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Objetivos Gerais do curso de Gestão Educacional 
 

• Pensar sobre as múltiplas dimensões das ações que os 

gestores realizam em suas escolas, considerando serem elas 

atravessadas por inúmeras demandas institucionais, por 

inúmeros engajamentos pessoais, políticos, sem esquecer 

que essas ações se voltam à construção de uma escola 

singular e das pessoas que no interior dela atuam.  

 

• Refletir sobre as possibilidades encontradas pelas pessoas 

que estão na função de gestores ao lidar cotidianamente com 

seus sonhos, suas limitações, seus constrangimentos e 

desassossegos, seus afetos e desafetos com os demais 

personagens que agem na escola, tendo que fazer-se e 

refazer-se constantemente, ao mesmo tempo em que faz e 

refaz a escola que dele espera alguma liderança.  

 
 



Objetivos Gerais do curso de Gestão Educacional 

 

• Ampliar os conhecimentos dos gestores de unidades 

escolares no que se refere aos múltiplos aspectos 

envolvidos no planejamento e gestão como processo 

de construção coletiva, estimulando a realização e o 

aprofundamento de estudos na perspectiva de uma 

formação dialética.  

 

• Valorizar a prática profissional concreta dos gestores 

de unidades escolares e possibilitar maior intercâmbio 

de experiências sobre a gestão de projetos sociais, as 

de âmbito curricular e as relacionadas ao Projeto 

Político Pedagógico da escola.  

 



Princípios Norteadores - Curso de Gestão Escolar 

 

• Os aspectos teóricos não são arbitrariamente oferecidos, 

mas têm o objetivo de facilitar a compreensão dos 

significados das práticas, inclusive a dos seus obstáculos, 

ajudando os gestores a encontrar soluções que permitam 

aperfeiçoá-las. Nessa perspectiva, o gestor de unidade 

escolar deverá permanentemente buscar, com autonomia, 

os subsídios teóricos e práticos para iluminar questões 

decorrentes dos desafios escolares, ao mesmo tempo em 

que opera novas ações, que exigem novas reflexões, e 

assim sucessivamente. Trata-se de um processo não-

linear, de avanços e retrocessos, cada vez mais amplos, 

complexos e completos de reflexão sistemática, que se 

vale de contribuições teóricas que não dispensam as 

interpretações e soluções baseadas no cotidiano ou em 

conhecimentos habituais. 

 





• Escola como espaço de... 

•culturas  

•representações 

•significados 

•identidades 

•Conhecimentos... 
 



ESCOLA E PRODUÇÃO CULTURAL 
• Experimentando linguagens, lapidando formas, construindo sentidos, 

criamos e recriamos quotidianamente a cultura. Buscamos dar 

visibilidade aos nossos modos de pensar e de sentir, bem como nos 

lançamos à aprendizagem de outros pensamentos e percepções. 

Nesse sentido, cabe ressaltar, as produções culturais não esgotam 

em si a cultura como um todo, mas são fragmentos, maneiras de 

apresentar as muitas faces da cultura. Cinema. Literatura. Video game. 

Escultura. Internet. Televisão. Música. Desenho infantil. Fotografia. 

Ciência. Teatro. As produções culturais – nascidas do desejo humano 

de se comunicar – são grandes espelhos por onde as sociedades se 

olham, se repensam, se recriam.  

• Criando produções como essas, criamos também a nós mesmos. 

Através delas compartilhamos nossas indagações, nossas 

descobertas, nossas lutas, nossas relações de poder. Vivemos a 

experiência de sermos criadores e consumidores no que se refere às 

produções culturais. Como nos relacionamos com as produções 

culturais? Em que medida somos ou nos reconhecemos como 

sujeitos criadores? De que maneiras temos percebido e expressado 

nossa singularidade?  



• A cultura, nas sociedades capitalistas, muitas vezes se 

transforma num produto no qual as pessoas não se reconhecem 

como criadoras. Ela passa a ser algo externo, fetichizado, 

alienada das relações humanas de que provém, um produto que, 

como tantos outros, nos resta unicamente consumir. 

Transformada em mercadoria, a cultura – e as produções culturais 

– estabelece (m) com as pessoas uma relação de posse e, 

conseqüentemente, de poder.  

• Passamos a nos olhar a partir daquilo que consumimos e 

passamos a consumir aquilo que o mercado nos apresenta como 

correto: a música que ouvimos, a roupa que vestimos, os filmes 

que assistimos, o livro que lemos, as palavras que pronunciamos, 

o modo como devemos ser. Por vezes, ficamos prostrados em 

frente àquele espelho que apresenta sempre, sempre a mesma 

imagem. É também o caso das produções massificadas, oriundas 

da chamada indústria cultural.  





• Produção em série, recepção em massa, reprodução, 

supervalorização do produto em detrimento do trabalho 

dos sujeitos que o produzem ou consomem – 

transformados numa anônima e padronizada multidão. Pois 

existe nisso tudo um paradoxo: para que esse tipo de 

imagem sobreviva, para que a cultura se apresente apenas 

sob a forma de produto, é imprescindível que 

permaneçamos de olhos fechados. Por que até mesmo os 

espelhos sabem que o olhar é também uma forma de 

criação. Desta forma as produções culturais: se reduzidas 

unicamente a produto, se arrancadas do movimento 

processual que caracteriza a história humana, acabam por 

se apagar, perder seu vigor, transformarem-se em 

caricatura do sistema que as produz.  





• A escola é um espaço de produção cultural, embora 

venha sendo tratada como lugar de "aquisição" de 

cultura, num contexto em que a educação é vista 

como produto. Também na escola podemos viver a 

experiência paradoxal de sermos criativos 

produtores de bens culturais e/ou apenas 

consumidores apassivados de modelos já existentes. 

É nesse sentido que a escola precisa se repensar, se 

recriar, reafirmar-se parte integrante da vida cultural 

e política da sociedade, para que ela própria não se 

transforme num espaço isolado de outros campos da 

cultura, lidando com ela na condição de produto, 

reforçando as relações de poder. 





• A escola tem também os seus espelhos. O que diz um 

mural de escola repleto de desenhos todos iguais? O que 

reflete uma festa da escola onde todos cantam e dançam 

do mesmo jeito? O que nos contam as redações lidas 

como labirintos ortográficos? E a organização de projetos 

literários? Os concursos de poesias? Os grupos de teatro? 

Os clubes de ciência? As oficinas de vídeo? Como, no 

cotidiano escolar, lidamos com as diversificadas 

produções culturais? Que alternativas pode-se buscar a 

fim de conciliar uma efetiva relação da escola com outras 

instituições culturais – cinemas, bibliotecas, teatros, etc. – 

e a produção que é feita no seu interior?  





• A relação de culto que caracterizava a contemplação da arte foi 

substituída pela exposição ou mesmo super-exposição. Quanto maior 

o número de salas que exibirem um determinado filme, mais 

valorizado este será. Nesse sentido, cabe o questionamento sobre os 

modos como nos relacionamos não somente com a arte, mas com as 

diversas produções culturais que também assimilaram as 

transformações dos modos de produção capitalista. Em que medida 

essas transformações ajudam-nos a nos apropriarmos dessas 

linguagens como sujeitos criadores, produtores de cultura? Em que 

medida elas nos cerceiam, limitam nossas possibilidades criadoras? 

Quais os limites entre o criar e o copiar? Como buscar uma reflexão 

que permita um olhar dialético para essas questões? Em que ponto 

buscar um diálogo entre a originalidade e a repetição, entre o igual e o 

singular? 





LEITURAS, PALAVRAS, MÃOS 

• Ler, escrever e teclar se constituem hoje, mais do que nunca, em 

atividades altamente desafiadoras e necessárias, pelo que 

representam de possibilidade de inserção maior do homem na 

sociedade, não como forma de submissão aos textos existentes e às 

tecnologias disponíveis, mas como forma de, conhecendo-as, poder 

criticá-las, criar novas formas de ação com elas e para elas, novos 

modos de ler e de escrever caminhos sociais mais justos. 

• A tradicional ênfase dada na escola às associações sonoro-visuais e 

gráfico-auditivas é apenas um dos aspectos da aprendizagem da 

linguagem escrita, e não é o mais relevante, embora necessário. O 

contato com textos de vários padrões, simulações de leituras pelos 

alunos e de leituras realizadas pelos professores, além de espaços em 

que as crianças possam discutir os textos lidos e escrever do modo 

como puderem, a partir de propostas da turma, tornam-se cada vez 

mais fundamentais.  





Olhares, Máquinas.... 

• O que é olhar o mundo através das lentes? Que mudanças são desencadeadas no 

olhar através da mediação proporcionada pelos instrumentos técnicos? O que 

somos capazes de ver e o que nos escapa ao olhar? A imagem técnica é uma 

representação fiel e objetiva do real ou uma nova forma simbólica de captar o 

mundo mediado pela técnica? Os objetos, captados pelas lentes, são signos que 

definem a realidade através de conceitos? Quais as conseqüências deste 

acontecimento contemporâneo nos modos de ser, agir e conhecer? De que modo 

podemos tirar partido do uso da tecnologia para construirmos relações 

interpessoais solidárias e humanitárias? Quais são as possibilidades de criação e 

de liberdade em uma sociedade cada vez mais programada pela tecnologia? 

• A experiência atual com as imagens, quer sejam fotográficas, cinematográficas ou 

televisivas, acontece na maioria das vezes de forma espontânea, intermitente, 

fragmentada, enfim, de modo superficial. A leitura de imagens como uma atividade 

subjetiva compromissada com a experiência racional e sensível de tomada de 

consciência do mundo deve ser uma conquista e, portanto, exige uma educação 

estética do olhar. 

• Deixar de ser dominado pela imagem é saber criar sentidos novos, composições 

que alteram e libertam nossa percepção do mundo em variadas direções. Aprender 

a ver o mundo com outros olhares, resgatando sua condição de diversidade, é 

formar leitores de imagens que sabem dar um sentido estético e ético ao modo 

como produzimos conhecimento na contemporaneidade. Este é um dos maiores 

desafios para a educação nos dias atuais. 

 

 





SONS, MÚSICA 
• Ao lado do cinema e da televisão, a música talvez seja uma das 

formas de expressão com maior poder de disseminação e 

penetração entre os jovens. Tal fato nos leva a supor que, através 

das manifestações musicais, seja possível aproximarmo-nos um 

pouco mais da experiência contemporânea das crianças e 

adolescentes de nosso tempo.  

• Não há dificuldade em observar o interesse dos jovens pela música. 

Eles estão sempre escutando a rádio ou o CD preferidos, insistindo 

para ir a este ou aquele show, colando os pôsteres e as fotos de 

seus cantores e cantoras prediletos nas paredes do quarto, 

querendo montar sua própria banda para apresentar-se na escola, 

enfim, demonstrando de todas as formas o espaço que a música 

ocupa em seu dia-a-dia. Mas, qual é a música que essas crianças e 

adolescentes reverenciam?  





Brincadeiras 
• As brincadeiras foram, paulatinamente, sendo substituídas por outras como 

os jogos eletrônicos, cards (cartões como os da Liga Pokémon) e os RPGs 

(Roleplaying Games), gerando mais críticas negativas do que aprovação 

por parte dos adultos. Será que essas atividades só apresentam aspectos 

negativos? Não seria o caso de nós, educadores, conhecermos um pouco 

mais o que está em jogo? 

• Esses produtos culturais, embora apresentem características inovadoras, 

trazem estreita relação com a tradição oral, aproximando-se dos contos 

maravilhosos. Tanto no videogame como no RPG há uma aventura para 

ser vivida, motivada por uma busca (salvar uma princesa, matar um 

monstro, conquistar tesouros, enfim, vencer um desafio), tendo, como 

recurso, poderes extras (várias vidas, força descomunal) ou objetos 

mágicos, elementos da fantasia, extrapolando a vida real e limitada (e por 

isso tão interessante?). 





Que outros 

entendimentos/poesias 

encontramos sobre a escola ao 

olharmos para imagens 

relacionadas a esse espaço?  

(Ou para qualquer outra 

imagem!) 

 




