhor do que a troca de idéias com outros gestores da 

região (se possível), com a equipe da própria escola e com a comunidade escolar. Essas conversas 



201

podem vir a ser um verdadeiro mapa da mina para encontrar o melhor caminho a ser percorrido. 

Nesse processo, é importante fazer contatos individuais com os professores, para conhecê-los melhor 

e perceber com quais deles se pode contar, de início, para levar avante uma proposta de mudanças. 

O próximo passo poderá ser propor reuniões com a equipe da escola e com a comunidade, 

estimulando-as a iniciar uma série de discussões com vistas a desencadear um trabalho coletivo rico 

e proveitoso. É preciso não esquecer de que reuniões só são úteis se incidem sobre temas prioritários 

para a escola, ou seja, aqueles que possam ajudar a superar preconceitos e resistências existentes 

no grupo, bem como subsidiar um trabalho de melhor qualidade. Identificada a natureza dos 

problemas, é melhor estabelecer um plano de ação que responda às necessidades mais urgentes da 

situação-problema a ser enfrentada. 

QUESTÃO 06 (MÓDULO V) 

LEIA ATENTAMENTE AS AFIRMAÇÕES ABAIXO. 

Exemplificam a escola como um lugar de contradições: 

I – A escola deseja desenvolver autonomia, mas submete alunos e professores a rotinas e 

ordens discutíveis. 

II – A escola deseja considerar as diferenças individuais, mas trata alunos e professores 

como iguais, homogêneos, prevalecendo a impessoalidade. 

III – A escola deseja desenvolver cooperação, solidariedade e trabalho em equipe, mas 

estimula competição individual, tolhe a ação coletiva e neutraliza grupos. 

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) Apenas I e II 

b) Apenas II e III 

c) I, II e III 

d) Apenas III 

Alternativa: c 

QUESTÃO 07 (MÓDULO VI) 
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Os princípios aplicáveis às ações da administração pública são: 

1 – legalidade 

2 – moralidade 

3 – impessoalidade 

4 – publicidade 

ASSINALE O EXEMPLO DE AÇÃO QUE CORRESPONDE AO PRINCÍPIO DA 

IMPESSOALIDADE: 

a) Apresentar os dados sobre a utilização dos recursos financeiros públicos e privados aos 

responsáveis pela aprovação das contas. 

b) Divulgar no jornal da escola as ações que estão sendo desenvolvidas com os recursos 

financeiros arrecadados. 

c) Registrar todas as operações realizadas com recursos públicos e privados, além de manter 

toda a documentação à disposição de outros organismos responsáveis. 

d) Encaminhar a prestação de contas nos prazos  definidos por normas específicas. 

e) Tratar de todas as necessidades da escola visando ao atendimento de suas funções básicas. 

Alternativa correta: e 

Comentários 

Para confirmar as respostas dadas examine o quadro e comentários que seguem. 

Legalidade  Obediência ao que prescreve a lei. 

Moralidade Aplicação de regras de correta administração sob o predomínio da ética, em 

perfeita conjugação com a lei, para resguardar o interesse público. 

Impessoalidade Os atos devem atender aos interesses da comunidade de forma impessoal. 

Publicidade Os atos devem ser divulgados o mais amplamente possível 

Os princípios apresentados encontram-se no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que 

determina que “a administração pública direta, indireta ou funcional, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade”, dentre outras obrigações. 

Observe que, por se tratar essencialmente da utilização de recursos públicos e privados, são 

necessários conhecimentos legais sobre a Lei de Direito Financeiro, que trata dos orçamentos 
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públicos (Lei Federal nº. 4.320/64); a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da responsabilidade 

dos agentes quanto à utilização de recursos públicos (Lei Complementar nº. 101/2000); a Lei de 

Licitações, que trata dos procedimentos relacionados às compras feitas pela Administração (Lei 

Federal nº. 8.666/93); e das instruções do Tribunal de Contas de seu Estado e de outros 

procedimentos relativos aos convênios, entre outros. Também devemos conhecer os estatutos das 

entidades sem fins lucrativos que estão vinculadas à escola. Todas essas normas estabelecem 

prazos para cada procedimento específico, os quais deverão ser observados para que não haja 

prejuízo ao andamento das ações. 

QUESTÃO 08 (MÓDULO VII) 

As despesas com material de consumo na escola devem ser cuidadosamente controladas, 

pois devem constituir imensa fonte de desperdício. Alguns cuidados e providências devem ser 

sistematicamente tomados pelo gestor escolar. 

FAÇA UMA BREVE DESCRIÇÃO DE CADA UM DELES. 

a) Conhecer as especificações dos materiais. 

___________________________________________________________________________ 

a) Trata-se de conhecer o detalhamento técnico, as características dos materiais, para 

adquirir os que melhor atendam às necessidades da escola. Por exemplo: qual o 

tipo de papel adequado para desenho; que tipo de giz dura mais e causa menos 

alergia; que borracha realmente apaga, qual cartucho de tinta adequado para a 

impressora do computador, etc. 

b) Fazer pesquisa de preços. 

___________________________________________________________________________ 

b) Fazer o levantamento, com pelo menos três fornecedores, dos preços cobrados pelos 

materiais necessários à escola, atualizando periodicamente essas informações. 
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c) Controlar a utilização e o estoque. 

___________________________________________________________________________ 

c) Registrar, sistematicamente, os materiais adquiridos e o seu consumo, observando a 

eventual existência de exageros. Verificar, periodicamente, o estoque restante para evitar 

que, em dado momento, faltem materiais necessários ao bom funcionamento da escola. 

Verificar também a data de validade dos produtos perecíveis. 

d) Cuidar do adequado armazenamento. 

___________________________________________________________________________ 

d) Os materiais devem ser guardados de modo organizado, de acordo com suas 

características. Alguns não podem ser empilhados; outros, como gêneros alimentícios, 

devem ser guardados em local sem umidade. Não se deve armazenar gêneros 

alimentícios com produtos tóxicos, por exemplo. 

QUESTÃO 09 (MÓDULO VIII) 

             Assinale 2 (dois) pressupostos necessários à elaboração de um programa de 

formação continuada e justifique sua escolha. 

a) Integração teoria e prática. 

b) Clareza quanto aos objetivos do programa. 

c) Trabalho individual e coletivo. 

d) Valorização das experiências dos docentes. 

1ª alternativa: ______________. 

Justificativa: 

___________________________________________________________________________ 

2ª alternativa: ______________. 

Justificativa: 

___________________________________________________________________________ 
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Comentários 

Questão aberta na qual o cursista deve justificar a escolha de qualquer um dos itens. 

QUESTÃO 10 (MÓDULO IX) 

COMENTE AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES: 

a) Sem o projeto pedagógico da escola, faltarão referências e concepções básicas para o 

desenvolvimento do trabalho. 

___________________________________________________________________________ 

b) A avaliação institucional se coloca como processo balizador, quando se trata de perceber e 

redirecionar o projeto pedagógico da escola. 

___________________________________________________________________________ 

c) Não se trata apenas de avaliar a escola por avaliar, mas sim, aplicar conceitos e práticas 

incorporados pelos estudos dos Módulos do PROGESTÃO, em prol do sucesso dos alunos. 

___________________________________________________________________________ 

Comentários 

a) Porque é o projeto pedagógico que delimita a intencionalidade da ação educativa e oferece 

horizontes para que a escola possa projetar o seu futuro. É o documento dinâmico da 

identidade da escola. 

b) Sem a avaliação institucional, o projeto pedagógico se perde, pois não se sabe até que ponto 

suas ações surtiram o efeito desejado e onde estão levando. 

c) Questão aberta na qual o cursista deve justificar a afirmativa. 
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Anexo 10 – Avaliação Progestão – Prova Final A  

CURSISTA: _________________________________________________________ 

DE: ________________________________    EDIÇÃO: ______________________ 

TUTOR (    )            COORDENADOR LOCAL  (    )          GESTOR ESCOLAR   (    ) 

MULTIPLICADORES: ______________________________________________ 

QUESTÃO 1 (MÓDULO INTRODUTÓRIO E MÓDULO IX) 

Quais os princípios e características da avaliação institucional que é voltada  par a 

transformação e melhoria da escola? 

EXAMINE AS ALTERNATIVAS APRESENTADAS E ASSINALE AQUELAS QUE SE 

APLICAM: 

a) Global 

b) Instantânea 

c) Interna e/ou externa 

d) Participativa 

e) Eventual 

f)   Processual 

g) Escala de resultados ou ranking

h) Contínua 

i)   Autoconhecimento 

j)  Diagnóstica 

k) Contextual 

l)    Esporádica 

m) Legítima 

n) Sistemática 

o) Notas 

p) Subsídio para ação 
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q) Aperfeiçoamento 

Alternativas corretas: a, c, d, f, h, i, j, k, k, m, n, p, q. 

QUESTÃO 2 (MÓDULO I) 

Uma indicação de que mudanças estão ocorrendo na educação brasileira é o fato de a Lei nº. 

9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, definir incumbências não só para União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também para escolas, para que realizem sua função 

social. Relacione, no mínimo, quatro incumbências das escolas, segundo a LDB. 

_________________________________________________________________________________

Comentários 

De acordo com a  LDB, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de: 

Art. 12 da LDB. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 

de ensino, terão a incumbência de: 

I.          Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II.          Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V. Prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento; 

VI. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII. Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

QUESTÃO 03 (MÓDULO II) 

A) Liste duas ações de responsabilidade do gestor, ou da equipe gestora, para promover 

maior integração da escola com a comunidade, assegurando uma gestão democrática. 

_________________________________________________________________________________                          
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B) Justifique. 

_________________________________________________________________________________ 

Comentários 

Na primeira unidade deste Módulo, procuramos refletir sobre ações capazes de tornar realidade 

princípios e idéias democráticas nos quais acreditamos. É também responsabilidade das equipes 

gestoras tornar efetivas algumas das disposições contidas na Constituição e na LDB. Em especial, 

destacamos a participação da comunidade local e escolar na gestão da escola e a garantia de uma 

educação básica de qualidade a todos. 

Na segunda unidade, destacamos a importância da participação em movimentos sociais e culturais 

para promover maior integração, como também para fortalecer instituições co-partícipes da gestão 

educacional. Envolver-se com a comunidade extra-escolar é atribuição de uma equipe gestora que 

busca promover maior participação em sua escola. 

Na terceira unidade, a gestão da escola se faz com a comunidade, daí a importância dos órgãos 

colegiados das escolas. A participação pode crescer quando a escola conta com instituições 

diferenciadas e funcionando de modo integrado. 

Na unidade final do Módulo, apresentamos situações-problema que dificultam maior participação e 

integração da escola com a comunidade. Desânimo e falta de organização dos tempos escolares são 

questões passíveis de mudanças. 

Nesse amplo espectro de ações possíveis, é importante considerar a forma como serão 

implementadas. A justificativa da resposta deverá explicar os princípios que orientam a escolha 

efetuada. O Módulo destacou a importância da realização dos princípios fixados na Constituição 

Federal. 

QUESTÃO 04 (MÓDULO III) 

Como estudado ao longo da Unidade 3 do Módulo III, a avaliação deve estar presente em todo o 

processo de construção coletiva do projeto pedagógico. Considerando esta idéia, sua experiência 

profissional e supondo que a escola procedeu ao diagnóstico de sua realidade, levantou as 
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concepções do seu coletivo e definiu atividades, pessoas e/ou grupos e prazos para a realização das 

ações propostas, apresente duas perguntas que a escola pode formular para avaliar o seu projeto 

pedagógico. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

Comentários 

Esta questão é de resposta aberta, devendo estar apoiada na experiência pessoal e na idéia 

de que a avaliação deve ocorrer ao longo do processo de construção do projeto pedagógico. 

Entretanto, veja se as duas perguntas formuladas aproximam-se das apresentadas a seguir: 

e) Em que medida os problemas e desafios da escola foram atendidos pelo projeto pedagógico? 

f) Os desafios apresentados pelo projeto pedagógico precisam ser retomados? 

g) Os vários segmentos da escola se envolveram, de fato, na realização das atividades 

propostas? 

h) Quais as repercussões do projeto pedagógico elaborado na vida da escola? 

QUESTÃO 05 (MÓDULO IV) 

Relacione abaixo as principais medidas a serem tomadas quando um novo gestor assume 

uma escola que está enfrentando problemas pedagógicos: 

Comentários 

O melhor caminho para recuperar uma escola que está enfrentando dificuldades sérias é não se 

isolar. Quem chega de fora precisa conhecer a cultura local e a história da escola para conhecer a 

origem de seus problemas. Para isso, nada melhor do que a troca de idéias com outros gestores da 

região (se possível), com a equipe da própria escola e com a comunidade escolar. Essas conversas 

podem vir a ser um verdadeiro mapa da mina para encontrar o melhor caminho a ser percorrido. 

Nesse processo, é importante fazer contatos individuais com os professores, para conhecê-los melhor 

e perceber com quais deles se pode contar, de início, para levar avante uma proposta de mudanças. 

O próximo passo poderá ser propor reuniões com a equipe da escola e com a comunidade, 
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estimulando-as a iniciar uma série de discussões com vistas a desencadear um trabalho coletivo rico 

e proveitoso. É preciso não esquecer de que reuniões só são úteis se incidem sobre temas prioritários 

para a escola, ou seja, aqueles que possam ajudar a superar preconceitos e resistências existentes 

no grupo, bem como subsidiar um trabalho de melhor qualidade. Identificada a natureza dos 

problemas, é melhor estabelecer um plano de ação que responda às necessidades mais urgentes da 

situação-problema a ser enfrentada. 

QUESTÃO 06 (MÓDULO V) 

LEIA ATENTAMENTE AS AFIRMAÇÕES ABAIXO. 

Exemplificam a escola como um lugar de contradições: 

I – A escola deseja desenvolver autonomia, mas submete alunos e professores a rotinas e ordens 

discutíveis. 

II – A escola deseja considerar as diferenças individuais, mas trata alunos e professores como iguais, 

homogêneos, prevalecendo a impessoalidade. 

III – A escola deseja desenvolver cooperação, solidariedade e trabalho em equipe, mas estimula 

competição individual, tolhe a ação coletiva e neutraliza grupos. 

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) Apenas I e II 

b) Apenas II e III 

c) I, II e III 

d) Apenas III 

Alternativa: c 

QUESTÃO 07 (MÓDULO VI)

Os princípios aplicáveis às ações da administração pública são: 

1 – legalidade 

2 – moralidade 

3 – impessoalidade 

4 – publicidade 

ASSINALE O EXEMPLO DE AÇÃO QUE CORRESPONDE AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE: 
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a) Apresentar os dados sobre a utilização dos recursos financeiros públicos e privados aos 

responsáveis pela aprovação das contas. 

b) Divulgar no jornal da escola as ações que estão sendo desenvolvidas com os recursos 

financeiros arrecadados. 

c) Registrar todas as operações realizadas com recursos públicos e privados, além de manter 

toda a documentação à disposição de outros organismos responsáveis. 

d) Encaminhar a prestação de contas nos prazos  definidos por normas específicas. 

e) Tratar de todas as necessidades da escola visando ao atendimento de suas funções básicas. 

Alternativa correta: e 

Comentários 

Para confirmar as respostas dadas examine o quadro e comentários que seguem. 

Legalidade  Obediência ao que prescreve a lei. 

Moralidade Aplicação de regras de correta administração sob o predomínio da ética, em 

perfeita conjugação com a lei, para resguardar o interesse público. 

Impessoalidade Os atos devem atender aos interesses da comunidade de forma impessoal. 

Publicidade Os atos devem ser divulgados o mais amplamente possível 

Os princípios apresentados encontram-se no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que 

determina que “a administração pública direta, indireta ou funcional, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade”, dentre outras obrigações. 

Observe que, por se tratar essencialmente da utilização de recursos públicos e privados, são 

necessários conhecimentos legais sobre a Lei de Direito Financeiro, que trata dos orçamentos 

públicos (Lei Federal nº. 4.320/64); a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da responsabilidade 

dos agentes quanto à utilização de recursos públicos (Lei Complementar nº. 101/2000); a Lei de 

Licitações, que trata dos procedimentos relacionados às compras feitas pela Administração (Lei 

Federal nº. 8.666/93); e das instruções do Tribunal de Contas de seu Estado e de outros 

procedimentos relativos aos convênios, entre outros. Também devemos conhecer os estatutos das 

entidades sem fins lucrativos que estão vinculadas à escola. Todas essas normas estabelecem 
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prazos para cada procedimento específico, os quais deverão ser observados para que não haja 

prejuízo ao andamento das ações. 

QUESTÃO 08 (MÓDULO VII) 

As despesas com material de consumo na escola devem ser cuidadosamente controladas, 

pois devem constituir imensa fonte de desperdício. Alguns cuidados e providências devem ser 

sistematicamente tomados pelo gestor escolar. 

FAÇA UMA BREVE DESCRIÇÃO DE CADA UM DELES. 

a) Conhecer as especificações dos materiais. 

______________________________________________________________________________ 

a) Trata-se de conhecer o detalhamento técnico, as características dos materiais, para 

adquirir os que melhor atendam às necessidades da escola. Por exemplo: qual o 

tipo de papel adequado para desenho; que tipo de giz dura mais e causa menos 

alergia; que borracha realmente apaga, qual cartucho de tinta adequado para a 

impressora do computador, etc.? 

b) Fazer pesquisa de preços. 

_____________________________________________________________________________ 

b) Fazer o levantamento, com pelo menos três fornecedores, dos preços 

cobrados pelos materiais necessários à escola, atualizando periodicamente essas 

informações. 

c) Controlar a utilização e o estoque. 

_____________________________________________________________________________ 

c) Registrar, sistematicamente, os materiais adquiridos e o seu consumo, 

observando a eventual existência de exageros. Verificar, periodicamente, o estoque 

restante para evitar que, em dado momento, faltem materiais necessários ao bom 

funcionamento da escola. Verificar também a data de validade dos produtos perecíveis. 
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d) Cuidar do adequado armazenamento. 

_____________________________________________________________________________ 

d) Os materiais devem ser guardados de modo organizado, de acordo com suas 

características. Alguns não podem ser empilhados; outros, como gêneros alimentícios, 

devem ser guardados em local sem umidade. Não se deve armazenar gêneros 

alimentícios com produtos tóxicos, por exemplo. 

QUESTÃO 09 (MÓDULO VIII) 

A) ESCOLHA UM DOS PROBLEMAS APRESENTADOS A SEGUIR: 

(       ) Desvio de função de servidores da educação.(       ) Professores leigos em exercício. 

(       ) Não cumprimento de horas – atividades dos docentes. 

(       ) Afastamentos e substituições freqüentes de professores.(       ) Outro. Qual? 

B) AGORA, INDIQUE: 

a) Uma dificuldade ou prejuízo para a implementação do projeto pedagógico da escola 

decorrente do problema escolhido. 

_________________________________________________________________________________ 

b) Uma providência a ser tomada para a solução desse problema. 

_________________________________________________________________________________ 

Comentários 

�Desvio da função de servidores da educação 

a) Servidores não suficientemente preparados para a função que estão exercendo. 

b) Promover a correção do desvio com remanejamento interno na escola ou solicitação de 

pessoal à Secretaria de Educação. 

�Professores leigos em exercício 

a) Menores resultados de aprendizagem dos alunos 

b) Encaminhar à Secretaria de Educação a necessidade de habilitação dos leigos ou sua 

substituição por habilitados. 

�Não cumprimento de horas-atividades dos docentes 
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a) Falta de espaço para reuniões pedagógicas. 

b) Reorganizar o calendário escolar e/ou fazer gestões junto à Secretaria de Educação para 

inclusão das horas-atividades. 

�Afastamentos e substituições freqüentes de professores 

a) Alunos sem aula e/ou queda do rendimento escolar

b) Conscientizar os servidores para redução dos afastamentos e agilizar junto à Secretaria de 

Educação às substituições ainda necessárias. 

QUESTÃO 10 (MÓDULO IX) 

           Vamos refletir sobre os cuidados que devemos ter em relação à escolha, elaboração, 

aplicação, organização e interpretação dos instrumentos de coleta de informações sobre a escola. 

Pense nas afirmações a seguir e assinale as que você considera importantes nesse processo: 

a) Os questionários precisam de informações sobre o perfil do respondente. 

b) É suficiente aplicar apenas um tipo de instrumento para coletar as informações. 

c) É mais aconselhável que a 1ª e 2ª partes dos questionários sejam de perguntas 

fechadas, deixando a 3ª parte para perguntas abertas. 

d) Complicar o enunciado da pergunta é bom para saber se o respondente entendeu bem 

a questão. 

e) Ter categorias claras de análise facilita a escolha dos aspectos a avaliar. 

f) A linguagem dos questionários deverá ser única para todo tipo de respondente. 

g) As entrevistas e observações precisam de roteiros bem preparados. 

h) É preciso estabelecer critérios de aplicação dos instrumentos, tendo em vista o 

respondente, os aplicadores e o momento de aplicação. 

i) As informações qualitativas escritas deverão ser copiadas na sua íntegra. 

j) Os dados estatísticos deverão ser interpretados, estabelecendo relações entre os 

diversos gráficos e tabelas. 

k) Os registros não são tão importantes para a análise qualitativa dos dados. 

l) O relatório do processo avaliativo é um instrumento valioso de síntese. 

Alternativas corretas: a, c, e, g, h, j, l. 
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Sistematização das temáticas pedagógicas do Progest ão (Módulos I a V) 

Módulos I, II, III, IV e V 

1. O Ensino 

A eficácia do ensino depende, em grande parte, de quanto as intervenções realizadas pelos educadores são 
compatíveis com o nível de dificuldade que os alunos enfrentam: mais dificuldades, maior a ajuda; menos 
dificuldades, menor a ajuda, até que ela se torne dispensável, pois o aluno aprendeu. 

O ensino tem sempre um caráter intencional. Isso quer dizer que temos como meta provocar modificações 
específicas nas pessoas, em seu comportamento, suas idéias, seus valores e crenças.    Elogios são uma arma 
poderosa para promover a aprendizagem dos alunos. 

Para o ensino se tornar efetivo, é preciso que ele seja motivador. 

Duas dificuldades relacionadas à motivação: despertar a curiosidade no aluno e como os assuntos a serem 
tratados são importantes e precisam ser aprendidos. (Relatos de professoras). 

Para despertar a curiosidade, são necessárias: criatividade para tornar a tarefa divertida, abusar das novidades 
e do familiar, elogiar, elogiar e elogiar, e finalmente mostrar que aprender não é fácil, pois nos desperta para 
outros problemas. 

1.1. O Bom Ensino 

O bom ensino é aquele que incentiva o aparecimento de novas formas de pensar, sentir e perceber o real, 
permitindo aos alunos acesso a novos níveis de aprendizagem. Um ensino adequadamente organizado “puxa 
para a frente” o desenvolvimento dos alunos, promovendo-o. 

Um bom ensino promove ações para manter bem alta a auto-estima de todos, utilizando muitos elogios como 
forma de incentivo, e leva em conta tudo o que os alunos já sabem, buscando estabelecer pontes entre os 
conhecimentos prévios e os novos. 

1.2. A Organização 
do Ensino 

A organização do ensino deve basear-se nas diretrizes nacionais emanadas da LDB e do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) e estar de acordo com as diretrizes locais, que podem vir do Conselho Estadual ou Municipal 
de Educação, bem como da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação. 

A LDB/96, diferentemente da anterior (Lei 5692/71), é uma lei que permite flexibilidade na condução dos 
assuntos escolares e, justamente por esse motivo, vem provocando forte impacto na organização dos sistemas 
de ensino e das escolas. Essa flexibilidade tem uma razão de ser: pretende colocar a qualidade da 
aprendizagem e o sucesso do aluno acima de toda e qualquer formalidade burocrática. 

Deve-se reconhecer que a qualidade de ensino está intimamente relacionada à valorização do magistério, na 
defesa de uma adequada formação de seus profissionais em dois níveis: a formação inicial e a formação 
continuada. 

Antes, se ao professor cabia apenas transmitir o conhecimento de forma pronta e acabada para seus alunos, 
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2. O Professor 

 agora se espera que ele seja o mediador entre os alunos e o conhecimento a ser conquistado, facilitando a sua 
aprendizagem. 

Cabe ao professor articular o conhecimento dos alunos com o conhecimento culturalmente organizado, 
construindo novos saberes. 

Ao retomar a conta e ao utilizar o material concreto, o professor está criando condições para que o aluno 
continue a aprender e, mais ainda, tome consciência da natureza dos erros que cometeu. (Comentário do 
autor). 

O professor deve ensinar que só se aprende quando se trabalha de forma persistente e com concentração. 
Quem disse que aprender é fácil? 

Na sala de aula, o professor deve desenvolver em seus alunos confiança em sua capacidade de aprender, 
lembrando que cada indivíduo é único e que todos podem progredir com o auxílio valioso dos professores. 
(confiança, desempenho, autocomparação, reconhecimento da importância da aprendizagem são fatores que 
levam os indivíduos à aprendizagem). 

2.1. Papel 

Ao assimilar o conceito acima, o professor sabe que vale a pena investir no crescimento intelectual de seus 
alunos, dando-lhes ajuda diferente, de modo que eles passem a fazer sozinhos, aquilo que antes só faziam com 
o auxílio do docente. Essa visão valoriza, especialmente, a ajuda do professor, ressaltando sua importância na 
formação de crianças e jovens. 

Grande parte do que se chama “problema de aprendizagem” é, na verdade, “problema de ensino”. Ensinar é 
mesmo difícil quando temos na sala de aula cerca de 40 alunos, todos eles tão diferentes entre si! 

Para trabalhar com grupos heterogêneos – dado que as crianças são sempre diferentes entre si –, cabe 
temperar a aula, ter um bom manejo de classe, em especial saber usar estratégias variadas, para que todos 
recebam a atenção necessária por parte do docente. (atendimento individualizado, trabalho em grupo, trabalho 
com o conjunto da classe e trabalho diversificado).

Na ótica de grande parte dos professores, os alunos são os principais culpados pelo fracasso escolar: 
desnutridos, mal-amados, repletos de problemas emocionais, com déficits cognitivos cada vez mais 
acentuados, constituem um grupo que melhor seria se fosse retirado da escola. Os principais problemas são os 
de ensino e não os de aprendizagem. Na verdade, todo bom ensino começa e termina com avaliação. 
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2.2. Atributos 

Um professor competente sabe que sua ajuda é fundamental para que os alunos aprendam. Aprendendo, eles 
também se desenvolvem, podendo dessa forma aprender mais. 

O professor eficiente é aquele que, quando interage com seus alunos, segue um roteiro de práticas. Ele é uma 
peça-chave no processo de aprendizagem de seus alunos, mas não é a única. Tarefas em colaboração com 
colegas promovem o progresso intelectual. A representação que o professor faz de seus alunos influi sobre o 
que ele pensa e espera deles. Ela leva o professor a valorizar uns alunos e a menosprezar outros, a ser 
complacente com uns e rigoroso com outros, a se sentir motivado com uns e desanimado com outros. 

O professor tende a comparar o aluno que está diante dele com a representação do aluno ideal, construída ao 
longo de sua trajetória profissional. 

As representações dos professores acerca de seus alunos geram expectativas de desempenho escolar 
(Profecia auto-realizadora). 

3. O aluno 

Não se esquecer de que o aluno é o centro da escola. 

Uma noção importante do sociointeracionismo é a de que toda criança apresenta dois níveis de 
desenvolvimento. Um diz respeito àquilo que ele já alcançou e o outro, ao que pode vir a alcançar caso receba 
estímulo e apoio. 

A aparência física nada diz sobre as possibilidades de aprendizagem dos alunos. Todos são capazes de 
aprender. 

A mudança na forma de compreender o papel do aluno implicou uma revolução na forma de conceber o ensino, 
alterando a postura do professor e da equipe gestora. 

A história particular do aluno deve ser considerada no processo de ensino. 

Cabe ao gestor escolar mostrar à sua equipe que as crianças e os adolescentes, quando chegam à escola, são 
muito diferentes. Essas diferenças devem ser consideradas, de modo que possamos dar mais a quem precisa 
mais, fazendo da escola um espaço de eqüidade, ou seja, de mais igualdade. 

O autoconceito do aluno influi em sua capacidade de aprender. 

Quando o estilo cognitivo do aluno é entendido, ele pode aprender melhor. 

Processo de construção do conhecimento é aquele no qual os alunos se apropriam ativamente dos 
conhecimentos disponíveis e os articulam às suas experiências anteriores, de modo a conquistar novas formas 
de pensar, sentir e agir. 

Os alunos não são nem moldados nem controlados pelo ambiente, mas ativos e participativos em sua forma de 
interagir com os meios físico e social. 
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3.1. O Sucesso do 
Aluno 

Para alcançar o sucesso escolar, é importante acompanhar passo a passo o desenvolvimento de cada aluno, 
identificando os eventuais problemas tão logo eles apareçam, e delinear estratégias apropriadas de intervenção 
pedagógica. 

4. A Aprendiza- 

gem 

Quando alguém aprende algo novo, é como se conquistasse uma posição melhor, um outro nível, para 
aprender outras coisas. 

A aprendizagem deve ser significativa, isto é, ser relevante para a vida do aluno e articular-se com seus 
conhecimentos anteriores. 

Aprender a aprender é fundamental para que o aluno conquiste autonomia para continuar aprendendo. 

A aprendizagem vivenciada é duradoura. 

As aprendizagens precisam se repetir para serem dominadas, mas a repetição deve se dar de forma 
interessante. 

Conhecer a forma pela qual aprendem e fazer melhor uso de seus pontos fortes; saber mais sobre o assunto 
tratado, pois, quanto mais se domina o tema, mais fácil é aprender sobre ele; Pensar sobre o contexto em que 
os conhecimentos serão aplicados; valorizar o que estão aprendendo e estudar porque acham importante; 
proteger-se de distrações, do sono e da preguiça e persistir no estudo, exercitando a força de vontade. Alunos 
motivados são eternos aprendizes. 

Lembre seus professores de que ninguém gosta de se sentir embaraçado porque errou. Errar é parte do 
aprender. 

Reorganizar o espaço escolar e garantir a presença de materiais e recursos pedagógicos não são medidas que, 
por si sós, garantam mudanças na aprendizagem. Mas podem, sim, estimular e facilitar o processo. 

Precisamos formar cidadãos com uma visão mais global da realidade e vincular a aprendizagem a situações e a 
problemas reais! Você não acha que vale a pena enfrentar mais esse desafio? 

Para identificar as práticas de sala de aula que melhor atendam às necessidades de seus alunos, é preciso 
identificar o processo pelo qual se aprende. Essa tarefa vai ajudar você e seus professores a entenderem como 
isso se passa. 

A aprendizagem não decorre unicamente de seus ensinamentos (do professor) nem da metodologia que adota, 
mas envolve também os conhecimentos, as capacidades, as habilidades prévias dos alunos, suas percepções, 
motivações, expectativas e atitudes diante dos professores e do ensino. 

O tempo de aprender é sagrado, e a aprendizagem requer algumas condições, tais como: obediência aos 
horários, aproximação da escola à comunidade, diálogo com os responsáveis pela criança, informando-os sobre 
as dificuldades e avanços de seus filhos e ouvindo o que eles têm a dizer sobre a escola. 
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4.1. Aprendizagem 
de qualidade 

A organização da escola e do ensino é fundamental para uma aprendizagem de qualidade, que garanta o 
sucesso e a permanência de todos os alunos na escola. Por isso, é importante que o gestor, utilizando o que 
aprendeu, seja capaz de identificar, administrar e superar as dificuldades que sua escola possa apresentar, 
propondo alternativas de mudanças. 

5. Relação Teoria e 
Prática 

A sala de aula é o espaço no qual professores e alunos se encontram e interagem em torno do conhecimento. 
Essa interação, que constitui a dinâmica da sala de aula, é em grande parte decorrente da forma como o 
professor vê o processo de ensino-aprendizagem. 

Você já parou para pensar como é importante no trabalho pedagógico a coerência entre o pensar e o fazer? 
Pois é, esse é um pressuposto fundamental no processo de compreensão de qualquer realidade! 

Assim, ao representar a constante transformação do cotidiano da escola, esse projeto precisa procurar 
relacionar a teoria à prática, compreendendo a prática a partir da teoria e realizando a prática com base na 
teoria. 

A teoria e a prática são inseparáveis. Somente uma base teórica bem sólida fundamenta uma prática realmente 
eficaz. 

Nessa discussão, a prática que a escola desenvolve é fundamental, devendo ser objeto de reflexão por todos 
os seus segmentos. Entretanto, essa reflexão não pode ocorrer no vazio, mas sustentada em uma base teórica 
sólida. 

Quando discutimos o cotidiano da escola, observamos que a prática é importante, mas não basta – é preciso 
sua relação com uma base teórica bem fundamentada, se quisermos contribuir para mudanças significativas no 
trabalho escolar. 

A associação entre a teoria e a prática é fundamental para traduzir o cotidiano escolar e sistematizar a 
discussão de um projeto pedagógico que leve em conta a escola em suas várias dimensões – pedagógica, 
administrativa, financeira e jurídica, as quais devem ser percebidas e compreendidas de forma articulada, 
interligada. 

6. Ensino – 
Aprendizagem 

O entendimento que hoje se tem do trabalho escolar é de que a ênfase deve estar no processo de ensino-
aprendizagem, finalidade maior de todo o esforço a ser despendido. Afinal, a principal razão de ser da escola é 
a aprendizagem de todos os alunos. 

Com o espaço organizado e os recursos disponíveis, fica mais fácil dinamizar o trabalho e enriquecer as 
atividades de ensino-aprendizagem, tornado-as mais prazerosas e eficazes. 



216 220

7. A Escola 

Para que a escola seja capaz de promover tanto o desenvolvimento como a aprendizagem de seus alunos, ela 
precisa se organizar. Isso implica um compromisso dos membros da equipe escolar como a clientela que 
freqüenta a escola. É preciso que todos funcionem como uma orquestra em noite de estréia. Na escola, esse 
maestro é você, gestor. E a sua partitura, sabe o que é? O projeto pedagógico da escola, um arranjo feito sob 
medida para seus alunos e que serve de referência para todos.  

É importante destacar, entretanto, que à escola é assegurada uma parcela do poder de decisão, de modo que 
ela passa a contar com uma nova autoridade, desde que respeitados os dispositivos legais. 

Não só o tempo na escola é precioso; o espaço também é. Ele expressa idéias. A escola reflete no seu aspecto 
externo – e no interno – as concepções de educação da equipe que nela trabalha.  

Há muitos fatores que fazem uma escola se tornar especial. Para nós, ela é importante quando os alunos não 
só vão para ela felizes, como mantêm esse estado de ânimo. 

Que escola queremos para nossas crianças e jovens? 

A escola precisa preocupar-se em atender às necessidades específicas da comunidade na qual está inserida, 
planejando o seu trabalho a médio e a longo prazos, com a finalidade de construir uma identidade própria. Essa 
identidade tem um nome: projeto pedagógico. 

Transformar a escola em um lugar em que se desenvolvem novas experiências e competências é sua parcela 
de contribuição para melhorar nossa sociedade. Os responsáveis pela gestão da escola têm o desafio de tornar 
realidade para todos, uma educação básica de qualidade. 

A escola é constituinte e constitutiva da sociedade em que está inserida. Isso significa que não dá para pensá-la 
de forma independente da realidade social. As ações desenvolvidas na escola refletem o momento histórico que 
a sociedade está vivendo. Assim, a escola torna-se mais atuante quanto maior for o número de sujeitos sociais 
participando ativamente dos seus processos. Ela tem um papel importante na organização da sociedade, mas 
também se modifica em função da sociedade. 

A escola é um espaço importante no processo de integração da comunidade porque veicula conhecimentos, os 
quais devem resultar da recriação e da interação dinâmica do saber associado ao saber que os alunos levam 
para a escola. Por isso, é muito importante que os pais dos alunos e a comunidade se integrem aos diversos 
espaços, participando do processo educacional. Essa participação propicia a criação do espaço do 
conhecimento comunitário, no qual a mídia, a televisão, as empresas e os cursos técnicos especializados 
diversificam o ambiente científico-cultural. 
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7.1. A Boa Escola 

Para que a gestão do trabalho escolar ocorra de forma organizada, é necessário clareza da função social da 
escola pública, de sua missão, de seus objetivos e áreas estratégicas que precisam ser mais desenvolvidas, de 
modo que os planos de ação a serem implementados assegurem o sucesso da escola. 

O que é missão? A missão define o que é a escola hoje, seu propósito e como pretende atuar no dia-a-dia. 
Sintetiza a identidade da escola, a sua função social orientando a tomada de decisão e garantindo a unidade da 
ação e o comprometimento de todos na ação pedagógica. A missão deve ser objetiva, sucinta, clara, 
informando o que a escola é e o que está fazendo. 

Características organizacionais que favorecem o sucesso da escola são: 1. autonomia da escola; 2. gestão 
democrática; 3. articulação curricular; 4. otimização do tempo; estabilidade profissional; 6. capacitação dos 
profissionais; 7. participação dos pais; 8. reconhecimento público da escola; e 9. apoio das autoridades. 

Lista de “ingredientes” que compõem a “receita” de uma boa escola: compromisso com a aprendizagem de 
todos os alunos, gestão participativa. Competência profissional, condições propícias de trabalho, projeto 
pedagógico compartilhado, proposta curricular compatível com o perfil da clientela atendida, equipamentos e 
materiais de ensino-aprendizagem diversificados, ambiente que promove o desenvolvimento de todos, 
capacitação e reflexão continuadas e acompanhamento contínuo do processo de ensino-aprendizagem. 

Uma boa escola é constituída por uma equipe de profissionais envolvidos e comprometidos com seu ofício. 
Pensar juntos possibilita transformar sonhos em realidade! 

Não podemos perder de vista a principal função da escola: ajudar os alunos a construir conhecimentos, formas 
de pensar e sentir mais elaboradas, assim como valores sociais. Isso implica, como já vimos, um movimento de 
relações recíprocas entre o aluno e o universo a ser conhecido. Mas quem define o que ensinar, o currículo? 

7.2. A função da 
escola 

A escola tem de organizar coletivamente o seu trabalho pedagógico, buscando cumprir, de forma democrática, 
sua função social. 

7.3. A escola de 
sucesso 

Quando observamos o cotidiano de uma escola, verificamos que, além da dimensão pedagógica, as outras três 
contribuem bastante para o êxito da organização do seu trabalho. 

8. Projeto Pedagó-
gico 

De início precisamos situar a questão da democracia na escola, no contexto do projeto pedagógico que 
estamos defendendo para as nossas crianças e jovens de hoje.  

O projeto pedagógico é importante por levar a escola a adotar um processo democrático de decisões com a 
participação dos vários segmentos que a compõem, visando inovar na sua prática. 

Como articular um projeto pedagógico de escola, se muitos segmentos têm dificuldade em pensar soluções 
para os desafios cotidianos vividos na escola? 

Lembre-se: a elaboração do projeto pedagógico nunca parte do zero, mas nasce do desejo das pessoas 
inseridas na escola de solucionar os seus desafios profissionais. 

Etimologicamente, a palavra projeto vem do latim, particípio passado de projicere , que significa lançar para a 
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 frente. Projeto pode ser entendido, ainda, como intento, desígnio, empreendimento. Com base nessas idéias, o 
projeto pedagógico é concebido como o instrumento teórico-metodológico que a escola elabora, de forma 
participativa, com a finalidade de apontar a direção e o caminho que vai percorrer para realizar, da melhor 
maneira possível, sua ação educativa. 

Para propor inovações no trabalho escolar, o projeto pedagógico precisa ser discutido tanto no âmbito do que a 
escola já é quanto naquele que poderá vir a ser. 

O projeto pedagógico é o instrumento que explicita a intencionalidade da escola como instituição, indicando o 
seu rumo e a sua direção. 

A finalidade última do projeto pedagógico é a melhoria da qualidade de ensino. 

O projeto pedagógico deve mostrar-se democrático, abrangente, flexível e duradouro. 

Para elaborar o seu projeto pedagógico, não basta a autonomia idealizada na LDB, é preciso a ação 
compartilhada dos seus vários segmentos, visando à construção de uma outra autonomia, mais dialogada e 
solidária. 

O projeto pedagógico não se mostra como um mero documento estático a ser “guardado na gaveta”, mas como 
um instrumento dinâmico e democrático capaz de representar e orientar a vida da escola. 

Os princípios que orientam a construção do projeto pedagógico são: 1- A relação escola-comunidade local
(pesquisas têm demonstrado que, normalmente, o desempenho dos alunos é melhor em escolas nas quais os 
pais participam da vida escolar dos seus filhos); 2- A gestão democrática  (a escola não pode centrar o seu 
trabalho na figura dos gestores, mas abrir-se à participação de todos nas decisões que visam à definição e ao 
alcance das finalidades do projeto pedagógico); 3- A democratização do acesso e da permanência, com 
sucesso, do aluno na escola  (uma análise mais aprofundada das políticas educacionais revela que um 
número considerável de alunos que ingressam na escola não tem conseguido nela permanecer com êxito. Esse 
quadro existe apesar de os dados dos últimos censos escolares atestarem uma grande expansão de 
matrículas, mas ampliar o acesso não basta, já que as pesquisas educacionais recentes têm indicado que o 
nosso grande problema não é mais o crescimento do número de matrículas, mas fundamentalmente a 
permanência bem-sucedida do aluno em uma escola de qualidade. A finalidade maior do projeto pedagógico é 
assegurar o sucesso da aprendizagem de todos os alunos da escola); 4- A autonomia (pode ser entendida 
como a capacidade de governar-se e dirigir-se dentro de certos limites definidos pela legislação e pelos órgãos 
do sistema educacional, ajudando os diversos atores a estabelecer, com responsabilidade, os caminhos que a 
escola escolhe para percorrer - quanto mais autonomia e competência, mais responsabilidades a escola 
assume); 5- Qualidade de ensino para todas as escolas  (as escolas precisam assegurar um padrão mínimo 
de qualidade para todos os seus alunos e para todas as escolas do sistema – a busca da qualidade pressupõe 
também o princípio da gestão democrática como orientador da construção de uma escola que valorize as 
relações estabelecidas pelos indivíduos em seu cotidiano); 6- A organização curricular ,como princípio, a 
qualidade de ensino relaciona-se com a organização curricular que a escola deseja adotar, visando assegurar 
uma aprendizagem voltada às necessidades e ao sucesso do aluno; assim, o currículo precisa ser visto como o 
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eixo central da discussão na escola, de forma que o conhecimento possa ser percebido e construído a partir da 
integração das diversas áreas do saber humano, e não de maneira isolada e fragmentada); 7- A valorização 
dos profissionais da educação . 

Partindo-se da idéias de que não há escolas iguais, também não existe uma “receita” ou fórmula mágica para 
construir o projeto pedagógico. 

Tendo-se isso em mente, cada escola precisa olhar para si mesma, refletir sobre suas práticas e, autônoma e 
coletivamente, construir seu próprio projeto pedagógico. 

Os três grandes movimentos de construção do projeto pedagógico são: 1- diagnóstico da realidade escolar- 
“como é nossa escola”? (o diagnóstico precisa ser feito considerando as quatro dimensões da escola, tendo 
no centro a dimensão pedagógica); 2- levantamento das concepções do coletivo da escola- “que
identidade a nossa escola quer construir?”  (Após ter sua situação diagnosticada, a escola precisa buscar 
uma fundamentação teórica que oriente a ação compartilhada de seus segmentos). 3- definição de 
estratégias, pessoas e/ou grupos objetivando assegu rar a realização das ações definidas pelo coletivo 
da escola.  “Como executar as ações definidas pelo coletivo”? - após a definição das concepções do coletivo 
em relação ao seu trabalho como um todo, no terceiro movimento da construção do projeto pedagógico é 
preciso: definir as prioridades da escola, as ações que a escola irá desenvolver, as pessoas e/ou segmentos 
que irão realizá-las. 

A elaboração de um projeto pedagógico deve considerar as políticas educacionais desde o nível mais 
abrangente até o local. 

O projeto pedagógico, além de estar sujeito às políticas educacionais, sofre interferências, de forma indireta, 
das políticas de habitação, saúde e saneamento provenientes da administração pública, as quais atingem a 
comunidade que a escola atende diariamente. 

É importante a escola se perguntar sobre as seguintes questões: nosso projeto pedagógico vai privilegiar que 
tipo de políticas? Vamos manter as práticas compensatórias, distributivas às avessas, ou promover políticas 
redistributivas que, de fato, favoreçam o processo de inclusão social? 

O projeto pedagógico da escola é um arranjo feito sob medida para seus alunos e serve de referência para 
todos. 

Hoje, cada escola, ao definir o seu projeto pedagógico, tem aí o espaço para fazer escolhas – com base em 
alguns parâmetros – e tomar decisões que, se diferentes de outras unidades escolares, são provavelmente as 
mais indicadas para os seus alunos. 

A LDB segue o princípio da flexibilidade e não mais o da padronização, quando sugere propostas diferentes 
para escolas ou sistemas de ensino diferentes.  

A construção do projeto pedagógico pela escola não pode ser feita por uma pessoa ou uma equipe, mas pelos 
vários segmentos que dela fazem parte. Também é algo que sofre influências diversas do meio social no qual a 
escola se insere, de forma que os gestores precisam estar atentos para lidar da melhor forma possível com os 
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conflitos que aparecem, porque eles relacionam-se aos interesses dos vários segmentos presentes na 
instituição. 

Reconhecer a equipe gestora como articuladora e coordenadora do trabalho pedagógico a ser desenvolvido no 
cotidiano escolar implica, hoje, afirmar que ela seja ativa na organização do trabalho pedagógico. 

A escola é um espaço educativo, e o seu trabalho não pode ser pensado nem realizado no vazio e na 
improvisação. O projeto pedagógico é o instrumento que possibilita à escola inovar sua prática pedagógica, na 
medida em que apresenta novos caminhos para as situações que precisam ser modificadas. Ao construí-lo 
coletivamente, a escola afirma sua autonomia, sem, no entanto, deixar de manter relações com as esferas 
municipais, estaduais e federais da educação nacional. 

Ao procurar retratar a realidade da escola como um todo, o projeto pedagógico nunca está pronto e acabado. 
Assume um caráter contínuo e inconcluso. 

8.1. Na LDB 

É importante ter em mente que a construção do projeto pedagógico não é apenas uma obrigação legal e que a 
escola deve atender, mas uma conquista que revela o seu poder de organização, procurando cada vez mais ter 
autonomia em suas decisões. 

A conquista dessa autonomia é importante porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 
número 9394/96, não só reconhece os estabelecimentos de ensino como espaço legítimo para elaboração do 
seu projeto pedagógico, como também assegura a participação dos profissionais da educação no 
desenvolvimento dessa tarefa. 

Como realizar essa proposta em nossas escolas, muitas vezes carentes de pessoal, espaços, material e 
equipamentos básicos para as atividades mais corriqueiras do dia-a-dia? Só tem um modo: cada escola deve 
conhecer as diversas dimensões do problema: planejar com segurança antes de agir, definindo com clareza 
aonde se quer chegar e com que meios. 

A lei máxima do nosso sistema educacional reflete um processo e um projeto político para a educação 
brasileira. É chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional porque estabelece as diretrizes que 
definem os princípios, as finalidades, as intenções e os objetivos da educação brasileira e as bases referentes 
aos níveis e as modalidades de ensino, aos processos de decisão, às formas de gestão e às competências e 
responsabilidades relativas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino no país. 

Na LDB, destacam-se três grandes eixos diretamente relacionados à construção do projeto pedagógico. O eixo 
da flexibilidade, o eixo da avaliação (artigo 9°, in ciso VI) e o eixo da liberdade (artigo 3o, inciso VIII). 

Considerando esses três eixos, a LDB reconhece na escola um importante espaço educativo e, nos 
profissionais da educação, uma competência técnica e política que os habilita a participar da elaboração do seu 
projeto pedagógico. Nessa perspectiva democrática, a lei amplia o papel da escola diante da sociedade, coloca-
a como centro de atenção das políticas educacionais mais gerais e sugere o fortalecimento de sua autonomia. 

As referências legais para a democratização do ensino público encontram-se, de forma mais geral, na 
Constituição Federal de 1988 e, em um nível mais detalhado, na LDB. 
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9. Gestão Escolar 

O gestor está sempre presente e é uma liderança forte. 

O conteúdo desta unidade ampliará sua concepção sobre o papel do gestor, em termos do conhecimento de 
valores que fundamentam a educação, e sobre as articulações, estreitamente estabelecidas, sobre esses 
valores e o convívio democrático que a escola deve manter. 

- Sua sensibilidade, sua disponibilidade, seu amor ao trabalho são fundamentos, mas insuficientes, pois 
um gestor é um líder. Você é um líder! Como tal, precisa de preparo adequado e específico. 

- Equipes são formadas com empenho absoluto em manter abertas as vias de comunicação, estimular a 
compreensão mútua e compartilhar as decisões. 

- É hora de você ter em mente a ESCOLA que quer gerir, o tipo de líder que deseja ser, as estratégias 
que vai usar para desenvolver, cada dia mais, o convívio democrático para controlar a violência. 

Os efeitos da gestão escolar ultrapassam os muros da escola e até mesmo da comunidade em que ela está 
inserida. Saber lidar com interdependências para pôr em prática a proposta pedagógica de seu estabelecimento 
é uma competência importante. Uma citação do personagem Diadorim, do livro Grande sertão: veredas, de 
Guimarães Rosa: (...) a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são demais de 
muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça, para o total. (p. 44 do 
Caderno de Estudos). 

9.1. Atributos da 
Gestão Escolar 

O tempo pedagógico deve ser agilizado, em especial na sala de aula; a chamada não ocupa metade do 
período: a classe não fica à toa, esperando o professor preparar a aula ou corrigir os cadernos dos alunos. 

A gestão democrática da educação requer gestores capazes de reconhecer e participar das novas relações 
sociais em formação. Essa habilidade, por sua vez, desenvolve-se com a participação nas ações coletivas em 
sua cidade, ações inovadoras capazes de estabelecer programações integradas com o setor privado, entidades 
governamentais e/ou associações voluntárias. 

A presença de liderança, de coordenação é indispensável na vida de uma equipe: alguém que tenha uma visão 
mais global da situação e que não perca de vista aonde se quer chegar; alguém que incentive o grupo a pensar, 
analisar, planejar e “pôr a mão na massa” para executar o que foi previsto: alguém que aponte a direção do 
trabalho a ser feito, ajudando e apoiando o grupo durante sua execução e levando cada um de seus membros a 
superar as suas dificuldades. Essa pessoa será o mobilizador do trabalho coletivo, o grande articulador do 
processo de elaboração e desenvolvimento do projeto pedagógico da escola. Seu sucesso depende, com 
certeza, do empenho e do saber fazer pedagógico dos demais participantes da orquestra. 



216 226

9.2. Papel da 
Gestão Escolar 

Como líder do grupo, você enfrentará embates, divergências e, tenha certeza, não vai conseguir agradar a 
todos. Mas se você acredita na escola, encha-se de coragem e enfrente o problema. 

Sempre que houver resistências, será preciso provocar a equipe escolar, dando início a um processo de 
reflexão. Um texto bem escolhido pode ser mobilizador da discussão. Mudanças geram inseguranças, muitas 
vezes camufladas por comportamentos de resistência às inovações. Serão necessárias perseverança, 
coragem, determinação e muita habilidade. 

Como construir e desenvolver os princípios de convivência democrática na escola? Ao perguntar como, essa 
questão nos desafia a pensar em maneiras e caminhos para resolver o problema. É assim que vamos focalizar 
o tema. 

Entretanto, em várias escolas essas novas possibilidades não têm sido aproveitadas para o trabalho coletivo. 
Não se organizou um horário comum para discussão e planejamento em grupo. Outra situação observada nas 
escolas é o desperdício dos horários coletivos, que acabam sendo utilizados para realização de trabalhos 
individuais. Não deixe isso acontecer na sua escola!  

Qual é o papel do gestor na escola que quer desenvolver um trabalho de qualidade? É sempre gratificante ser 
um profissional que faz a diferença na vida de todos. Você é um deles? 

Mas um bom profissional não se faz de hora uma para outra nem do dia para a noite. Em especial, ele não se 
faz sozinho. 

Promover o sucesso e a aprendizagem dos alunos e sua permanência na escola devem ser preocupações 
básicas do gestor. 

Qual é o papel do gestor no processo de elaboração do projeto pedagógico da escola, visando ajudar na 
construção de sua autonomia? Trata-se de coordenar o processo de organização das pessoas no interior da 
escola, buscando a convergência dos interesses dos vários segmentos e a superação dos conflitos deles 
decorrentes. 

Nesse sentido, o seu papel como gestor se assemelha ao de um maestro que coordena uma orquestra para 
que tudo saia no tom certo, com base na colaboração do conjunto de músicos. 

Muitas são as concepções sobre gestão e democracia. Certamente a idéia de gestão escolar democrática está 
vinculada à função social que a escola deve cumprir. 

O gestor necessita ir além dos discursos e educar o seu olhar para perceber o real funcionamento da escola. 

É tarefa do líder propor atividades instigantes, provocadoras e, ao mesmo tempo, viáveis, para transmitir 
confiança e imprimir uma perspectiva de sucesso. Isso significa que será preciso que você, como gestor, utilize 
todo o seu conhecimento e habilidade – e, sobretudo sua persistência – para despertar o interesse e a vontade 
de todos. Sua atuação é fundamental na transformação da escola como um espaço vivo e atuante, no qual o 
foco central seja o aluno. 
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Identificar parceiros, colaboradores que sejam capazes de contagiar outros, para a construção de uma nova 
escola. 

9.3. democrático 

A Constituição Federal, em seu artigo 206, relaciona os princípios a serem observados na gestão das escolas. 
Como operacionalizá-los? 

Na construção da gestão democrática, a definição de como serão organizados o trabalho e o tempo escolar é 
uma das tarefas mais emblemáticas do processo, tendo em vista a diversidade de interesses. Quando falamos 
em tempo escolar, estamos nos referindo à organização do calendário que abrange: o início e o fim do ano 
letivo, o número de dias letivos, as férias, os períodos escolares, os feriados, as datas de avaliação, o tempo 
reservado para reuniões, planejamentos e cursos, além da distribuição da carga horária entre disciplinas ou 
áreas de concentração. 

O PAPEL DO DIRETOR 

- Sua sensibilidade, sua disponibilidade, seu amor ao trabalho são fundamentais mas insuficientes, pois 
um gestor é um líder. Você é um líder! Como tal, precisa de preparo adequado e específico.

- Para que sua liderança seja bem sucedida, é necessário que você se conheça, compreenda seus 
próprios valores, aonde quer chegar e os caminhos que deve percorrer (p. 24). 

- “O gestor capaz de construir e desenvolver a convivência democrática na escola faz uma viagem para 
dentro de si mesmo e se indaga, honestamente, se é o caminho de sua realização profissional”. 

����Características necessárias aos gestores como líder es de equipes: 

1. Seriedade e responsabilidade na execução do trab alho. 

2. Disposição para mudança: estímulo a um clima pro pício à transformação nos processos de 
trabalho e na realidade da escola. 

3. Dedicação: execução do trabalho com afinco. 

4. Espírito de equipe: capacidade de obter resultad os em grupos, gerando a satisfação de todos. 

5. Pontualidade: preocupação com o cumprimento de h orários e prazos. 

6. Reconhecimento: valorização do mérito das pessoa s e da equipe, na realização das atividades. 

7. Cooperação: Clima de ajuda mútua entre as pessoas.

8. Flexibilidade: capacidade de adaptação a novas situ ações . 



216 228

9. Consideração e preservação dos usos e costumes da o rganização escolar : procurar saber as 
estratégias que deram certo no passado. 

10. Preparo para lidar com decisões problemáticas que c ontrariam interesses de pessoas, grupos 
ou entidades . 

11. Clareza sobre os motivos que o levaram a assumir o cargo atual e sobre as expectativas que 
seus colaboradores dirigem a você . 

12. Busca de envolvimento : participação das pessoas ligadas ao processo decisório. 

����O trabalho do gestor exige: 
• Que você conquiste a confiança de seus parceiros; 
• Boas vias de comunicação; 
• Compreensão mútua; 
• Obrigações compartilhadas; 
• Seja uma pessoa comunicativa; 
• Mantenha-se bem informado sobre as questões; 
• Agir com rapidez; 
• Crie condições para que todos tenham sucesso; 
• Oferecer oportunidade de capacitação e orientação a os seus colaboradores 

10. Equipe Escolar 

VONTADE: esse é o elemento fundamental de uma equipe escolar que tem como foco de trabalho o aluno e 
reconhece que tudo que realiza sempre pode ter maior qualidade. Esse desejo está presente na equipe da sua 
escola? 

Deve ficar claro para todos que há sempre uma distância entre o que temos e o que queremos. 

É preciso fazer surgir, da autonomia garantida pela lei (artigos 12,13 e 14 da LDB), uma outra – construída na 
escola – que estimule e assegure a participação de gestores, professores, pais, alunos, funcionários e 
representantes da comunidade local na discussão do trabalho pedagógico, em uma perspectiva mais ampla.

A autonomia da escola é efetivamente construída, na medida em que resulta da ação dos sujeitos locais e não 
da determinação legal. 

Podemos dizer que a autonomia na escola ocorre à medida que existe também a capacidade de a instituição 
assumir responsabilidades, tornando-se mais competente no seu fazer pedagógico. Em outras palavras, a 
escola é mais autônoma quando se mostra capaz ”(...) de responder por suas ações, de prestar contas de seus 
atos, de realizar seus compromissos e de estar comprometida com eles, de modo a enfrentar reveses e 
dificuldades” (Heloísa Luck, 2000, p.11). 

Ao assumirmos o papel de gestores de uma escola, defrontamo-nos com uma série de situações conflitantes e 
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 imprevisíveis que, na maioria das vezes, nos fazem perder a direção, pois passamos o dia tentando resolver 
problemas de diversas naturezas. 

O gestor, a equipe pedagógica, os funcionários e os alunos com as suas respectivas famílias fazem a diferença 
nas escolas: emprestam-lhes luz, fazem com que brilhem e saiam da vala comum. 

10.1. Para 
construção de 

autonomia 

A autonomia significa a capacidade de a escola decidir o seu próprio destino, porém permanecendo integrada 
ao sistema educacional mais amplo do qual faz parte. Nesse sentido, ela não tem a soberania para se tornar 
independente de todas as outras esferas nem para fazer ou alterar a própria lei que define as diretrizes e bases 
da educação como um todo. 

11. O currículo 

O currículo da escola é uma produção social, fruto de um processo de luta de interesses entre autores de 
diversos contextos. Quando falamos de currículo, estamos falando do conhecimento selecionado e organizado 
socialmente e que é fundamental no processo de aprendizagem dos alunos. 

O universo, ou conjunto de conhecimentos e experiências de aprendizagem – o currículo – a ser oferecido aos 
alunos passa por várias instâncias de elaboração. Fora da escola, com base nas prioridades estabelecidas para 
a política educacional, elaboram-se leis, diretrizes, orientações e indicações sobre os conteúdos a serem 
ensinados. 

11.1. Currículo 
formal 

Além da LBD, contamos com as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) que sugerem um currículo formal. Este nada mais é, portanto, que o conjunto de prescrições 
estabelecidas nos documentos oficiais, servindo de parâmetro para a organização do currículo real. 

Mas é bom perguntar-se: para quem são selecionados os conhecimentos? A quem interessam os 
conhecimentos selecionados? Por que alguns conhecimentos são selecionados e outros não? Quem seleciona 
os conhecimentos? 

11.2. Currículo real 

Qual a visão do homem, de mundo, presente no currículo que atende ao contexto atual? Em função das 
demandas do mundo do trabalho e da dinâmica da sociedade, temos de inovar nossa prática pedagógica, no 
sentido de possibilitar ao aluno aprender os procedimentos necessários para adquirir, organizar, interpretar e 
produzir informações. Uma proposta curricular que se proponha formar o sujeito consciente, ativo, deve 
reorganizar suas atividades, deve privilegiar o desenvolvimento da capacidade de auto-expressão, tendo o 
diálogo como componente pedagógico básico de sua prática educativa. 

O currículo real só pode servir de ferramenta para os alunos compreenderem o mundo, se seus conhecimentos 
forem apropriados ativamente, por meio de um ensino bem ministrado. 

Na verdade, o currículo real só provocará mudanças culturais nos alunos na medida em que se traduza em 
práticas concretas no interior da escola, na sala de aula, relacionadas a situações e problemas do dia-a-dia. 

Orientações mais recentes fazem críticas aos currículos fragmentados, compartimentados em disciplinas 
estanques. Sugerem que seja adotada, na medida do possível, uma perspectiva interdisciplinar. 
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12. A Avaliação 

O ato de avaliar deverá estar presente em todo o processo de construção do projeto pedagógico. 

A avaliação é fundamental para que se possa promover um ensino de qualidade para todos. Tal como vemos, é 
a avaliação que nos indica onde estão nossos tropeços e nossas qualidades, onde precisamos investir mais e 
onde podemos caminhar com segurança. 

Avaliamos para qualificar a aprendizagem, identificar problemas, encontrar soluções, corrigir rumos e acertar o 
passo de todos e de cada um. 

Geralmente, ao avaliar, o professor não se inclui nesse processo. 

Conforme apregoa o sociointeracionismo, a avaliação busca, essencialmente, acompanhar o processo de 
ensino-aprendizagem para poder aprimorá-lo. 

A avaliação do rendimento escolar é uma questão importante do processo ensino-aprendizagem. 

Nas escolas que fazem da avaliação uma aliada e a usam com bastante freqüência, os alunos, salvo raras 
exceções, cumprem com sucesso sua trajetória escolar. 

A avaliação tem tudo a ver com a escola de sucesso: ela nos indica em que aspectos é preciso melhorar e nos 
permite reafirmar nosso compromisso de ensinar mais e melhor a todos.

13. Trabalho 
Coletivo 

O coletivo da escola estrutura o seu trabalho visando assegurar, acima de tudo, o sucesso dos alunos e o 
atendimento das necessidades educativas de sua comunidade. 

A construção do projeto pedagógico se apresenta como um dos grandes trunfos que a equipe gestora tem, ao 
mobilizar as pessoas para a consolidação da gestão democrática e a construção da autonomia escolar de forma 
participativa e colegiada. Equipes gestoras mobilizadoras ousam aprender sempre e, por isso, estimulam a 
aprendizagem dos outros. 

Uma gestão escolar que vise à melhoria da aprendizagem na escola e, portanto, ao sucesso escolar dos 
alunos, deve elaborar coletivamente o projeto pedagógico. 

A gestão escolar constitui um modo de articular pessoas e experiências educativas, atingir objetivos da 
instituição escolar, administrar recursos materiais e humanos, planejar atividades, distribuir funções e 
atribuições. 

13.1. Participação 

A implementação de novos formatos de organização e de partilhamento de poder na escola implica o 
redimensionamento da cultura escolar autoritária que temos. A busca de ações que fortaleçam uma cultura de 
participação envolvendo a comunidade local e escolar constitui meta comum de pais, alunos, professores, 
funcionários e gestores. 

A organização de instâncias de participação na escola é uma das competências do gestor e da equipe gestora, 
que devem incentivar ações baseadas no respeito ao outro e no reconhecimento dos direitos e deveres de cada 
um. 

A participação do poder público, dos profissionais da educação, das comunidades escolar e local, é 
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fundamental para a construção de uma gestão verdadeiramente democrática e que proporcione o sucesso da 
aprendizagem do aluno. 

“A participação da comunidade na escola, como todo processo democrático, é um caminho que se faz ao 
caminhar, o que não elimina a necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e 
potencialidades que a realidade apresenta para a ação”. (Paro, 1997, p. 17) 

Compete ao gestor, como liderança na escola, coordenar as ações, integrá-las, promover a participação das 
comunidades local e escolar na consolidação de uma escola focada no sucesso e bem-estar do aluno e na 
realização dos sonhos, objetivos e metas coletivos.

O diálogo entre docentes, equipe gestora e comunidade favorece a melhor qualidade da educação na escola e 
o sucesso do aluno. 

A escola pública, como uma instituição coletiva, deve organizar-se para expressar o trabalho dos diversos 
segmentos que a compõem. A organização de instâncias de participação na escola é uma das competências do 
gestor e da equipe gestora. 

13.2. Democrática 

O modo democrático de gestão abrange o exercício de poder, incluindo os processos de planejamento, a 
tomada de decisões e a avaliação dos resultados alcançados. 
Nas escolas e nos sistemas de ensino, a gestão democrática tem por objetivo envolver todos os segmentos 
interessados na construção de propostas coletivas de educação. 
Nessa ótica, os processos de gestão da escola vão além da gestão administrativa, para atingir um objetivo 
específico: promover uma educação de qualidade, ”que abranja os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (LDB 9394/96, art.1o) In: Caderno de 
Atividades 2, p.16. 
A gestão democrática do ensino público procura assegurar igualdade de condições de acesso e permanência, o 
pluralismo de idéias e um alto padrão de qualidade nas escolas, dentre outros fins, por exemplo. 
A gestão democrática do ensino e da escola assegura o direito de todos à educação, fortalece a escola como 
instituição plural, sem preconceitos, e contribui para a redução das desigualdades sociais, culturas e étnicas. 
Uma das habilidades importantes para uma gestão democrática é a de administrar conflitos e relaciona-se com 
o respeito às diferenças, à pluralidade de idéias e concepções pedagógicas, à liberdade e à tolerância. 
Na construção da gestão democrática, a definição de como serão organizados o trabalho e o tempo escolar é 
uma das tarefas mais emblemáticas do processo, tendo em vista a diversidade de interesses. Quando falamos 
em tempo escolar, estamos nos referindo à organização do calendário que abrange: o início e o fim do ano 
letivo, o número de dias letivos, as férias, os períodos escolares, os feriados, as datas de avaliação, o tempo 
reservado para reuniões, planejamentos e cursos, além da distribuição da carga horária entre disciplinas ou 
áreas de concentração. 

14. O Cotidiano 
Escolar 

Inicialmente, é necessário identificar os desafios cotidianos, o que pode ser feito mediante a investigação das 
ações desenvolvidas pela escola, registrando-as sistemática e organizadamente. Os desafios devem ser 
agrupados de acordo com a sua natureza: pedagógicos, administrativos, financeiros etc., e individuais ou 
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coletivos. 
Recuperar a rotina de trabalho é uma atividade complexa. Muitas vezes, no final do dia, não lembramos mais o 
que fizemos devido a uma série de situações imprevisíveis. 
Quando observamos o cotidiano de uma escola, verificamos que, além da dimensão pedagógica, as outras três 
contribuem bastante para o êxito da organização do seu trabalho. 

15. Planos de Ação 
– Planeja-mento 

A escola pública necessita de uma gestão que, partindo da construção do projeto pedagógico, possibilite à 
escola alcançar sua finalidade, concretizando sua função social: a promoção da cidadania, o desenvolvimento 
pleno e o sucesso dos alunos. E para concretizar o que pretende, a escola necessita de um planejamento que 
organiza o seu trabalho escolar e sua prática pedagógica, de modo que as ações implementadas se articulem, 
promovendo uma educação de qualidade conforme o proposto no projeto pedagógico coletivo da escola. 
O planejamento é a base de uma ação organizada que pretende transformar a escola, servindo de instrumento 
permanente na construção e no desenvolvimento do projeto pedagógico. 
Para gerir e transformar a escola, necessitamos de um planejamento que seja capaz de explorar condições 
favoráveis e de apontar caminhos para alcançar os objetivos da escola. 

15.1. Plano de Ação 
Um plano de ação deve apresentar, no mínimo, os seguintes aspectos: metas ou objetivos específicos (o que 
fazer), justificativa (por que fazer), ações ou estratégias de ação (como fazer), responsáveis (quem vai fazer), 
período (quando se vai fazer) e recursos materiais (com que fazer). 

15.2. Proposta de 
Ação 

Após a escola definir sua missão e o conjunto de objetivos estratégicos, orientando as mudanças desejadas, 
temos de assegurar que todas as mudanças propostas se tornem realidade. Precisa-se de uma proposta de 
ação. É preciso elaborar o plano de ação, que nada mais é que um plano de operacionalização, de 
implementação de todas as ações planejadas. 
Desenvolver uma proposta de ação não é difícil; o problema é a qualidade da ação, ou seja, desenvolver uma 
ação que seja realmente significativa para a instituição e os sujeitos nela envolvidos. 

16. Políticas 
Públicas 

São políticas públicas: compensatórias (procuram compensar as carências sociais, mas sem resolver o 
problema em sua origem), distributivas  (visam acumular recursos, para, futuramente, reverter em políticas 
sociais), redistributivas (arrecadação de impostos do segmento social que possui maior renda em benefício 
dos segmentos desfavorecidos) e redistributivas às avessas  (arrecadação de impostos que acabam por 
beneficiar apenas o segmento social que já possui benefícios). 

16.1 Educacionais 

É necessário observar que as políticas públicas, as políticas educacionais, os projetos pedagógicos e a prática 
profissional cotidiana estão carregados de valores que vivenciamos na nossa sociedade. Valores de uma 
cultura que está presente no cotidiano escolar e passa a ser percebida e compreendida como natural. E é 
preciso ainda lembrar que a cultura não é algo externo a nós, pois antes de tudo é pele, é nosso olhar, nosso 
sentir e pensar, ou seja, nos constitui como pessoas. 

17. Educa-ção 

Acreditamos nessa concepção de educação como formação humana contida no texto da LDB e queremos 
colocá-la em prática em nossas escolas. Mas como fazer isso? 
Nossas ações e palavras expressam uma concepção de mundo e da educação. 
O gestor não pode desconhecer a LDB, a lei maior da educação no país, pois ela define as linhas mestras do 
ordenamento da educação brasileira. Educadores de todo o país lutaram pela inclusão no texto da LDB do 
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princípio relacionado à gestão democrática. 

17.1. Educação 
como direito 

Destacamos que o direito de todos à educação escolar básica de qualidade constitui um dos valores que 
orientam a gestão das escolas públicas. E esse direito torna-se realidade quando, no cotidiano das escolas, 
observamos os sete princípios constitucionais indicados. 

18. Equipe gestora 

Coordenar intervenções e novas propostas pedagógicas requer equipes gestoras capazes de, por sua vez, 
desenvolver mecanismos de reciprocidade entre as escolas e outras agências públicas ou privadas. 
Dentre as responsabilidades da equipe gestora, uma das que mais podem contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação é a promoção de ações em mão dupla: da escola para a comunidade e desta para a 
escola. Essa capacidade é essencial para que as equipes gestoras das escolas públicas enfrentem novos 
desafios, reduzam desigualdades, aceitem trabalhar com as diferenças e construam com autonomia o projeto 
pedagógico da escola. 
A equipe gestora é responsável por assegurar a autonomia da escola diante de novos parceiros, buscar novas 
oportunidades e articulá-las com os objetivos e as atividades do projeto pedagógico. 
As equipes de gestão escolar devem ser capazes de articular o projeto pedagógico – e as necessidades ou 
mesmo reivindicações surgidas nas escolas – com normas e programas estabelecidos pelos órgãos colegiados 
do sistema. A resposta a esse desafio depende do acesso a informações sobre programas ou decisões desses 
organismos. 
Um dos instrumentos, por excelência, de trabalho das equipes gestoras é a informação clara e transparente. É 
preciso assegurar a integridade e a confiabilidade das informações tanto na recepção quanto na transmissão da 
mensagem. 

18.1 Função 
À equipe gestora compete estabelecer condições materiais e envolver pessoas. Para isso, ela deve ser capaz 
de sistematizar idéias e ações, relacionando-as com propostas inseridas no projeto da escola ou no sistema no 
qual está inserida. 


