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RESUMO

Esta dissertação trata-se de uma investigação científica sobre o Programa de

Formação de Gestor Escolar de Pernambuco – PROGEPE, instituído pela secretaria

Estadual de Educação – SEDUC – PE, voltado para professores e técnicos da rede

pública estadual que se propuseram a exercer o cargo de gestor escolar.  O trabalho

partiu do interesse de investigar a formação do gestor, ministrado pela Universidade

de Pernambuco com aulas presenciais e à distância no ano de 2012, fazendo

levantamento do perfil dos gestores formados pelo PROGEPE, analisando o

desempenho, as ações práticas que contribuíram para a melhoria de resultados

educacionais. Utilizando-se de uma pesquisa exploratória, documental e

bibliográfica, a partir de entrevistas com gestores, professores e alunos que possam

gerar resultados e estudos através das reflexões de pensadores e teóricos como

Moacir Gadotti, Heloísa Luck, Vitor Paro, Edgar Morin e Paul Senge. Realizou-se

leitura da legislação nacional e estadual em suas diretrizes, instruções normativas

referentes ao processo formativo e consultivo do PROGEPE. Os resultados

encontrados não significam um esgotamento do assunto, apenas o início da busca

do conhecimento científico e específico da gestão escolar democrática na rede

Estadual de Pernambuco, na mata-centro entre 2012-2016.

Palavras chaves: Políticas públicas, Formação, Gestor Escolar, Progepe.



ABSTRACT

This dissertation talks about a scientific investigation about the School Manager’s

Formation Program of Pernambuco – PROGEPE, instituted by State Education

Secretariat – SEDUC, for teachers and technicians from public education who

proposed to exercise the charge of school manager. The job came by the interest of

manager formation’s investigation, ministered by University of Pernambuco with face-

to-face classes and distance classes in 2012, making manager’s survey profile who

graduated by PROGEPE, analyzing the performance, practice actions that

contributed to better educations results. Profiting from a exploratory, documental and

bibliographic research, from interviews with managers, teachers and students who

can bring results  and studies through reflections of thinkers and theorists like Moacir

Gadotti, Heloísa Luck, Vitor Paro, Edgar Morin and Paul Senge. Took place by read

the national and state legislation in your guidelines, normative instructions referred to

formative and advisory process from PROGEPE. The founded results didn’t mean an

exhaustion of the subject, just the beginning of a scientific and specific knowledge

research of the democratic school manager in public education in Pernambuco, at

mata-centro between 2012-1016.

Key words: Public politics, Formation, School management, Progepe.
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1 INTRODUÇÃO

A gestão escolar, em seu aspecto democrático, vem sendo discutida no

âmbito educacional por vários estudiosos, com diferentes respostas e perspectivas,

verificamos que um sistema educacional público de caráter democrático, não é fácil

de ser estruturado, planejado e executado, face as grandes transformações que se

levantam, diante da complexidade e desafios inerentes ao trabalho do gestor ou

diretor escolar, daí um grande número de pesquisadores interessados pelo tema,

procuram compreender o papel desse profissional e suas ações, competências na

execução das atividades cotidianas. Esse profissional que geralmente, tem o cargo

de professor, vai em busca da melhoria dos resultados educacionais nas suas

unidades públicas, procurando elevar os índices escolares regional e nacionalmente

falando.

O presente trabalho dissertativo está incluído no processo temático da gestão

democrática, procurando analisar os diferentes significados da democracia e os

desafios para a implantação e definição no contexto da região da Mata-Centro.

Descentralização, autonomia, participação coletiva e gestão democrática são termos

bastante explorados por pesquisadores com objetivo de compreensão, de como

ocorre o processo democrático escolar no âmbito macro e micro da realidade

educacional. Desta forma vários estudos, teses, dissertações, foram e são escritos,

tentando o entendimento através de debates e reflexões teóricas, favorecendo no

mundo atual, especificamente no País e em Pernambuco, onde a história da

educação ao longo dos séculos, tem se modificado frente as necessidades sociais,

políticas e econômicas que o neoliberalismo contemporâneo exige. Várias teses de

mestrado foram desenvolvidas e apresentadas nas universidades federais da

Paraíba e Pernambuco, cujo tema aborda a gestão democrática escolar e suas

vertentes, ora de intensidade de concordância, ora de intensidade contrária o que

não descaracteriza o sentido científico e de aprofundamento teórico. Várias

pesquisas contribuem com subsídios que inovam e renovam o complexo território da

gestão democrática. Polêmicas, questões práticas teóricas enriqueceu ações dos

gestores no contexto institucional.

Numa perspectiva, da pesquisa qualitativa exploratória e bibliográfica

documental, a natureza da nossa experiência, enquanto fenômeno a ser investigado,
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o conhecimento que se pretende alcançar e a possibilidade de generalização dos

estudos metodológicos, partimos para a investigação. Sabendo que a qualidade

social da educação é influenciada pela organização do trabalho pedagógico e da

gestão escolar, como afirma Heloísa Luck, nosso trabalho pretende investigar,

demonstrar se há um novo modelo de gestão educacional na mata centro/PE

evidenciado ou influenciado pelo Programa de Formação de Gestor Escolar –

PROGEPE, enquanto política pública de educação nas escolas de referência de

Pernambuco, especificamente na mata-centro, Jurisdicionada pela Gerência

Regional de Educação – GRE no município de Vitória de Santo Antão. Perspectivas

de um novo modelo de gestão educacional na mata-centro durante o período de

2012-2016, momento que realizou-se o curso de aperfeiçoamento em gestão

escolar, realizado nas dezessete gerencias regionais, com duração de cento e

oitenta hs, tendo participação expressiva de gestores, professores e técnicos-

educacionais, no qual tivemos participação direta e presencial.

Se o conceito teórico de que a gestão democrática, além do trabalho do

gestor/diretor deve ter a contribuição e participação efetiva dos conselhos escolares,

grêmio estudantil da comunidade escolar e local, tanto quanto a construção do

projeto-político-pedagógico por gestores e professores, procuramos discutir a luz de

teóricos como Heloísa Luck, Vitor Paro, Libânio, Moacir Gadotti, Ana Cavaliere,

Edgar Morin, alguns objetivos que apontará se a formação de gestores, através do

progepe contribuiu para a melhoria dos resultados educacionais do IDEB e IDEPE

nas escolas selecionadas da rede pública estadual. Levantar o perfil dos gestores

das quatro escolas estudadas e suas ações, desempenho são condizentes ou

direcionados a uma prática de gestão democrática na teoria e na prática, para isto,

realizamos entrevistas com os respectivos diretores, cuja função tem uma variação

de um ano até doze anos de atuação no cargo como gestor. E por último, investigar

se a formação do curso ministrado pela Secretária Estadual de Educação (SEDUC)

em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE) contribuiu para que os

líderes se tornassem gestores, apropriando-se da proposta política estadual.

Após a implantação do Programa de Modernização da Gestão em

Pernambuco, durante o governo de Eduardo Campos 2007/2011 (PSB), foi realizado

em processo seletivo para a função de representação de diretor escolar em 2012.

Dividido entre etapas formativa, certificação e escolha consultiva, participamos
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diretamente, daí nosso interesse pelo tema, em analisar os resultados promovidos

pelo curso de aperfeiçoamento em gestão, a escolha do tema está ligado ao curso

de mestrado Profissional em Gestão de Organizações Aprendentes – MPGOA, da

Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e o nosso interesse enquanto professor da

rede pública e uma especialização em Administração e Marketing, realizado na

UPE/FCAP, Universidade de Pernambuco e Faculdade de Ciências da

Administração de Pernambuco.

Nossa experiência profissional, atuando enquanto professor da rede pública,

começamos trabalhando com educação para o trabalho e empreendedorismo no

ensino médio de uma escola de Referência do Estado de Pernambuco na GRE da

Mata-Centro, o que é contemplado na linha 3 do curso mestrado, as organizações

aprendentes e sua gestão.

A pesquisa do ponto de vista teórico e metodológico busca respostas para a

hipótese de existir uma gestão democrática na Mata-Centro em duas escolas do

município de Vitória de Santo Antão e Gravatá, uma vez que estão jurisdicionadas

pela GRE da Mata-Centro. Procurar responder a esta questão, esta hipótese é

objetivo desta pesquisa exploratória, acreditamos que apesar do grande número de

estudos e estudiosos sobre o tema da gestão democrática, podemos contribuir no

caso específico da Mata-Centro com o conhecimento do estudo teórico e aplicação

prática dos gestores das escolas entrevistadas para a gestão democrática escolar,

despertando o interesse pelo tema, que exige um maior aprofundamento sobre o

papel desempenhado pelo diretor escolar, correlacionando suas ações e atuações

aos resultados alcançados por suas respectivas escolas, usando como medidor de

resultados os índices obtidos através do IDEPE, Índice de Desenvolvimento da

Educação de Pernambuco.

Como cada pesquisa precisa ser entendida dentro de um contexto crítico

social, o que vem ocorrendo no Brasil especialmente em Pernambuco, a partir da

gestão do então governador Eduardo Campos 2007/2011 PSB, o processo de

transformação sócio educacional pede também mudanças no contexto de gestão e

direção da escola pública estadual. Para início de conversa, façamos a

apresentação do pesquisador e sua área de interesse, dentro do Mestrado

Profissional em Gestão de Organizações Aprendentes (MPGOA) inserido na linha 3-

Aprendizagem em Gestão de Organizações, como afirma Silva (2009) a
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aprendizagem gerencial na teoria e na prática, é multidimensional porque abrange

uma dimensão objetiva e outra subjetiva da prática gerencial.

Como participante do curso de Formação e Aperfeiçoamento em Gestão

Escolar realizado em 2012, nasceu o interesse de pesquisar, estudar, buscar

respostas, se o curso oferecido pelo governo do estado permitiu uma nova formação

gerencial na política pública de educação integral, capaz de elevar os índices e

resultados da educação nos anos finais da educação básica no 9º ano do

fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Gestores, Adjuntos e Técnicos educacionais

após processo de inscrição puderam participar durante certo período de uma nova

formação voltada para a gestão escolar, onde começa o embasamento teórico

enquanto gestor.

Ingressando na atividade educacional da escola pública no ano 1992 através

de concurso público, obtendo colocação para exercer o magistério, com a formação

em licenciatura em história, assumindo o cargo de professor da disciplina de história

na escola estadual Cardeal Roncaly, vinculada a Gerência Regional de Educação da

Mata-Centro, município da Vitória de Santo Antão, onde estamos em ação até os

dias atuais.

Com formação acadêmica pela UNICAP (Universidade Católica de

Pernambuco) e Especialização em História de Pernambuco pela UFPE

(Universidade Federal de Pernambuco) em seguida um aperfeiçoamento de

Administração e Marketing pela UPE (Universidade de Pernambuco/FECAP)

Faculdade das Ciências de Administração de Pernambuco) passando a desenvolver

interesse pela administração pública. Com experiência na rede privada e em

cursinho preparatórios para vestibular da Capital e lecionando a disciplina introdução

a economia na escola de Aplicação da FECAP/UPE. Com a criação das escolas

integrais na Rede pública, nosso interesse em vivenciar essa nova política em tornar

escolas em Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM), submetemo-nos a um

processo seletivo para ingressar na escola de Referência obtendo êxito e

classificação para lecionar na EREM José Joaquim da Silva Filho, ministrando aulas

de empreendedorismo, educação para o trabalho e história social. Novos tempos,

novos paradigmas, começamos então com a introdução da disciplina

empreendedorismo e educação para o trabalho, na rede pública de Pernambuco,

como disciplina eletiva, que visava a formação e informação do jovem voltado para o
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mercado de trabalho com conhecimento técnico-científico e uso das novas

tecnologias que ora eram cobradas dentro da competitividade mercadológica do

Sistema Neoliberal. Com nova visão da formação para Educação Profissional do

Ensino Médio, participamos em 2012 do Curso de Formação de Gestores de

Pernambuco (PROGEPE), dividido em duas fases, 1ª seletiva com certificação e a

2ª formativa através do curso Mestrado Profissional em Gestão de Organizações

Aprendentes (MPGOA) ofertado pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba).

Diante do exposto nos propomos a analisar, estudar a nova política da gestão

educacional em Pernambuco. Alargando nossa participação nos fóruns de Educação

Integral e convivendo com a política de Avaliação Interdimensional, baseado nas

quatro dimensões Pathos - afetividade, Logos - racionalidade, Mythos -

espiritualidade e Eros - corporeidade, aprender a conhecer; competência cognitiva,

aprender a fazer; competência produtiva, aprender a conviver; competência social e

relacional e aprender a ser; competência pessoal, nos propomos a diagnosticar a

realidade da gestão democrática em quatro escolas públicas de regime integral e

semi-integral da Mata centro em ensino médio com carga horária de 45 horas

semanais para integral e 32 horas semanais para semi-integral, na pessoa do gestor

escolar, com realização de pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, entrevistas

e questionários aplicados para compreender se existe um novo modelo de gestão

democrática em prática no sistema educacional pernambucano, em duas escolas do

município de Vitória de Santo Antão e Gravatá.

O trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos, capítulo 1 – gestão

democrática, capítulo 2 – o programa de modernização da gestão pública de

Pernambuco (2007-2010), capítulo 3 – gestão democrática na mata-centro e o

capítulo 4 – análise e discussão dos resultados e as considerações finais.

Foram realizadas pesquisas bibliográficas, em diversas fontes, analisando as

características de uma gestão democrática, sabendo das novas limitações enquanto

pesquisa exploratória, micro regional ao mesmo tempo em que procuramos oferecer

alguma contribuição como resultado da nossa investigação. Existe relação entre o

perfil do gestor escolar com os resultados educacionais obtidos? Se os índices

educacionais de Pernambuco na Mata-Centro cresceram após a realização do curso

de formação e implantação do PROGEPE. O PROGEPE na prática contribui para o

trabalho cotidiano do gestor escolar?
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Dentro da Literatura que aponta que o gestor escolar, ao desempenhar suas

funções, contribui para a qualidade do ensino social, a pesquisa parte da hipótese

que a formação foi válida ou não e bem aplicada na prática educacional das escolas

de referência da Mata-Centro pelos seus respectivos gestores? O trabalho foi

organizado e dividido em capítulos que tratam dos aspectos legais da gestão

democrática, partindo da Constituição Federal, LDBEN, PNE e da Constituição

Estadual de Pernambuco. Define e caracteriza o termo democracia, a visão e

conceito da gestão escolar democrática no Brasil e Pernambuco, a proposta e

implantação do Programa de Formação de Gestor Escolar (PROGEPE) suas fases e

abrangência, uma visão gerencial da GRE Mata-Centro e as análises das pesquisas

resultados das entrevistas e dos dados coletivos. Portanto, podemos desta forma,

averiguar os resultados com veracidade de uma pesquisa de campo, por meio de

elementos práticos políticos e pedagógicos.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

 Analisar o Programa de Formação de Gestor Escolar  na Rede Pública

Estadual da Mata Centro/PE 2012-2016, através das ações da Gestão Escolar

em Escolas de Referencia em Ensino Médio.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Investigar se a formação de gestores através do PROGEPE contribuiu

para a melhoria dos resultados educacionais no Ideb e Idepe nas escolas

estaduais selecionadas.

 Levantar perfil dos gestores das escolas campo de investigação antes

e depois da formação.

 Analisar o desempenho de gestores formados pelo PROGEPE e a

possibilidade prática democrática após o curso de formação.

 Investigar se a formação e curso ministrado contribuíram para que os

líderes se tornassem gestores, se apropriando da proposta de política pública,

gestão, concepção e objetivos.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Partindo de pressupostos teóricos, da pesquisa documental, bibliográfica e

entrevistas com gestores, alunos e comunidade, pretendemos estudar e analisar os

resultados e conteúdos do progepe elaborados pela SEDUC-PE em parceria com a

UPE. Observando as novas propostas para serem aplicadas nas escolas de

referência através da gestão e administração escolar Sendo assim, direcionada na

linha 3 - Aprendizagem nas Organizações do curso MPGOA-UFPB – realizando a

aplicação de questionários buscando respostas da prática dos gestores no dia-dia,

com gestores da mata centro, para então identificar os resultados das pesquisas

apontando possíveis melhoramentos no processo educacional pernambucano.

Aplicando questionários com professores, alunos e comunidade escolar, buscando

elementos que referenciem as mudanças almejadas pelo programa e curso,

coletando dados e verificando se na prática houve contribuição real para o trabalho

dos gestores no seu cotidiano.

3.1 ELEMENTOS DE LITERATURA

Partimos do enunciado de Almeida (1993, p.89) que diz “dicotomizar o pensar

e o agir reforça a distância entre chefe e subordinado, onde algum pensa e arquiteta

e outros executam, uns são planejadores outro executores”. Ora, encontramos uma

explicação clara e lógica de um modelo que acreditamos ainda existir e persistir na

gestão escolar no Estado de Pernambuco e em seus municípios. Neste sentido, o

gestor democrático não é dono da verdade, mas compartilha em todas as instâncias

e níveis dentro e fora da escola.

Se estivermos preocupados com a excelência da gestão escolar ou de uma

gestão popular dentro da escola pública temos que perceber que existem atitudes,

ações e comportamentos da parte de gestores que podem como afirma Almeida

(1993) se intitular como mandantes, chefes autoritários, e não gerentes de um

processo. Poderemos encontrar algumas medidas impostas, sem um diálogo com a

equipe de professores e educandos, a nova administração escolar tem estar

baseada no princípio da igualdade e do compromisso com a realidade da
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comunidade e seu entorno. É necessário a participação do cidadão para obter

resultados positivos dentro de uma cultura de paz e sustentabilidade.

Afirma Saviani (1980) que a gestão da educação é responsável por garantir

uma qualidade social. Já Paro (1991) afirma que não será democrática a gestão que

exclui a sua comunidade da vida escolar. Então percebemos que o gestor é

responsável pela qualidade do ensino nas escolas de referência, porém não usando

o termo “euquipe”, mas pelo contrário “a equipe”, o time, dentro da escola e fora da

escola a equipe comunitária e vizinhança.

Cabe ao gestor a condução do processo e execução de seus planejamentos,

integrando e interagindo com o grupo docente e auxiliar, de forma que garanta boa

qualidade de ensino aprendizagem, utilizem recursos tecnológicos e acompanhem a

família dentro da escola. Visto isto, implica necessariamente que se tenha objetivos

inclusivos, solidários e amorosos nos relacionamentos pessoais, focando nos

valores humanos e ancorados na transparência e credibilidade do grupo social.

Para Carvalho (2008) o gestor é figura de liderança empreendedora, que

valoriza e passa a ser valorizado por sua capacidade de influenciar, motivar,

identificar e resolver problemas partilhando e estimulando o trabalho em equipe,

dividindo responsabilidades e poder, em outras palavras, tomando decisões

conjuntas.

Entre as várias funções específicas de um líder faz-se necessário a

competência de equalizar os conflitos e controlar manifestações que possam gerar

violência. Centrado na sua autorrealização, autoestima e motivação a liderança

implementa metas específicas, buscando superar os desafios econômicos,

relacionar as questões ambientais, a miséria humana a desigualdade social entre

suas metas de trabalho. O líder possui comunicação eficaz, organizacional

conhecendo as dimensões tangíveis e intangíveis da sua escola.

Neste sentido, acreditamos que o gestor escolar deve possuir conhecimentos

e competências para organizar um trabalho em equipe eficaz, buscando o

envolvimento e participação de toda comunidade escolar. A gestão democrática

escolar é um processo em constante construção, não existindo fórmulas mágicas,

nem tão pouco receitas prontas para serem executadas.

De acordo com Morin (2002, p.66):
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Da forma como são ensinadas hoje na escola, parece-me que as ciências
não permitem que se perceba a existência de questões não resolvidas, de
fenômenos que ainda não foram explicados e entendidos. O professor
aparece, pois na situação de alguém que sabe e julga seus alunos que não
sabem ou que ainda não sabem. Talvez isso seja consequência perversa de
hábito adquirido de ensinar apenas conhecimentos que podem ser
submetidos à uma avaliação baseada no sistema de notas, ou seja, um
avaliação feita a partir de problemas que  devem ser resolvidos
quantitativamente.

Neste sentido, é papel do gestor escolar observar, corrigir e orientar a prática

pedagógica da escola de forma que a ciência avance, o educando busque

respostas para suas dúvidas e o professor seja o canal para elucidar o

questionamento do jovem. Ainda assim, deve convocar o grupo docente para

reavaliar os projetos e propostas contidos em seus planos educacionais e na sua

prática cotidiana. Assim, podemos acreditar que os problemas resolvidos

quantitativamente sejam resolvidos qualitativamente.

Um critério básico na relação do gestor com o professor é o diálogo, a escuta,

a conversa, capaz de dirigir e decidir corretamente deixando de ser parcial, a

prática cotidiana faz com que mestres assoberbados possam julgar-se como dono

da verdade absoluta, talvez não mudem suas ações o que prejudica o avanço

científico. Numa escola de referência os docentes devem ser chamados

particularmente por seus líderes e analisar a profundidade do problema o qual a

criança ou o adolescente tem dificuldade de compreendê-lo cientificamente. Fazer

uso dos equipamentos dos laboratórios de física, química, biologia, matemática e

robótica, onde novas experiências possam ser realizadas e os resultados possam

empolgar e aguçar a curiosidade do aluno, que partirá para novas buscas e novos

conhecimentos, preenchendo seu lado intelectual enveredando no caminho das

ciências.

A gestão escolar deve estar aberta e solícita as necessidades dos educandos

e oportunizando a igualdade e solidariedade sem fazer acepção de cor, sexo,

religião e grupo partidário, deve oferecer igualdade e fraternidade ao grupo

educacional. Não deve nunca oportunizar alguns em detrimento de outros, ou por

outro lado excluir da participação coletiva aqueles que são diferentes em seus

comportamentos dentro e fora da escola, não permitir que desande para a violência

física, moral ou mesmo intelectual, daí concordamos com Montoan (2006, p.19):
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A igualdade abstrata não propiciou a garantia de relações justas nas
escolas. A igualdade de oportunidades, que tem sida a marca das políticas
igualitárias e democráticas no âmbito educacional. Também não consegue
resolver o problema das diferenças nas escolas, pois elas escapam ao que
essa proposta sugere, diante das desigualdades naturais e sociais.

Podemos ainda relacionar os questionamentos do mundo contemporâneo no

processo de globalização referente ao meio ambiente, ao planeta terra, como

exemplo, a sustentabilidade. Cremos que o gestor escolar paralelamente com sua

equipe, pode traçar planos e ações que visem a preservação da natureza, do habitat

natural e o próprio ambiente escolar. Preocupar-se com a coleta de lixo, reciclagem,

danificação do patrimônio, proteção de animais, respeito aos direitos humanos,

igualdade social, aquecimento global, enchentes e alagamentos, que como

observamos através da mídia dificultam a presença do aluno, do professor e do

gestor na escola, o acesso muitas vezes torna-se impossível. Neste sentido, como

funcionários, terceirizados e servidores poderão desenvolver suas atividades

profissionais se não podem deslocar-se até o local de trabalho?

O livro “Educar para a sustentabilidade” (GADOTTI, 2009) é uma obra que

oferece subsídios ao gestor escolar que deve preocupar-se com a saúde dos alunos,

o bem estar da comunidade escolar e oferecer atividades físicas a comunidade em

geral, fazendo com que exista participação coletiva naquela unidade de ensino. Nas

palavras do autor:

Uma ação conjunta global é necessária, um movimento como grande obra
civilizatória de todos e todas é indispensável para realizarmos essa outra
globalização, essa planetarização, fundamental em outros princípios éticos
que não os que nos conduziram à exploração econômica, à dominação
política e à exclusão social. O modo pelo qual vamos produzir nossa
existência neste pequeno planeta decidirá sobre a sua vida ou a sua morte,
e a de todos os seus filhos e filhas. A Terra deixou de ser um fenômeno
puramente geográfico para se tornar um fenômeno histórico (GADOTTI,
2009, p.73).

Segundo Gadotti (2009) este é um momento de reconstrução paradigmática,

aplicar uma pedagogia ou a ecopedagogia, apropriada à cultura da sustentabilidade

e da paz. Pensadores como Paulo Freire, Leonardo Boff, Boaventura de Souza

Santos, Edgar Morin e Milton Santos são colaboradores deste novo sentimento

pedagógico, no qual saberes e valores conjuntamente favorecem uma vida

sustentável.
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A destruição, a guerra, o aquecimento global, o resfriamento intenso, as

epidemias, o lixo acumulado, a produção de bens que levam anos para entrar em

decomposição, a escassez de chuvas, a falta de água, a questão energética em que

vivemos hoje são intrínsecas ao nosso mundo globalizado. Reclamamos do calor, do

frio, da falta de água, pagamos por um ar condicionado, até mesmo veicular,

pagamos caro por botijões e garrafas de água mineral e por um agasalho de

combate ao frio. Então compreendemos que a responsabilidade com o planeta terra

é de todos, ricos e pobres, homens e mulheres, construtores e destruidores, pretos e

brancos.

Neste sentido, fala Gadotti (2009, p.74-75) “entre os princípios pedagógicos,

saberes e valores de uma cultura da paz e da sustentabilidade e de uma educação

voltada para o futuro, podemos destacar”:

 Educar para pensar globalmente

 Educar os sentimentos

 Ensinar a identidade terrena

 Formar para a consciência planetária

 Formar para a compreensão

 Educar para a simplicidade voluntária e para a quietude

Portanto, acreditamos que cabe ao gestor refletir e traçar metas da sua

gestão que vivenciem os questionamentos acima, diante do possível extermínio do

planeta, da espécie humana gerando alternativas sustentáveis numa cultura de paz

e sustentabilidade.

Em última análise, gerenciar a escola de referência na nova proposta

governamental do PROGEPE deve incluir o estudo e a preocupação com o ser

humano e o meio ambiente, não é possível que gestores, professores e alunos não

estejam em projetos e ações permanentes que garantam a sustentabilidade e a vida

comunitária em nosso planeta Terra.
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4 CAPÍTULO I - GESTÃO DEMOCRÁTICA

Muito já se escreveu e escreve no Brasil sobre gestão, gestão escolar e

gestão democrática, embora não façamos aqui uma definição separada, queremos

nestas linhas levar o leitor a pensar, a buscar a compreensão de que gestão, é um

ato de gerir, dirigir, comandar, liderar alguém, um grupo, uma instituição ou mesmo

no mundo coorporativo uma empresa, nacional, multinacional, pequeno, médio ou

de grande porte.

Em nosso caso respeitando os escritores, educadores, pensadores e

cientistas do mundo educacional, levantamos algumas questões que visam

especificamente a gestão democrática escolar. Será que temos hoje no Brasil uma

verdadeira escola democrática a partir da gestão escolar? A rede pública brasileira

atende as necessidades sociais da educação básica e superior nos parâmetros de

uma gestão democrática como estabelecido na constituição e na LDBEN? Os

líderes, gestores escolares, diretores, foram e são preparados para o exercício de

suas funções dentro da perspectiva de uma ação democrática ou da democracia?

No primeiro instante procuramos definir, conceituar o termo democracia em seu

aspecto social, político e ideológico, como prática de uma sociedade que se traduz

dos princípios gregos até as explicações contemporâneas, pelos diferentes

intelectuais do mundo, incluindo o pensamento pedagógico, liberal, democrático

brasileiro.

No segundo momento, apresentamos o que diz a legislação brasileira sobre o

contexto de uma escola democrática, da gestão democrática escolar, daquilo que foi

instituído na forma da lei, ações contidas na Constituição Federal, na LDBEN e nos

Planos Nacionais de Educação. Noutro instante, levantamos nossas obras para

Pernambuco, a educação e a gestão democrática escolar em nosso Estado. A bem

da verdade a partir dos anos 90/2000, o governo do estado dentro das mudanças

que ocorriam no estado nacional, seja no governo FHC e Lula, aqui em Pernambuco

durante o governo Eduardo Campos, algumas medidas foram tomadas ou

acompanhados pelos padrões nacionais, o que leva Pernambuco ao crescimento

econômico, um superávit comercial e elevação do PIB, ultrapassando o nível do PIB

brasileiro, nesse bojo econômico, implanta-se programas de Modernização da

Gestão, gestão por resultados e celebram-se pactos pela segurança, pela saúde e
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pela educação. É aqui neste último ponto que procuraremos estudar, esclarecer,

trazer a luz da pesquisa acadêmica, dentro da visão das organizações aprendentes,

aquilo que Pernambuco fez, está fazendo, nestes cincos últimos anos 2012-2016,

saindo de colocações inferiores no ranking nacional, para ocupar os primeiros

lugares, destacando-se nacionalmente. Isto aproxima uma nova visão administrativa,

ficando nossa pergunta: Temos em Pernambuco, um sistema de rede com

lideranças democráticas? Os gestores educacionais praticam ações democráticas?

A gestão escolar democrática, é evidente na rede pública estadual da educação

básica? Isto nos leva a refletir, a questionar, a desvendar através de pesquisa

exploratória, documental, com entrevistas, esforços e leituras para que você leitor

tenha uma visão básica da educação em nosso Estado e a reflexão daquilo que é

gestão democrática escolar.

Porém, as respostas são várias, as pesquisas de Mestrado, Doutorado

ampliam respostas, nós apostamos num aspecto ligado ao período 2012-2016 em

Pernambuco com suas políticas públicas para uma educação de Escolas de

Referências em Ensino Médio (EREM) com tempo integral e semi-integral,

especificamente na Mata-Centro-PE, Gerência Regional de Educação (GRE) no

município de Vitória de Santo Antão, onde selecionamos quatro escolas de

referência em ensino médio. A nossa resposta não é o ponto final das pesquisas

acadêmicas, mas isto sim, um método investigatório daquilo que pode ser traduzido

e entendido como elemento de veracidade e contribuição para o exercício das

atividades acadêmicas junto ao curso de Mestrado Profissional em Gestão de

Organizações Aprendentes (MPGOA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Abrindo nosso entendimento ou analisando pontos de vista diferentes

começamos com o que diz a professora Aida Monteiro, da UFPE: “Respaldado na

LDB (1996) o direcionamento da gestão democrática no espaço público, estabelece

normas e processos no sistema de ensino para efetivação da gestão da participação

dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico da

escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou

equivalentes” (SILVA, 2012, p. 61) Como uma gestão participativa e compartilhada

através do conselho escolar, conselho de classe, pais e mestres, família na escola e

grêmio estudantil. Já para Moacir Gadotti, que escreveu “Uma só escola para todos

(1990)” a crise educacional brasileira se aprofunda com a crise econômica atual, e
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hoje verificamos na pratica a política-econômica neoliberal do Congresso Nacional e

do governo Michel Temer o corte das verbas dos recursos da educação brasileira,

mas a escola dos sonhos que seria uma escola pública com ensino de qualidade

para todos, ainda não está concretizada, é um processo em andamento. Como

verificou-se entre 5 e 9 de Março de 1990, na Tailândia a realização da Conferência

Mundial sobre a educação para todos, sobre as necessidades básicas de

aprendizagem no mundo. Segundo Gadotti, pais, alunos, educadores, não estariam

satisfeitos com a escola atual, ora pela burocracia e autoritarismo, ora pela baixa

qualidade do ensino e dos métodos, ora pelos baixos salários, falta de liberdade e

centralismo político (pág. 36).

A concepção de uma escola pública, o trabalho pedagógico com qualidade

social é fundamental, dialogando o homem com o mundo, com o ambiente

sustentável, a integração entre a teoria e a prática, a crítica e a transformação social.

Nossa afirmação é de que devemos trabalhar coletivamente para transformar

socialmente. Neste novo século, o Brasil manteve taxas de crescimento econômico

entre as mais elevadas do mundo, modernizou-se, o estado modernizou-se (união)

os estados membros cresceram e atingiram bem ou mal patamares de

modernização e crescimento voltado ao neoliberalismo, apesar disso tudo o Brasil

continua entre os piores indicadores sociais, educacionais do mundo, a modernidade

entrou em colapso, focos de sucateamento da estrutura econômica, cientifica,

tecnológica, embora avanços magníficos existam em três níveis, porém, dívida,

violência, miséria, perda de confiança, desemprego, questões de saúde e escolas

ainda precárias tanto na área urbana quanto na rural, fazem com que estejamos

abertas para uma escola do futuro.

Aí então, colocamos Pernambuco, com suas mudanças e crescimento

econômico, todavia, no campo da política pública procuraremos estudar o que

aconteceu e acontece nos últimos anos desta década – 2012/2016.

4.1 CONCEITUAÇÃO DE DEMOCRACIA

Se atentarmos ao dicionário Aurélio da língua Portuguesa, encontramos a

definição do termo Democracia, como governo do povo, soberania popular e da

distribuição equitativa do poder, regime de governo que se caracteriza, em essência,



28

pela liberdade do ato eleitoral, pela divisão dos poderes e pelo controle da

autoridade. Logo democracia é a única forma política que considera o conflito

legitimo e legal, permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria

sociedade. È a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, as

transformações e ao novo.

Para Bobbio (2000, p.32-33) o Estado liberal e o Estado democrático são

interdependentes em dois modos: na direção que vai do liberalismo à democracia,

no sentido de que são necessárias certas liberdades para o exercício correto do

poder democrático, e na direção oposta que vai da democracia ao liberalismo, no

sentido de que é necessário o poder democrático para garantir a existência e a

persistência das liberdades fundamentais. Verificamos que se atinja a um nível de

relações baseadas nos direitos e transformações do Estado Liberal.

Deste modo, os primórdios da Democracia ou da participação cidadã, do

homem da pólis, nasce na Grécia antiga, mais precisamente na cidade de Atenas,

cuja sociedade era dividida entre homens livres, escravos, mulheres, menores e

estrangeiros, sendo o homem livre considerado cidadão ateniense, considerando o

pensamento de Sócrates e Aristóteles, baseados na igualdade e na participação.

Pensar em democracia nos dias atuais, no processo educacional brasileiro, é

pensar que dentro e fora das escolas existam eleições de dirigentes/gestores,

participação de conselhos escolares, grêmios estudantis e participação da

comunidade interna e externa, o que se diferencia da prática democrática grega,

porém as lutas pela democratização da gestão escolar vêm das mudanças ocorridas

depois da queda da ditadura militar em meados dos anos 80.

Para a maioria dos historiadores, a democracia existente na Grécia, não

aperfeiçoou-se na Roma Antiga, onde o poder concentrado na monárquica e até

mesmo republicana estava nas mãos das camadas dominantes. Já durante a Idade

Média fica difícil abordar o termo democracia, numa sociedade teocêntrica e

dominada pelos princípios da igreja Católica centralizadora de poder temporal e

espiritual. Após a investida dos europeus na América em torno do século XV e XVI,

surgem novas formas de governo dentro da Europa que vai caracterizar o Estado

Moderno, com foco nas monarquias nacionais, mas a partir do Renascimento da

Reforma Protestante, foram questionados a forma de governo de poder, até que o

Iluminismo, o século das luzes trazem nova forma política-ideológica, fundamentada
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nos princípios da igualdade, fraternidade e liberdade. Estres princípios foram os

elementos desencadeadores dos movimentos revolucionários burgueses na América

com o processo de Independência dos Estados Unidos, as colônias de rebelaram,

na Europa com a Revolução Industrial Inglesa que alterou a estrutura do

mercantilismo, passando para o capitalismo industrial onde as relações sociais

foram alteradas e a forma de trabalho estabelecida nos padrões da lucratividade

burguesa, enquanto que na França a doutrina dos direitos naturais do homem e do

cidadão, eram expostos em documentos e cartazes o que gera a Declaração dos

Direitos do Homem e do Cidadão seja em 1776 nos EUA ou em 1789 na França.

Segundo Bobbio (1988) historicamente o estado liberal nasce de uma

continua e progressiva erosão do poder absoluto do rei, de uma ruptura

revolucionária, e justificado como resultado de um acordo entre indivíduos que

estabelecem vínculos necessários a uma convivência pacífica a duradoura (p.14).

Logo o liberalismo é uma doutrina do Estado limitado tanto com respeito aos seus

poderes quanto as suas funções.

Finalizando Bobbio afirma,

Se por democracia moderna entende-se a democracia representativa e se à
democracia representativa é inerente a desvinculação do representante da
nação a democracia moderna pressupõe a atomização da nação.

Na verdade a doutrina liberal esta cada vez mais concentrada na economia

de mercado e iniciativa privada onde o econômico predomina sobre o politico. Para o

autor a democracia tem sentido descritivo (sistemático), prescritivo (axiológico) e

histórico. Democracia representativa e democracia direta, democracia política e

democracia social. Para Marx, o contexto da democracia burguesa se caracteriza

pelo sufrágio universal, pelas liberdades políticas e pela competição política, no

sentido econômico, existe a possibilidade de alcançar os competidores no uso de

modelos técnicos de produção e organização do trabalho, obter mais produtividade

do trabalho, que determina o ritmo de desenvolvimento das empresas e das nações.
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4.2 ASPECTOS LEGAIS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO BRASIL E EM
PERNAMBUCO

No que tange as instruções e normas da educação básica no Brasil, a

Constituição Federal de 1988, no capítulo III, artigo 206, afirma que o ensino será

ministrado baseado nos princípios I – igualdade de condições para o acesso e

permanência na escola, III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, VI –

gestão democrática do ensino público, VII – garantia de padrão de qualidade. A

partir destes princípios e fundamentos, criou-se uma nova realidade da educação no

país, voltada para a gestão democrática, utilizando ideias e concepções

pedagógicas diversas, obedecendo a base nacional curricular comum e a

constituição, entendida como elemento propulsor da democracia que possibilita á

participação, a transparência e a garantia da qualidade do ensino público. No artigo

214 da constituição federal fica estabelecido através de lei o Plano Nacional de

Educação (PNE) de duração plurianual visando ao desenvolvimento do ensino.

Neste sentido, percebemos que para construção da própria constituição e

referente a educação nacional, a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) atuou de

forma inovadora em que foi adotado um novo modelo organizacional da sociedade

civil na construção das propostas de diretrizes e bases como afirma Hermida (2008,

p.108), “apoiou-se numa prática participativa e democrática, neste momento da vida

política do Brasil, a sociedade política e civil estiveram integradas, interagindo

constantemente no processo de discussão e elaboração da lei".

Por outro lado a LDBEN, lei nº 9.396 de 1996, estabelece no artigo III, VIII

princípio; gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação

dos sistemas de ensino, e no princípio IV – garantia de padrão de qualidade. Por sua

vez no artigo XIV, afirma que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão

democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas

peculiaridades e conforme os princípios de participação dos profissionais e conforme

os princípios de participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto

pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em

conselhos escolares ou equivalentes.

Artigo IX cabe à união elaborar o Plano Nacional de Educação, em

colaboração com os Estados, Distrito Federal e Municípios. Criado ou instituído pela
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lei nº 13.005 de 25 de Junho de 2014 estabelece na meta “19 – assegurar

condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e á consulta

pública á comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e

apoio técnico da união para tanto”. A gestão democrática da educação deve ser

capaz de envolver os sistemas e as instituições educativas e de considerar os níveis

de ensino, as etapas e as modalidades, bem como a instâncias e mecanismos de

participação coletiva. Para tanto, exige de definição de conceitos como autonomia,

democratização, descentralização, qualidade e propriamente a participação,

conceitos esses que devem ser debatidos coletivamente para aprofundar a

compreensão e gerar maior legitimidade e concretude no cotidiano. De acordo com

o MEC-PNE uma autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira.

É interessante observar que o 1º PNE foi instituído por lei na lei nº 10.172, de

9 de Janeiro de 2001 que vigorou de 2001 até 2010. O PNE 2011-2020 criado

através da lei 8.035 de 20 de Dezembro de 2010 com validade de 2011 até 2020 e o

PNE 2014-2024 criado através da lei 13.005 de 25 de Junho de 2014 com validade

de 2014 até 2024. Dentre os diferentes aspectos os três Planos Nacionais de

Educação já trazem na sua estrutura e metas a preocupação com a questão da

gestão escolar democrática. Há uma preocupação política, do congresso nacional e

da sociedade civil, embora existam partes divergentes.

O documento norteador das políticas educacionais para o Estado de

Pernambuco é o Plano Estadual de Educação (PEE) elaborado em 2002 com

vigência até 2010, lei 12.252 de 08 de Julho de 2002, de forma participativa,

apresenta o diagnóstico da rede pública de ensino, das diretrizes e metas da

educação básica, durante o governo de Jarbas de Andrade Vasconcelos. Em sua

meta 13 afirma “assegurar a autonomia das escolas, tanto no projeto pedagógico

como em temos de gerência para manutenção escolar. A escola, como organismo

da sociedade, busca a construção de um perfil de competência e de liderança,

apoiada numa gestão participativa onde todos os segmentos envolvidos sejam

atores na construção de seus projetos pedagógico, administrativo e financeiro”.

Já na lei nº 15.553 de 23 de Junho de 2015, que estabelece o novo Plano

Estadual de Educação – PEE, afirma no item VI – promoção do princípio da gestão

democrática da educação pública. Na sua meta 19 assegurar condições, no prazo
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de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a

critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública á comunidade

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da união

para tanto. Já a constituição estadual de Pernambuco em seu artigo 178, item 7

afirma uma gestão democrática nas escolas públicas, art. 183 a lei assegura, em

todos os níveis, a gestão democrática com participação de docentes, pais, alunos,

funcionários e representantes da comunidade, consolidada nos conselhos escolares.

Entendemos, portanto que a existência de uma escola democrática ou de

gestão democrática, vem amparada em nível nacional e estadual pela Constituição

Federal, pela LDBEN, pelos Planos Nacionais e Estaduais de Educação (PNE/PEE)

e pela constituição estadual, assegurando assim sua existência na forma de lei.
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5 CAPÍTULO II - O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DE
PERNAMBUCO (2007-2010)

As reformas educacionais iniciadas nos anos 1990 no Brasil no governo FHC

e LULA, tal como hoje, se aninham ao reformismo neoliberal e as mudanças do

estado gerencial contratual é instituída em PE no governo de Eduardo Campos –

2007- 2011, eleito governador em 2006 PSB, pondo fim ao governo Jarbas

Vasconcelos PMDB que durou oito anos.

Com o crescimento econômico do Estado de Pernambuco no governo

Eduardo Campos as taxas superaram índices nacionais e regionais acima da média

nacional, em função dos investimentos realizados pelos setores público e privado

captados pelo estado de Pernambuco. Desta forma alguns órgãos, vislumbraram

uma necessidade de investimentos no processo educacional da educação básica e

profissional. A mais relevância do Programa de Modernização  de Gestão Pública,

deu-se na introdução, na rede estadual, de um sistema de responsabilização

educacional, cujo sistema é composto por quatro elementos: 1) a definição de

objetivos e metas por escola, 2) um sistema próprio de avaliação, 3) um sistema de

monitoramento de processos, 4) um sistema de incentivos. O que foi realizado

mediante a implementação de contratos de gestão, firmados pelos gestores, com

metas anuais pactuadas por cada escola (termo de compromisso) assinado entre

Secretário de Educação e Gestor Escolar.

- As mudanças gerais e novas necessidades

Dentre as mudanças geradas após a fase da guerra fria, o mundo capitalista

com a derrocada do Socialismo Soviético, começa uma nova fase. Liberal,

neoliberal, constituído pelas três potencias econômicas ocidentais Inglaterra

(Margareth Thatcher, 1º ministro), Estados Unidos (Ronald Reagan, presidente) e

Alemanha (Helmut Kohl, 1º ministro) de forma que era necessário garantir a

lucratividade dos países ricos e gerar mudanças que se adequem aos novos

padrões do capital, deste modo, as possibilidades de verificação, análise e ação

sobre questões sociais, políticas, econômicas e ambientais, dadas pela capacidade

de comunicação obtida pela união entre a microeletrônica e a informática,

concentrou em parâmetros gigantescos, em tempo real e em todas as escalas, da
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local á global, não apenas individuais, mas corporações privadas, movimentos

sociais, Estados e organismos multilaterais evolução dos transportes,

acompanhadas de novas regulamentações governamentais.

No mundo contemporâneo para TAYLOR, segundo Pinto (p. 29) á gerência é

atribuída a função de reunir todos os conhecimentos, classifica-los, tabulá-los,

reduzi-los a normas, leis ou fórmulas com atribuições de selecionar cientificamente,

depois treinar, ensinar e aperfeiçoar o trabalhador, cooperar cordialmente com os

trabalhadores, para articular todo trabalho com princípios da ciência que foi

desenvolvida e a direção incube-se de todas as atribuições.

Já por sua vez o neoliberalismo, segundo Harvey (2011, p.12), consiste:

Em primeiro lugar uma política de práticas político-econômicas que propõe
que o bem estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as
liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma
estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade
privada, livres mercados e livre comércio. O papel do estado é criar e
preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas.

Já em meados do século XX os órgãos e instituições internacionais adotam

uma nova proposta para a governabilidade do século XXI o neoliberalismo ou a

reforma neoliberal, a qual começa no governo Collor, passa pelo governo FHC e se

consolida no governo Lula.

Para Abrúcio (1997), a reforma gerencial surge como alternativa ao modelo

burocrático que busca superar a crise do Estado mediante implementação de um

novo paradigma organizacional, o gerencialismo. Existe segundo o mesmo autor

dois modelos de gerencialismo o modelo gerencial puro, modelo inglês anos 80,

defendendo a redução dos gastos públicos e o aumento da eficiência

governamental, fazer mais com menos (esta é a chave usada nos encontros das

reuniões em vários setores da secretária estadual de educação), onde o modelo de

gestão da iniciativa privada é transferido para o setor público, isto é o que se

evidencia em Pernambuco no governo de Campos, onde a gestão é orientada por

resultados, planejamento estratégico e qualidade do serviço público. O outro modelo

de gestão, CONSUMERISM é um aperfeiçoamento do modelo gerencial puro

(MGP), onde três conceitos como flexibilidade da gestão, qualidade dos serviços e

prioridade á demandas do consumidor são fundamentais, desde que a qualidade do

atendimento do setor público atenda com eficiência e a satisfação do consumidor,
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adotando a descentralização, a competição entre as organizações prestadoras de

serviços e um modelo contratual para o setor público.

É compreensível que no modelo de gestão por resultados e as parcerias-

público-privado leva o estado a viver sob a ótica e a lógica do privado, daí o privado

assume a ação que seria do Estado. Em Pernambuco o governo do Estado tem de

certo modo sua base teórica relacionada com a obra TEAR – Tecnologia

Empresarial Aplicada à Educação: Gestão e Resultados de Ivaneide Aúrea A.P.

Lima (2011). Com o propósito de intervir neste cenário e resgatar a credibilidade do

Ensino Médio público, o governo de Pernambuco e o Instituto de

corresponsabilidade pela Educação – ICE – uniram esforços mediante convênio

firmado em 2001 onde coube ao Estado a responsabilidade de oferecer toda a

estrutura, sobretudo capital humano, recursos financeiros e instalações físicas, ao

ICE, a capacidade de mobilização de empresas-parceiras, apoio às iniciativas,

experiência na busca de resultados, visando á consolidação e expansão da oferta de

um ensino médio público de qualidade em Pernambuco (p. 19), com base na gestão

da Tecnologia Empresarial Odebrecht – TEO, de Norberto Odebrecht com seus

princípios, conceitos, critérios e métodos, resultando que em 2006, a Tecnologia

Empresarial Sócio - Educacional – TESE foi incluída no programa de formação de

gestores, em 2009 a TESE foi substituída pela denominação TEAR – Tecnologia

Empresarial Aplicada á Educação – Gestão e resultados (LIMA, 2009, p. 22). TEAR

é um instrumento de gestão, planejamento e resultados, é uma ferramenta, é uma

filosofia de gestão, onde o planejamento estratégico está nela contido e o resultado

como objeto das ações. Neste aspecto a escola tem a obrigação de ser um

ambiente educativo, uma sociedade de confiança, onde o líder e liderados se sintam

motivados a dar o melhor de si, potencializando suas forças e minimizando

fragilidades.

Para Boal (2010) neste modelo de privatização endógena, o aparelho estatal

não é vendido de fato, mas a ação do Estado passa a ser exercida diretamente pelo

privado através de parcerias ou pelo público, mas submetido ao mecanismo de

gestão do setor privado. Trosa (2001) afirma que o estado muda porque a sociedade

muda, daí então entendemos que as mudanças operadas no sistema capitalista

internacionalizado nos anos 80/90 trazem um novo liberalismo ou neoliberalismo que

procuram modificar as ações do estado para satisfazer as necessidades do capital,
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transformar a mão-de-obra com uso de novas tecnologias que são transplantadas do

setor privado para o setor público, buscando a obtenção de resultados.

Vários organismos internacionais atuam como organizadores e financiadores

da educação internacional, principalmente relacionado aos países pobres e no caso

especifico o Brasil, tais como o Banco Mundial – BM, a Organização das Nações

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Comissão Econômica para

América Latina (CEPAL) e outros, onde emprestam dinheiro, formulam políticas

educacionais e exigem resultados. Segundo Silva (2013) na área da educação o BM

é formulador e indutor de políticas na área da educação. Para o autor, o controle dos

gastos, os sistemas de avaliação, modelo de gestão, pedagogia das competências

constituem juntos, as características do projeto de reformas educacionais

organicamente articuladas ao provimento das condições de reprodução do capital no

contexto da acumulação flexível (pág. 38).

- Reforma Gerencial Brasileira FHC e LULA 1995-2010

É preciso lembrar aos leitores que durante o período 1964-1985 nós vivemos

a fase da ditadura militar, regime ditatorial que através do Serviço Nacional de

Informações (SNI) implantou uma arbitrária coerção nos campos da cultura e da

educação, tanto que “quem sabe faz a hora, não espera acontecer” do poeta, reflete

a nova lide educacional. Perseguição política, expulsão, caçassão, exílio e prisão

eram diariamente executados pela liderança militar. Entretanto, a partir de 1985, as

manifestações civis e estudantis conseguem junto as políticas de oposição e

resistência força para cobrar mudanças políticas, diretas já, anistia e liberdade

democrática. A queda do regime militar, a nova constituição de 1988, eleições

diretas e movimentos sociais nas ruas com reinvindicações marcam um novo

momento da história do Brasil. Consequentemente as mudanças sociais,

econômicas e culturais estariam por se fazer presentes.

No governo de Fernando Collor o projeto neoliberal ou liberal corporativa fora

implantado, com evidências na abertura econômica, privatizações, descontrole da

economia, confiscações e desequilíbrio monetário com as mudanças dos planos

econômicos existentes desde o governo de José Sarney. No governo de FHC as

reformas da gestão pública ganhou força quando liderada pelo presidente foi criado

o ministério da Administração da Reforma do Estado, cujo ministro Bresser – Pereira
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foi responsável pelas mudanças. Reforma do Estado e Administração Pública

Gerencial Luís Carlos Bresser Pereira obra clássica do então ministro. Aprovado em

1995 o Plano Diretor de reforma do Estado modifica uma estrutura onde a

administração pública passa a ser chamada de gerencial, saindo da visão ou gestão

tradicional para os moldes empresarial. Conforme este plano a política educacional

segue também os parâmetros do modelo gerencial, voltada para resultados. Haja

vista a implementação da LDBEN, FUNDEF e o PNE.

No segundo governo FHC a educação foi uma das cinco metas prioritárias da

proposta política, proposta esta, baseada em interpretações economicistas, de forma

que era necessário melhorar a escola e a qualidade do ensino, para se poder

melhorar a formação de trabalhadores, capazes de adaptar-se ás inovações

técnicas e tecnológicas que ocorriam no mundo inteiro. A proposta estaria centrada

nas questões da evasão e da repetência, nas recomendações do Banco Mundial

para o ensino do 2º grau e ênfase na pesquisa tecnológica e sua adaptação para o

setor produtivo. Portanto no âmbito administrativo, estava o modelo burocrático de

gestão estatal Weberiano, a forma de gestão que procurava tornar eficaz,

meritocrática e impessoal a estrutura governamental, conforme afirma Abrucio

(1998).

O gerencialismo em Pernambuco – o modelo gerencial adotado em

Pernambuco data da lei complementar nº141 de 03 de Setembro 2009, no governo

de Eduardo Campos, porém, a reforma teve início no governo de Jarbas

Vasconcelos 1999-2006 (SILVA, 2013, p. 70). Com a criação da Secretária de

Administração e Reforma do Estado (SARE) através do Decreto lei nº 21.389 de 26

de Abril de 1999. No governo Eduardo Campos o programa “Todos por

Pernambuco: gestão democrática e regionalizada com o mapa da estratégia para

2008 (Pernambuco 2008) traça os objetivos estratégicos do governo na economia,

infraestrutura, política e sociedade”.

- Pernambuco em ação

Ao ler teses e documentos percebemos que o novo modelo de gestão de

Pernambuco pautado em resultados visando uma modernização, tem dentro de si a

dicotomia de atender as necessidades do neoliberalismo passa a trabalhar os

elementos do setor privado. Transfere para a gestão moderna a função estatal
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contratualista, focada em resultados como se definira no TEAR. A educação como

formação do capital humano norteou a política educacional do governo de Eduardo

Campos, adotando o modelo gerencial e a responsabilização educacional para

acelerar o desenvolvimento da educação, voltada para a obtenção de resultados.

Segundo (Silva, 2013, p. 99-100) o programa estabelece uma nova estrutura

de gestão, tendo como elementos principais a serem discutidos: o estabelecimento

de metas por escola mediante contratos de gestão (Termo de compromisso): a

implementação de um sistema de monitoramento de indicadores de processo em

parceria com o Instituto Airton Sena, ampliação do Sistema de Avaliação

Educacional de Pernambuco (SAEPE), criação do Índice de Desenvolvimento da

Educação de Pernambuco (IDEPE) e a criação de uma política de remuneração por

mérito mediante a criação do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) em 2008.

Não é correto tratar a reforma gerencial de Pernambuco como um modelo novo,

criado pelo governo Eduardo Campos, já estava iniciado nos governos anteriores de

Jarbas Vasconcelos e Mendonça Filho.

As ações contidas no PMGP-PE foram incluídas em 4 pré-requisitos: a)

objetivos educacionais e metas claras por escolas, b) sistema próprio de avaliação,

c) sistema de incentivos para as escolas que alcançam as metas estabelecidas e

sistema de monitoramento. A) Termo de compromisso – IDEPE, b) SAEPE, c) Bônus

DPE, d) SIEPE – Gestão nota 10. “Quando existe o fracasso a culpa é da escola,

mas quando os resultados são obtidos, decorrem da política implementada pelo

governo”. Segundo FREITAS (2012) este viés culpabilizador não é circunstancial,

muito pelo contrário, integra o processo de legitimação da privatização que se dá via

a desmoralização do magistério e do sistema público de educação pedagógica

neotecnicista e uma tecnologia de gestão performatividade.

5.1 O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES
DE PERNAMBUCO (PROGEPE)

De acordo com a documentação oficial de Pernambuco (2008) o Programa de

Formação Continuada de Gestores Escolares de Pernambuco é um programa que

visa atender diretores e diretores adjuntos, fazendo parte do processo de seleção
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para investidura destas funções nas escolas estaduais de Pernambuco. O

PROGEPE tem como abrangência:

a) O processo seletivo que compreende o curso de aperfeiçoamento e
a certificação em conhecimentos em Gestão Escolar, e tem como
finalidade identificar um conjunto de competência profissionais
relacionadas à gestão escolar.

b) O processo formativo que compreende o curo de especialização e
mestrado profissional, e tem como objetivo promover atualização,
aperfeiçoamento, complementação e ampliação e conhecimentos
indispensáveis ao exercício da função de diretos escolar e diretor
adjunto, necessários ao desenvolvimento de novas competências
em gestão, monitoramento e avaliação.

Para a realização e aplicação do PROGEPE, o Governo do Estado de

Pernambuco, através da Secretaria de Educação em convênio com a Universidade

de Pernambuco (UPE), no compromisso de promover uma educação democrática e

participativa realizou um processo consultivo para a função de representação de

diretor escolar das escolas estaduais, em dezembro de 2012. Baseado legalmente

no decreto N°38.103 de 25 de abril de 2012, que regulamenta os critérios e

procedimentos para a seleção de diretor escolar. E através da Portaria N°6437 de 15

de outubro de 20112, tornou público a realização e divulgação dos resultados e

investimentos técnicos.

A princípio todas as escolas estaduais podiam participar do processo de

seleção para a função de diretor escolar, muito embora as escolas de referência e

técnicas não participassem naquele momento da etapa consultiva a comunidade a

comunidade.

Podiam participar até de professores efetivos, que atendessem aos requisitos

básicos, tais como ter concluído o curso de aperfeiçoamento em Gestão Escolar,

aprovação na certificação, ser efetivo do quadro e apresentar um plano de Gestão

Escolar. As inscrições realizadas entre 14 e 23 de novembro, com a comunidade

escolhendo o candidato através do voto secreto, nos três turnos de funcionamento

das escolas, sendo feita a apuração, gerando uma lista tríplice com três candidatos

que obtiveram as melhores classificações dos votos válidos. Podiam votar o aluno

matriculado na escola que tenha frequência regular, a partir de 14 anos de idade, pai

ou mãe ou responsável do estudante matriculado, servidores em exercício na escola

como professor efetivo temporário, técnico-pedagógico, educacional, assistente

administrativo e auxiliar de serviços gerai, excluía-se aí servidores terceirizados e
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professore cedidos. Através de uma assembleia geral convocada pelo conselho

escolar composta por dois professores, dois servidores administrativos, dois alunos,

dois pais ou responsáveis. Após a eleição, o governador do Estado através de ato

escolhe o diretor da escola para o biênio 2013 e 2015, tomando posse em janeiro de

2013, para mandato de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

A princípio concordamos que é o início de um processo democrático, o

quadro acima apresentado, criado no governo de Jarbas Vasconcelos (PMDB) e

implantado no governo Eduardo Campos (PSB), no entanto alguns elementos que

faz pensar que ainda carece de análise política o processo de democratização da

gestão escolar em Pernambuco.

Inserido no quadro das transformações sociais, políticas, econômicas e

culturais da primeira década do século XXI, as necessidades práticas cotidianas da

sociedade brasileira atual requerem mudanças rápidas e satisfatórias, para atender

ao novo modelo da ciência e tecnologia, como das instâncias sociais.

Antes havia a indicação de dirigentes escolares, que atendiam ao clientelismo

político-partidário, porém, já verificamos que ocorre um novo processo de abertura,

de sensibilidade para uma ação democrática, no sistema de ensino público na rede

estadual pernambucana. Mesmo assim, o diretor escolhido não será o mais votado,

tira-se uma lista tríplice e o governo do Estado escolhe um, para o período de dois

anos, prorrogável ou não por mais dois anos. Por que não o mais votado? Nos

parece que as rédeas centralizadoras, se ajuntam no interesse da elite política

dominante. Estes novos gestores devem ter a preocupação com a evasão escolar e

a permanência do estudante na escolar, um conselho escolar, um grêmio estudantil,

um conselho de professores e revisões bimestrais com a família na escola, além da

elaboração do Projeto-Político Pedagógico elaborado coletivamente. Mas, a

autonomia pedagógica (Freire em 1996 já destacava) e financeira permanecem

delineadas e capitaneadas não pelas necessidades da escola, e sim pela

determinação da Secretaria de Educação, subdividida em órgãos ou departamentos

que procuram gerenciar através de monitoramento do Sistema de Monitoramento da

Educação de Pernambuco (SIEPE). E claro que como afirma Bresser Pereira (2010,

p.25) “o Estado deve ser público, os direitos, seja público, que seja de todos e para

todos, a reforma do estado ganhava prioridade, a democracia e a administração

pública burocrática criadas para proteger o patrimônio público precisavam mudar”.
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Já para Santos (2009, p.32):

Se considerarmos que desde o início da década de 1980 se iniciam as
experiências para democratização da indicação de dirigentes escolares em
diversos sistemas e redes de ensino espalhadas pelo Brasil, a experiência
pernambucana é tardia, uma vez que apenas em 2001 se iniciaram os
processos para ruptura com a indicação política de gestores escolares.

De acordo com o decreto N° 38.103 de 25 de abril de 2012, o governador do

Estado Eduardo Campos (PSB) no uso de suas atribuições conferidas pelos incisos

II e IV do artigo 37 da constituição do Estado de Pernambuco, considerando os mais

variados aspectos da educação de qualidade social, democrática, inclusiva,

participativa, o Programa de Modernização da Gestão Pública, com vistas a melhoria

da educação pública no Estado e a formação continuada de diretor escolar, através

do PROGEPE, decreta que a função de diretor escolar no ensino fundamental e

médio, dar-se-á por designação e posse do governador do Estado, com a

participação do candidato em etapas seletivas, consultiva e formativa.

Do processo seletivo, o candidato deveria ter concluído o curso de

Aperfeiçoamento em Gestão escolar e certificação em conhecimento em gestão

escolar com duração de 180hrs presenciais e virtuais, atrelado a um conjunto de

competências profissionais, com dimensões em Planejamento Estratégico;

transformado a escola para o século XXI, Gestão de Equipe; a liderança na

construção coletiva de sistemas vitoriosos, Integração com a comunidade;

comunicação e redes virtuosas de relacionamento, gestão de recursos de apoio à

administração e ao ensino; a potencialização da tecnologia e do conhecimento para

a aprendizagem, gestão administrativa e financeira da escola; desenvolvendo

processos eficazes e o modelo de gestão; o foco nos valores humanos, na cultura

de paz e na sustentabilidade. Subdivididos em unidades e seus respectivos

componentes, cujo conjunto de competências se encontram adiante nos anexos.

Do processo consultivo, como já esclarecemos anteriormente, legitimação do

candidato pela comunidade escolar, designação pelo governador do estado a partir

da lista tríplice, e do Processo Formativo, com matrícula no curso de especialização

ou mestrado profissional, promovendo atualização, aprofundamento,

complementação e ampliação de conhecimentos indispensáveis ao exercício da

função, desenvolvimento de novas competências em gestão monitoramento e

avaliação educacional. Cabe aqui, a atenção de que o cargo de diretor adjunto será
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escolhido pelo diretor da escola e designado por portaria da Secretaria de

Educação, entre os candidatos certificados na avaliação de conhecimentos em

gestão escolar.

Para validar todo processo acima descrito foram criadas três comissões,

sendo uma estadual, regional e escolar através de portaria da Secretaria de

Educação. A comissão estadual coordena a formação, seleção e consulta para a

função de diretor escolar, a comissão regional (Gerências Regionais de Educação-

GRE), coordena, acompanha, avalia a formação, seleção e consulta para a função

de diretor escolar nas suas dezessete jurisdições, enquanto  comissão escolar tem

como competência coordenar, organizar e executar a consulta para a função de

diretor escolar no âmbito da escola de acordo com as orientações da comissão

estadual e regional. A condição básica para os candidatos era: ter concluído o curso

de aperfeiçoamento em Gestão Educacional, 180hrs; ter frequência mínima de 80%

do curso de aperfeiçoamento, ter sido aprovado na certificação com nota igual ou

superior a sete, estar em exercício na escola, como também apresentar um plano de

Ação de Gestão Escolar, para a unidade escolar pretendida, pautado nos

indicadores de resultados, a saber IDEB, IDEP e SAEPE.

Desta forma o PROGEPE tem um curso de aperfeiçoamento como primeira

etapa do processo, a certificação como segunda etapa, utilizando uma avaliação em

conhecimento em Gestão Escolar, divulgação do resultado da avaliação em

conhecimento em gestão escolar no diário oficial de Pernambuco (DOP) e como

última etapa a matrícula nos cursos de especialização e mestrado profissional em

Gestão, o que neste momento estamos em fase de conclusão junta à Universidade

Federal da Paraíba (UFPB), em Mestrado Profissional em Gestão de Organizações

Aprendentes (MPGOA). Atrelado a tudo isso, no ato da posse e de modo anual o

diretor escolar assina um termo de compromisso com a Secretaria Estadual de

Educação. O termo contém no seu interior oito cláusulas, a saber: 1ª objeto e

finalidade; 2ª das obrigações da SEE; 3ª das obrigações da equipe da direção

escolar; 4ª das metas pactuadas; 5ª do SAEPE; 6ª do bônus de desempenho

educacional (BDE); 7ª da participação na avaliação; 8ª vigência do termo de

compromisso e responsabilidade.

Deste modo, podemos afirmar que houve numa análise geral do PROGEPE

um novo modelo de gestão escolar no que se tange ao processo democrático,
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embora deixe para se fazer uma análise mais profunda sobre o mesmo, que trazem

para a rede estadual de educação mudanças, alterações que procuram corrigir

modelos burocráticos anteriores, oferecendo uma ampliação do processo de

inclusão de todas as escolas, o que mobiliza uma grande comunidade e

participantes, gerando um clima politizado de votação, onde conquistam direitos de

escolher seus gestores, por dois anos, prorrogáveis por mais dois. Um processo

seletivo, dividido em etapas distintas começando por um curso de aperfeiçoamento,

certificação, avaliação e construção de um plano de ação de gestão escolar e

permitindo um aprofundamento dos conhecimentos de gestão em cursos de

especialização e mestrado profissional.

Entretanto, vemos de forma negativa a designação para o cargo pelo

governador do Estado a partir de uma lista tríplice o que ao nosso entender

descaracteriza o processo democrático de escolha direta, sendo um retrocesso

político, como também o mais votado pode ficar de fora da gestão. Algumas outras

interrogações podem ser levantadas, como exemplo, com eleição direta resolve-se

as questões da educação de qualidade social? Mesmo avançando nas conquistas

coletivas, os sindicatos atuam de que forma no processo?

Embora saibamos que o Estado transfere para a Gestão Escolar o novo

modelo de Estado Gerencialista, que foi caracterizado e implantado na

modernização política de gestão em Pernambuco no governo de Eduardo Campos,

onde metas e objetivos são traçados e aninhado nos termos de compromisso entre a

Secretaria de Educação e a Gestão Escolar empossada, “a reforma administrativa

que torne o serviço público mais coerente com o capitalismo contemporâneo,

neoliberal” como afirma Bresser Pereira (p.23-24).

5.2 VISÃO E CONCEITOS DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NO BRASIL
E PERNAMBUCO

A principio, entendendo que administração escolar no Brasil, pode ser

sinônimo de gestão escolar, vários foram os autores que já definiram o termo

passando de Idalberto Chiavenato a Vitor Paro e Heloísa Luck, a administração

escolar segundo Paro (2006):
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No Brasil tendem a se movimentar entre duas posições antagônicas: de um
lado a defesa dos procedimentos administrativo na escola sob a forma de
adesão ao emprego, princípios e métodos desenvolvidos e adotados na
empresa capitalista, de outro, a negação da necessidade e conveniência da
própria administração na situação escolar.

A bem da verdade a administração escolar esta incluída de uma condição do

capitalismo ou neoliberalismo como podemos afirmar hoje, no entanto o modelo

privado de administração, pautado na escola de resultados obtidos no tempo curto,

médio ou mesmo longo, é introduzido no seio da escola da educação por resultados,

com qualidade social, para atingir expectativas numéricas dentro da sociedade, que

gere satisfação aos investidores nacionais e internacionais, os princípios e métodos

da iniciativa privada são transferidos e aplicados agora na escola, no Sistema

Educacional do Estado, com terminologia de políticas públicas. Gerir, administrar

segundo a reprodução capitalista, gerando e prolongando o ciclo lucrativo, as

mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais, as inovações tecnológicas, as

ações individuais e coletivas passam então a corresponder ao interesse estatal

vinculado a iniciativa privada com investimentos de organismos internacionais.

A administração passou por várias formas de produção e relações sociais que

englobam desde o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo até o processo de globalização

na forma de neoliberalismo. Paro (2006) diz que “a administração é a utilização

racional de recursos para realização de fim determinado”. Ora estes recursos são

ora material, extraídos da natureza, do meio ambiente e imaterial, extraído das

relações entre os homens e sua vida cultural, espiritual, sua criação simbólica

aplicada a existência humana através do trabalho. A administração, ou processo de

produção capitalista, historicamente está dividido em quatro fases: pré-capitalista

(acumulação primitiva de capital), capitalismo comercial (mercantilismo europeu,

baseado na constituição do monopólio, da balança comercial favorável, na

exploração da mão-de-obra indígena e escrava, um metalismo de especulação da

América, e o intervencionismo estatal dos séculos XV e XVI), capitalismo industrial

(onde ocorre a separação dos meios de produção das mãos do artesão para os

proprietários burgueses que impõem um trabalho assalariado e sua divisão social),

capitalismo monopolista, ou como afirmou Lénin, Imperialismo fase superior do

capitalismo, hoje tradicionalmente conhecido como Liberalismo, Neoliberalismo ou

Globalização, transformando tudo em mercadoria, meios de produção, força de
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trabalho e atividades intelectuais da cultura humana o que Karl Marx

categoricamente chamou de Mais Valia.

No processo de produção capitalista, o comando esta nas mãos dos
proprietários dos meios de produção. Esse comando se refere na
superestrutura política, jurídica e ideológica, que se organiza com vistas ao
domínio da classe capitalista, detentora do poder econômico. A
administração adquire na sociedade capitalista, características próprias,
advinda da situação de domínio. (Paro, 2006, p.45).

As classes dominadoras do poder político e econômico em detrimento do

interesse de uma massa trabalhadora, o Estado passa a dar menos valor e

importância progressiva e condições mínimas para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem. A exemplo a existência de classes ou salas de aulas superlotadas,

recursos didáticos precários, baixa qualificação profissional e insuficiente

remuneração do professor e do pessoal administrativo da escola.

No entendimento de Paro (2006, p.133):

Os mecanismos gerenciais da administração na escola repercute no papel
desempenhado pelo diretor escolar, que passa a assumir, nesse processo,
posição bastante contraditória, já que tem de exercer duas ordens de
funções, em principio, inconciliáveis: como educador ele precisa buscar os
objetivos educacionais da escola; como gerente e responsável último pela
instituição escolar, têm de fazer cumprir as determinações emanadas dos
órgãos superiores do sistema de ensino que, em grande parte, acabam por
concorrer para a frustração de tais objetivos. Tais órgãos bombardeiam a
unidade escolar com um número enorme de leis, pareceres, resoluções,
portarias, regulamentos etc., assoberbando as atividades do diretor.

Concordamos com o texto acima, com a opinião dos outros, pois uma vez que

o Estado instituição jurídica-política cria seu sistema de normatização e diretrizes,

estabelecem um leque de obrigações que levam o diretor/administrador a entrar em

conflito com as massas dos educandos e choque com professores por tentar cumprir

tais determinações, pois os professores, os pais, os alunos e funcionários da escola

reivindicam melhores condições de trabalho, melhoria do ensino exigindo melhores

produtos que passar por apagadores, pilotos de quadro branco, sala de professores

confortáveis, ar refrigerado, mesas, cadeiras, geladeira etc., os alunos sala

climatizadas, bons profissionais qualificados, aparelhos tecnológicos que ajudem na

aprendizagem, livros didáticos, bibliotecas, refeitórios, quadra coberta, material de

limpeza e alimentação ou merenda nutricional e qualidade diversificada. Por outro

lado o diretor tem que cumprir com a demanda de reuniões atemporal ou bimestral
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que atenda a demanda da secretaria de educação e departamentos de gerencias

regionais, quando é colocado dentro das leis, regulamentos e determinações que

ameaçam até mesmo a existência do seu cargo.

A Administração Escolar verdadeiramente comprometida com a

transformação social deverá estar buscando objetivos que atendam aos interesses

dos alunos, filhos das classes trabalhadoras, de forma que a função transformadora

seja levar o desenvolvimento da consciência crítica da realidade, passando de uma

prática administrativa espontânea para uma prática administrativa reflexiva, capaz

de oferecer uma conscientização de classe que leve adiante as transformações que

a sociedade evidência. Para que exista uma Administração Escolar democrática, é

necessário a participação de todos que estão diretamente ou indiretamente

envolvidos no processo educacional e realidade da escola, que possam participar da

decisões que dizem respeito a organização e funcionamento da escola, saindo do

modelo de concentração na mão do diretor, passando a agir de forma coletiva, ou

seja, trabalhar coletivamente para transformar socialmente. A ação de funcionários,

professores, técnicos, alunos, pais e gestores baseada na participação coletiva,

propicia uma gestão democrática da escola.

Em sua obra “Democratização da escola pública”, Libâneo aponta duas

tendências que se subdividem; uma pedagogia liberal que está de uma forma ou de

outra voltada para a manutenção do sistema capitalista, a escola tem por função

preparar os indivíduos para o desempenho de papeis sociais de acordo com suas

aptidões. Já as pedagogias progressistas são as tendências que partindo de uma

analise crítica das realidades sociais, sustentam as finalidades sócio –políticas da

educação. Já para Saviani as pedagogias progressistas tem por base a concepção

dialética da educação, enquanto a pedagogia liberal tradicional tem por base a

concepção humanista tradicional.

Se tomarmos o pensamento de Luck (2012) para considerarmos uma gestão

escolar democrática partimos da efetividade. “Por efetividade, entende-se pois, a

realização de objetivos avançados, de acordo com as novas necessidades de

transformação sócio-econômico-cultural e desenvolvimento criativo e aberto de

competências humanas, mediante a dinamização do talento humano sinergicamente

organizado, e a organização competente do trabalho e emprego criativo de recursos

os mais diversos. Luck (2009, p.25). As mudanças ocorridas dentro da dinâmica de
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sociedade, requer uma nova estrutura física, humana, institucional da escola dentro

do Brasil, as mudanças ocorridas nos sistemas de trabalho, no setor privado, são

carreadas para as organizações aprendentes , que através de leis, normas e

documentos escritos, procuram capacitar os novos recursos, implantam nova forma

de gestão educacional, procuram modificar a estrutura física dos prédios, invertem

em capacitações e treinamentos, para uma nova educação de qualidade social,

procurando desta forma promover um avanço dentro do processo educacional. Na

análise de Luck (2012) uma nova gestão educacional democrática passa ter como

estrutura de atualidade, três aspectos: a descentralização do ensino, a gestão

democrática, e a autonomia da gestão escolar. As mudanças são notórias, vários

estudiosos como PARO, LIBÂNIO, SAVIANI, FÁTIMA FÉLIX, dão suas contribuições

para o entendimento da nova gestão escolar, ou da gestão escolar em si. Algum

tempo atrás, ocorria a indicação do gestor escolar através de pessoas ligadas ao

poder executivo e legislativo, coberta de autoritarismo, centralização e

burocratização na qual o andamento da prática pedagógica, das relações pessoais e

profissionais estavam controladas pelos diretores das escolas, que podia ou não dar

certo, bastante fosse a praticidade das pessoas envolvidas, seus sentimentos e a

qualidade do trabalho, na conscientização das crianças, jovens e adultos. Luck

afirma que o paradigma é mudado, sem afirmação de data ou período histórico,

embora saibamos que as alterações são feitas a partir da constituição de 1988 e da

criação da LDBEN, dentro do processo histórico da nova república, 1985 após o fim

do regime militar, quando a sociedade civil e política, juntamente com orgãos e

instituições saem as ruas para reivindicar novos rumos para a educação nacional,

sendo ela constituída da educação básica, fundamental e médio, educação especial,

educação infantil e educação superior. Haja visto que a quebra de paradigmas está

condicionada segundo a autora a práticas interativas participativas e democráticas,

por movimentos dinâmicos e globais, onde dirigentes, funcionários, clientes e

operários estabelecem parcerias alargando horizontes e desenvolvimento. A escola

está no centro das atenções desde as novas mudanças estruturais promovidas pela

globalização, para obter conhecimento que atenda a uma sociedade informatizada e

com o processo de automatização pela internet e mídias digitais, esta escola está

voltada para inserir, como já fez ou faz, jovens no mercado de trabalho e oferecer

nova qualidade de vida. Aqui vale uma pergunta, a educação é de responsabilidade
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do governo? Nosso entendimento é que passa por um amplo e complexo grau da

natureza humana o aspecto educacional, e das pessoas, das instituições e do

governo também a responsabilidade com o futuro das novas gerações. A sociedade

que vive momentos de crise e de estabilidade, tem que moldar-se aos novos

instrumentos da realidade.

Formar cidadão, críticos, criativos e até mesmo no espírito do

empreendedorismo como já acontece em Pernambuco que ao instalar a política

pública das escolas de referência integrais e semi-integrais introduz no currículo a

disciplina de educação para o trabalho, depois esta é substituída por

empreendedorismo, nas três séries do Ensino Médio, a qual lecionei por quatro

anos, daí estamos com parcerias com Sesc, Senai, Sebrae e empresas que

recrutam jovens para o programa Jovem Aprendiz. Desta forma com língua

estrangeira, informática (laboratórios e computadores) criação de escolas técnicas

regionais que atendam a demanda das necessidades de mão-de-obra daquelas

áreas economicamente ativas, sobressaem a necessidade de competências

específicas que além de atender as necessidades dos alunos atendam a demanda

trabalhista.

Neste contexto, em Pernambuco o modelo estabelecido pela política pública

para o ensino médio centrada nos pilares de Jacques Delors trata de que a

educação interdimensional atenda aos seguintes pré-requisitos: Aprender a

conhecer – adquirir os instrumentos da compreensão, Aprender a fazer – poder agir

sobre meio envolvente, Aprender a viver – participar e cooperar com os outros em

todas as atividades humanas, Aprender a ser – via essencial que integra todas as

atividades, segundo Ivaneide Áurea (2009), Aprender a conhecer – competência

cognitiva, Aprender a fazer – competência produtiva, Aprender a conviver –

competência social ou relacional, Aprender a ser – competência pessoal. Ainda em

Luck, “anteriormente o trabalho do diretor escolar constituía-se em repassar

informações, controlar, supervisionar, dirigir de acordo com as normas estabelecidas

pelo sistema de ensino”. Os paradigmas foram quebrados, novas necessidades

surgiram e novos padrões de administração ou gestão escolar foram introduzidos.

Concordamos com a autora na sua afirmação de que “a gestão democrática ocorre

na medida em que as práticas escolares sejam orientadas por filosofia, valores,

princípios e ideias consistentes, presentes na mente e no coração das pessoas,
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determinando o seu modo de ser e de fazer”, págs. 35-41. Já para Dutra: Dentre as

atribuições do gestor escolar, é possível destacar o estímulo a participação coletiva

na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola e o acompanhamento do

seu desenvolvimento, a consolidação do modelo de gestão por resultados, com o

aprimoramento dos instrumentos gerenciais de planejamento, acompanhamento e

avaliação; a participação de todos educadores que compõem a escola no

desenvolvimento da filosofia da educação interdimensional, cumprimento da jornada

de trabalho de 40 horas, disseminação de experiências exitosas para as demais

escolas da rede estadual, planejamento e execução de programas de formação

continua de professores e demais profissionais vinculados as escolas de referências

em Ensino Médio de Educação Integral de Pernambuco. Podemos observar ou

distinguir de certa forma que na escola, gestores, professores, estudantes,

funcionários não podem ser comparados com operários e gerentes das empresas,

nem educando ou educador são máquinas, são seres humanos com suas

características pessoais e não como um produto ou serviço colocado no mercado,

como um negócio de uma empresa.

As empresas colocam no mercado, objetos e serviços que serão consumidos

dentro da logística capitalista, por sua vez uma escola é uma instituição complexa,

pois o processo de ensino-aprendizagem requer uma interação de pessoa

diferentes, vivendo realidades diferentes, seja em suas motivações, expectativas,

necessidades experienciais e qualidade de vida. Por exemplo, a alimentação dos

alunos, os salários dos professores, as instalações físicas da escola, o número de

alunos por classe, as classes sociais, os gêneros, as características étnicas, a

cultura individual. Afirmamos, no entanto que, o gestor escolar deve exercer uma

liderança democrática; aplicar uma motivação, distribuir responsabilidades, muito

embora as exigências burocráticas por muito não permitem um avanço.

5.3 A PRESENÇA MODULADA

Diante dos resultados obtidos através do Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica (IDEB) entre 2005 e 2007, que apontaram a rede estadual de

ensino de Pernambuco como o pior desempenho no índice dos anos finais do ensino

fundamental no Brasil, da necessidade de uma educação de qualidade social, e com
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o crescimento econômico de Pernambuco, na ocasião com o PIB elevado, sendo o

maior centro de investimento do país, o governo estadual deu um passo ao criar o

Programa de Modernização da Gestão Pública da Educação, procurando implantar

uma nova proposta para a gestão escolar de Pernambuco.

No ano de 2007 em Pernambuco, como já ocorria no Brasil, durante os

governos de FHC e Lula, os programas de modernização do Estado, com reformas

gerencial, administrativa e contratualista, foi introduzido também pelo governo

estadual um programa de modernização da Gestão Pública, que alcançou uma

pactuação nas áreas de educação, saúde, e segurança, no nosso caso o Pacto pela

Educação, com diretrizes direcionadas ao aperfeiçoamento do Padrão de Qualidade

dos Processos de Ensino e Aprendizagem, dos Padrões Básicos de Funcionamento

das Escolas, modelo de organização e gestão das escolas, consolidação da politica

de responsabilização educacional, da universalização e aperfeiçoamento da

educação integral, da expansão e aperfeiçoamento da educação profissional, da

valorização dos profissionais da educação, de melhorias na educação do campo,

indígena, especial, eja, Paulo Freire e o incentivo aos municípios.

Com ênfase no modelo de gestão para resultados, as políticas educacionais

estabelecidas beneficiam todos os estudantes das escolas estaduais. Dentro dos

objetivos educacionais para o Estado a Secretária Estadual de Educação (SEE)

implanta uma política educacional cuja Visão, é consolidar-se como referência

nacional em educação em ensino médio até 2014, Missão, de assegurar uma

educação pública de qualidade social para todos, focada em resultados visando

garantir o acesso, a permanência e a formação plena do estudante, e como Valores,
a equidade, solidariedade, integração, compromisso, ética, justiça social e

transparência. Este programa procura ampliar o acesso á educação, melhorar sua

qualidade e valorizar a cultura, através de implantação do Modelo de Avaliação

Externa, Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), implantação

de laboratórios de informática, correção de fluxo, implantação das escolas de

referência, reordenamento da rede escolar, cumprimento do currículo mínimo e a

qualificação do servidor.

Tomando por base o curso de formação de gestores oferecido pela Secretaria

de Educação de Pernambuco (SEDUC-PE) e ministrado pela Universidade de
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Pernambuco (UPE) no segundo semestre do ano de 2012 nas dezessete Gerências

Regionais de Educação (GRE) do estado de Pernambuco, visando a formação de

gestores da rede pública de ensino, este curso de aperfeiçoamento busca estudar,

analisar o Programa de Formação de Gestor Escolar (PROGEPE) como elemento

de contribuição para uma gestão democrática em Pernambuco.

O presente trabalho pretende estudar, pesquisar se há um modelo de gestão

democrática na Mata Centro/PE, verificados através de entrevistas com gestores

escolares de duas escolas em Vitória de Santo Antão e em Gravatá, uma vez que

estão vinculadas a gerência regional da Mata Centro, do qual se busca uma

educação de qualidade, passando pelas vias da gestão e administração escolar,

oferecendo uma prática política pedagógica  e democrática a ser aplicada ou

aprofundada para o avanço da qualidade educacional na formação de jovens

através do protagonismo juvenil das escolas integrais e semi-integrais.

Sabendo que a qualidade social da educação é influenciada pela organização

do trabalho pedagógico e da gestão escolar, como afirma (Luck, 1996) o conceito de

gestão está associado a mobilização de talentos e esforços coletivamente

organizados, daí  propomos analisar os documentos oficiais da SEE-PE,

especificamente sobre o PROGEPE – CADERNOS DO CURSO DE

APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR, CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

EM GESTÃO ESCOLAR – em suas linhas mestras, refletindo e discutindo os pontos

fundamentais contidos na proposta.  Desta forma tentaremos contribuir

positivamente com elementos que possam elucidar a melhoria da qualidade social

na educação e relatar as novas ações da gestão educacional, partilhando os

resultados estudados e encontrados.

Procurando entre os elementos modulados, respostas para um principal

modelo de gestão democrática atual, mesmo sabendo que muitos autores e

pesquisadores se debruçam sobre este tema, buscaremos algo que seja relevante,

original e concreto na gestão escolar de Pernambuco, verificando os avanços de um

novo modelo de gestão e sua contribuição para as mudanças estabelecidas nas

metas, objetivos e programas governamentais realizando entrevistas com gestores

que participaram dos mesmos.

Todos os gestores e técnicos educacionais das escolas públicas integrais,

semi-integrais e regulares foram convidados a participar, em 2012, do Programa de
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Formação de Gestor Escolar – PROGEPE -, criado através do decreto número

38.103 de 25/04/2012 publicado no DO no dia 19/05/2012 que regulamenta os

critérios e procedimentos para realização de processo de seleção para a função de

representação de diretor escolar das escolas estaduais, considerando, por fim, a

política de formação continuada de diretor escolar, por intermédio do Programa de

Formação de Gestor Escolar - PROGEPE, que tem por finalidade desenvolver ações

diagnósticas, formativas e avaliativas com o objetivo de contribuir na formação de

lideranças sistêmicas capazes de atuar no conjunto da escola, assegurando que

cada estudante atinja o seu potencial e cada escola se transforme em uma
excelente escola. Constituído por duas etapas: um processo seletivo composto por

um curso de aperfeiçoamento, seguido de prova para certificação dos

conhecimentos, e um processo formativo que oferece curso de especialização para

os gestores com as melhores notas na certificação, além de vagas no curso de

mestrado profissional.

O curso de aperfeiçoamento proposto na primeira etapa teve carga horária

total de 180 horas, com aulas presenciais obrigatórias aos sábados e complemento

por meio da utilização de um ambiente virtual de aprendizagem. Aconteceram 12

encontros presenciais estruturados em módulos, nos quais foram abordadas as

temáticas expostas na tabela abaixo. O curso de formação de 180 horas foi divido

em 96 horas presenciais e 84 horas à distância, divididas nos seguintes módulos:

Tabela 1. Módulo presenciais do Programa de Formação do Gestor Escolar –
PROGEPE

(continua)

MÓDULOS TEMÁTICAS

I Módulo Políticas públicas educacionais – marcos
regulatórios

II Módulo Gestão com foco na educação em valores,
cultura de paz e sustentabilidade

III Módulo Gestão democrática, instrumentos de
gestão e diálogos com a comunidade



53

Tabela 1. Módulo presenciais do Programa de Formação do Gestor Escolar –
PROGEPE

(conclusão)

MÓDULOS TEMÁTICAS

IV Módulo Contribuição dos órgãos colegiados na
melhoria da aprendizagem dos estudantes

V Módulo Projeto Político Pedagógico

VI Módulo Gestão financeira

VII Módulo Educação de qualidade social

VIII Módulo O impacto da neurociência na sala de aula

IX Módulo Tecnologia a serviço da educação e da
gestão

X Módulo Competências e gestão de pessoas

XI Módulo Monitoramento e avaliação dos processos
de ensino aprendizagem

XII Módulo Políticas de responsabilização Educacional
(MEDEIROS SOUZA; Maria de Araújo, 2014:39)

Segundo Dutra (2014, p.43) No ano de 2008, no governo de Eduardo

Campos, foi criado o Programa de Educação Integral, a partir da Lei Complementar

nº125, de 10 de Julho de 2008, que deu início á Política Pública de Educação

Integral no estado (PERNAMBUCO, 2008). A decisão de transformar o referido

programa experimental em Política Pública está alinhada á meta proposta pelo

governo do estado de melhoria da qualidade do ensino e reestruturação do Ensino

Médio.

A Política Pública de Educação Integral tem como objetivo: [...] integrar o

Ensino Médio à Educação Profissional de qualidade, como direito à cidadania,

componente essencial de trabalho digno e do desenvolvimento sustentável

(PERNAMBUCO, 2008). E o curso vem para consolidação para Educação Integral e

Escolas de Referencia em Ensino Médio onde na figura do gestor se buscará a

excelência do ensino e o cumprimento das metas e objetivos.
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6 CAPÌTULO III – GESTÃO DEMOCRÁTICA DA MATA-CENTRO

Em Fevereiro de 2012, a gerência regional da Mata Centro na pessoa da

Senhora Sra. Ana Maria Xavier Melo Santos, apresenta sua estrutura administrativa

e educacional para o biênio 2012-2014, com o slogan “Escola espaço de inovação e

construção do conhecimento para uma educação com cidadania ativa, juntos

podemos transformar o mundo”, situada geograficamente na rua Dr. José Augusto

s/n, cep 55.600-000, no bairro Matriz do município de Vitória de Santo Antão – PE,

compreendido sobre sua jurisdição os municípios de Barra de Guabiraba, Bonito,

Bezerros, Chã Grande, Chã de Alegria, Camocim de São Félix, Escada, Gravatá,

Pombos, Sairé, São Joaquim do Monte, Glória do Goitá e Vitória de Santo Antão.

No primeiro momento, apresentando o calendário Escolar/2012 com suas

legendas, unidades didáticas bimestrais e respectivos feriados, englobando um total

de 13 municípios e 41 escolas públicas estaduais, distribuídas na região da mata-

centro do Estado de Pernambuco, distando 50km da capital, Recife.

Fisicamente, um prédio de construção moderna, com instalações básicas e

área de estacionamento ampla. Além do gabinete gerencial, encontra-se subdividida

em departamentos ou unidades que atuam diferentemente em aspecto educacional,

administrativo, econômico/financeiro e culturais visando o atendimento das escolas,

gestores, alunos e pais, tanto quanto o desenvolvimento da região mata centro.

A 1ª é UDE, Unidade de Desenvolvimento de Ensino, que realiza o

acompanhamento de programas e projetos como Travessia, Se liga e acelera,

Normatização, Educação de Jovens e Adultos, Mais educação, Paulo Freire,

Educação Especial, Direitos Humanos, Meio Ambiente e PROEMI. Este

departamento tem como função facilitar a prática pedagógica do professor,

acompanhando o desempenho de conteúdos e funcionamento dos projetos. Atuando

na correção do fluxo escolar, seja no ensino fundamental ou médio, combatendo o

analfabetismo, a repetência e a evasão escolar, e promovendo encontros de

formação continuada nos diferentes projetos e atores, constituídos na política

pública de resultados, em parceria com o Instituto Airton Sena. O Núcleo de

Tecnologia Educacional – NTE, oferecendo as novas tecnologias de comunicação e

informação para construção do conhecimento, promovendo oficinas e eventos de

TICs. Fomenta o conhecimento técnico de informática e dando assistência aos
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laboratórios de informática das escolas jurisdicionadas, monitorando as ferramentas

e funcionamento tecnológico, em parceria com a empresa PRONET.

Com o envolvimento das secretarias de Saúde, Educação, Juventude e

Emprego, Agricultura, Mulher e Planejamento atua o programa Mãe Coruja, voltado

para a redução da mortalidade infantil, gestantes, filhos e famílias, complementado

pelo Núcleo de Educação Física, que trabalha a cultura corporal, ética, meio

ambiente, orientação sexual e saúde. A equipe de normatização de ensino realiza

visita nas escolas, regimento escolar, matriz curricular, documentos, registros e

arquivamento de escrituração, legislação, normas educacionais e diretrizes de

estatutos legais. Ainda cabe a UDE a Educação de Jovens e Adultos, o programa

Paulo Freire, o programa de Biblioteca Escolar, Avaliação e Monitoramento de

Língua Portuguesa e Matemática visando as avaliações internas e externas, das

escolas prioritárias elencadas no Pacto pela Educação, orientados na avaliação do

SAEPE (Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco).

Outra unidade é a CDP – Célula de Desenvolvimento de Pessoas, que atua

junto a vida funcional dos servidores, tanto efetivos como contratados, no

desenvolvimento e acompanhamento profissional, tipo aposentadoria, licença

premio, progressão de nível, aulas, professores, pagamentos de bolsas,

publicações, contratos, estágios e portarias de regularização de servidores. Mais

uma unidade é o CAF, Célula Administrativa Financeira, responsável pelas

prestações de contas da GRE e Escolas, como Merenda Escolar, Cota Estadual,

PDDE, Mais Educação, Escola Aberta. Consultas aos bancos, efisco, pagamento

das diárias, arquivo financeiro, empenhos e documentos fazendários,

contrabalanceado receitas e despesas, verificando impostos como IR, ISS e INSS

de pessoas físicas e jurídicas.

Por último o núcleo está a UGR – Unidade de Gestão da Rede, que no uso de

suas atribuições se dedica a gestão da rede escolar, censo escolar, articulação

municipal, matrículas, livros didáticos, siepe, bolsa família, ouvidoria monitoramento

das UEX (Unidades Executoras) lidando com a complexidade da rede escolar. Já o

NAS, Núcleo de Atenção ao Servidor, tem ações juntos aos servidores estaduais

composta por 2 assistentes sociais, 01 psicóloga, 01 fonoaudióloga, cuja ações

levam aos direitos do servidor em atendimento individual, acompanhamento na

saúde do trabalhador.
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Neste formato gerencial, podemos afirmar que trata-se de um organograma

holístico, cujas ações são determinadas para o crescimento da Gerência Regional

entre as 17 unidades do Estado, contando aproximadamente com mais de 80

funcionários diretos e terceirizados a GRE- MATA CENTRO tem como função básica

praticar o exercício democrático de uma gestão.

Pereira afirma (2006, p.28):

A administração pública gerencial é orientada para o
cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os políticos e
funcionários públicos são merecedores de grau limitado de confianças;
servindo-se da descentralização e do incentivo á criatividade e inovação e
utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores
públicos.

Segundo Luck (2009, p.30):

São características da gestão participativa: compartilhamento de autoridade
e de poder, responsabilidades assumidas em conjunto, valorização e
mobilização da sinergia de equipe, compartilhamento constante e aberto de
informações, comunicação aberta e ampla disseminação de informações.

Estudando a gestão democrática, nas instituições públicas de Pernambuco

encontramos um modelo gerencial, moderno pautado na afirmação contratual, citada

acima na obra de Bresser Pereira, por outro lado, verificamos que as características

citadas por Luck são também empregadas na rede pública estadual. Desta forma,

observamos em loco e vivenciamos que apesar de uma estrutura de organograma

moderna e atual, a gerência regional mata centro ainda carece de princípios

elucidativos da gestão democrática contemporânea. A centralização de autoridade e

de poder ainda prevalece com relação aos gestores escolares, a fuga das

reponsabilidades assumidas não em conjuntos, mas como indicadores de insucesso

e fala da gestão escolar, o compartilhamento aberto de informação ainda são

controlados na essência gerencial como também nos núcleos formadores

secundários. Portanto, ao analisar a forma de atuação gerencial, percebemos que

até mesmo nos relacionamentos internos, prevalece uma posição moldada no

passado indicador de uma administração pública, gerando inquietude e insatisfação

gerencial que obstaculariza o desempenho da gestão democrática escolar.
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6.1 CAMINHO DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NA MATA-CENTRO

As Escolas de Referência em Ensino Médio de Pernambuco (EREM) são

chamadas popularmente de escolas integrais e inovadoras, nas quais os alunos do

1º, 2º e 3º anos devem se dedicar às disciplinas básicas curriculares e

extracurriculares, onde os professores utilizam o programa elaborado pela SEDUC

para obtenção de resultados que são computados através dos indicadores do

Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco (SAEPE), que é caracterizado

por um sistema próprio da secretária de educação de Pernambuco, realizado pela

primeira vez em 2000/2005, passando em 2008 a ser executado anualmente, com o

método de resposta ao item, cuja avaliação padronizada e censitária que afere o

desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática no 9º ano do

ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Índice de desenvolvimento da

Educação de Pernambuco (IDEPE), que é composto pela proficiência dos

estudantes em língua portuguesa e matemática no 9º ano do ensino fundamental e

3º ano do ensino médio, com aplicação de avaliação com 20 (vinte) questões língua

portuguesa e 20 (vinte) de matemática centralizados nos descritores educacionais

do estado de Pernambuco com o monitoramento do Sistema de informação

Educacional de Pernambuco (SIEPE).

Nosso trabalho pretende analisar se há um novo modelo de gestão

educacional na Mata Centro, através das ações da gestão escolar em Escola de

Referência em Ensino Médio. Existindo, as investigações e análises responderão se

o mesmo é adequado as práticas pedagógicas de uma escola democrática, com

educação pública de qualidade social que garanta o acesso, permanência e

conclusão dos estudos pelos alunos com êxito.

Com a implementação do Pacto pela Educação, política pública com foco na

melhoria da qualidade da educação no estado, o monitoramento do Pacto Pela

Educação é realizado a partir da análise dos dados gerados por meio do Sistema de

Informações Educacionais de Pernambuco – SIEPE -, bimestralmente, que fornece

relatórios em tempo real sobre a frequência dos estudantes e dos docentes, notas

por disciplinas, cumprimento dos conteúdos, horários de aulas e etc., disponíveis

para pais, estudantes, professores, técnicos educacionais, equipe gestora das

escolas e dos órgãos gerenciais. Outro instrumento utilizado para o
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acompanhamento dos resultados educacionais das unidades educacionais em

Pernambuco, como já mencionado anteriormente, é o SAEPE. O PACTO PELA

EDUÇAÇÃO – PPE adota os princípios e diretrizes da educação estadual, visando

garantir educação pública de qualidade e formação profissional, com a transparência

das informações, capacitação profissional, metas pré-definidas, acompanhamento

de resultados e meritocracia, criado através do decreto nº 39.336 de 2013. Fonte:

SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão – SEE.

Como podemos observar os principais elementos componentes do pacto pela

educação nas figuras abaixo:

Figura 1. Elementos componentes do Pacto Pela Educação (PPE).

6.1.1 NÚMEROS DO PACTO PELA EDUCAÇÃO

Tabela 2. Evolução dos principais indicadores. Total de escolas estaduais
atendidas em 2016: 861 escolas.

(continua)

2011 2012 2013 2014 Evolução

IDEB - EM 3,1 3,6 16,1%

IDEB - EFAF 3,3 3,6 9,1%

IDEPE - EM 3,2 3,36 3,54 3,75 17,2%



59

Tabela 2. Evolução dos principais indicadores. Total de escolas estaduais
atendidas em 2016: 861 escolas.

(conclusão)

IDEPE –

EFAF

3,5 3,7 3,7 3,89 11,1%

TX

ABANDONO

– EM

11,3% 8,4% 5,2% 3,5% 69,0%

TX

ABANDONO

– EM

6,6% 5,1% 3,6% 2,4% 64,0%

Fonte SEPLAG

Tabela 3. Evolução do IDEB. Total de escolas estaduais atendidas em 2016:
861 escolas.

IDEB

Pernambuco

2007 2009 2011 2013 2015 2017

NOTA 2,7 3,0 3,1 3,6 3,6 4,0

Fonte INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

A gestão escolar das escolas estaduais, dentro da política pública de

educação integral e semi-integral funcionam com carga horária de 40 horas e semi-

integral com carga horária de 32 horas, sendo a de jornada integral funcionando em

dois turnos com 9 horas diárias, perfazendo 45 horas semanais enquanto as semi-

integrais com cinco turnos e dois contra turnos e com cinco horas/aulas diárias,

totalizando 35 aulas semanais. De acordo com a instrução normativa nº 01 de 28 de

fevereiro de 2012. (SEE-Pernambuco, 2012) a nova matriz curricular estabeleceu

uma carga horária de 4.500 horas para escola de jornada integral e 4.000 horas para

as de jornada semi-integral.

O papel articulador do gestor é determinante na execução da política e no

diálogo na escola hoje, o que implica em profundas transformações na gestão, nos
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recursos humanos e no desenvolvimento econômico do estado e da comunidade,

tornando-se preciso uma liderança participativa estrategicamente empregada para

aperfeiçoar a qualidade educacional.

Um envolvimento e comprometimento de todos para o sucesso da escola e

para que esta mudança ocorra na relação gestor-professor-aluno e demais

funcionários, que seja fator fundamental para a transformação, no coletivo redefine

valores, missão, objetivos, processos, tornando a escola forte ou não, e

consequentemente atingindo suas metas e desempenho e cumprindo sua missão.

Com a implantação do semi-integral e a seleção para gestor em 2013, a nova

gestão começa a galgar o processo de mudança e coloca-se em cena todo um

conjunto de novas expectativas e demanda a ela. Sendo ele o que traz também

como parte desse novo cenário um horizonte de conflitos que tende a desafiar a

escola no seu processo de transformação para com as mudanças.
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7 CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

É notório as transformações sociais, politicas, econômicas e culturais da

sociedade brasileira nos últimos dezesseis anos, embora já podemos afirmar que

em oitenta após a constituição de 1988, a via da democratização foi o carro chefe do

país. A palavra democracia, a participação coletiva, os conselhos escolares, a

participação dos alunos, professores, no processo de eleição, tudo faz parte de um

novo modelo de gestão que se aplica também a gestão educacional, é o momento

da gestão democrática, como consta na constituição e na LDBEN. A escola, a

educação toma ou transfere a teoria da administração empresarial contemporânea,

para o setor educacional. A transferência de responsabilidade, para do diretor

escolar para outros segmentos da comunidade escolar e local, um novo paradigma

liberal ou neoliberal faz com que modelos contratualistas, gerencialistas sejam

adotados como meio da modernização gestão escolar. Dessa forma busca-se

satisfazer as políticas neoliberais dentro do setor educacional, transfere-se do setor

privado para o setor estatal, governamental. Em Pernambuco com o governo

Eduardo Campos, 2008 começou a mudar a forma de gestão, com a criação do

Programa de Modernização de Gestão. O papel do gestor agora deve atender as

necessidades do setor privado; a descentralização da gestão vem contribuir para o

novo modelo de mercado globalizado. A democracia para Bobbio (1989) é “um

método de governo, um conjunto de regras, de procedimentos para a formação das

decisões coletivas, o regime democrático liberal está firmado no reconhecimento

constitucional dos direitos do individuo”.

Trabalhar coletivamente, para transformar socialmente, é ao nosso

entendimento uma forma baseada em teorias, concepções, propostas, normas,

diretrizes para que a escola se transforme em democrática, embora como afirma

PARO, a utopia de uma escola democrática. Os organismos internacionais, FMI,

Banco Mundial, Unesco e outros, começaram a financiar os países e estados,

falando ou tratando de educação, de políticas educacionais, mas com objetivo na

eficiência econômica, nos mercados globalizados, na formação de uma mão de obra

qualificada, o que a globalização realiza com suas grandes interferências.

Dentro das pesquisas que realizamos, verificamos que nas quatro escolas

pesquisadas da mata centro, obtemos os seguintes dados dos gestores escolares;
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ao que chamaremos de G1, G2, G3, G4 para os gestores e as seguintes categorias:

idade, sexo, tempo de atuação na gestão escolar, escolaridade e opção para exercer

o cargo de gestor.

G1 – 57 anos – Feminino – 12 anos de atuação – Especialização – Pedagogia

G2 – 48 anos – Masculino – 5 anos de atuação – Especialização – Biologia

G3 – 43 anos – Feminino – 4 anos e 7 meses de atuação – Especialização em

Matemática

G4 – 48 anos – Masculino – 1 ano e 4 meses de atuação – Especialização – Letras

No tocante a opção para exercer o cargo de gestor escolar 2 afirmaram sobre

as experiências adquiridas, demonstrou interesse pela gestão escolar e 1 afirmou

seu interesse após a realização do curso. Estes dados significam dos gestores

escolares da GRE mata centro, que trazem as respostas do seu perfil inicial, o que

nos mostra que apenas uma tem formação em pedagogia e encontra-se com maior

tempo de administração escolar.

Questionados sobre as mudanças nos índices e nos resultados da escola, os

gestores apresentaram os seguintes resultados, para o período de 2012-2015 nos

índices do IDEPE, uma vez que se refere as escolas de referência do ensino médio:

Escola G1- 2011 – 3,41  2012 – 3,91  2013 – 4,42  2014 – 4,20  2015 – 4,07

Escola G2 – 2011 – 2,7  2012 – 3,5    2013 – 3,20   2014 – 3,62  2015 – 4,17

Escola G3 – 2011- 2,91  2012 – 2,88  2013 – 3,09   2014 – 4,05  2015 – 4,45

Escola G4 – 2011 – 4,65  2012 – 3,90  2013 – 4,91  2014 – 4,31  2015 – 4,62

Na escola do Gestor 1 há um crescimento no início, enquanto que nos dois

últimos anos há um declínio, na escola G2, há um intervalo de declínio, mas

apresenta um crescimento atual. Na escola G3 verifica-se um crescimento vertical

enquanto na escola G4 ocorre uma oscilação nos resultados do IDEPE, onde são

aplicadas avaliações externas de Matemática e Português, os turnos de 3º anos,

com descritores onde é avaliada a proficiência de Português e Matemática, com 20

questões de cada disciplina.  Se tomarmos uma média dos resultados obtidos
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encontramos para a escola G1 – média 4,02; escola G2 – média 3,43; escola G3 –

3,47 e na escola G4 – média 4,47 o que nos leva a identificar um crescimento nos

resultados da avaliação externa das quatro escolas de referência em Gerência

regional da mata-centro.

Em função do papel do gestor escolar, os gestores apontaram como sendo

articulados do processo ensino aprendizagem, papel de líder, articulação entre o

conhecimento, a liderança e o gerenciamento. De forma que o conhecimento

fundamenta a elaboração e a consolidação dos objetivos, metas, valores, missão e

visão de futuro, a liderança faz acontecer, leva as pessoas à ação, o gerenciamento,

permite administrar o operacional para apresentar resultados. Para a gestão

estratégica deve dispor de recursos humanos e financeiros, desenvolver a

capacidade de gerir esses recursos, e criar as competências essenciais para

concretizar os planos de ação.

Todos os gestores permanecem pelo processo de formação do PROGEPE,

nas suas devidas etapas e seleção conforme foi analisado na formação do

programa. Entre os maiores problemas que os gestores enfrentam são a falta de

recursos humanos, alcançar as metas estabelecidas, a infraestrutura predial e as

questões sociais que chegam até a escola. Para dar conta da demanda de trabalho

os gestores veem como saída a descentralização das atribuições do gestor, ter uma

equipe completa como prediz a estrutura da escola de referência elaborar seu

planejamento e possuir liderança em equipe. Os gestores veem como atributos de

um gestor escolar a liderança, parceria, a descentralização, a questão ética e o

humanismo. Todos os gestores concordam que deve se passar por um curso de

gestor, que exista fundamentação, trocas de experiências, e que não seja

necessário o curso de Pedagogia, embora deva existir uma formação pedagógica.

Todos os gestores passaram pelo curso de Formação do Progepe, sendo

selecionados. O curso PROGEPE foi válido para os gestores uma vez que

possibilitou a abordagem pertinente a gestão escolar em seus aspectos

administrativo, gerencial, pedagógico, financeiro, recursos humanos e tecnológicos.

Após a realização do curso de aperfeiçoamento do Progepe, a formação dos

quatro gestores entrevistados foi ampliada, pois fortaleceu as ações da gestão,

ampliou o conhecimento, embora todos concordasse que a qualidade dos

administradores do curso, os professores, deixaram a desejar durante as aulas, mas
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que os resultados obtidos pela escola, tanto nas avaliações internas e externas,

somado as experiências de cada um fortalecem o crescimento e rendimento em

cima dos resultados.

O PROGEPE significou um divisor de águas, os cadernos trouxeram

fundamentação teórica com abordagem práticas que qualificassem a gestão, uma

proposta curricular, conteúdos e coerências para a prática da gestão, para outro

gestor significou a socialização de saberes, os estudos teóricos ajudaram na prática

da gestão escolar. Para outro equilibrou a teoria e a prática. Para um gestor, uma

introdução após o curso foi a maior participação da comunidade escolar nas

decisões das consultas, já outros não responderam as mudanças introduzidas na

sua administração após o curso. Os gestores acharam a carga horária ideal, com

material adequado, mas como resultado negativo o nível dos professores, onde

alguns não eram especialistas na área, outros dois acharam a carga horária

insuficiente, e a qualidade dos facilitadores fraca, e um achou tudo suficiente e

adequado tanto dos cadernos quanto da carga horária.

Sobre a gestão democrática o G1 afirma que é uma gestão de diálogo,

participação e intervenção da comunidade escolar na efetivação das tomadas de

decisão, o mesmo se considera um gestor democrático, embora tímido em algumas

ações. O G2 – Também concorda que é uma gestão participativa e com a atuação

dos órgãos colegiados, e comunidade escolar. Também se acha um gestor

democrático, G3 afirmou que é aquela participativa, com decisões no colegiado,

ações descentralizadas, criar condições de convívio participativo, gerar resultados,

trabalho em equipe, comunicação e parceria para qualificar a educação, também se

acha democrático. Para o G4 – É um processo que envolve todos os sujeitos da

comunidade escolar com a finalidade de contribuir com a melhoria da educação. Se

considera um gestor democrático, pois procura ouvir a comunidade escolar nas

decisões coletivas.

Para o G1 – 3 aspectos da gestão democrática implantados após o

PROGEPE foram: Maior participação dos pais, transparência nas ações

administrativas, pedagógicas e financeiras. Para o G2 – Reordenação do PPP da

escola, elaboração do regimento interno, participação do conselho escolar. Para o

G3 – Atualização do PPP, plano de ação coletivo, descentralização das atividades e

formação de novos líderes. Para o G4 – Implementação do Grêmio Estudantil,
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monitoramento pedagógico das ações e a criação de um conjunto musical.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre as respostas dos entrevistados, todos gestores concordam de que foi

importante o curso de aperfeiçoamento, pois, atualizaram suas leituras, informação,

novas trocas de experiências o que os animou a buscar novas capacitações,

participar de seminários, encontro pedagógicos e reuniões de Polo, introduzido pela

GRE, como também um intercâmbio com outras gerencias regionais na troca de

conhecimento e análise de novas questões na educação de Pernambuco, o que

aprimora os conhecimentos  o desempenho de suas funções.

Neste momento, sem pretensão de esgotar as diferentes respostas e

proposições, sabemos que o caminho a percorrer é longo, acreditamos numa

colaboração autêntica do que nos propomos, uma vez que partindo dos dados

coletados e das entrevistas analisadas, surge m novo perfil de gestor escolar na

região da mata-centro, que embora com suas experiências, conseguiram implantar

novas ações, vislumbrar novos horizontes e trazer para dentro das escolas, na

prática educacional, sem que teóricos possam apontar através dos seus escritos os

modelos institucionais.

O novo perfil ainda não está estabilizado, encontra-se em processo de

transição, pois o mesmo precisa de material humano e financeiro, onde a política de

referência é o fundamental da estrutura governamental do fazer mais com menos, o

que interessa diretamente as mudanças implantadas pela perspectiva neoliberal. Há

uma exigência, uma cobrança por resultados, uma nova identificação da sociedade

que almeja um processo democrático aberto, igualitário até mesmo, através das

relações sindicais, por uma escola democrática, mas a escola enquanto elemento

preparador de jovens protagonistas, carece de melhor atenção por parte do

Governo, precisando de reforço administrativo, aumento no número de funcionários

na gestão educacional, como afirma Paro, funções de novos coordenadores,

auxiliares de gestão ou diretor escolar, em sua dimensão administrativa, pedagógica,

financeira, como também na autonomia, uma vez que as avaliações internas e

externas são exigidas e pactuada, mas carece de melhorar a qualidade social do

trabalho pedagógico. A carência do material humano e financeiro, apontada pelos

gestores, faz nos entender que a política neoliberal, transfere a redução da

responsabilidade estatal para as mãos do gestor escolar. Em última análise, a
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prática neoliberal do contratualismo em prática pelo estado, atinge a rede pública de

Pernambuco com suas mudanças, entretanto, a partir do estudo da realidade da

mata-centro sinalizamos que a administração escolar e a escola regional vem

tomando novos rumos e novas perspectivas para a materialização de uma escola

democrática.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE EDUCAÇÃO – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES

APRENDENTES – MPGOA

E N T R E V I S T A

* Qual o papel do gestor escolar? Há quanto tempo você atua como gestor nesta
escola? Como você se tornou gestor escolar?

* Para você, qual o maior problema que a gestão escolar enfrenta?

* Qual a solução para que o gestor consiga "dar conta" da demanda de trabalho?

* Que atributos um gestor escolar deve ter?

* Você é a favor de um curso específico para gestores escolar?

* Você participou do curso de formação e aperfeiçoamento de gestão escolar -
PROGEPE realizado aos sábado e online pela SEDUC?

* Quais as contribuições do curso para sua formação em gestão escolar?

* Você cresceu em dimensão de conhecimento após a realização do curso de
formação?

* O que significou o PROGEPE para você? Quais mudanças foram introduzidas na
sua administração após o curso?

* O que você achou dos cadernos ou módulos(12) trabalhados durante o curso na
forma presencial? A carga horária foi suficiente para uma formação em gestão
escolar? Aponte aspectos positivos e negativos.
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DADOS DA ESCOLA

Nome:

Gestor(a):

Endereço:

Fone:
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ANEXOS
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ANEXO A – MÓDULOS DO CURSO DE APERFEÇOAMENTO DE GESTÃO
ESCOLAR

CONSTRUINDO A EXPERIÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR – MÓDULO 1 POLÍTICAS
PÚBLICAS EDUCACIONAIS: marcos regulatórios

Este primeiro volume/módulo 1 encontra-se dividido a partir dos acordos

internacionais para a educação, começando pela declaração dos Direitos do Homem

(1948), a declaração de Jontier Tailândia (1990), a declaração de Salamanca (1994)

que teve como base a educação como um direito humano e o compromisso da

educação para todos, representados por 92 governos e 25 organizações

internacionais. Apresenta ainda a conferência das Nações Unidas sobre Meio

Ambiente e de desenvolvimento conhecida com Rio-92 contando com

aproximadamente 172 países e 116 chefes de Estado, o relatório da Unesco da

Comissão internacional sobre educação para o século XXI, estabelecida sobre os

quatro pilares de Educação coordenada por Jacques Delois “Educação: um tesouro

a descobrir” (1999), e os objetivos do milênio promovidos pelas Nações unidas em

Nova York (2000).

No segundo momento, o módulo apresenta as políticas nacionais para a

educação (1996-2004), o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA), lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB) nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, o Plano Nacional de

Educação (PNE) de 26 de junho de 2012 que estabeleceu 20 metas educacionais,

que na meta 6 estabelece oferecer educação em tempo integral em 50% das

escolas públicas de educação básica. E por último as políticas públicas educacionais

para o Estado de Pernambuco, que apresenta o Plano Estadual de Educação (2011-

2021).

Em 2007 foi implantado o Programa de Modernização da Gestão Pública. O

Governo de Pernambuco através da Secretaria de Educação lançaram o Pacto Pela

Educação, uma política voltada para a qualidade da educação para todos e com

equidade, com foco na melhoria do ensino, da aprendizagem dos estudantes e dos

ambientes pedagógicos, ampliando o acesso à educação e contribuindo para
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avanços educacionais. Neste contexto a política de Responsabilização Educacional

oferece quatro condições ao sistema de ensino: a) objetivos educacionais e metas

claras por escolas, b) sistema próprio de avaliação, c) sistema de incentivo para as

escolas que alcançam as metas estabelecidas, d) sistema de monitoramento. Sendo

as metas baseadas no Indicie de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco

(IDEPE), baseado na proficiência dos estudantes em língua portuguesa e

matemática, o seu próprio sistema de avaliação – Sistema de Avaliação de

Educação de Pernambuco (SAEPE) executado normalmente para os 9º anos EF e

3º EM, onde é avaliado o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e

matemática. Por sua vez o Governo de Pernambuco implantou um sistema de

incentivos de forma inovadora, para estimular professores e servidores, com a

criação do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) lei 13.486 para as escolas

que alcançaram 50% das metas pactuadas, e por último o Sistema de

Monitoramento de indicadores dos processos estaduais agrupados que registram,

compilam, medem, processam e avaliam uma quantidade de informações

monitoradas bimestralmente.

Diante das características acima relatadas do Módulo 1 do curso de

aperfeiçoamento em Gestão Escolar, aplicado através do Programa de Formação de

Gestão Escolar (PROGEPE) da SEDUC-UPE, podemos afirmar, segundo Aragão

(2013, p. 25) um primeiro elemento que está intervindo na educação brasileira é o

novo estilo de trabalhador exigido pelo mercado de trabalho, com capacidade de

comunicação, decisão, solução de problemas em função das mudanças gerenciais e

tecnológicas que se operam no país e especialmente em Pernambuco a partir de

2008, e que já na década de 1990, é marcada pela adoção de formas flexíveis de

planejamento e de gestão, condizentes com os novos ordenamentos mundiais

direcionados à administração pública, as propostas de descentralização

administrativas, voltadas para a gestão das políticas públicas ganham força através

do planejamento estratégico, como meio ideal para se obter a eficácia e a eficiência

dos serviços (ARRUDA, 2013, p. 536) ou até mesmo um planejamento tático.

Segundo Silva (2009, p. 27) a globalização provocou a reestruturação do capitalismo

em escala mundial e também delineou um novo paradigma de produção “os

gerentes foram e continuam sendo agentes determinantes no contexto do trabalho,

responsáveis pela difusão das práticas de gestão”, e “outro elemento” que marca a
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educação no Brasil é a subordinação das políticas educacionais brasileiras aos

ditames de organismos internacionais, tais como FMI, Banco Mundial, OIT, UNICEF

e outros (ARAGÃO, 2013, p. 29).

Os acordos, reuniões, convenções internacionais exigem e investem na lógica

do liberalismo nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, seus interesses

capitalistas e aí o Brasil e Pernambuco, em fase de crescimento começam na

década de 1990/2000 a alterar seus propósitos educacionais como metas de

crescimento e mudanças, procurando através das leis, normas e documentos

governamentais alterar o processo educacional na pessoa do gerente, do gestor, na

obtenção de resultados que gerem metas a serem batidas, elevando o crescimento

ou qualidade social da educação.

CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO – MÓDULO 2. GESTÃO COM FOCO NA
EDUCAÇÃO EM VALORES, CULTURA DE PAZ E SUSTENTABILIDADE

No segundo módulo, partimos de temas globais, onde se mostra uma

preocupação com o meio ambiente, os valores e a cultura de Paz, que deve ser

reconhecida dentro das políticas públicas e na pessoa do gestor escolar. As

transformações mundiais focada na gestão centrada em valores das instituições de

educação, ou seja, dentro da escola. O módulo apresenta como elemento central

uma identidade estratégica, sustentabilidade e os impactos da gestão na

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, como um modelo de gestão.

Os desafios econômicos, as questões ambientais, a produção de

conhecimento, a miséria humana, a desigualdade social, os conflitos geopolíticos

religiosos, as crises pessoais e familiares, os novos modelos organizacionais, as

relações de trabalho, a dinâmica cultural e de comunicação, o encontro entre

tradições e modernidade, o desenvolvimento tecnológico de abordagens complexas

e globais. O novo cenário impõe uma nova rede de relações com novas

responsabilidades, necessidades e expectativas de resultados, o contexto global e a

necessidade de soluções urgentes fazem emergir a relevância da unidade na

diversidade. A Identidade Estratégica do Sistema Público de Ensino em Pernambuco

é composta por uma visão, missão e valores que devem inspirar a atuação de todos
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que trabalham para a educação de qualidade social em Pernambuco. Vejamos:

Visão de Futuro: consolidar-se como referência nacional em educação de qualidade

social até 2014. Missão: assegurar, por meio de uma política de Estado, a educação

pública de qualidade social para todos, focada em resultados, visando garantir o

acesso, a permanência e a formação plena do estudante, pautada nos princípios de

inclusão e cidadania. Valore: equidade, igualdade, solidariedade, integração,

compromisso, transparência, ética, justiça social e inovação.

Dentro das múltiplas dimensões humanas, encontramos um dinâmico cenário

onde a estrutura humana, que é segundo Costa (2003, p. 1) a revolução de gestão

subverteria o uso do espaço, do tempo, das relações entre as pessoas e do uso dos

recursos físicos, técnicas e materiais. O mesmo autor cita a Educação

Interdimensional centrada em quatro dimensões, citamos a afetividade (pathos), a

racionalidade (logos), a espiritualidade (mythos) e a corporeidade (eros) onde

compreendemos a consciência, mente, corpo do estudante deve ser trabalhado.

Segundo Migliori (Módulo II, p.14) a consciência é a esfera espiritual, a estrutura de

inspiração, a mente a esfera psíquica, a estrutura de criação e o corpo a esfera

somática, a estrutura de ação.

Ora se partirmos das transformações econômicas e de trabalho, vamos

perceber as mudanças provocadas a partir da Revolução industrial até os dias de

hoje, onde as relações sociais de produção se alteram rapidamente com suas

consequências absorvidas nos movimentos dos trabalhadores rurais e urbanos,

exemplificando, no século XIX o Trabalho Intensivo, educar para o trabalho, no

século XX o capital atual o conhecimento intensivo, educar para o desenvolvimento

humano, conhecimento global, tecnológico, internet, aplicativos e outros

componentes da mídia e tecnologia infomidiática.

A gestão com foco em valores deve ser abordada a partir de duas premissas:

a abordagem individual – a motivação pessoal e as dimensões da ação humana, a

abordagem institucional – a integridade da gestão em todos os níveis de ação e

relacionamento da instituição. Para Migliori (1998) o modelo de gestão da educação

centrada em valores, lida com três níveis de conexão do indivíduo: conexão consigo

mesmo, conexão com seu universo de ação e a conexão com o mundo.

Dentro da Cultura de Paz e Valores humanos, a política pública passa pelas

convenções internacionais citadas no módulo anterior e evidencia-se não somente
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contra a violência, um estado de espírito, no mundo contemporâneo é preciso fazer

um esforço criativo e amoroso de encontrarmos soluções não violentas para os

problemas que atingem a sociedade.

O meio ambiente abrange todas as coisas vivas e não vivas, envolvendo as

relações físicas e naturais, sociais e culturais. O modelo de desenvolvimento atual

não resolve a vida dos povos, pelo contrário cria e separa ricos e pobres, destrói a

natureza, a terra e a natureza precisam de justiça ambiental, superando a

degradação ambiental e respeitando a vida. É necessário ao festor possuir ou

compreender as múltiplas dimensões humanas, os relacionamentos, o envolvimento

de todas as pessoas nas tomadas de decisões, fazendo com que todos se sintam

responsáveis e envolvidos, coordenar com sensibilidade os esforços humanos e

mover suas energias em favor dos objetivos e meta traçadas, da mesma forma

gerenciando conflitos. Portanto, ter uma visão holística da instituição, realizando

alinhamento de equipe construindo uma identidade própria, filtrando as informações,

ter sensibilidade para observar as habilidades, transformando em bens coletivos, e

ainda educar com valores que previnam os conflitos gerenciando ambientes

propícios para o diálogo.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR – MÓDULO 3
GESTÃO DEMOCRÁTICA, INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DIÁLOGOS COM A
COMUNIDADE

O primeiro tema trata da gestão escolar no contexto da transição democrática,

procurando caracterizar a história recente de países latino-americanos, em especial,

do Brasil. Provoca reflexões sobre a relação entre esse processo político mais geral

e as novas demandas e expectativas sociais que chegam às escolas a partir da sua

crescente abertura aos segmentos mais pobres. Problematiza a relação entre

equidade e autonomia escolar, chamando a atenção para novas possibilidades de

compreensão da gestão escolar. Reflete sobre os novos desafios para a gestão

escolar decorrentes da crescente expectativa que os segmentos populares

brasileiras depositam na escola.

• O papel social da escola e o tema da gestão. A exemplo do que ocorre em
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outros ambientes institucionais, também a escola pública experimenta um processo

de transição a partir da constituição de 1988 que, no fundo, tem a ver com a

necessidade de redefinir os temas da sua relação com o meio popular, de onde vem

a maior parte de seus alunos; do padrão assimétrico e frequentemente paternalista

que tradicionalmente a caracteriza, ela está obrigada a construir um padrão

igualitária e equitativa. O projeto constitucional atribuir a escola é o ensinar e educar

para a vida em sociedade, contribui para a formação cidadã, de proporcionar o

ingresso em um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.

• A valorização do poder da escola, vale dizer do poder de cada escola para

realizar de modo mais ou menos eficiente sua missão institucional. Pano de fundo

que leva à formação de uma nova tendência. Pano de fundo que leva à formação de

uma nova tendência, que passou a ser conhecida como atimismo pedagógico, por

se caracterizar pela enfase na convicção de que uma escola com uma boa gestão

pode obter bons resultados acadêmicos.

• A partir da noção de qualidade como equidade, ganha especial relevância a

busca por um melhor entendimento sobre a relação que a escola precisa

estabelecer com seu contexto real, marcado por desigualdades e diversidades que

se não consideradas, acabam conspirando contra o trabalho escolar.

• A chegada maciça segmentos populares à escola pública coincide com alguns

fenômenos: escola pública – espaço dos pobres. A conversão da escola em um

espaço de controle social de controle social dos pobres – a gestão da pobreza. A

precarização institucional é claramente contraditória com o fato de que com a

universalização do acesso à escola, ela passa a ter que lidar com um público muito

mais complexo, por sua falta de cultura escolar, seja porque precisaria realizar um

esforço muito maior para assegurar a educabilidade de seus estudantes. A agenda

da escola pública deve, agora, se voltar para a criação de mecanismos eficiente de

ensino-aprendizagem. A consagração de um instrumento de aferição da qualidade

do trabalho escolar como o IDEB, e a consolidação do lugar da avaliação externa

como dimensão fundamental da gestão escolar, não deixam dúvida de que o passo

mais importante foi dado, o da identificação da qualidade do trabalho escolar como a

principal prioridade das políticas públicas. Na importância da escola para os

segmentos populares 43,7% reiteram que ela faça o estudante chegar à faculdade e

35, 9% enfatizam a expectativa a ser um bom cidadão.
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Do conjunto de expectativas das famílias populares

Alguns desafios são lançados como: adequação do currículo e metas de

desempenho escolar, delimitação do papel da escola e o trabalho de socialização

educacional. A articulação e dimensão educacional entre as diferenças e

complementariedade e os papéis desempenhados por cada um no cumprimento das

atribuições. A escola deve estar aberta mais para o diálogo e sua compreensão

deste novo público.

- Gestão Democrática e Educação de Qualidade Social -

Uma gestão democrática precisa ter claro que a tomada de decisões, sua execução

e sua avaliação devem envolver um número cada vez maior de pessoas. A Gestão

Democrática deve ter no Conselho Escolar o centro das decisões, eleitas pelos seus

pares, nos segmentos: pais, alunos, professores funcionários, com todo assumindo

as responsabilidades das decisões tomadas. Aprendemos a participar participando,

no estabelecimento de relações pessoais, interpessoais e institucionais, através de

um processo de ação/reflexão, ação. O gestor é um coordenador de todas as ações

em tempo e espaço específico. Os interesses são coletivos, voltados para o coletivo,

exigindo exercício de escuta e discernimento. O gestor precisa acreditar, investir e

avaliar. O gestor tem responsabilidades acadêmicas, sociais, culturais e humanas.

Deve contribuir para a consciência democrática e a participação popular no interior

da escola. Gestos como liderança empreendedora. A toma da decisão do gestor

passa pelos seguintes aspectos: desafios, problemas, incertezas, consequências,

alternativas, objetivos, riscos, decisões, todos interligados. A gestão escolar deve

estar com foco na aprendizagem, preocupar-se com o aprender. A capacidade

técnica, o compromisso profissional e sensibilidade para perceber o outro.

Gestão democrática é um processo que se constrói. É preciso acreditar e

investir, é preciso saber e fazer, apostar na mudança, na busca confiante. Recorrer à

formação continuada dos profissionais da Educação. É praticar um esforço que

deverá resultar numa escola que atenda melhor aos alunos, na expectativa e na

aposta de que eles possam usufruir de uma aprendizagem de qualidade. O gestor

tem um olhar sistemático dos planos educacionais e projetos que chegam à escola,

adquirindo conhecimento sobre o que são metas, normas, participação coletiva, para
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que esse processo de mudança se transformasse em ações democráticas que

melhore substancialmente a qualidade de ensino. O papel do gestor adquire novo

caráter institucional, quando precise ser líder e mediado, parte da equipe e executor,

através do diálogo, traça metas para o desenvolvimento das ações previstas para o

crescimento educacional.

Algumas características de um gestor escolar segundo Luck (2013):

- Ter compromisso em alcançar metas planejadas para melhorar a qualidade do

ensino

- Aceitas desafios e saber gerenciar conflitos

- Ter liderança

- Saber coordenar e gostar de trabalhar com equipes

- Ser organizado e cumpridor dos deveres como profissional e cidadão

- Ser crítico, visando à melhoria do local e do ambiente de trabalho

- Estar motivado com a profissão

- Ser comunicativo e proativo

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR – MÓDULO 4
CONTRIBUIÇÃO DOS ORGÃOS COLEGIADOS NA MELHORIA DA
APRENDIZAGEM DOS ETUDANTES

A gestão Democrática e Participativa deve ser vista por todos como um

trabalho coletivo, envolvendo a participação de pais, alunos, professores e

comunidade em geral na tomada de decisões, onde o trabalho se torna mais

comprometido com a divisão de responsabilidades refletindo positivamente no clima

educacional e aprendizagem dos alunos.

A importância do Conselho Escolar, Conselho de Classe, Grêmio Estudantil,

Unidade Executora, demais órgãos no desenvolvimento social e pedagógico da

escola compõe os temas que fazem parte deste módulo, que procurará evidenciar o

trabalho coletivo, aspecto fundamental da Gestão Democrática e Participativa, assim

como alicerçar as bases teóricas e práticas para um efetivo trabalho no cotidiano.

Com a Constituição Federal de 1988 foram estabelecidos vários princípios para a

educação brasileira, entre eles direito de todos e dever do estado e da família artigo
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205, igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, gestão democrática e padrão de

qualidade. Em 96 com a instituição da LDBEN nº 9.394/96 e a elaboração do Plano

Nacional de Educação e em Pernambuco com as instruções normativas e leis

ordinárias. A escola dentro das suas orientações e gestão democrática sua

autonomia permite a construção de sua identidade tem seus conselhos Deliberativos

Escolares, com a participação dos professores, funcionários e pais de alunos e

órgãos governamentais e não governamentais. De acordo com caderno módulo 4 do

curso de aperfeiçoamento pag. 10 os cinco principios da gestão pública são:

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência.

- A importância dos órgãos colegiados

O conselho Escolar é o órgão responsável pelo estudo e planejamento,

debate e deliberação, acompanhamento, controle e avaliação das ações do dia-dia

da escola tanto no campo pedagógico, quanto no administrativo e financeiro. De

acordo com a legislação estadual o conselho escolar é um órgão formado pelos

pais, alunos, professores, direção, equipe pedagógica e funcionários administrativos

e serviços gerais. O conselho de classe, tem como finalidade diagnosticar problemas

e apontar soluções em relação a alunos, turmas e docentes devendo intervir no

processo de ensino e aprendizagem em tempo hábil para encaminhar soluções

propostas. Já o grêmio estudantil representa os interesses dos estudantes na

escola, é um espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e

de luta por direitos. Permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras

possibilidades de ação tanto no próprio ambiente escolar como na comunidade.

Unidade Executora – UEX é uma sociedade civil com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que pode ser instituída por iniciativa da escola,

da comunidade ou de ambas, podendo receber diferentes nomes: Caixa Escolar,

Associação de Pais e Professores, Associação de Pais e Mestres ou Círculo de Pais

e Mestres. Dentre as atribuições da unidade executora estão: Administrar recursos

transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais e municipais, gerir recursos

advindos de doações da comunidade e de entidades privadas, controlar recursos

advindos da promoção de campanhas escolares e de outras fontes, prestar contas

dos recursos repassados, doados e arrecadados. Fomentar as atividades

pedagógicas, manutenção e conservação de equipamentos e aquisição de materiais
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necessários ao funcionamento da escola.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR – MÓDULO 5 -
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – PPP

Seguindo os princípios da gestão democrática participativa, da solidariedade

e liberdade preconizados na constituição brasileira, o projeto político – pedagógico é

ético-político porque seu foco é valorizar a vida. È projetivo porque organiza,

esquematiza e muda de rota sempre que é necessário, e é pedagógico porque

centraliza seu movimento numa relação dialógica entre conhecimento formal e

conhecimento não formal, abrindo espaços para difusão de outras culturas, novas

descobertas com leituras de diferentes linguagens e expressões humanas. Um

projeto-político-pedagógico configura-se em quatro aspectos fundamentais: a

participação, a gestão democrática, a autonomia e o trabalho coletivo.

No processo participativo que envolve todos integrantes como gestores,

professores, estudantes, familiares e comunidade do entorno preocupados com o

rendimento escolar, os aspectos pedagógicos, as relações sociais, a estrutura e

organização institucional, estilo de ensino, recursos, problemas da família e meio

ambiente. A gestão democrática requer a participação, a construção afetiva,

progressiva e conflituosa, a autonomia dividida em quatro dimensões como:

autonomia administrativa, jurídica, financeira e pedagógica. As diretrizes legais em

Pernambuco no tocante a políticas públicas educacionais caracteriza-se por metas

estratégicas/IDEB E IDEPE onde se implantou um sistema de monitoramento e

avaliação de indicadores de processo tais como: frequência de estudantes e

professores, cumprimento do currículo, estudantes abaixo da média, aulas previstas

e aulas dadas, cumprimento do calendário letivo, taxa de aprovação, resultados de

avaliações externas, como IDEB e IDEPE.

Partindo de pressuposto da organização documental, do Projeto Político

Pedagógico, é necessário observar se existe tempo e espaço para acontecer

encontros coletivos e discussões, em algumas escolas públicas isto não acontece,

muitas vezes são construídos pelo gestor escolar e coordenação. Observar se a

legislação, diretrizes nacionais e estaduais que envolvem a educação estão

devidamente contemplados, o envolvimento de todos os profissionais, uma
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articulação da escola com a família e a comunidade, um processo de avaliação

Processual, Formativa, Cumulativa, Participativa e Interdimensional, que permita ao

estudante a construção e desenvolvimento do seu próprio conhecimento, tornando-

se ativo, crítico e reflexivo. Pensar coletivamente, debater a finalidade e objetivos do

trabalho pedagógico e o regime de funcionamento, as relações sociais entre

professores-estudantes-gestão e demais colaboradores escolar.

O cotidiano da escola deve ser levado em consideração justamente com os

valores humanos importantes da prática escolar com a participação coletiva e

colaborativa, estruturada no planejamento escolar. Assim deve ser construído o

projeto político pedagógico de uma escola, em nosso caso na esfera estadual.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR – MÓDULO 7 -
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL – AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS CURRÍCULOS E DAS
DIRETRIZES CURRICULARES EM NÍVEL LOCAL

A legislação educacional brasileira, quanto á composição curricular contempla

dois eixos: Uma Base Nacional comum e uma Parte Diversificada do currículo. O

governo de Pernambuco instituiu em 2008, a Base Curricular comum, para as

escolas públicas de Pernambuco BBC-PE em três eixos: Solidariedade, vínculo

social e cidadania, tendo como diretrizes orientadoras a identidade, a diversidade e

a autonomia. No inicio do ano de 2007, devido ao baixo índice e baixo desempenho

do ensino fundamental e médio, em defasagem de idade, série, evasão, repetência

e taxa de analfabetismo, o governo de Pernambuco buscou implantar uma política

educacional de Estado, baseada em diagnóstico, planejamento e gestão,

reconhecendo que só através da educação é possível avançar de forma expressiva

em novas oportunidades econômicas, gerando mais empregos e renda, que

consequentemente, irão elevar a qualidade de vida dos Pernambucanos. O modelo

de gestão educacional, tendo o foco em resultados, criou-se o “Programa de

Modernização da Gestão: Metas para Educação – PMGE/ME”, contextualizado no

modelo gerencial do Estado, apoiado pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial

(INDG) órgão que presta consultoria à Gestão Empresarial no Brasil. Através do

decreto nº 29.289 de 07 de Junho 2006, assinando contrato entre a união e o Banco



86

Interamericano de Desenvolvimento – BID. Os gestores escolares foram convocados

a assinar um termo de compromisso, com metas pré-estabelecidas, junto a

Secretaria de Educação – SEE, tendo como ponto de partida o estabelecimento de

meta a ser atingida. Foi contratada a consultoria do Instituto Nacional de

Desenvolvimento Gerencial – INDG.

Diante das dificuldades e resultados negativos da educação em Pernambuco,

através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –

INEP, o MEC apresentou os baixíssimos indicadores para educação básica de

Pernambuco, o que fez com que o governo do Estado tomasse uma nova posição

política educacional para melhorar estes resultados, o que de fato ocorreu e vem

ocorrendo com Pernambuco subindo no ranking nacional, chegando ao 4º lugar

diante dos estados da federação considerados mais ricos e desenvolvidos. As

mudanças propostas e implementadas pelo Programa de Modernização

influenciaram de forma explicita e direta novos resultados, após a implantação do

currículo nas unidades escolares e o papel do gestor como fator contribuinte. Na

verdade a BBC/PE e as OTMs permitiram um crescimento através dos conteúdos

programáticos, carga horária, disciplinas, planejamento e formação para professores

especialmente Língua Portuguesa e Matemática, o que é mantido até o momento.

Segundo Luck, 2009 a gestão educacional corresponde à área de atuação

responsável por estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar

e dinamizar o modo de ser e de fazer dos sistemas de ensino e das escolas, visando

o objetivo comum da qualidade de ensino e de seus resultados. Como afirma

Hermida (2011, p. 19):

Toda legislação em torno das reformas educacionais vem acompanhada de
intensos debates, que aparentemente expressam um simples jogo de
discursos, mas que revelam contradições e conflitos de interesses e indica
profundas desigualdades sociais...

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR – MÓDULO 10 -
COMPETÊNCIAS E GESTÃO DE PESSOAS

As políticas educacionais implementadas na rede estadual de ensino de

Pernambuco tem demonstrado efeitos positivos, seja nos resultados das avaliações

internas e externas, seja nas pesquisas de satisfação realizadas com a comunidade
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escolar e sociedade. Para dar continuidade ao processo de modernização a SEE

optou por uma política de seleção e formação de diretor escolar abrangente que

prevê a) Etapa seletiva, curso de aperfeiçoamento e seleção por critérios técnicos

mediante uma certificação b) Etapa consultiva, legitimação dos candidatos c) Etapa

formativa, formação continuada com curso de especialização e mestrado com

ênfase em gestão educacional.

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS é um modelo de gestão de pessoas que

alinha as competências humanas com as estratégicas organizacionais,

possibilitando desempenho com foco nos resultados e na qualidade dos serviços

prestados, orientando esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar os

indivíduos e as equipes a partir das competências exigidas para o exercício

profissional. Dentro das competências do Futuro Pilares da Educação no século XXI

– UNESCO temos 4 processos: Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a

Conviver e Aprender a ser.

Planejamento Estratégico – Página 10

Avaliação e Acompanhamento                                      Atração e seleção de pessoal

Gestão de Pessoas

por competências

Formação e Desenvolvimento                                        Carreira e remuneração

Competências Genéricas, comum a todas as pessoas que atuam numa

mesma instituição, independente do cargo ou função que exerçam. Competências

Técnicas ou específicas, inerentes ás atividades específicas e que estão

relacionadas ás atribuições de funções e cargos em determinado contexto.

Competências Flexíveis envolvem traços de personalidades e estão afetas aos

comportamentos e as atitudes, Competências Rijas, envolvem os conhecimentos e

as habilidades necessárias à realização dos trabalhos.

Dentro dos parâmetros de desempenho para o Diretor Escolar temos:

Planejamento estratégico, transformando a escola para o século XXI, Gestão da

equipe, a liderança na construção coletiva de sistemas virtuosos, integração com a

comunidade, comunicação e rede virtuosas de relacionamento, Gestão dos recursos

de apoio à administração e ao ensino, a potencialização da tecnologia e dos
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conhecimentos para a aprendizagem, Gestão Administrativa e Financeira da escola,

desenvolvendo processos eficazes, modelo de gestão, o foco nos valores humanos,

na cultura de paz e na sustentabilidade.

Segundo Luck (2012) a gestão escolar constitui uma das áreas de atuação

profissional na educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a

liderança, a orientação, mediação, o monitoramento e avaliação dos processos

necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para promoção da

aprendizagem e formação dos alunos. Sabemos que a gestão escolar, o trabalho do

diretor escolar exige o exercício de múltiplas competências específicas dadas à

diversidade de questões e desafios que aparecem no âmbito escolar, novas

situações problemas, novos elementos internos e externos a atuação do processo

político – pedagógico. A realidade da escola integral e semi-integral passa pelo crivo

de que o gestor escolar atua junto com os analistas educacionais, processando o

monitoramento, a avaliação dos resultados, criando estratégias de desempenho

escolar, com um número reduzido de auxiliares, embora quando da criação das

escolas integrais consiste uma equipe de oito componentes de atuação. Centrada na

figura do gestor, as metas objetivas e resultados são reparados pela SEE, de forma

que o gestor escolar tenha que ficar dividido em os afazeres pedagógicos,

administrativos, financeiros, culturais e atendimento de pais, alunos e comunidade

escolar.
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ANEXO B – Parâmetros de desempenho para a gestão escolar

DIRETOR

(continua)
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ANEXO B – Parâmetros de desempenho para a gestão escolar
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(continuação)
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ANEXO B – Parâmetros de desempenho para a gestão escolar
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ANEXO B – Parâmetros de desempenho para a gestão escolar
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ANEXO B – Parâmetros de desempenho para a gestão escolar

DIRETOR

(conclusão)
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ANEXO C – Modelo do termo de compromisso

(continua)
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ANEXO C – Modelo do termo de compromisso

(continuação)
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ANEXO C – Modelo do termo de compromisso

(continuação)
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ANEXO C – Modelo do termo de compromisso

(conclusão)




