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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... 



• Escola como espaço de... 

•culturas  

•representações 

•significados 

•identidades 

•Conhecimentos... 

 



“ É que a incerteza em relação ao 

sentido e ao valor da 

modernidade deriva não apenas 

do que separa nações, etnias e 

classes, mas também dos 

cruzamentos socioculturais em 

que o tradicional e o moderno se 

misturam.” 

(Nestor Garcia Canclini) 





 Ao pensarmos em cultura, pensamos 
em toda a humanidade, com suas 
riquezas e multiplicidades de formas de 
vida e existência. As realidades são 
complexas e devemos pensar que cada 
realidade cultural possui uma estrutura 
interna, uma lógica que faça com que 
possamos entendê-las e conhecê-las 
também no seu processo de 
transformação.  

 CULTURA  





CULTURA 

 A cultura é também a criação de um 

processo histórico e coletivo onde, 

forças sociais entram em choque, o 

que implica em dizer que ela está 

diretamente ligada ao progresso social 

e ao conhecimento como forma de 

dominação. 





Cultura Popular 

 Não é aquela que se identifica com um 

grupo social ou que teve origem nele 

mas sim aquela que nas suas 

manifestações, popularizou elementos 

de diversas procedências, sejam estes 

populares ou não. Esta nos traz uma 

visão do mundo, que surge da complexa 

e paradoxal interação entre o conteúdo 

histórico, folclórico, tradicional, 

religiões, o moderno.  

 





Cultura Popular – Um pouco de História 

 A Cultura Popular no Brasil, e em 
outros países periféricos, esteve 
sempre associada às questões 
ligadas à nacionalidade, às lutas 
políticas e ideológicas. Como no 
Brasil, a partir da década de 60, onde 
foram criados os Movimentos de 
Cultura Popular, os Centros 
Populares de Cultura e a UNE (União 
Nacional dos Estudantes).  





Cultura Popular – Um pouco de História 

 Embora desde a colonização tenha ocorrido um 
processo de miscigenação cultural entre os brancos 
europeus, os negros africanos e os nativos indígenas 
em diversas áreas como religião, culinárias 
vocabulários indígenas entre outros, o domínio da 
cultura branca européia sobre as demais foi evidente, 
dado que o poder político, econômico e social estava 
nas mãos destes. 

 O folclore brasileiro, por exemplo, configura-se como 
uma forma de expressão cultural que, além do recorte 
regional originário de sua colonização miscigenado 
com a cultura nativa – representa a tradição de um 
povo. No plano ideológico, a cultura folclórica brasileira 
se opõe às religiões porém, no plano religioso, estas e 
o folclore freqüentemente se confundem.  





CULTURA AUDIOVISUAL  

 O cinema e a televisão são indústrias grandes 
com divisão e hierarquização de trabalho, 
poder, e interesses de mercado e de política 
social, que produzem para o consumo geral 
como muitas outras indústrias.[1] A cultura 
audiovisual é essencialmente composta por 
imagens e sons (oral) e estas são estéticas e 
políticas, reconstituindo assim nossa história 
social e cultural. São imagens e sons escritos 
com a própria realidade. Fragmentos da 
memória que compõe as imagens em 
movimento. 

•  
[1] ALMEIDA, Milton J. Imagens e Sons – A Nova 
Cultura Oral. Ed. Cortez, 1994. pg. 24. 





CULTURA AUDIOVISUAL 

 Na produção audiovisual há um direcionamento 
de mercado à exploração dos desejos e 
necessidades de grupos maiores ou menores de 
consumidores. Para as grandes massas de 
consumidores, a produção é bastante simples, 
geralmente se apresenta estereotipada onde não 
há nenhuma dificuldade intelectual de 
compreensão que não possa ter solução. Enfim, a 
cultura audiovisual para as massas é uma 
produção que segue objetivos já bem pensados e 
definidos pois, tem fins a serem alcançados, 
forma de comportamento a serem modificados e 
costumes intelectuais a serem conservados. 



GLAUBER ROCHA NAS FILMAGENS DE "O DRAGÃO DA 

MALDADE CONTRA O SANTO GUERREIRO"  

FOTO DE 09/09/1968 



CULTURAS TOTALITÁRIAS 
  Na Alemanha nazista, assim como no 

Brasil estadonovista, o Estado 
procurou apoderar-se de todos os 
veículos de comunicação da época 
(rádio, impressos e cinema) com o 
propósito de conseguir uma base 
popular extensa com uma intervenção 
ideológica decisiva. Para se entender 
como se dava a ação do Estado Nazi-
Fascista, é preciso que entendamos 
como funcionava ideologicamente esse 
sistema.  





CULTURAS TOTALITÁRIAS 

 Para que todo esse esquema nazista 

funcionasse, era necessário um Estado forte 

e isso não existe sem que haja, também, o 

apoio do povo. E para que essa população 

apoiasse o regime nazista na Alemanha de 

Hitler, por exemplo, era necessário que o 

ditador alemão recuperasse a economia 

germânica tão abalada. Mas também para 

isso era necessário contar com o apoio da 

população. E isso se deu através de uma 

política de comunicação forte e agressiva.  





CULTURAS TOTALITÁRIAS 

 O nazismo pode não ter inventado 
nenhuma técnica de propaganda, mas 
foi o que melhor a utilizou. Dominavam 
a excelência em orquestrar eventos 
que envolviam multidões e sabiam que 
veículo e linguagem eram melhores 
para cada momento e lugar. Hitler e 
seus asseclas tentaram cercar-se dos 
melhores profissionais para garantir 
seu intento.  


