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RESUMO 

 

 

 Este estudo teve como objetivo geral analisar os resultados da avaliação do Curso de 

Especialização em Gestão Escolar, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), como 

estratégia de formação continuada para gestores da rede de Ensino Público em Belém, a partir 

da percepção dos egressos sobre os elementos constituintes, a estrutura curricular, as atividades 

técnico-pedagógicas, as contribuições para a gestão da escola, os impactos e as repercussões na 

rede de ensino. Para o alcance desse objetivo, utilizou-se além do método qualitativo, o método 

estatístico para dar voz aos números. A pesquisa é aplicada, descritiva e não experimental. 

Trata-se de um Estudo de Caso, uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade analisada 

em profundidade em que suas características são determinadas pela natureza e abrangência da 

unidade, bem como pelos suportes teóricos que orientam o trabalho do investigador. Apresenta 

formato crítico, que revela opiniões e juízos de valores dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Os resultados indicam que o referido curso destaca como estratégia de formação continuada, a 

gestão democrática, as situações do cotidiano escolar e os exemplos de boa gestão financeira e 

de preservação de patrimônio escolar. Conclui-se que o curso influencia, positivamente, na 

prática de novos fazeres dos gestores escolares, apesar de que uma parcela de egressos 

reconhecerem que ainda são incapazes de lidar, efetivamente e com segurança, com os 

princípios da gestão democrática. 

 

Palavras-chave: Gestão escolar. Avaliação. Formação continuada. Gestão democrática. 
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ABSTRACT 

This dissertation aimed to examine the State University of Pará’s Specialization Course in 

School Management as a strategy of continuing education to the public-school managers in 

Belém, Brazil, through their perceptions about the school management constitutive elements, 

the curricular structure, the pedagogical and educational activities, and the impacts and 

repercussions of that course in the public-school system. This is a case study based on 

qualitative and quantitative methods, defining an applied, descriptive and non-experimental 

research. The research results showed that the State University of Pará’s Specialization Course 

in School Management highlights, as assumptions on continuing education, the participative 

and democratic management, the school environment and its everyday life issues, a well-done 

financial administration and the preservation of school patrimony. The study concludes that the 

course has a positive influence in the school management practices, even though a part of the 

former students recognizes that they are still incapable of dealing effectively and safely with 

the principles of democratic management. 

 

Keywords: School management. Evaluation. Continuing formation. Participative and 

Democratic management. 
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 O Pará é um Estado de dimensões continentais com desigualdades históricas em nível 

social, econômico e político, além disso, o “déficit” educacional se agrava pela falta de políticas 

públicas que garantam a socialização das oportunidades educacionais. 

 Estudos e pesquisas têm demonstrado a gravidade da situação que há muitos anos vem 

ocorrendo sem que haja intervenção séria e eficaz por parte do Estado. 

 O Pará possui uma das maiores populações de analfabetos do Brasil, principalmente, 

naqueles municípios localizados nas regiões mais longínquas da capital, em que as longas 

distâncias aparecem como condicionantes para a oferta da educação básica. 

 Nessa perspectiva, pensa-se que a formação do profissional com boa visão e 

experiência de gestão democrática amenize as dificuldades de acesso e de permanência na 

escola básica, além de programar práticas inovadoras. 

 A formação e a atuação de gestores da escola pública sempre foram temas que 

despertaram não só a curiosidade da pesquisadora, mas também o desejo de contribuir de 

alguma forma para a melhoria do processo de gestão escolar, entendendo que esta tem grande 

responsabilidade no desempenho da função social da escola, local onde trabalha há muitos anos, 

como Supervisora Escolar, mas sempre envolvida com as questões da gestão. 

 Assim a realização do Curso de Doutorado em Gestão na Universidade de Vila Real e 

Alto Douro justifica-se pela experiência docente da pesquisadora, na cadeira de Gestão 

Educacional, e na coordenação do “Curso de Especialização em Gestão Escolar na Universidade 

do Estado do Pará (UEPA)”. Além disso, pela necessidade de avaliação desse curso de forma a 

verificar se a prática dos egressos correspondia com as expectativas da UEPA, que tenta se 

aproximar da Educação Básica, com a finalidade de cumprir sua missão institucional, participar 

do desenvolvimento do Estado por meio da educação, ciência e tecnologia. Acredita-se, portanto, 

que esses elementos constituíram a base de sustenção da investigação realizada, trazendo 

importantes discussões para o avanço da gestão educacional e dos processos de formação 

continuada de gestores, além de destacar a avaliação de curso como componente necessário para 

a construção da cultura de avaliação institucional na UEPA. 

 A formação continuada do gestor, o curso de especialização, a gestão democrática e a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem formam o mosaico do cenário a serem investigados, 

a partir do olhar dos egressos, os protagonistas deste estudo. Tornava-se imprescindível saber que 
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representações eles tinham sobre os resultados alcançados como estratégia de formação 

continuada e o que fazer com eles. 

 Diante disso, definiu-se como objetivo geral analisar os resultados da avaliação do 

Curso de Gestão Escolar, como estratégia de formação continuada, para gestores da rede de 

ensino público em Belém do Pará, a partir do olhar dos egressos sobre seus elementos 

constituintes, a estrutura curricular, as atividades técnicas pedagógicas, as contribuições para a 

gestão da escola, as limitações, os impactos e as repercussões na rede de ensino, as mudanças 

ocorridas nas práticas dos gestores, o cumprimento da missão institucional da UEPA, as 

limitações e as possibilidades de ajustes no projeto curricular do curso.   

 Um dos princípios orientadores do Curso de Especialização em Gestão Escolar, alvo 

desta pesquisa, foi a gestão democrática. Implantar a gestão democrática na escola justifica-se 

porque, segundo Cury (2007, p. 487), a gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo, 

por injunção da nossa Constituição, art. 37 (Brasil, 1988): transparência e impessoalidade, 

autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência. 

Voltada para um processo de decisão baseado na participação e na deliberação pública, a gestão 

democrática expressa um anseio de crescimento dos indivíduos como cidadãos e do 

crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática. Por isso a gestão democrática é a 

gestão de uma administração concreta e tais fundamentos aplicam-se, perfeitamente, aos 

objetivos e metas do curso de gestão em função do problema de carência de profissionais 

academicamente habilitados para gerir as escolas. 

 Assim, definiram-se as possibilidades de investigação e a descrição do seguinte 

problema: Quais os resultados alcançados pelo Curso de Gestão Escolar, considerados 

estratégia de formação continuada? Desse problema, originaram-se outras questões que 

nortearam a investigação, a saber: Qual a percepção dos egressos a respeito da qualidade do 

Curso de Especialização em Gestão Escolar? Que mudanças significativas ocorreram na prática 

desses gestores em função do curso? Qual o nível de satisfação dos egressos em relação ao 

curso? Quais as propostas para a promoção da melhoria da qualidade do Curso, relativamente 

a: objetivos, metas, metodologias, conteúdos, organização e funcionamento? De que modo a 

realização do Curso se revela como estratégia do programa de formação continuada da UEPA? 

 Do objetivo geral, derivaram-se outros específicos: verificar a percepção dos egressos, 

a respeito da qualidade do Curso de Especialização em Gestão Escolar; identificar as mudanças 

significativas que ocorreram na prática desses gestores em função do curso; verificar o nível de 
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satisfação dos egressos em relação ao curso; elencar as propostas apresentadas pelos egressos 

para a promoção da melhoria da qualidade do Curso, no que diz respeito aos seus objetivos, 

metas, metodologias, conteúdos, organização e funcionamento; descrever o modo pelo qual o 

Curso revelou-se como estratégia do programa de formação continuada da UEPA e, descrever 

os impactos e repercussões do curso na rede de ensino público. 

 Os objetivos definiram e instruíram também o desenvolvimento de métodos, processos 

e instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa. 

 Como a ideia era conhecer mais profundamente o curso por meio de seus resultados e 

também a descoberta de novos rumos, optou-se pelo método qualitativo por considerá-lo o mais 

adequado para tal propósito, sendo também descritivo pela necessidade de descrever a realidade 

do curso por meio da percepção do egresso para que fosse possível avaliá-la em suas variadas 

dimensões. 

A investigação concentra-se em um caso particular, apresentado por Severino (2013, 

p. 121), como Estudo de Caso, que “[…] deve ser significativo e bem representativo, de modo 

a ser apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando inferências”. 

O Estudo de Caso, “é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

aprofundadamente” (Triviños, 2009, p. 133), em que suas características são determinadas pela 

natureza e abrangência da unidade, bem como pelos suportes teóricos que orientam o trabalho 

do investigador.  

 O Estudo de Caso foi escolhido por ser um formato crítico que emite opiniões e juízos 

de valores das pessoas envolvidas, participaram da pesquisa/avaliação. Nesse caso, em 

particular, o estudo concluído revelou a opinião dos gestores sobre o curso. Dois métodos foram 

utilizados, o qualitativo e o método estatístico, este para dar voz aos números. 

 A amostra é peça chave dessa investigação. Ela foi composta por de setenta e dois (72) 

gestores, ex-alunos do curso de gestão escolar e que por mais de dois anos viveram as 

experiências do curso. Vinte e três (23) homens e quarenta e nove (49) mulheres que atuam na 

rede de ensino público, em Belém do Pará, em escolas pública estadual e municipal. Estes 

gestores são egressos do curso de gestão no Programa de Capacitação da UEPA, no período 

compreendido entre os anos de 2004 e 2007. Eles sobrevivem com baixos salários, dirigem 

escolas mal aparelhadas, convivem com a violência na escola e lidam com a falta de recursos.  
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 Analisar os resultados por meio do desvelamento do olhar do egresso trouxe à tona 

problemas, limitações, mas também possibilidades de melhoria, porque o olhar do egresso 

refletiu não apenas naquilo que ele vivenciou, mas também nas consequências dos resultados. 

 Avaliar o curso pelo olhar dos gestores talvez dê a impressão de que faltam outros 

sujeitos, outros olhares. É possível que falte, porém, a intenção era explorar e entender a 

percepção de quem atuou como protagonista no processo. 

 Na dimensão política, por exemplo, a UEPA é uma instituição que se destaca pela 

oferta de cursos de especialização, estratégias para incentivar a formação continuada de 

profissionais da educação básica, mas esses cursos ainda não são gratuitos. Apesar da vontade 

institucional, é visível o distanciamento da academia com a educação básica. Faltam muitas 

ações de integração como prediz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 

vigor. 

 A falta de recursos financeiros e humanos para incentivar a política de capacitação dos 

profissionais do Ensino Fundamental e Médio, bem como a falta de articulação com as agências 

de fomento, deixam a UEPA em posição pouco confortável frente aos compromissos assumidos. 

Parece até que o Programa de Capacitação é responsabilidade apenas do Centro de Ciências 

Sociais e Educação. Apesar disso, os candidatos preferiram a UEPA. 

MOTIVAÇÕES PARA A PESQUISA  

 As motivações da pesquisadora e que originaram a realização deste estudo foram 

muitas e podem ser descritas do seguinte modo: a formação na graduação no Curso de 

Licenciada em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar e Administração 

Educacional o que impõe a preocupação acadêmica com questões relativas à gestão e à 

formação de educadores. Ao lado disso, destaca-se a experiência docente, na ministração da 

disciplina Administração Escolar em Curso de Formação de Professores de 1ª à 4ª séries 

(Normal ou Magistério no que, na época era o Segundo Grau, hoje chamado Ensino Médio) e 

no exercício da função de Supervisora Escolar, cargo integrado à função administrativa, o que 

permitia participar também das tomadas de decisão, principalmente, com foco administrativo-

pedagógico.  

 As atividades desenvolvidas no Curso Normal resultaram em convite para trabalhar as 

disciplinas Administração Educacional e Estágio Supervisionado em Administração na Escola 
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de 1º e 2º Graus, na União de Estudos Superiores do Pará (UNESPA), instituição de ensino 

superior particular, ação desenvolvida pelo período de dez anos e, em seguida, ocorreu a 

aprovação em concurso público para a cadeira de Administração Escolar na UEPA, cargo 

ocupado até a presente data. 

 Ao longo, da carreira profissional, o processo de formação inclui o Curso de 

Especialização em Administração Educacional e o Curso de Mestrado em Docência 

Universitária, com Área de Concentração em Administração Educacional, o que concedeu 

habilitação para ministrar aulas, segundo a legislação vigente no Brasil, em cursos de pós-

graduação lato sensu além da disciplina Fundamentos da Gestão Educacional, no Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia da UEPA. 

 Nessa trajetória profissional, a administração e a gestão escolar sempre estiveram 

presentes, sobretudo no que se refere à atuação do gestor no âmbito da organização escolar, 

tanto que na Dissertação do Mestrado o tema investigado foi “A Formação do diretor da Rede 

de Ensino Municipal: uma alternativa de superação pós-graduada”. Essa dissertação resultou 

em um curso de especialização implantado pela UEPA como parte do Programa de Capacitação 

docente do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE/UEPA), cujo objetivo era ofertar o 

ensino de pós-graduação lato sensu para professores e gestores de escolas em Belém. 

 Nesse contexto e com a realização de estudos e pesquisa na temática da gestão 

escolar/educacional, nas últimas três décadas, tornou-se natural, na realização de estudos 

doutorais, o interesse por assunto voltado para a gestão escolar e formação continuada.  

 A educação é fator fundamental no desenvolvimento social e econômico. Entretanto, 

é possível reconhecer que o ensino que se oferta hoje no Brasil, especialmente, nas escolas 

públicas, carece de mais qualidade. Tal situação mostra-se de forma mais grave nas regiões 

mais distantes dos grandes eixos educacionais do país, pela falta de profissionais habilitados.  

 O quadro educacional do Estado do Pará, unidade federativa localizada no norte do 

país, a partir da década de 1990, melhorou, mas ainda falta mais investimento para 

concretização das políticas públicas. Neste Estado, há flagrante negação de direitos, embora a 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) no seu artigo 205 preconiza ser a “educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Mesmo assim, apesar da orientação da Lei Maior, 

é fácil constatar que grande parte da população não tem esse direito assegurado.  
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 A negação desse direito está refletida nas dificuldades de acesso e permanência não só 

à educação básica, mas também da educação superior, cujas dificuldades de acesso estão 

presentes aos níveis da graduação e da pós-graduação, com número insuficiente de vagas nas 

universidades públicas e, por outro lado, os preços exorbitantes cobrados pelas instituições 

particulares, em algumas a qualidade dos cursos é bastante questionável, pois se voltam mais 

para o ensino e menos para pesquisa e extensão.  

 A década de 1990 consolida a lógica privatista da educação superior brasileira, por 

meio da intensificação dos processos de diversificação e diferenciação, em um cenário marcado 

pela reforma do Estado – ancorada na perspectiva de minimização do papel do Estado diante 

das políticas públicas (Dourado, 2002; Sguissardi, 2002; Silva Júnior & Sguissardi, 2001). 

 Após 1995, a educação superior vem se desenvolvendo por meio de regulamentações 

do poder público federal de maneira centralizada, sobretudo para as instituições públicas 

federais e privadas. Tais dispositivos legais vão naturalizar a diversificação e diferenciação da 

educação superior e contribuir para a intensificação dos processos de expansão das Instituições 

de Ensino Superior (IES), sobretudo no setor privado, em uma escala sem precedentes na 

educação nacional, sendo o Estado do Pará invadido por faculdades, centros universitários, 

faculdades integradas e institutos. 

 A UEPA é uma instituição mantida pelo governo estadual, entretanto, não escapou da 

lógica perversa gerencialista na gestão da educação superior, com a diminuição dos recursos e 

pela regulação da sua autonomia sob as mais diferentes formas como, por exemplo, a 

vinculação à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), órgão do governo estadual, 

responsável pela oferta e manutenção do ensino fundamental e do ensino médio no Pará.  

 Porém, em termos gerais, as atuais políticas para a educação superior estão mais 

abrangentes e diferentes daquelas engendradas há 29 anos, quando se deu a inserção na 

docência no ensino superior. 

 O que pode ser visto, hoje, é um panorama que favorece um pouco mais o acesso à 

graduação e a pós-graduação, e os novos professores não precisarão esperar vinte e nove anos 

para participar de um programa de doutorado. Hoje, felizmente, os profissionais têm mais 

chances de cursar uma pós-graduação, mesmo que seja uma especialização, considerada por 

alguns o seu primeiro nível, embora a falta de habilitação nesse nível de ensino não impeça que 

o professor possa concorrer a uma vaga em programa de mestrado, tarefa difícil e injusta se a 

instituição escolhida for pública, por isso muitos desistem. 
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 A Formação Continuada é um direito dos profissionais da educação e dever do Estado 

garantir a oferta e as condições para sua materialização, tal como previsto no art. 61 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996: a formação dos profissionais da 

educação básica terá como fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie 

o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a 

associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em 

outras atividades. 

 O parágrafo 1º, do art. 62, define que “A União, Distrito Federal, estados e municípios, 

deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do 

magistério”. Este pressuposto exige construção, reflexão e ação sobre o repensar da prática 

pedagógica, além da ação docente e a aprendizagem além da sala de aula. 

 Nessa direção, ao propor a instalação do Curso de Especialização em Gestão Escolar, 

foi assumida uma concepção de formação continuada voltada para a profissionalização gestora 

com foco principal, segundo (Silva, 2013, p. 58), no controle, no domínio e na autonomia das 

ações do profissional da educação, em todas as instâncias de atuação, buscando superar práticas 

não planejadas, improvisadas e espontaneístas, sem fundamentos e investigação sobre a ação 

gestora/docente. 

 A ideia do Curso de Especialização tinha o intuito de contribuir para a melhoria da 

escola básica, em Belém, por meio da atuação do diretor, com a convicção de que melhorando 

as suas práticas que, naquele momento, careciam de atenção institucional, segundo relatadas na 

literatura, relatos do pessoal escolar ou mesmo de relatos rotineiros. Pelos discursos, ficou 

evidente a pouca habilidade do gestor, na utilização racional dos recursos e no comando 

compatível com as necessidades de uma organização que se destina formar o ser social, 

histórico, ativo e reflexivo. 

 São muitos os problemas enfrentados pelo gestor escolar, entre eles, o desconforto 

térmico em local de trabalho, a maneira como chega à direção da escola (concurso, indicação 

da própria escola, eleição direta, indicação política), as funções que desenvolve suas relações 

institucionais e funcionais, a falta de apoio por parte dos órgãos mantenedores, a violência que 

hoje campeia nas escolas (principalmente nas públicas), desvalorização da profissão, baixos 

salários, situação de empobrecimento e falta de perspectivas. 
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 Assim, a vivência na escola pública e as pesquisas no campo da gestão escolar, 

evidenciam que há estreita relação entre a melhoria da educação, principalmente, do processo 

de ensino e aprendizagem e a gestão escolar democrática enquanto produtora de mudanças e 

elemento socializador de oportunidades educacionais. Foi com essa concepção que a partir do 

ingresso no Programa de Capacitação/Especialização do CCSE, que à época ofertava o Curso 

de Especialização em Gerência Escolar, foi tomada a decisão de mudar a ótica do curso ofertado 

com a proposta de um curso novo, com um desenho curricular mais condizente com a realidade 

do gestor e com mais possibilidade de contribuir para uma intervenção, comprometido com a 

melhoria da qualidade do ensino público e com a valorização e a capacitação do gestor escolar. 

ESTRUTURA DA TESE 

 A presente tese está estruturada em seis capítulos, além da apresentação de uma 

introdução e uma conclusão. 

 No capítulo 1, aborda-se a Gestão Pública na Educação Brasileira como instrumento 

utilizado pelo governo objetivando o desenvolvimento do sistema educacional, ao mesmo 

tempo em que se discute a Reforma do Estado Brasileiro e a Reconfiguração da Gestão Pública 

analisando as influências destas no desenvolvimento de políticas, tanto para a Educação Básica 

como para a Educação Superior. 

 No Capítulo 2, apresenta-se o contexto amazônico como berço caracterizando suas 

belezas, riquezas e potencialidades contrastando com o subdesenvolvimento em certas regiões 

do Estado abordam-se também a implantação da UEPA como instituição mantida pelo governo 

estadual e seu projeto de expansão do ensino e as dificuldades enfrentadas na implantação dos 

cursos lato sensu. 

 No Capítulo 3, aborda-se a Formação Continuada como estratégia institucional com o 

objetivo de discutir o conhecimento sobre o avanço dessa política, tida como um direito dos 

profissionais da educação. Discute-se a pós-graduação e o incentivo à formação continuada do 

gestor, dada a carência de profissionais academicamente habilitados para gerir a escola. A 

gestão democrática e a contribuição do gestor, para a melhoria da escola, também merecem 

reflexão no texto, considerando a importância desse profissional no atendimento às demandas 

da escola. 
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 No capítulo 4, discute-se a relação Universidade e Avaliação Institucional como 

indispensável para o contínuo aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, considerando que 

a avaliação é um instrumento necessário para a melhoria do processo educacional em todos os 

níveis, havendo maior destaque na educação superior. Apresenta o projeto do curso de gestão 

de forma detalhada. 

 No Capítulo 5, aborda-se a Construção do Percurso Metodológico, com os objetivos 

de apresentar, descrever e explicar as opções pelos métodos utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa. A ideia de dar sentido avaliativo ao estudo levou a busca de procedimentos que 

atendessem às necessidades de um estudo qualitativo e descritivo, os mais adequados para o 

tipo de estudo. A ênfase ao caráter avaliativo foi dada no processo, ou seja, naquilo que 

aconteceu e vem ocorrendo, nas práticas e nas condutas, bem como o que foi vivenciado nos 

espaços de vida e do trabalho como resultantes do curso. 

 No Capítulo 6, são apresentados os resultados da pesquisa, sob o título “O olhar dos 

egressos e os resultados revelados pelo estudo empírico”, olhar este que incidiu sobre as 

diversas dimensões do curso, cuja avaliação revelou informações preciosas sobre as influências, 

contribuições e impactos do curso sobre a organização escolar, a prática dos gestores, as 

mudanças ocorridas na vida pessoal e profissional dos gestores, bem como a repercussão nas 

redes de ensino. 
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 Nas duas últimas décadas, os estudos sobre gestão têm ocupado grandes espaços nos 

meios educacionais, incentivando debates, criando polêmicas por meio de críticas e defesas 

apaixonadas. 

 A gestão pública na educação tem se configurado como tema cujo conteúdo abrange 

diversos setores da educação brasileira, visto que, a gestão está presente em vários dos seus 

desdobramentos incluindo o político, o econômico e o social. 

 Para finalidade deste estudo será focalizada a gestão como instrumento utilizado pelo 

Estado para pôr em prática as opções políticas do governo relacionadas ao desenvolvimento da 

educação. Nesse caso, pretende-se contribuir para o entendimento da gestão pública enquanto 

forma dinâmica de execução das diretrizes governamentais cujos processos estão envolvidos 

por uma sociedade que se modifica, pois, as regras mudam e as práticas no território 

administrativo alteram-se no tempo e no espaço, estabelecendo a sustentação do que são 

apresentadas como características da concepção de gestão democratica que orienta a proposta 

do Curso de Especialização em Gestão Escolar, em foco nest pesquisa. 

1.1. A REFORMA DO ESTADO NO BRASIL E A RECONFIGURAÇÃO 

DA GESTÃO PÚBLICA 

A gestão pública tem seus fundamentos na Ciência da Administração, pois se 

apropriou dos seus conceitos clássicos, construindo e adaptando os conceitos de gestão ao 

ambiente do setor público. A evolução do conceito de Gestão Pública acompanha as 

transformações do papel do Estado e as mudanças ocorridas quanto aos objetivos dos governos. 

É interessante perceber que os debates sobre o papel do Estado e os instrumentos 

adaptados para a sua organização institucional, além da estruturação de quadros de pessoal, 

sempre estiveram presentes em todos os processos de reforma administrativa.1 

As reformas administrativas surgiram, na década de 1930, na Europa e Estados Unidos, 

como respostas às disfunções típicas das organizações burocráticas do setor público, tais como: 

apego exagerado às regras, reduzida orientação por resultados, rigidez de procedimentos e 

padronizações, o que deixa claro que havia necessidade de mudanças para a superação desse 

                                                           
1 Reforma Administrativa começou a ser debatida na década de 1930. Em muitos países, as empresas estatais por 

meio de um processo de nacionalização, passaram a exercer um papel fundamental para o progresso de várias 

nações. 
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modelo considerado arcaico e ultrapassado. Rezende (1998, p. 27), afirma que “a reforma 

administrativa do Estado, passa, necessariamente, pela reconstrução dos incentivos internos de 

funcionamento das organizações públicas, entendidos como contratos, normas e procedimentos”, 

levando ao entendimento de que a reorganização de incentivos se constitui em instrumento de 

motivação para criar novas agências executivas e reguladoras idealizadas pelo Ministério de 

Administração e Reforma do Estado (MARE). 

 Para Pereira (1998), as novas agências seriam fortalecidas e dotadas de novo perfil, 

voltado para a defesa da coisa pública pelo aprofundamento da democracia e não pelo 

insuflamento burocrático. 

 Mas o que caracteriza a gestão pública? Para responder a essa pergunta é necessário 

lembrar alguns conceitos que podem favorecer o entendimento da questão, daí, emitir-se a 

opinião de vários estudiosos para perceber que conceitos como governo, administração e gestão 

pública são termos interligados, por causa disso, muitas vezes, são confundidos, embora 

expressem significados diferentes nos vários aspectos em que são utilizados. 

 Para Pereira (1998), o governo é a direção suprema dos negócios públicos, no sentido 

institucional, é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais; em sentido funcional é o 

complexo de funções estatais básicas; e em sentido operacional, a condução política dos 

negócios públicos. Na verdade, o governo ora se identifica com os poderes e órgãos do Estado, 

ora se apresenta nas funções originárias deles como manifestação de soberania. 

 Já Meirelles, Aleixo, e Burle Filho (2015, p. 65) afirma que a constante do governo “é 

a sua expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado, de 

manutenção da ordem jurídica vigente”, o que sem dúvida expressa soberania. 

 A Administração Pública é a execução minuciosa e sistemática do Direito Público. Em 

sentido institucional, é o conjunto de órgãos instituídos para execução dos objetivos do 

governo; em sentido funcional, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em 

geral; e em sentido operacional, o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços 

próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. 

 Para Gulick (1937), a administração pública é a parte da Ciência da Administração 

que se refere ao governo e se ocupa, principalmente, do Poder Executivo no qual se faz o 

trabalho do governo, embora os problemas de ordem administrativa relacionados aos Poderes 

Judiciários e Legislativos. 
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 Segundo Meirelles et al. (2015), em sentido lato, administrar é gerir interesses segundo 

a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues à guarda e à conservação alheias. Se os bens e 

interesses geridos são individuais, realiza-se a administração particular, se são coletivos, 

realiza-se a administração pública. 

 Na opinião de Amato (1971), a administração pública é a gestão dos bens e interesses 

qualificados da comunidade, nos âmbitos federal, estadual ou municipal, segundos os preceitos 

do direito e da moral, visando ao bem comum. 

 A Gestão Pública diz respeito às funções de gerência pública nos negócios, nos 

interesses do governo, existindo neste caso o mandato de administração, ato pelo qual o governo 

confere o direito de agir em seu nome, ou seja, o governo delega atribuições e competências 

para que ajam em seu nome com um tempo determinado, observando-se, portanto, que a gestão 

teria as mesmas características da administração, mas por tempo determinado (Rezende, 1998). 

 Ao comparar os conceitos de governo, administração pública e gestão pública, pode-

se depreender que governo é a atividade política com conduta independente; administração é a 

atividade neutra, vinculada à lei ou à norma técnica, é conduta hierarquizada; enquanto a gestão 

implica no atendimento aos seguintes parâmetros básicos: tradução da missão; planejamento e 

controle; administração de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros; inserção 

de cada unidade organizacional no foco da organização; e tomada de decisão diante dos 

conflitos internos e externos. 

 Santos (2006) afirma que a natureza da gestão pública é a de um encargo público para 

quem a exerce, ou seja, é um conjunto de atribuições e competências que o sujeito terá que 

exercer na defesa, na conservação e no aprimoramento dos bens, serviços e interesses da 

coletividade. 

 Os gestores públicos para atingir seus objetivos baseiam-se nos seguintes 

fundamentos: presunção de papéis apropriados na elaboração de diretrizes, tanto por parte do 

Chefe do Executivo como do Legislativo e do Judiciário; capacidade de incorporar as diretrizes 

adotadas a planos funcionais de operação; habilidade por parte das pessoas encarregadas das 

operações, para dirigir e coordenar estas operações a fim de que sejam cumpridos os planos. 

 No Brasil, os princípios da gestão pública, como suas diretrizes fundamentais, estão 

previstos no art. 37, da Constituição Federal (Brasil, 1988), depois explicados por Gasparini 

(2012), que os conceitua da seguinte forma: o princípio da legalidade associado à gestão pública 
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em toda a sua atividade prende-se aos preceitos legais, sob pena de inviabilizar o ato de 

responsabilizar o seu autor; o princípio da impessoalidade significa que qualquer atividade da 

gestão pública deve ser dirigida a todos os cidadãos, sem a determinação da pessoa ou 

discriminação de qualquer natureza; o princípio da moralidade orienta que os atos e as 

atividades públicas devem obedecer aos princípios da moral e dos bons costumes; princípio da 

publicidade torna obrigatória a divulgação dos atos, contratos e outros documentos da 

administração pública, visando ao conhecimento, controle e início dos seus efeitos; o princípio 

da finalidade impõe-se à gestão pública e à prática de atos de interesse público; o princípio da 

continuidade observa que os serviços públicos não podem parar, tendo em vista que as 

necessidades da população não cessam; o princípio da indisponibilidade diz que o detentor da 

disponibilidade dos bens e direitos públicos é o Estado e não os seus servidores e, finalmente, 

o princípio da igualdade determina que todos são iguais perante à lei e, portanto, perante a 

gestão pública. 

 Para o pensador e senador italiano Bobbio (1986), em seu sentido mais abrangente, a 

expressão administração pública designa o conjunto das atividades diretamente destinadas à 

execução concreta das tarefas ou incumbências de interesse público ou comum em uma 

coletividade ou em uma organização estatal. 

 Segundo Fortunati (2007), do ponto de vista da atividade, a noção de gestão pública 

corresponde a uma gama bastante ampla de ações que se reportam à coletividade estatal. 

Compreendem, de um lado, as atividades de governo relacionadas aos poderes de decisão e de 

comando e as de auxílio imediato, ao exercício do governo. De outra parte, envolvem os 

empreendimentos voltados para a consecução dos objetivos públicos, definidos por leis e atos 

de governo, seja por meio de normas jurídicas precisas, concernentes às atividades econômicas 

e sociais, seja por intermédio da intervenção no mundo real (trabalhos, serviços etc.) de 

procedimentos técnicos-materiais ou, finalmente, por meio do controle da realização de tais 

finalidades (com exceção dos controles de caráter político e jurisdicional). 

 Depreende-se então, que a gestão pública focaliza determinados processos de governo, 

que constituem os elementos essenciais da aplicação administrativa das normas políticas de 

grande importância no funcionamento de todo o sistema político. 
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1.2. A SUBSERVIÊNCIA POLÍTICA E A GESTÃO EDUCACIONAL 

NO ÂMBITO DA REFORMA DO ESTADO 

 Para melhor compreensão do tema, aborda-se a Reforma do Estado brasileiro, com a 

intenção de contextualizar a gestão pública no Brasil, favorecendo a reflexão acerca da sua 

origem e importância para o cenário educacional brasileiro. 

 Nos países da América Latina, há uma busca incessante do saber científico e 

tecnológico da administração e da gestão da educação, que tem acompanhado a história das 

instituições políticas e sociais dos países do bloco latino americano. 

 Para Fonseca (1997), é fácil perceber essa preocupação quando se analisa os modelos 

importados do estrangeiro como Estados Unidos, França e Alemanha entre outros, que têm 

orientado a administração da educação brasileira na tentativa de buscar soluções para seus 

imensos e complexos problemas. 

 Segundo Sander (2007), a história da educação brasileira em todo o seu contexto 

econômico, político, cultural e social foi, sem dúvida alguma, influenciada fortemente por 

países europeus e da América do Norte. Essa influência externa na administração pública e na 

gestão da educação está evidenciada na tradição jurídica que caracterizou o período 

compreendido entre a segunda metade do século XIX até a metade do século XX que dominou 

as ciências sociais. 

 Nesse período, os países latinos americanos não só copiaram como seguiram na íntegra 

as orientações sobre a administração de outros países, em função de interesses econômicos e 

políticos que divergiam da realidade da América Latina; além do que, as “vantagens imediatas” 

da adoção de novas tecnologias organizacionais e administrativas importadas tinham custo 

elevado no plano econômico, político e cultural. 

 Esse domínio foi mantido por longo período e mesmo com vários países da América 

Latina sempre foi perceptível a obediência aos conceitos, métodos e processos administrativos 

de países europeus com a França, Portugal, Holanda e Espanha, além dos Estados Unidos, o 

qual contribui para a subserviência do Brasil em termos do conhecimento administrativo. 

 Pereira (1998) afirma que os estudos da administração até o começo do século XX 

tinham como preocupação principal a organização material e econômica da produção e 
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consequente aperfeiçoamento de máquinas e ferramentas com o objetivo de obter rendimento 

máximo, deixando o ser humano, em segundo plano. 

 Pereira (1998) também afirma também que as várias teorias criadas durante todo o 

desenvolvimento da ciência administrativa como a administração científica nos Estados 

Unidos, a administração geral na França e a administração burocrática na Alemanha, de alguma 

forma, sempre priorizaram a questão do lucro mesmo se tratando de setores mais avançados 

como, por exemplo, a educação. 

 A administração da educação brasileira no período da colonização está associada à 

expansão e à mundialização econômica, política e cultural, mediante os processos de 

transposição de tradições e valores dos países europeus que dominavam o novo mundo. 

 Prado Júnior (2012), afirma que durante o período colonial a educação não despertou 

interesse para os colonizadores e para a população em geral e, por esse motivo, não foi dada 

importância à sua administração. 

 Sander (2007), ao concordar com a afirmação acima, enfatiza que apesar dos esforços 

e da ação dos educadores e políticos liberais, liderados por Rui Barbosa que no período do 

Império e da Primeira República, defenderam a importância e a valorização da educação, não 

se tem registros sistemáticos sobre a organização do ensino daquele período que identifiquem 

a utilização de uma administração capacitada para atender às exigências mínimas das raras 

instituições educacionais da elite colonizadora, e muito menos, para dirigir escolas destinadas 

à educação das classes populares. 

 Para Ribeiro (2005), esse desinteresse em termos de organização da educação se 

arrastaria mais ou menos até 1930, porque na verdade não havia conhecimentos teóricos e quase 

nenhuma sistematização no campo da administração da educação no Brasil, muito embora o 

processo de colonização estivesse sendo feito por europeus, mesmo assim, toda a metodologia 

utilizada pelas várias ordens religiosas que dirigiam a educação, parece não ter se preocupado 

com as questões administrativas que envolviam a educação em tempos de colonização. 

 Já o Período Republicano, iniciado no século XX, foi marcado por grandes momentos 

políticos e intelectuais, tendo como fatos marcantes desde a 1ª Guerra Mundial, a Revolução 

de 1930, incluindo a Grande Recessão no final da década de 1920. Esses fatos influenciaram o 

setor público e a educação, dando início a vários movimentos reformistas na administração do 

Estado e, consequentemente, da educação. 
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 Ribeiro (2005) diz que era de se esperar que neste ambiente de agitação, de contestação 

de ideias e práticas estabelecidas, também aquelas que caracterizavam a organização escolar do 

período fossem combatidas. 

 Em 1924, foi fundada a Associação Brasileira de Educação (ABE), que se constituiu 

em verdadeira bandeira de um ciclo de reformas educacionais estaduais levadas adiante por 

jovens intelectuais que mais tarde, nos anos 1930, ficaram conhecidos como Pioneiros da 

Educação. 

 A Associação Brasileira de Educação (ABE) teve importância destacada nesse 

processo, pois reuniu professores renomados e também desconhecidos, colaborando para que 

tanto o entusiasmo como o otimismo pedagógico representassem todo o processo de mudança 

cultural e educacional ressurgido nos fins da Primeira República e que, posteriormente, 

contribuiu para importantes acontecimentos educacionais no período pós Revolução de Trinta. 

 O professor Nagle (2001, p. 56) assim se expressa a respeito, 

No período republicano as poucas escolas públicas existentes nas cidades eram 

frequentadas pelos filhos de famílias de classe média. Os ricos contratavam 

preceptores, geralmente estrangeiros, que ministravam aos filhos o ensino em casa, 

ou os mandavam a alguns colégios particulares, leigos ou religiosos, funcionando nas 

principais capitais, em regime de internato ou semi-internato. 

 

 O referido autor relata ainda que, nesse periodo, em todo o país havia um número 

muito pequeno de escolas, que funcionavam de forma precária e, aquelas situadas em cidades 

distantes, quase não tinham condições de funcionar. Na zona rural, os professores não possuíam 

nenhuma formação profissional, mesmo assim, atendiam às populações. Não existia uma rede 

de escolas públicas respeitável, e a que existia voltava-se para o atendimento das classes mais 

favorecidas, economicamente. 

 Quanto à organização escolar, a direção desses estabelecimentos ficava a cargo de um 

professor normalista nomeado pelo governo, cuja função não era apenas administrativa; a ele 

cabia zelar pelo prédio e pela biblioteca, cuidar da assiduidade dos professores; representar a 

escola perante a comunidade e, principalmente, imprimir a direção pedagógica ao 

estabelecimento, fazendo com que os professores seguissem o exemplo das escolas modelos 

montadas no Estado de São Paulo (Nagle apud Fausto, 1978).2 

                                                           
2 O Estado de São Paulo era considerado o mais desenvolvido em termos de educação, daí que todos os outros 

Estados o tinham como referência educacional no país.  
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 Para Romanelli (2007, p. 144), o período compreendido entre 1930 a 1937 revela-se 

como de maior radicalização política do Brasil, época de grande desenvolvimento ideológico, 

e de vários projetos de reforma social, sendo que em cada um deles havia sempre as propostas 

de novas políticas educacionais para o país. Cada proposta apresentada tinha como signatários 

os participantes de pensamentos diferentes sobre a educação brasileira, ocasionando inevitáveis 

choques, não só ideológicos, mas também políticos. 

 O clima político e ideológico fomentava as lutas que se desenrolavam no seio das 

Conferências Nacionais de Educação promovidas pela ABE. Refletiam no setor educacional, 

as lutas ideológicas que a sociedade brasileira enfrentava, no início do novo regime. 

 É, nesse contexto, que em 1932, no Rio de Janeiro, surge o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, documento assinado por 26 educadores e endereçado ao povo e ao governo, 

escrito por lideranças de movimentos reformistas na administração do Estado e na gestão da 

educação. 

 Para Romanelli (2007, p. 146), o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

representou o auge da luta ideológica, porque definiu e precisou a ideologia dos reformadores 

e também aprofundou os debates e a polêmica sobre as novas diretrizes para uma política 

nacional de educação, solicitada pelo governo em 1931, por ocasião da IV Conferência 

Nacional de Educação. 

 Segundo a mesma autora, o Manifestou fomentou os debates que continuaram durante 

a Conferência Nacional reunida no mesmo ano (1931) e durante os seguintes, sobretudo por 

ocasião da elaboração dos projetos das Constituições de 1943 e 1937. 

 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova afirma que a finalidade da educação se 

define de acordo com a filosofia de cada época. A nova educação teria que ser categórica 

intencional e sistemática contra a velha estrutura do serviço educacional, artificial e verbalista, 

montada para uma concepção vencida. E teria que ser essa a noção, porque a situação vigente 

era de conflito entre o novo e o velho, entre o novo regime político e as velhas oligarquias, entre 

o capitalismo industrial e o predomínio da economia agrícola. 

 A sociedade estava mudando. Urgia que a educação escolar refletisse essas mudanças. 

Uma das grandes reivindicações do Manifesto em prol da escola pública com a ideia  

Do direito de cada indivíduo à sua educação integral decorre logicamente para o 

Estado, que o reconhece e proclama o dever de considerar a educação, na variedade 
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de seus graus e manifestações, como uma função social e eminentemente pública, que 

ele é chamado a desempenhar com a cooperação de todas as instituições sociais. 

 

 Sendo, portanto, função do Estado, cabe-lhe, proporcioná-la, de tal forma que 

nenhuma classe social seja excluída do direito de beneficiar-se dela e ainda de tal forma que 

ela não constitua privilégio de uns em detrimento de outros, devendo ser ministrada de forma 

geral, comum e igual. 

 O Manifesto propõe a substituição do sistema educacional vigente, de estrutura dual, 

já que se dividia em dois subsistemas – o ensino primário e profissional, para os pobres e o 

ensino secundário e superior, para os ricos. 

 A proposta de outro sistema consistia em uma estrutura unificada que, segundo 

Romanelli (2007, p. 148–149) pode ser resumida em linhas gerais, em algumas das principais 

ideias contidas no documento: a educação vista como instrumento essencial de reconstrução da 

democracia no Brasil, com a integração de todos os grupos sociais; a educação deveria ser 

essencialmente pública, obrigatória, gratuita, leiga e sem qualquer segregação de cor, sexo ou 

tipo de estudos, devendo desenvolver-se em estreita vinculação com as comunidades; a 

educação deveria “ser uma só”, com os vários graus articulados para atender às diversas fases 

do desenvolvimento humano. Mas, unidade não significaria uniformidade; antes pressupõe 

multiplicidade. Portanto, embora única sobre as bases e os princípios estabelecidos pelo 

Governo Federal, a escola deveria adaptar-se às características regionais; a educação deveria 

ser funcional e ativa, os currículos deveriam adaptar-se aos interesses naturais dos alunos, 

considerados o eixo principal da escola e o centro de gravidade do problema da educação e, 

todos os professores, mesmo os da escola primária deveriam ter formação universitária. 

 Percebe-se, então, que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova representa a 

reivindicação de mudanças totais e profundas na estrutura do ensino brasileiro, em consonância 

com as novas necessidades do desenvolvimento da época. 

 Para Piletti (1985, p. 208–209), o Manifesto representa ao mesmo tempo, a tomada de 

consciência, por parte de um grupo de educadores, da necessidade de se adequar a educação ao 

ideal de sociedade e à forma assumida pelo desenvolvimento brasileiro daquele tempo. É a 

tomada de consciência da defasagem já então existente entre a educação e o desenvolvimento, 

e o comprometimento do grupo em uma luta pela redução dessa defasagem. 

 Para Romanelli (2007, p. 151), o Manifesto representou o pensamento das lideranças 

jovens na composição das estruturas de poder da época, que contava também com velhas 
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lideranças. Entende-se, portanto, tomando por base os autores anteriormente referenciados que 

a evolução do sistema educacional brasileiro vai refletir as tentativas de acomodação e 

compromisso entre a ala jovem e a ala velha das classes dominantes, a partir de então. O 

Manifesto representa o pensamento da primeira. 

 As Constituições e a legislação do ensino representam também uma tentativa constante 

de acomodação dessas duas alas. Porém, a prática educacional continuou a representar o 

predomínio das velhas concepções. 

 Em que pese alguns avanços nas questões educacionais, ao que se refere à 

administração propriamente dita, havia iniciado em 1925 com criação do Conselho Nacional 

de Ensino e posteriormente o Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio do Decreto nº 

19.850, de 11 de abril de 1931, pelo qual se poderia vislumbrar algo que no seu todo seria o 

Plano Nacional de Educação (PNE). 

 Cabe ressaltar que durante muitos anos aconteceram vários debates, assembleias, com 

o objetivo de discutir a elaboração de um plano para a organização e administração e somente 

na Constituição Federal de 1934, exatamente no art. 150, havia uma disposição que se referia à 

competência da União “fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos 

os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar sua execução em todo o 

país”. 

 A elaboração do Plano de Educação foi intensamente debatida, pois havia desencontro 

de objetivos entre os intelectuais e políticos, sem constar que a situação econômica e social 

também influenciava as discussões nas várias comissões formadas para a elaboração do referido 

plano. 

 Em 10 de novembro de 1937, houve o Golpe de Estado e a consequente suspensão dos 

trabalhos na Câmara dos Deputados e o fechamento de todos os poderes representativos, o que 

não permitiu dar prosseguimento ao estudo do PNE. Foi um período de grande repressão aos 

ideais da educação. O clima ideologicamente rico dos anos 1930 não pode ser preservado, pois 

o regime constitucional criado em 1934, pouco durou. 

 Na mesma data, com a desculpa de combater o comunismo e de manter a unidade e a 

segurança da nação, Vargas deu o golpe que institucionalizou o Estado Novo, ocasionando sério 

prejuízo ao movimento educacional. 
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 Os debates educacionais foram abafados e um novo reordenamento político foi posto 

em vigor, tendo como consequência uma nova orientação para a pedagogia e política 

educacional, havendo um controle autoritário exercido pela sociedade política em 

contraposição à sociedade civil. 

 Em consequência do Golpe de Getúlio Vargas, foi outorgada uma nova Constituição 

que difere em essência das constituições republicanas anteriores, pois dispensava o sistema 

representativo, enquadrava os demais poderes no executivo, liquidava com o federalismo, com 

os governos estaduais, com a pluralidade sindical etc. 

 Em um dos seus artigos, o de número 177, das Disposições Transitórias, prorrogado 

por duas vezes, permitia ao governo apresentar ou demitir funcionários contrários ao governo. 

 Ao que diz respeito à educação, a nova Constituição mantém quase todos os princípios 

das cartas anteriores, porém enfatiza o trabalho manual, mantém a gratuidade e a 

obrigatoriedade do ensino primário, instituindo em caráter obrigatório, os trabalhos manuais 

em todas as escolas primárias, normais e secundárias, e principalmente, incentivar o programa 

de política escolar em turnos do ensino profissional destinado à classe pobre. É o primeiro 

documento que coloca a educação como dever do Estado, e estabelece o regime de cooperação 

entre a indústria e o Estado. 

 Nessa perspectiva, torna-se fácil verificar, por meio do documento, a orientação 

político-educacional capitalista de preparação de maior contingente de mão de obra para as 

novas funções abertas pelo mercado. 

 Em 1945, caiu a ditadura Vargas, substituída por um governo eleito, e durante quinze 

anos, o Estado impulsionou o desenvolvimento econômico por meio da intervenção do governo. 

 A volta à normalidade democrática foi resultante de uma nova Constituição, 

caracterizada pelo espírito liberal e democrático nos seus enunciados, onde no seu bojo podem 

ser observados vários artigos que tratam dos direitos e garantias individuais. 

 A nova Carta é bem mais avançada no que se refere à educação, uma vez que propõe 

a organização do sistema educacional descentralizando-o administrativa e pedagogicamente, 

de maneira equilibrada, sem permitir que a União deixasse de assumir o seu papel. Outro avanço 

refere-se à previsão dos recursos mínimos destinados à educação a fim de que o direito 

instituído fosse realmente assegurado. 
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 A Carta de 1946 foi nascedouro para a Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950, que 

dispõe sobre o sistema federal de ensino superior. Essa lei possibilitava que, gradativamente, 

estabelecimentos, subvencionados pelos poderes públicos, fossem estaduais ou particulares, e 

incluídos na categoria de públicos federais. 

 O país conseguiu a duras penas, implantar “uma democracia” que tinha aspectos 

bastante peculiares, pois muitos partidos políticos ficaram na semilegalidade. A ausência de 

liberdade partidária total e o populismo maculavam a democracia liberal. Mas esses aspectos 

negativos eram mascarados pelo desenvolvimento de alguns setores econômico-sociais, embora 

estivesse bastante claro que as várias forças do cenário político acabam por se aliar, pois para 

elas a desigualdade econômica, política e social era uma condição natural que não precisava ser 

combatida e nem pensada com a socialização das oportunidades educacionais. No pensar de 

Romanelli (2007, p. 190), elas não vêem no “Estado democrático senão uma fachada, 

conveniente para arranjos que removem antigos privilégios ou fomentam outros novos, 

porventura, mais desumanos”. 

 Como se pode perceber, o clima do cenário político e educacional daquele período não 

contribuía para a expansão de uma educação que beneficiasse as classes populares. Apesar de 

alguns avanços no que se refere às questões de financiamento da educação, a organização 

administrativa ainda era frágil se comparada a outros setores da vida do país. As escolas não 

possuíam autonomia didático-pedagógica e muito menos administrativa. Os administradores 

escolares eram meros cumpridores das ordens emanadas pelos órgãos centrais da educação da 

época. 

 A Carta de 1946, com seus princípios liberais democráticos, orientaram para a 

realização de estudos e proposições de um projeto de reforma geral da educação nacional. Em 

1948, esse projeto dava entrada na Câmara Federal, seguido de mensagem presidencial. Tendo 

iniciado, então, um dos períodos mais fecundos da luta ideológica em torno dos problemas da 

educação, luta iniciada no final da década de 1920, segundo a apreciação de Romanelli (2007). 

 A LDB (Lei nº 4.024/61, Brasil, 1961) levou treze anos para ser aprovada, pois o seu 

anteprojeto foi intensamente debatido. Jamais, na história da educação brasileira havia sofrido 

tantos reveses. Essa Lei, em alguns aspectos, foi bastante avançada e serviu para a organização 

do sistema brasileiro, pelo menos em seu aspecto formal, de acordo com o que reivindicava o 

momento, em termos de desenvolvimento. Foi a primeira a englobar todos os graus e 

modalidades do ensino.  
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 Suas principais características são os objetivos do ensino inspirados nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana; sua estrutura previu os ensinos: pré-primário 

(até os sete anos); primário (quatro a seis anos de duração); ensino médio: ginasial de quatro 

anos e colegial de três anos, ambos abrangendo diferentes modalidades (secundário, técnico-

industrial, agrícola e comercial – e normal); superior (graduação e pós-graduação); e conteúdos 

curriculares diversificados, com matérias obrigatórias. 

 Com a Lei nº 4.024/61, os currículos deixaram de ser rigidamente padronizados, 

admitindo-se certa variedade, segundo as preferências dos estabelecimentos em relação às 

matérias optativas. O currículo da 3ª série do colegial, por exemplo, passou a ser diversificado, 

visando ao “preparo dos alunos para os cursos superiores”. 

 O desenho curricular era composto por três partes: a primeira de âmbito nacional, 

constituída por disciplinas obrigatórias indicadas pelo Conselho Federal de Educação (CFE): 

Português, História, Geografia, Matemática, Ciências e Educação Física; a segunda a regional, 

abrangendo disciplinas também obrigatórias fixadas pelos Conselhos Estaduais de Educação 

dos Estados; e a terceira, a própria dos estabelecimentos, cujas disciplinas seriam escolhidas 

pelas escolas a partir de uma lista elaborada pelos Conselhos de Educação dos Estados. 

 A nova Lei da Educação incentivou o prosseguimento das discussões e debates sobre 

as suas diretrizes, além de intensa campanha em favor da escola pública. 

 Educadores e outros setores da sociedade, como órgãos de imprensa, sindicatos e 

outras categorias profissionais empenharam-se para tornar realidade o preceito constitucional: 

“a educação é um direito de todos”. 

 Para que esse preceito fosse cumprido, ou seja, para que todos tivessem direito à 

educação, seria necessário ampliar o número de escolas públicas e gratuitas, já que os 

particulares eram pagas e, dessa forma, só acessíveis a determinadas classes sociais. 

 Segundo Monlevade (1997, p. 36), a nova Lei ocasionou mudanças quantitativas e 

perdas qualitativas na questão da administração escolar, pois se experimentaram mudanças na 

cúpula dos sistemas e um esvaziamento gerencial nas escolas. O gigantismo das redes facilitou 

ou exigiu o refinamento da burocracia centralizadora e do tecnicismo gerencial, com a formação 

de quadros técnicos de mais escolaridade e menor criticidade. 

 A experimentação gerencial foi intensificada pelas propostas de políticas educacionais 

avançadas para a época, tendo Lourenço Filho, Carlos Mascaro, Anísio Teixeira e Querino 
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Ribeiro como figuras principais desse processo de progressismo educacional, pois os mesmos 

foram responsáveis pela implantação de reformas e modelos de escola e de administração 

escolar da ciência pedagógica brasileira. 

 Segundo (1985, p. 24–25), o estudo da Administração da Educação no Brasil, nesse 

período ainda não apresentava contornos muito nítidos, pois havia profunda marca deixada 

pelos estudiosos da Administração Geral em seu enfoque público ou empresarial, e a 

transplantação de conceitos, modelos e diretrizes para o campo da educação. 

 Com o Golpe Militar de 1964, os avanços pelos quais passava a educação foram 

considerados subversivos e quatro anos depois o governo iniciou a reforma do ensino superior 

de 1968, e três anos após a do ensino de 1º e 2º graus de 1971, que pretenderam dar uma solução 

definitiva para o problema social e curricular, a falta de mão de obra qualificada, receitando a 

profissionalização compulsória para todos os alunos no ensino médio. 

 A criação da Lei nº 5.692/71 (Brasil, 1971), significou colocar em prática uma série 

de mudanças na educação para abrigar os novos modelos de produção capitalista industrial para 

um novo modelo de sociedade urbana tecnicizada em processo de democratização via mercado. 

 O cenário dessa reforma educacional orientado pela Lei nº 5.692/71, era a de um 

Estado autoritário, tecnocrático e desenvolvimentista, em transição para a abertura política que 

transformou o sistema educacional em um dos principais elementos para a expansão econômica. 

 Os acordos com programas de cooperação para o desenvolvimento da educação 

brasileira submeteram o Brasil aos ditames de tais programas estrangeiros, como revela o 

pensamento de John Hilliard, diretor do Office of Education and Human Recources da Agency 

for International Development (AID), durante a assinatura dos primeiros acordos MEC/USAID 

que orientou os programas e propôs, por meio de uma publicação do MEC em 1966, as linhas 

gerais para a reformulação da universidade brasileira, expostas por Hilliard3, sintetizou a 

estratégia da AID da seguinte maneira, 

A Agency for International Development tem por função não a concepção de uma 

estratégia da educação, mas quer influenciar e facilitar esta estratégia nos setores nos 

quais seus conhecimentos, sua experiência e seus recursos financeiros podem ser uma 

força construtiva que ajudará a atingir os objetivos visados. Tal estratégia deve ser 

concebida essencialmente por aqueles que têm o poder de tomar decisões e dispunham 

dos recursos necessários. É então aos dirigentes dos países em vias de 

desenvolvimento que cabe decidir sobre a estratégia da educação. 

 

                                                           
3 John Hilliard, diretor do Office of Education and Human Resources da AID entre 1966 e 1973. 
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 Essa orientação tornou a educação brasileira submissa à atuação da AID, visto que os 

programas desenvolvidos por ela incluíam assistência financeira e assessoria técnica junto aos 

órgãos, autoridades e instituições educacionais. 

 Em alguns Estados do norte do Brasil, como o Pará, esses programas foram 

implantados sem que houvesse conhecimento prévio da realidade. O diagnóstico e o 

planejamento realizados por técnicos do Estado foram desnecessários. Comentava-se na época, 

que o Estado já fora mapeado, que eles (técnicos da AID) tinham mais informações do que os 

brasileiros sobre a situação educacional, econômica e social do Estado e também do Brasil, o 

que era absolutamente verdadeiro. 

 Mesmo que se quisesse negar, a educação brasileira estava submetida à orientação de 

agências de desenvolvimento estrangeiras que ditavam o que deveria ser feito para “alavancar 

a educação”. Essa situação não parou por aí, porque nos anos 1990, o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) adquiriu relevada importância para as políticas 

públicas brasileiras. Essa relevância política e financeira é justificada pelo fato do BIRD 

desempenhar um papel de “salvador” junto aos países mais pobres e, na execução desse papel, 

ele é o grande articulador/estrategista do modelo neoliberal de desenvolvimento. 

 O BIRD efetuou uma série de estudos e pesquisas sobre diferentes setores da área 

social e, como não podia deixar de ser, obteve informações importantes sobre o país, tendo 

essas informações subsidiado as negociações durante os acordos, ou seja, a gestão da educação 

continuava sendo orientada segundo as diretrizes políticas do BIRD, que por sua vez tinha 

informações sobre certos assuntos delicados para o desempenho da educação, bem como sobre 

os resultados de experiências na área da gestão. 

 Para Fonseca (1997, p. 60), a análise dos resultados educacionais, institucionais e 

financeiros decorrentes da cooperação técnica do BIRD à educação brasileira, demonstra que a 

experiência desenvolvida durante décadas no âmbito do setor público, foi um processo bastante 

complicado do ponto de vista educacional, e ineficaz quanto aos resultados pretendidos pela 

gestão da educação. 

 Fonseca (1997), também considera que embora os acordos internacionais fossem 

justificados pela sua capacidade de gerar mudanças estruturais no âmbito da educação, o que 

se percebe é que as ações de cooperação se limitaram ao desenvolvimento de fatores 

convencionais e constituíram mais um reforço ao funcionamento rotineiro do processo escolar, 

do que propriamente uma transformação qualitativa da estrutura educacional. 
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 Nesse caso, é sempre importante lembrar que um dos fatores que mais contribuiu para 

o baixo desempenho do BIRD, refere ao fato de que o modelo de crédito do Banco, desenhado 

para a área econômica não sofreu adaptações para atender às especificidades do setor social, 

seja quanto aos modelos gerenciais e de financiamento, e, também, quanto ao desenho dos 

projetos. 

 Além da constatação da ineficácia dos acordos entre o Brasil e o BIRD, há também a 

preocupação com as diretrizes que o referido Banco vem defendendo em seus documentos. 

Nessas diretrizes, situa-se a necessidade de realização de reformas no setor social, reiteradas e 

enfatizadas pelo Banco. Nelas, os princípios da equidade e de justiça social, no que se refere 

aos benefícios públicos, são submetidos à moldura da recuperação de custos. Esta exigência 

justifica, inclusive, a parcimônia na definição do limite de educação e de saúde para os pobres, 

camuflada por princípios humanísticos. 

 Segundo Oliveira (2005), a situação de dependência da educação brasileira às 

orientações estrangeiras parecia não incomodar os dirigentes do país tanto que a Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL)4 nas suas orientações em vários países 

exaltava a importância de planejar até o uso da técnica do planejamento, tarefa que deveria ser 

confiada aos especialistas e às instituições responsáveis pelo desenvolvimento social e, em 

especial, da educação. 

 Ainda segundo Oliveira (2005), o processo de dominação era tão grande que foi 

recomendado que se organizassem unidades de planejamento educacional com hierarquias 

necessárias, vinculadas institucionalmente aos órgãos encarregados da execução dos planos e 

com os setores representativos das atividades nacionais públicas e privadas, objetivando 

interferir nas decisões da política educacional do país. 

 Com a intenção de conhecer melhor as consequências dessa interferência, discutiram-

se alguns pontos considerados importantes na trajetória da gestão da educação pública no 

Brasil. Nesta direção, situa-se a década de 1990, período em que ocorreram grandes mudanças 

nas orientações de reformas administrativas no país, em âmbito federal, estadual e municipal. 

 Os dirigentes do país tinham interesse em apresentar as reformas educativas como se 

fossem reformas administrativas, na verdade, o foco estava na educação e, dizia respeito aos 

                                                           
4O CEPAL constitui-se em uma agência de difusão da teoria do desenvolvimento, que tem origem nos EUA e 

Europa no Pós-Segunda Guerra Mundial. 
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compromissos assumidos pelo Brasil durante a Conferência Mundial de Educação para Todos 

realizada em março de 1990, em Jontienna Tailândia, bem como na Declaração de Nova Delhi, 

em dezembro de 1993, na Índia. Esses compromissos referiam-se ao atendimento à demanda 

de uma universalização do ensino básico. 

 Para Oliveira (2005), essas proposições significavam uma convergência para a adoção 

de novos modelos de gestão do ensino público, baseado em formas mais flexíveis, participativas 

e descentralizadas de administração de recursos e responsabilidades. Na verdade, havia várias 

orientações administrativas acerca da metodologia a ser adotada, uma dessas orientações 

sugeria que a gestão pública adotasse os mesmos métodos, processos e estratégias 

desenvolvidos pelas empresas privadas. 

 Sobre isso, Lucchesi (2007) afirma que, na década de 1990, o Brasil caracterizou-se 

pela adesão à ideia de diminuição do papel do Estado, sendo não apenas o controlador e o 

estabilizador da economia, mas também, seu “combustível”, na medida em que investiu com o 

objetivo de acelerar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. 

 É ainda Lucchesi (2007) quem diz que o governo de Fernando Henrique Cardoso foi 

assumido em um momento de grande endividamento do país, acentuado por alto custo do 

capital, tendo o presidente proposto uma reforma do Estado brasileiro, por meio da privatização 

dos serviços públicos com destaque à educação em todos os níveis de ensino. 

 Para tal, o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) concebeu o 

Plano Diretor da Reforma do Estado (1995), de acordo com o qual a reforma deveria “ser 

entendida no contexto da redefinição do papel do Estado que deixaria de ser o responsável 

direto pelo desenvolvimento econômico e social, fortalecendo assim sua função de promotor e 

regulador desse desenvolvimento” (Peroni, 2013, p. 9). 

 Nessa mesma direção, Gentili (2004, p. 1) afirma que a estratégia proposta se centrava 

na privatização e significava 

Delegar responsabilidades públicas para as entidades privadas. Mesmo que uma 

consequência imediata do processo de privatização seja o afastamento do governo na 

prestação dos serviços educacionais, com o decorrente aumento da oferta privada 

nesse campo, a dinâmica de delegação de responsabilidades públicas necessita do 

Estado que de forma imediata o fortalece. 

Assim, o que está em jogo não é o afastamento da ação estatal senão sua 

reconfiguração. 

 

 Da mesma maneira, a política educacional brasileira predominantemente, na década 

de 1990, preconizava a diminuição dos serviços prestados pelo Estado ao cidadão.  
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 Outro aspecto do mesmo período foi a “descentralização5 das responsabilidades”, por 

meio da municipalização de vários serviços básicos como a saúde e a educação, segundo 

Lucchesi (2007, p. 518). 

 A reforma proposta aos países em desenvolvimento abrangeu amplo conjunto de 

aspectos vinculados à educação, das macropolíticas até a sala de aula. Entre outros aspectos a 

destaca-se a prioridade depositada sobre a educação básica; a melhoria da qualidade e da 

eficiência como eixo da reforma educativa; a prioridade sobre os aspectos financeiros e 

administrativos da reforma educativa; descentralização, tornando as instituições escolares 

autônomas e responsáveis por seus resultados; a convocação para maior participação dos pais 

e da comunidade escolar nos assuntos escolares; o impulso do setor privado e as Organizações 

não Governamentais (ONG’s) como agentes ativos no terreno educativo, tanto nas decisões 

como na implementação; a mobilização e a alocação de recursos adicionais para a educação do 

ensino fundamental; e a definição de políticas e prioridades baseadas na análise econômica. 

 Reforçando o tema, Costa e Gómez (1999) afirma que a privatização e a transferência 

de responsabilidades foram concebidas como linhas mestras das agendas das políticas públicas 

brasileiras, desde a década de 1990 até o início de 2000, inclusive referentes às políticas 

públicas para a educação, com forte influência do Banco Mundial que criou para a região uma 

receita de privatização do ensino superior e de popularização da educação básica. 

 A gestão da educação escolar, no Brasil hoje, conta com aparato legal composto por 

grande número de leis e outras normatizações provindas da área federal, da área estadual e da 

área municipal. Esse sistema legal engloba desde as diretrizes curriculares até financiamentos 

e fontes de recursos. Tal sistema tem contribuído para que a gestão da educação seja burocrática 

e legalista, portanto, com tendência gerencialista. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) tratou com superficialidade 

a questão da gestão da educação, ao determinar os princípios que devem reger o ensino indica 

que um deles é a gestão democrática, porém, no art. 14, define que os sistemas de ensino devem 

estabelecer normas para o desenvolvimento da gestão democrática nas escolas públicas de 

educação básica e que essas devem, primeiro, estar de acordo com as peculiaridades de cada 

                                                           
5 A descentralização de responsabilidades não foi acompanhada pela descentralização de recursos. Ao contrário, 

ao substituir vários impostos pelas “contribuições”, o governo federal se eximiu de repassar recursos pertencentes 

aos Estados e Municípios. A situação de endividamento e insolvência dos mesmos foi se agravando no decorrer 

dos anos, limitando a pretendida autonomia que a descentralização havia proposto. 
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sistema e, segundo, garantir a “participação das comunidades escolar e local em Conselhos 

Escolares equivalentes”. 

 Diante disso, observa-se que a propagada autonomia da escola e da gestão não passa 

de artifício legal, haja vista que, efetivamente, tal como está sendo proposta não há garantia de 

gestão democrática ou participativa. 

 Bordignon e Gracindo (2000, p. 148) contrapõem-se às ideias contidas no art. 14, 

afirmando que 

A gestão democrática da educação requer mais que simples mudanças nas estruturas 

organizacionais; requer mudanças de paradigmas que fundamentem a construção de 

uma proposta educacional e o desenvolvimento de uma gestão diferente da que hoje 

é vivenciada. Ela precisa estar para além dos padrões vigentes, comumente 

desenvolvidos pelas organizações burocráticas. 

 

 Essas reflexões reforçam a ideia de que a gestão da educação efetivada não parece 

coerente com os princípios em que alega fundar-se, caindo assim em graves contradições, 

revelando formas de articulação/incorporação de valores e práticas autoritárias aos seus 

referenciais normativos. 

 A gestão educacional democrática tem sido uma das principais bandeiras defendidas 

pelos educadores e governos, tanto de esquerda como de direita, tendo como tese ser um meio 

de democratizar as relações de poder, descaracterizando dessa forma, a centralização das 

gestões autoritárias em todos os níveis. Nesse caso, o que se pode observar é o desencadear de 

um processo de reforma, do Estado em que os princípios assumidos para a organização 

administrativa são os princípios gerenciais modernos. Incorporam-se as teorias da 

administração empresarial para a administração pública, e a consequente adoção desses 

princípios para a gestão de ensino e das unidades escolares por extensão.  

 Hidalgo (2004) afirma que, na trajetória histórica da educação pública, a reforma 

desenvolvida na administração pública brasileira era anunciada com o objetivo dentre outros, 

de modernizar e aumentar a eficiência da gestão, mediante a consolidação de quatro setores no 

aparelho do Estado; o núcleo estratégico, as atividades exclusivas do Estado, a produção de 

bens e serviços e os serviços não exclusivos do Estado. 

 Souza e Silva (2007) afirmam que os reformistas do Estado acreditavam que o 

desenvolvimento desses setores promoveria maior descentralização e flexibilização, garantindo 

mais eficácia e produtividade. 
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 Como exemplo dessa ideia, o setor de serviços não exclusivos do Estado 

compreenderia as áreas da educação, da saúde e da cultura, cujas instituições deveriam ser 

transformadas nas chamadas organizações sociais, entidade pública não estatal, seriam geridas 

por meio de contratos6 de gestão entre o Estado e a sociedade. 

 Com tal estratégia seria reconfigurado o papel do Estado, que diminui, cada vez mais, 

sua participação nas decisões da esfera pública e vai deslocando responsabilidades para a 

sociedade civil, por meio de vários mecanismos. 

 Catani e Oliveira (2000), em suas análises, afirmam que nesse caso, as universidades 

associadas a essas ideias, por exemplo, teriam suas atividades incluídas no setor de serviços 

não exclusivos do Estado e, com isso, seriam transformadas nas organizações sociais, regidas 

pelos contratos de gestão. Essas, segundo os preceitos reformistas gerencialistas, teriam 

possibilidades de promover o espaço de criação das instituições públicas não-estatais, 

controladas de forma pelo mercado e pelo Estado. 

 Os contratos possibilitariam maior autonomia financeira e administrativa, além disso, 

os reformistas também entendiam que esta era uma forma de amenizar as crises que as 

universidades vinham passando ao longo de vários anos. Acredita-se que esse processo de 

reestruturação se caracteriza pelo desenvolvimento da privatização na área educacional. 

 Silva Júnior e Sguissardi (2001, p. 98) advertem que esse processo “parece ter como 

resultado a emergência e possível consolidação do que se denominaria espaço social do 

aparente semiprivado e semipúblico, quando de fato são privados”. Para ele, a reforma da 

educação superior e da administração pública brasileira vinculava-se à ótica dos agentes 

multilaterais que tinha entre outros objetivos, reduzir a esfera pública e ampliar a esfera privada, 

inclusive na educação superior. 

 Catani e Oliveira (2000, p. 105) asseguram que essa reconfiguração na educação 

superior envolve “um novo padrão de modernização e de gerenciamento para o campo 

universitário, incluso no atual paradigma de produção capitalista e na reforma da administração 

pública do Estado”. Destacam ainda que até o conceito de universidade é colocado em 

                                                           
6 Contrato de Gestão, segundo a Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, art. 5º, refere-se ao instrumento firmado entre 

o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parcerias para o 

fomento e a execução de atividades relativas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 
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discussão, principalmente no que se refere à natureza e à relevância social dessas instituições 

públicas, o que faz aprofundar o debate em torno das crises da universidade. 

 As crises vividas pela universidade são analisadas por diversos teóricos e 

pesquisadores que as designam por meio de várias terminologias. 

 Para Goergen (2000), por exemplo, ao analisar os elementos que desencadeiam crises 

da universidade na atualidade, identifica este período como o de uma crise de identidade da 

universidade moderna. Ele reconhece que ela precisa sobreviver como uma instituição relevante 

e dar respostas às expectativas da sociedade em meio a um contexto de mudanças e 

transformações que ocorrem muito rapidamente em todo o mundo. 

 Chauí (1999, p. 190), por sua vez, compreende que este é o período de predomínio da 

Universidade Operacional, que correspondeu e ainda corresponde ao contexto do ideário 

neoliberal consolidado, no Brasil nos anos de 1990, já que a universidade está “voltada para si 

mesma com estrutura de gestão e arbitragem de contratos”. A autora ressalta que esse modelo 

de instituição passou a ser uma “universidade que apenas opera, mas que, infelizmente, não 

age”. Portanto, não busca mais, como essencial, a prática social e, sim, para o que é desejo das 

vias do mercado. 

 Assim, ao longo dos anos de 1990, a reforma da educação, especialmente da educação 

superior no Brasil, delineou-se norteada pelo desenvolvimento de um modelo de gestão que 

acompanhou o modelo gerencial subordinado à lógica empresarial e ao mercado competitivo, 

resultado da influência das políticas neoliberais recorrentes neste período e que pretendiam 

responder às novas demandas do capital e às crises do setor público. 

 Para Dias Sobrinho e Ristoff (2002, p. 76), as ações relacionadas à implementação do 

modelo gerencial tiveram início com o governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) e as 

mudanças na educação superior com o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

Só aí é que “a reforma modernizadora da educação superior ganhou força e as ideais neoliberais 

se materializaram em políticas e num quadro legal-burocrático coerente com as novas 

configurações”. 

 Segundo Dourado (2011), esse cenário de mudanças para a educação superior, uma 

das alterações importantes deveu-se à centralidade conferida à avaliação do ensino superior, 

com ênfase no produto em detrimento do processo. Tal lógica política coaduna-se à ênfase dada 

à avaliação, em vários países, entendida como um dos eixos estruturantes das políticas 
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educativas contemporâneas (Catani & Oliveira, 2000; Dourado, 2011; Sobrinho & Ristoff, 

2002). Nesse sentido, é oportuno lembrar a grande centralidade do sistema de avaliação no 

processo de reforma da educação no país, permitindo mudanças na lógica do sistema e 

provocando impactos significativos na cultura institucional das instituições de ensino superior, 

especialmente das universidades, além de processos de hierarquização e competição entre elas. 

 Dourado (2011, p. 62), analisando as políticas e gestão para a educação superior, 

afirma que “os desdobramentos e repercussões das reformas ou a adoção de novas políticas da 

educação superior nos diferentes países vem assumindo também contornos particulares, em que 

pesem uma agenda global e hegemônica que sinaliza elementos comuns”. O caso brasileiro 

traduz esse processo. Tal dinâmica vincula-se à história da complexa estruturação da educação 

superior, ao longo de sua existência, e à distância entre o ideal preconizado e o efetivado. 

 Muito se poderia argumentar sobre a situação da educação superior, porém a análise 

dessas políticas só pode ser entendida a partir do desvelamento dos vários instrumentos e 

mecanismos que reformam esse nível de ensino, por sua relação orgânica com o processo de 

reforma do Estado no país, sem prescindir de sua devida contextualização à macro agenda para 

esse nível de ensino no cenário mundial. 

 Nesse sentido, depreende-se que a Reforma do Estado brasileiro e a nova 

reconfiguração da gestão pública foram os elementos que propiciaram a implantação de novos 

modelos gerenciais ditados pelo neoliberalismo, permitindo que a gestão se tornasse mais ágil 

e flexível, com o objetivo de imprimir eficiência ao desempenho do Estado, tornando-o mais 

compatível com a atual fase do capitalismo global e competitivo. 

 Entende-se também, que a nova feição da gestão pública como consequência da 

Reforma foi engenhosamente arquitetada por vários organismos internacionais cujo objetivo 

era efetivar um conjunto de mudanças e processos radicais, tendo em vista, modificar as 

políticas, as ideias, e principalmente, os ideais da educação brasileira. 

A eliminação das fronteiras entre público e privado, concedendo mais liberdade para 

a negociação de acordos entre o Governo e o setor privado. Ao transferir para a inciativa privada 

o pagamento pela gestão pública, o Estado se desresponsabiliza pela educação pública e reforça 

a tese dos reformadores empresariais, como diz Freitas:  

neste ponto, termina desresponsabilizando o Estado quando convém, ou seja, quando 

está em jogo, por um lado, o faturamento das corporações educacionais e, por outro, 

o controle ideológico do sistema educacional pelas corporações empresariais para 

colocá-lo a serviço do mercado, estreitando as finalidades  educativas (2012, p. 387). 
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Ainda para Freitas (2012), a disputa em “consertar” os problemas da educação entre 

os educadores profissionais e os reformadores empresariais da educação (corporate reformes) 

vem de longa data nos Estados Unidos, e a defesa desses últimos pela iniciativa privada ser a 

mais adequada, utilizando-se de um discurso aparentemente democrático, “preocupados” com 

a qualidade da educação, mas que na realidade legitima propostas educacionais de interesse 

privado (Frigotto, 2010).  

O rearranjo da lógica capitalista em novas combinações de financiamento e 

gerenciamento do Estado na oferta dos serviços públicos por meio de parcerias entre público e 

privado propiciou o surgimento do quase-mercado7. Afonso (2005) afirma que os mecanismos 

de quase-mercado são também introduzidos nos sistemas educativos, efetivados pelo 

entrelaçamento da regulação do Estado e de elementos de mercado no domínio público, ou seja, 

pela introdução de currículos e exames nacionais acompanhados da publicitação dos resultados, 

abrindo espaço para pressões competitivas entre os sistemas educativos. 

Esse contexto de novas relações se impõe como necessidade de superar a ineficiência 

do modelo burocrático do Estado, adotando novo modelo baseado do discurso da modernidade 

(eficácia, eficiência, produtividade, qualidade etc.). Para tanto, utiliza-se dos processos de 

descentralização, privatização dos serviços públicos e variados modos de regulação. 

De acordo com Barroso (2013), os modos de regulação e as medidas de 

descentralização se dão diante da complexidade de processos e pluralidade de atores e espaços 

de atuação que criam as possibilidades e potencialidades de territorialização das políticas 

educativas, não se efetivando de simples modernização administrativa.  

 Por tudo o que foi mencionado nesse estudo, a guisa de introdução, fica bastante 

evidenciado que a gestão pública na educação brasileira considerada como instância inerente à 

prática educativa que engloba elementos de um sistema de princípios, diretrizes, normas, 

práticas, compromissos e atitudes, ainda não conseguiu ter uma identidade própria que permita 

administrar as questões educacionais, de acordo com as características e peculiaridades do 

sistema educacional brasileiro, mas, principalmente, levando em grande conta, que a educação 

necessita de uma gestão verdadeiramente democrática. 

                                                           
7 A noção de “quase-mercado” surge do ponto de vista (operativo e conceitual), para diferenciar-se da alternativa 

de mercado propriamente dita, podendo ser implantada no setor público sob a suposição de induzir melhorias. São 

quase porque diferem em aspectos importantes dos mercados convencionais. 
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 No caso específico da gestão do programa de formação continuada da UEPA, é 

possível perceber que os movimentos operados pelos princípios gerencialistas oriundos da 

Reforma do Estado brasileiro e o consequente redimensionamento da organização 

administrativa, privilegiando procedimentos burocráticos e mercadológicos, como, por 

exemplo, a cobrança de mensalidades, taxas e emolumentos no interior de uma instituição 

pública e gratuita. 
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 Fazer universidade na Amazônia é uma ação que requer muito esforço, determinação 

política e, sobretudo, muita coragem, pois as dificuldades de ordem geográfica, política, 

econômica e social são aspectos preponderantes e com os quais muitas lutas foram travadas em 

um território que em momentos se mostrou desigual e desumano. 

 As necessidades e exigências econômicas, sociais, culturais e tecnológicas do Estado 

e a vocação institucional da UEPA impeliram ao estabelecimento de uma política de 

interiorização de suas ações de ensino, pesquisa e extensão, perspectiva de atender às demandas 

formativas apresentadas pelo Estado, com vistas a tornar-se centro de referência da educação 

superior. 

 Nessa perspectiva, as potencialidades, as riquezas e os imensos contrastes do Estado 

são apresentados como aspectos importantes que permitem compreender o contexto amazônico 

e a trajetória da UEPA e a implantação e implementação do programa de formação de gestores 

para as escolas públicas da Região Amazônica.  

2.1. A UNIVERSIDADE CABOCLA E O ENFRENTAMENTO DOS 

CONTRASTES 

 A UEPA já foi denominada de “Universidade Cabocla”, isto porque no seu surgimento 

a ideia era criar uma instituição que se distinguisse por reafirmar dentro da academia, de modo 

particular, um compromisso e apego com as coisas da região amazônica e, especialmente, da 

Amazônia paraense.  

 Esse apego deveria ser traduzido nas diversas áreas do conhecimento, cujo trabalho 

científico e tecnológico deveria ser voltado para o pleno desenvolvimento das potencialidades 

do Pará e, com isso, melhorar as condições de vida da população respeitando suas 

características “in loco regionais”. Portanto, para perceber a UEPA, enquanto universidade na 

Amazônia torna-se necessário conhecer também, mesmo que de modo superficial, o contexto 

onde ela se insere, o Estado do Pará. 

 O Pará está localizado na Região Norte do Brasil, é o segundo maior do país, tem uma 

população de 7.581.051 habitantes, segundo o Censo de 2010, com dimensões continentais de 

5.026.000 km e grande diversidade de flora e da fauna. Ele é maior que vários países da Europa. 

Está localizada na Amazônia, região muito conhecida no mundo inteiro e cobiçada por suas 

reservas naturais e sua imensa biodiversidade. 
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 Apesar de rico, em recursos naturais o Estado do Pará é, economicamente, pobre se 

compararmos com seu imenso potencial. Belém, sua capital, a cidade das Mangueiras, por causa 

da grande quantidade dessa espécie frutífera, encontrada em toda a sua extensão, o que lhe 

confere aspecto bonito e bastante agradável. 

 Talvez o mais correto seja afirmar que o Estado se encontra em fase de 

desenvolvimento, pois é possível encontrar várias indústrias que estabelecem vínculos 

comerciais com a Europa, Estados Unidos, África e parte do Oriente. 

 No Pará, existe uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, e seus caudalosos 

rios servem de vias para transportar os produtos “in natura” ou manufaturados por quase todo 

o Brasil e para o exterior. Belém é banhada pela Baía do Guajará, imensa massa de água doce 

que a todos encanta, é beijada por vários rios, que totalizam mais de 19.000.000 km² de rios 

permanentemente navegáveis. 

 O Estado do Pará é marcado por grandes desigualdades (raciais, étnicas, sociais, 

econômicas, educacionais e políticas) o que historicamente vem se cristalizando, ocasionando 

um descompasso no processo de desenvolvimento, a isso se junta à administração 

governamental que por longos períodos não teve uma política de cunho desenvolvimentista, 

tendo dessa maneira contribuído para o pouco crescimento e desenvolvimento do Estado 

durante séculos. 

 O Estado paraense possui grandes bens minerais metálicos como a cassiterita, 

principal minério do estanho; metal com numerosos usos industriais, como o revestimento de 

metais, empregado também em sondagens, pigmentos de tintas etc. Encontra-se esse minério 

em São Félix do Xingu onde sua exploração cresce de modo significativo. A Bauxita (minério 

de alumínio), em grandes jazidas, foi descoberta, nos municípios de Oriximiná, Paragominas e 

Parauapebas.  

 Outro metal é o ouro, cuja principal ocorrência foi a de Serra Pelada e, embora haja 

grandes jazidas em outros locais, hoje está com suas atividades reduzidas por conta de sérios 

problemas como conflitos sociais, má administração dos garimpos, contrabandos, disputa entre 

associações de garimpeiros e ainda a contaminação do ambiente por conta do emprego do 

mercúrio usado na purificação do ouro. A ausência de uma política séria e definida para a 

pesquisa e a lavra, exploração econômica de jazida – do ouro, bem como para sua 

comercialização, responde pela produção muito inferior do potencial existente no país, 

especialmente no Pará. 
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 Na Província Mineral do Carajás no sul do Estado (municípios de São Félix do Xingu, 

Marabá, Curionópolis e Parauapebas), foram feitas as mais importantes descobertas de recursos 

minerais do país, onde podem ser encontradas jazidas de ferro, manganês, cobre, níquel, 

cassiterita, bauxita, wolframita, molisdenita, quartzo, tantalita, calumbita e zirconita salgema 

(cloreto de sódio), sais de potássio, fosfatos, rochas calcárias. A exploração deste minério 

(rocha calcária) deu origem a primeira fábrica de cimento da região, localizada no município 

de Capanema. 

 No Pará, também são encontrados bens minerais energéticos como argilas, utilizadas 

na fabricação de produtos cerâmicos, tanto na produção industrial de azulejos e pisos, como por 

meio de inúmeras olarias espalhadas pelo interior do Estado (Abaetetuba, Igarapé Miri, São 

Miguel do Guamá, São Domingos do Capim etc.), onde se produz artigos de cerâmica vermelha 

(tijolos, telhas, vasos, alguidares etc.). O carvão mineral aparece no município de São Felix do 

Xingu, cuja jazida está estimada em 4 bilhões de toneladas. Como se pode observar, o Pará é 

um Estado potencialmente rico. 

 As atividades agrícolas, nos últimos dez anos, se desenvolvem com  vários tipos de 

cultura, principalmente as de ciclo longo, sobretudo das espécies tropicais, onde a pimenta-do-

reino, o cacau, o dendê, a seringueira e os frutos tropicais de grande aceitação no mercado 

nacional e internacional (cupuaçu, maracujá, bacuri, castanha-do-Pará, pupunha, coco, abacaxi) 

e o açaí, hoje, é a bebida energética preferida do país. O Pará é o maior produtor dessa fruta 

cuja polpa pode ser utilizada na fabricação de bebidas, doces, sorvetes, bombons etc. As 

culturas do Pará têm garantido resultados satisfatórios na produção de alimentos e matérias-

primas industriais que elevam, substancialmente, a renda do Estado. 

 Outra fonte econômica diz respeito às atividades pecuárias cujos rebanhos representam 

significativa fonte de recursos, embora se veja nessa atividade um aspecto que depõe contra a 

natureza e o meio ambiente, apesar do Estado ter campos naturais próprios para a criação de 

gado, esses são pouco e mal utilizados, pois os fazendeiros queimam ricas florestas nativas para 

plantar capim. Com isso desperdiçam grandes áreas florestais empobrecendo os solos de forma 

grave. Embora existam órgãos de fiscalização como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recuros Naturais Renováveis (IBAMA), por exemplo, estes acabam não dando conta do 

controle e proteção ambiental. 

 As águas constituem outra fonte de recursos naturais, com vasto sistema hidrográfico 

composto pela calha central do Rio Amazonas e seus afluentes de ambas as margens. É o maior 
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rio do mundo, com uma bacia de drenagem total na ordem de 7 milhões de quilômetros 

quadrados, com uma reserva de água doce que representa 20% das reservas do planeta. 

 No Pará, só há pouco tempo começou a ser explorado o potencial hidrográfico com a 

construção de hidrelétricas para atender à necessidade de energia elétrica na implantação de 

grandes projetos voltados para o mercado exterior, cuja produção crescente contribui para a 

geração de divisas do país. 

 A pesca industrial que se realiza no Pará é outra importante fonte de recursos, pois 

aproveita o potencial piscoso nos rios e lagos do Estado. A pesca artesanal abastece as 

populações e a indústria, o mercado externo, empregando milhares de pessoas. O Pará é o 

segundo maior produtor de peixe do Brasil só perde para o Estado de Santa Catarina no Sul do 

país. As inúmeras espécies são muito apreciadas, principalmente o pirarucu, peixe de água doce, 

conhecido como o “bacalhau paraense”, com o qual se prepara vários e deliciosos pratos. 

Apesar de todo esse potencial, as águas do solo paraense ainda não mereceram a devida atenção, 

haja vista, que em muitas situações os recursos hídricos não são aproveitados racionalmente, 

ou seja, ainda faltam políticas públicas que garantam a utilização dos rios como fontes de 

progresso por meio da navegação, turismo, pesca etc. 

 Um dos elementos que também chama atenção no país, e no Pará, especialmente, é a 

Floresta Amazônica. Na paisagem física regional da Amazônia Legal, a floresta se sobressai 

como um dos elementos mais marcantes, não só pela grande extensão como pela sua majestosa 

exuberância. É uma complexa formação vegetal, própria das regiões de clima quente e úmido, 

com elevada precipitação pluviométrica.  No Pará, a floresta é do tipo estacional, cuja origem 

está relacionada às condições climáticas, onde as estações de chuvas e de secas são bem 

marcadas. Há também na faixa litorânea do Pará as zonas de floresta de mangue, restingas e 

campos naturais, revestindo os terrenos de formação recente. 

 Muitas das suas espécies florestais são objetos de exploração comercial como, por 

exemplo, a castanha-do-Pará, que produz ouriço e no seu interior encontram-se amêndoas que 

constituem alimento muito apreciado não só pelo excelente sabor, como também por suas 

notáveis propriedades nutritivas, um dos poucos produtos vegetais portadores de proteína 

completa. A castanha-do-Pará, ainda hoje, é item importante na pauta de exportação da região, 

e principalmente do estado do Pará. 

 As espécies vegetais fornecedoras de óleo têm, na Amazônia, enorme área de 

distribuição, destacando-se numerosas palmeiras, entre elas, o patauá, cujos frutos fornecem 
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óleo que, por suas características físicas e químicas, muito se assemelha ao óleo de oliva, 

apresentando a mesma densidade e os mesmos índices analíticos, além da similitude de odor e 

paladar quando refinado.  

 Há também a andiroba e a copaíba, sementes produtoras de óleos não comestíveis mais 

muito empregados no fabrico de sabões, na farmacêutica e na indústria de cosméticos; a copaíba 

tem largo emprego na medicina como cicatrizante. O guaraná é uma trepadeira, cujas sementes 

torradas e moídas, têm efeito tônico e estimulante por conterem teor de cafeína superior ao do 

café, muito empregado no fabrico de refrigerantes, a muirapuama, de efeitos notáveis como 

tônico neuromuscular, além de muitas outras com vasto campo para pesquisas. 

 A fauna da floresta amazônica é menos rica em mamíferos do que a África ou a Ásia, 

não somente em espécies como também em relação ao porte dos animais, em compensação, é 

mais rica em aves.  

 A caça aos animais silvestres é a atividade que se desenvolve paralelamente ao 

extrativismo vegetal, visando a obter alimentos e peles. Para a população interiorana, a caça 

constitui uma das mais importantes fontes de alimento. A caça comercial visa à colocação nos 

mercados, sobretudo no mercado externo, de peles e couros de certas espécies que alcançam 

preços elevados, as mais procuradas são os felinos, jacarés, veados, ariranhas, capivaras, antas 

e cobras. A legislação atual proíbe a exportação de peles e couros de animais silvestres, mas a 

comercialização se faz clandestinamente. 

 Uma das iniciativas do governo é a reprodução em criadouros artificiais de espécies 

de interesse comercial, como base para exploração econômica, por meio de aproveitamento 

racional. 

 A madeira é um dos produtos florestais mais cobiçados. As fontes tradicionais de 

suprimento mundial de madeiras (países asiáticos e africanos) estão em franco declínio, 

assumindo a floresta amazônica o caráter de última grande reserva de madeiras tropicais no 

planeta. A floresta, pela sua grandiosidade e preponderância no meio físico amazônico, exerce 

influência poderosa sobre os demais fatores ambientais, desempenhando importante função 

protetora da conservação dos solos, na proteção de mananciais hídricos, no disciplinamento dos 

ventos, na manutenção das condições climáticas, no regime das chuvas, além de muitos outros 

efeitos correlatos. 
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 Tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista ecológico, a presença 

física da floresta é muito importante para a região, cabendo a todos os brasileiros e paraenses 

em particular, lutar pela sobrevivência desse importante patrimônio com que a natureza dotou 

a Amazônia. A dimensão e vastidão territorial da Amazônia, a complexidade de seus 

ecossistemas e a diversidade dos seus subsistemas, cujas bases geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, de cobertura vegetal, de disponibilidade de água e das formas e modalidades da 

sua ocupação humana, diferem de outras regiões do Brasil e do mundo e continuam a se 

constituir em desafios. 

 É, nesse contexto, que está situada a UEPA, cuja missão é participar do 

desenvolvimento do Estado preparando profissionais para a formação de quadros nas áreas da 

ciência e da tecnologia, objetivando a melhoria de vida da população de um Estado 

imensamente rico de potencialidades, tendo como destino enraizar e produzir o 

desenvolvimento, única forma possível de os paraenses se assenhorearem de fato de suas 

riquezas, do seu presente e do seu futuro. 

2.2. A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ: DO SONHO À AÇÃO 

 O ensino superior do Estado do Pará iniciou na segunda metade do século XIX, com 

forte conteúdo de inspiração jesuítica e somente na década de 1930 começou a dar passos mais 

rápidos influenciados pelas questões políticas e econômicas que sacudiam o país.  

 Segundo as fontes pesquisadas na própria UEPA, a implantação do ensino superior no 

Pará teve os mesmos procedimentos, adotados por outras universidades no país, com as 

características marcantes da criação de Escolas e Faculdades isoladas, cujo objetivo era preparar 

profissionais para atuarem em setores considerados de grande importância para o 

desenvolvimento social dos locais onde estavam implantadas as faculdades ou Escolas, 

constatava-se uma necessidade premente na formação desses profissionais, haja vista que na 

parte norte do país havia poucas instituições de ensino superior, e no Estado do Pará contava-

se apenas com a Universidade Federal do Pará (UFPA), a primeira instituição pública de ensino 

superior a ser implantada no Estado.  

 O governo Vargas foi bastante receptivo no que tange à criação de novas universidades 

ou outras instituições de ensino superior pelos governos estaduais e por iniciativa privada tanto 

que, a partir de 1946, foram criadas várias faculdades e universidades. 
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 Sob a responsabilidade do Estado, o ensino superior iniciou com a Escola de 

Enfermagem do Pará na cidade de Belém, criada pelo Decreto nº 174, de 10 de novembro de 

1944, e reconhecida pelo Decreto Federal nº 26.926, de 21 de julho de 1949, subordinada ao 

Departamento Estadual de Saúde. 

 A Fundação Educacional do Estado do Pará (FEP) foi implantada em 1961, pela Lei 

nº 2.395, de 29.11.1961 pelo governo do Estado e reorganizada pela Lei nº 3.759, de 03.11.1966 

e Decreto-Lei nº 98, de 24.11.1969, como instituição sem fins lucrativos dotada de autonomia 

administrativa, didática e financeira, vinculada à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), 

passou a ser o órgão responsável pelo ensino médio e superior no Pará. A FEP tinha como 

finalidade promover o desenvolvimento e o aprimoramento do ensino e da cultura, atuando em 

áreas necessárias ao desenvolvimento da região. 

 As mudanças ocorridas no âmbito da política partidária ocasionaram a transferência 

do antigo ensino médio, que na ocasião (1981) era denominado 2º grau para a SEDUC, e a FEP, 

então, foi incumbida do ensino superior, cujos objetivos eram formar profissionais para as 

diversas áreas de atuação, principalmente aquelas que pudessem contribuir mais efetivamente 

e rapidamente com o desenvolvimento do Estado, além de também criar condições para o 

surgimento da primeira universidade do Estado. 

 Apesar das dificuldades de todas as ordens, foram implantadas a Escola Superior de 

Educação Física, reconhecida pelo Decreto nº 78.610, de 21 de novembro de 1976, e a 

Faculdade de Medicina do Pará, reconhecida pelo Decreto nº 78.525, de 30 de setembro de 

1976. 

 Em 1983 foi criada a Faculdade Estadual de Educação (FAED), com o Curso de 

Pedagogia, que deu início à formação de professores para o ensino médio, haja vista a grande 

carência desses profissionais para atuar em novas habilitações criadas pela Lei nº 5.692/71, 

além de formar quadros para atuar no processo de interiorização desse nível de ensino, o Curso 

de Pedagogia foi reconhecido pela Portaria Ministerial nº 148, de 04 de julho de 1991. 

 Nesse mesmo ano foram implantados na Faculdade de Medicina do Pará os cursos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional na área da saúde.  

 Em 1986, a Faculdade de Educação implantou os cursos de Licenciatura Plena em 

Educação Artística com habilitação em Educação Musical e o curso de Matemática. Em 1989, 

foi criado o Instituto Superior de Educação Básica (ISEB), vinculado inicialmente à SEDUC 
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com o Curso de Formação de Professores do Pré-Escolar e 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, 

passando em 1992, a fazer parte da estrutura da FEP. 

 As décadas de 1980 e 1990 foram extremamente importantes para o que se planejava 

em termos de preparação para a criação da UEPA, pois a expansão do ensino de 2º grau por 

meio do Sistema Modular de Ensino, sob a responsabilidade da SEDUC foi determinante para 

o processo de interiorização do ensino superior estadual, pois foi nesse período que a instituição 

vivenciou a sua primeira experiência de interiorização do ensino superior, por meio da 

implantação de uma espécie de sucursal no município de Conceição do Araguaia, onde 

começou a funcionar o Curso de Pedagogia.  

 Essa iniciativa originou a implantação do Polo de Conceição do Araguaia, importante 

para a região do sul do Estado, carente de oportunidades educacionais. Após a implantação do 

Polo de Conceição do Araguaia e por conta do desenvolvimento econômico e crescimento 

populacional de outras regiões, foram criados os polos nos municípios de Altamira, 

Paragominas e Marabá, estratégicos para o Estado, que ao propor a interiorização do ensino 

objetivava também implantar um projeto de governo, que seria um dos “elementos chaves” das 

intenções do governo, tanto que em ação conjunta e concomitante foram implantadas extensões 

dos cursos mais antigos da FEP (Enfermagem e Educação Física) por meio do Projeto Sistema 

Modular de Ensino para oferta do ensino superior. 

 O Pará com suas incríveis características “loco regionais” teve no Sistema Modular 

uma das ações governamentais mais interessantes e exitosas no que diz respeito à interiorização 

do ensino superior sob a responsabilidade do Estado. 

 O Programa de Interiorização do Ensino foi fundamental para a criação da UEPA, em 

1993, por meio da Lei nº 5.747, de 18 de maio, com sede e fórum na cidade de Belém, capital 

do Estado do Pará e, autorizada a funcionar pelo Decreto de 04 de abril de 1994. 

 De início a universidade adotou mecanismos administrativos que se caracterizaram, 

principalmente, por restringir a liberdade acadêmica ao máximo e, premida pela falta de meios 

e recursos necessários à sua manutenção, foi cedendo aos poucos, sua liberdade intelectual e 

acadêmica em troca de privilégios e favores que o Estado lhes concedia. É fácil compreender 

essa situação porque a antiga FEP passou para a categoria de Universidade por conta de uma 

disputa política que teve como objeto a manipulação partidária, cujo objetivo maior era mostrar 

o poder político no Estado, o que culminou com a transformação da FEP na UEPA em 1993, 

considerando que outros fatores, como a necessidade de expansão social e econômica, a 
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necessidade de expansão do ensino de segundo grau por meio de vários projetos educacionais 

e a formação de professores em nível de Licenciatura Plena, a implantação de grandes projetos 

de exploração mineral e de geração de energia elétrica entre outros faziam parte do projeto 

estatal em disputa. 

 A nova universidade adotou um modelo rígido de administração concentrava as 

tomadas de decisão, nos altos escalões o que gerava insatisfação principalmente pelos setores 

acadêmicos, ocasionando conflitos de várias ordens, tendo em vista que a administração rígida 

acaba por frear o seu processo de desenvolvimento em toda a sua extensão, pois a restrição de 

liberdade acadêmica situa-se em um plano de maior presença e interveniência do Estado em 

suas funções, o que torna os problemas de ordem burocrática, menores e, portanto, mais fáceis 

de controlar e gerenciar. 

 Passado algum tempo, várias mudanças ocorreram no âmbito da instituição havendo 

nova estruturação e segundo seu Estatuto, a UEPA hoje é uma autarquia de regime especial, 

possuindo uma estrutura multicampi com autonomia didática, científica, administrativa, 

disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. Possui um órgão de administração central – 

Reitoria e outros órgãos setoriais como centros, departamentos e cursos.  

 Na estrutura organizacional, os colegiados são órgãos máximos de decisão porque há 

novo olhar, onde se percebe que as instituições fechadas, dissociadas do seu ambiente, não se 

coadunam com a própria natureza institucional que para ser autêntica, deve estar encarnada na 

comunidade onde atua a serviço dela e em permanente interação com suas estruturas. 

 Essa percepção surge em função da atuação no cotidiano universitário e nas mudanças 

no cenário político, econômico, social e educacional do Estado gerando vários debates fora e 

dentro da instituição no sentido de definir qual a missão da universidade em um Estado marcado 

por alto índice de dispersão populacional/educacional, onde as grandes distâncias dificultam e 

algumas vezes até impedem a expansão do ensino, principalmente do ensino superior, tendo 

isso contribuído para a carência de profissionais habilitados em várias áreas imprescindíveis 

para o desenvolvimento da região. 

 O modelo de administração adotado pela UEPA está baseado a partir da ótica 

sistêmica, pois sendo a instituição por natureza um agregado de cursos e de níveis curriculares 

(graduação – licenciaturas e bacharelados) pós-graduação lato sensu (aperfeiçoamento, 

especialização), stricto sensu (mestrado e doutorado) de disciplinas e matérias, de 

departamentos, núcleos e centros torna-se indispensável identificar as ligações e imbricações 
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existentes entre esses elementos ou unidades para que o todo universitário não se descaracterize 

do seu sentido universal.  

 Desse modo pode traçar políticas que efetivamente materializem a sua missão, qual 

seja: promover e participar da modernização e desenvolvimento do Pará, em busca de mudanças 

na base produtiva e de verticalização do seu processamento; dinamizar a formação de agentes 

para todos os níveis de demanda desse novo ciclo de desenvolvimento, dotados de 

conhecimento, profissionalismo e solidariedade; constituir em uma universidade pública, 

gratuita e de qualidade, adequada ao processo regional, o centro de identidade estadual em 

pesquisa, ensino e extensão; promover suas ações, tanto na capital como no interior, 

implantando cursos e implementando os já existentes. 

 A missão da UEPA gerou várias finalidades que constituem a base para seus objetivos 

e metas, entre elas, contribuir para a criação de direitos e de novas formas de existência social; 

para o cultivo da cidadania; produzir conhecimentos e desenvolver projetos de ensino, pesquisa 

e extensão visando à formação e à qualificação de pessoas para a investigação filosófica, 

científica, artístico-cultural e tecnológica, para o exercício profissional; promover e estimular a 

pesquisa, princípio educativo e político, objetivando o desenvolvimento da filosofia, da ciência, 

das letras, das artes, da tecnologia e da inovação; promover programas de extensão e viabilizar 

a participação dos segmentos populacionais no processo de criação cultural; realizar estudos e 

debates para a discussão das questões regionais e nacionais, com o propósito de contribuir para 

a solução dos problemas, bem como, possibilitar a criação de novos saberes, na perspectiva da 

construção de uma sociedade democrática, e por fim, desenvolver e elaborar projetos 

vinculados ao desenvolvimento do Estado em seus múltiplos aspectos.  

 Em que pese as grandes dificuldades enfrentadas principalmente ao que se refere à 

falta de financiamentos, estão as restrições e omissão do Estado na manutenção da universidade, 

que diminui o espaço público democrático dos direitos e aos poucos vai aumentar o espaço 

privado, haja vista que em muitas ações se sustentam, principalmente a pós-graduação lato 

sensu em nível de especialização, para cobrir certas lacunas deixadas pelo seu principal 

mantenedor – o Estado. 

 Na sua organização, a UEPA é constituída por três Centros Acadêmicos: o Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) onde estão alocados os cursos de graduação na área da 

saúde: Medicina, Enfermagem, Licenciatura Plena em Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional; o Centro de Saúde Escola do Marco está vinculado ao CCBS, desenvolve ações 
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como unidade de prestação de serviços, ensino e pesquisa na área de saúde. Nessa unidade são 

grandes os esforços despendidos, tanto no campo administrativo gerencial como no campo 

técnico, visando à implementação de estratégias, ações e atividades para atender à população 

pobre e desprovida de atenção pelos órgãos governamentais de saúde; o Centro de Ciências 

Sociais e Educação (CCSE) alocam os cursos de Licenciatura como Pedagogia, Matemática, 

Música, Letras (habilitação em Língua Portuguesa), Ciências da Religião, Ciências Naturais e 

os cursos de bacharelado em Música e Secretariado Trilíngue. As licenciaturas são oferecidas 

no Campus de Belém e em Núcleos do interior do Estado e os de bacharelado, somente em 

Belém; e o Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), o mais novo centro implantado, 

surgiu em função da necessidade da instituição criar cursos de tecnologia para atender à 

demanda reprimida da formação de profissionais para atuar em setores considerados 

fundamentais na elaboração e execução de projetos vinculados ao desenvolvimento do Estado 

e da região Amazônica. 

 No CCNT estão alocados os cursos de Engenharia Ambiental, Bacharelado em Design 

(habilitação em Projetos do Produto), Tecnologia Agroindustrial (habilitações em Tecnologia 

da Madeira e Tecnologia dos Alimentos) e Engenharia de Produção. 

 A universidade possui uma estrutura multicampi com unidades em vários municípios; 

essas unidades, extensões dos cursos que funcionam na capital e que fazem parte do projeto de 

expansão da instituição, servindo de base para incrementar o desenvolvimento econômico e 

social, além de firmar bases para a política partidária da qual não consegue se libertar, haja vista 

a influência dos políticos na sua gestão. 

 Ao que se refere aos recursos humanos, a UEPA ainda investe pouco na formação dos 

seus quadros, o número de mestres e doutores ainda é insuficiente, mas vem implantando alguns 

programas de mestrado, e realizando alguns convênios com outras instituições privadas e 

públicas, inclusive de fora do país, como é o caso da Universidade Trás-Os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) em Portugal, para formar mestres e doutores com a intenção de melhorar a 

qualidade de quadro técnico e docente. Falta à UEPA uma política de avaliação institucional 

que referencie ações mais audaciosas para a qualificação de seus recursos humanos como 

atitude inteligente e coerente em prol da melhoria institucional. 

 Um dos documentos analisados, o Plano de Desenvolvimento Institucional (2005-

2014) da UEPA é ao mesmo tempo um retrato da sua história mais recente, bem como a 
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projeção de ações para os anos que restam para sua vigência. É também como o próprio plano 

cita, uma carta programática que se reveste de objetivos e metas para os anos futuros. 

 Atualmente, já como resultado de algumas metas previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, percebem-se algumas pequenas, mas significativas mudanças 

no que se refere a ampliação de sua estrutura física, em Belém e nos campi do interior. Vários 

cursos foram reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e os projetos pedagógicos 

foram alvo de avaliação e consequente reordenados tendo em vista as novas realidades do 

Estado, das profissões e do mercado que impulsionaram a criação de novos cursos e novos 

mecanismos de ingresso à instituição.  

 A descoberta da vocação econômica de inúmeros municípios em áreas até certo ponto 

desprezadas tem se constituído em molas propulsoras para o processo de expansão do 

desenvolvimento do Estado, e nesse particular, a UEPA tem trabalhado para se tornar, enquanto 

universidade, partícipe desse desenvolvimento, seguindo o que está prescrito no PNE que 

afirma ser “a elevação do padrão de escolaridade da população brasileira, incluindo a expansão 

da Educação Superior, questão estratégica, tanto para desenvolver a competência nacional em 

ciência e tecnologia, condição essencial para o desenvolvimento sustentável e não subordinado, 

como para assegurar a elevação da qualidade de vida da população e a redução da exclusão 

social e cultural”. 

 Esses preceitos do PNE confirmam a necessidade estratégica para expansão 

equilibrada, principalmente, se tratando do setor público quando atesta que  

as universidades públicas na sua maioria com tradição consolidada de ensino de 

graduação e pós-graduação, de pesquisa, de extensão, de qualificação do seu corpo 

docente, têm localizado os padrões de Educação Superior do país e, por isso mesmo, 

precisam ter sua presença ampliada no sistema nacional. 

  

 No caso particular da UEPA, em que pese às dificuldades de diversas ordens, e, 

principalmente as financeiras, tem se conduzido no sentido de que em futuro breve possa 

cumprir esses preceitos, uma vez que a urgência em se multiplicar a oferta de vagas requer 

vontade política de todos os agentes do processo, investimento em capacitação docente, em 

recursos materiais e definição de programas que tornem esse processo viável. 

A UEPA, enquanto universidade pública, localizada em uma região com imensos 

recursos minerais e com uma das maiores áreas de biodiversidades do mundo, é de importância 

sem precedentes em se tratando de uma instituição acadêmica que pode contribuir para o 
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desenvolvimento da Amazônia, por meio da formação de recursos humanos nas mais diversas 

áreas do conhecimento propiciando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a 

exploração com sustentabilidade dos seus imensos recursos para a melhoria da qualidade de 

vida da população do Pará e da Amazônia, com processo de inclusão social para o qual o 

desenvolvimento deve ser igualitário, centrado no princípio da cidadania como patrimônio 

universal, de modo que todos possam partilhar os avanços alcançados. 

 A UEPA, por ser a única instituição de ensino superior mantida pelo governo do Pará, 

tem papel de extrema relevância na questão do impacto da produção do conhecimento, pois é 

nela que também são formados técnicos e pesquisadores que integram as instituições que estão 

no mercado produzindo ciência e tecnologia, apesar de que a instituição ainda não recebeu um 

olhar por parte do governo condizente com sua necessidade de existir se firmando como base 

sólida para a aquisição contínua e eficaz de conhecimentos, desenvolvendo ao mesmo tempo, 

a habilidade de aprender e recriar permanentemente. 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional 2005-2014, ao que se refere à área de gestão 

da pós-graduação prevê uma série de medidas que deverão ser convertidas em políticas da 

instituição para qualificação de seus recursos humanos tornando-os capazes de intervir 

significativamente em todos os setores da sociedade paraense, principalmente, em locais mais 

distantes da capital, e onde as carências sociais e econômicas são maiores. Nesse sentido, a 

qualificação não só dos profissionais da própria UEPA, mas também dos municípios a serem 

atingidos se torna de extrema relevância, especialmente na área da educação onde existe grande 

carência de profissionais academicamente habilitados para gerir a Educação Básica, tendo em 

vista a ampliação das oportunidades educacionais, que como se sabe, é a mola mestra para o 

desenvolvimento do Estado do Pará e das pessoas. 

 Nessa lógica, considera-se que o incentivo à Formação Continuada é uma ação 

necessária que contribuirá a curto e médio prazo para a melhoria da educação no Estado, 

oportunizando assim condições para que a UEPA consolide o cumprimento de sua missão 

instrucional, qual seja participar efetivamente do desenvolvimento econômico, político e social 

do Estado. 



 

CAPÍTULO II - O CONTEXTO AMAZÔNICO COMO BERÇO 

E A IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
 

54 

2.3. A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: IMPORTÂNCIA E 

CONTRADIÇÕES 

 Nos últimos anos do século XX, tornou–se forte, nos mais variados setores 

profissionais e nos setores universitários, a necessidade de formação continuada como requisito 

para o trabalho, a ideia da atualização constante, em função das mudanças nos conhecimentos 

e nas tecnologias e das mudanças no mundo do trabalho. Assim, a educação continuada foi 

colocada como aprofundamento e avanço na formação dos profissionais. Incorporou–se essa 

necessidade também aos setores profissionais da educação, o que exigiu o desenvolvimento de 

políticas nacionais ou regionais em resposta a problemas característicos de nosso sistema 

educacional (Gatti, 2008). 

 No Brasil, concretamente, ampliou–se o entendimento sobre a educação continuada, 

abrangendo muitas iniciativas que, na verdade, são de suprimento a uma formação precária, 

nem sempre de aprofundamento ou ampliação de conhecimentos. Deste modo, muitas das 

iniciativas de formação continuada no setor educacional adquiriram, então, a feição de 

programas compensatórios e não propriamente de atualização e aprofundamento em avanços 

do conhecimento, sendo realizado com a finalidade de suprir aspectos da má–formação anterior, 

alterando o propósito inicial dessa educação, o aprimoramento de profissionais nos avanços, 

renovações e inovações de suas áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal e à de 

grupos profissionais, em função dos rearranjos nas produções científicas, técnicas e culturais 

(Gatti, 2008). 

2.3.1. Do Desafio à luta: a constituição dos cursos Lato Sensu no 

Brasil 

 As universidades estão submetidas a grandes desafios, principalmente as dos países 

em desenvolvimento como é o caso do Brasil. Isso implica em absoluta clareza sobre sua difícil 

e contraditória missão que é participar do processo de desenvolvimento econômico e social, 

seja pela produção de conhecimento por meio da pesquisa, seja pela formação de profissionais 

que a priori deverão estar preparados para, por meio do seu conhecimento, impulsionar o 

desenvolvimento do país sob os mais variados aspectos. Nessa direção, fica claro que para 
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atingir esses objetivos são necessários novos recursos teóricos e instrumentos de particular 

sensibilidade empírica capazes de darem conta da realidade e das exigências da sociedade. 

Várias podem ser as maneiras de responder aos desafios de pensar o papel da 

universidade, é em Sobrinho (2000, p. 32) que se encontra uma observação extremamente 

relevante e atual sobre o desafio da construção de um processo de educação que tenha na 

qualidade, seu pressuposto fundamental de ressignificar o sentido da vida, resgatando no 

homem a sua verdadeira humanidade. Para ele, 

A universidade de hoje deve tematizar a sua função formativa. Na formação de 

pessoal de nível superior deve ser levada em consideração a significação social dos 

conhecimentos e habilidades como um dos importantes critérios de qualidade 

acadêmica. 

 

 É, portanto, responsabilidade da universidade com todas as suas contradições 

transformar-se em lugar privilegiado para a construção do conhecimento com a finalidade de 

oferecer ao ser humano, historicamente situado, condições de reconhecer a sua própria condição 

humana e de desenvolver competências para construir, individual e socialmente um viver 

melhor. 

 Nos dias de hoje, vive-se um período bastante especial da história da humanidade, no 

qual a característica mais marcante é a celeridade com que ocorrem as mudanças. No bojo do 

ritmo intenso dessas mudanças, está o extraordinário avanço da ciência e da tecnologia, ora 

dando origem, ora sendo o resultado da expansão do conhecimento, do surgimento da 

multiplicidade de novos campos do saber, impulsionando a diversificação das especializações. 

 Na década de 1950, as novas configurações econômicas mundiais e o projeto de 

transformação do país em “nação potência” como pretendem a elite governante, exigia de 

alguns setores educacionais, atuação mais qualificada e compatível com essas realidades 

emergentes e em rápida mudança. O país precisava de cientistas e técnicos de alto nível, mas 

em quantidade compatível com a demanda real e urgia a instauração de um sistema consistente 

e duradouro de pesquisa, cabia à universidade formar essa massa crítica e criar as bases e a 

cultura da pesquisa sistemática. 

 Nesse terreno, é que começou a vicejar e desenvolver-se a pós-graduação no Brasil, 

enquanto um nível formal e organizado de ensino. Havia urgência, uma verdadeira corrida para 

um novo estágio de desenvolvimento econômico e político, havia um modelo a ser produzido 

e a universidade se mostrava como instituição capaz de preservar e criticar os conhecimentos 
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acumulados, preparada para a produção da ciência, das artes, da tecnologia, da cultura humana 

em geral, capaz de alargar fronteiras estabelecidas, criar as interfaces e pôr em diálogos 

inusitados diferentes campos e áreas.  

 As universidades deveriam formar pessoas não só para a difusão do conhecimento, 

mas também para a crítica e para a criação do novo, prosseguir a obra de construção do social, 

mas, ao mesmo tempo, produzir a própria realidade institucional e as condições de sua 

reprodução e sobrevivência. Em suma, à pós-graduação se atribui o dever de servir também à 

construção e à consolidação da própria universidade que a realiza e a mantém. 

 O ensino de pós-graduação tem enorme relevância no cenário brasileiro sendo 

responsável por quase todas as pesquisas realizadas no seio das universidades, porque no dizer 

de Sobrinho (2003), “a pesquisa é quase inexistente fora da universidade e de algumas 

instituições mantidas pelo setor público”. É ainda Sobrinho (2003) quem afirma que a 

implantação ampla e consistente da pós-graduação tem provocado um desenvolvimento 

sistemático das universidades brasileiras, pela consolidação da pesquisa e pela formação de 

novos quadros universitários. 

 Bayma (1995), estudiosa da temática da pós-graduação, afirma que um dos objetivos 

explícitos do Parecer8 de Sucupira (1978), era o de transformar a universidade em centro criador 

de ciência e cultura, mas para alcançar esse estágio, a pós-graduação deveria 

Formar professorado competente que posa atender à expansão quantitativa do ensino 

superior, garantindo ao mesmo tempo, a elevação dos atuais níveis de qualidade, 

estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação adequada 

de pesquisadores e assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores 

intelectuais de alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento 

nacional em todos os setores.  

 

 A ideia da pós-graduação estava relacionada à questão do desenvolvimento social, 

porque até pouco tempo, se levarmos em consideração o surgimento da universidade, era 

pequena sua contribuição ao desenvolvimento social, em qualquer parte do mundo, 

principalmente nos países menos desenvolvidos. Segundo Bendix (1998), essa contribuição 

começou a partir da Primeira Guerra Mundial quando foi reconhecida a importância da ciência 

e da tecnologia para o desenvolvimento econômico. 

                                                           
8 O Parecer nº 977/65, documento fundamental da pós-graduação definiu a pós-graduação strictu sensu (PGSS) e 

a pós-graduação lato sensu nesta incluindo os cursos de especialização e aperfeiçoamento. O Parecer estabeleceu 

princípios gerais que orientavam o funcionamento do mestrado e doutorado. 
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 Pode-se dizer que a Pós-Graduação em Educação veio se tornando um intelectual 

coletivo da área. A Pós-Graduação assumiu essa dimensão do exercício da função de intelectual 

pelo caráter analítico da produção, pela dissecação de múltiplas facetas da educação e pela 

socialização dessa contínua passagem socializadora de verdades já conhecidas para as ainda 

não conhecidas. Basta um olhar superficial sobre o número de revistas que circulam pela área, 

os capítulos de livros, editoras e livros. 

 A pós-graduação, no Brasil, foi implantada com o objetivo de formar quadros de 

professores competentes para atender com qualidade a expansão do ensino superior e preparar 

o caminho para o desenvolvimento da pesquisa científica. No entanto, até os dias de hoje, o 

Brasil apesar dos esforços ainda não conseguiu formar um número suficiente de docentes 

titulados para atuar na pós-graduação, ainda falta muito para formar quadros de excelência para 

o nível stricto sensu que caracterizam o mestrado e o doutorado. Em 2013, segundo o Censo da 

Educação Superior do MEC/INEP/DEEP, o Brasil contava com um total de 367.282 

professores do ensino superior em efetivo exercício da função com doutorado, 99.856 com 

mestrado e 73.540 com especialização, embora tenha havido um crescimento comparando-se a 

2008, o contigente ainda é insuficiente (Brasil, 2015, p. 38).  

 Ainda que de forma breve, considera-se de grande valia recorrer rapidamente à 

cronologia de sua história e sua estrutura educacional. 

 Até a década de 1950, os cursos de graduação eram praticamente a terminalidade dos 

estudos acadêmicos, ou seja, representavam o último nível de ensino, porque eram 

pouquíssimas as oportunidades para cursar a pós-graduação. As primeiras experiências de 

estudos pós-graduados, no Brasil, constituíram-se em iniciativas de pouca expressividade. O 

primeiro núcleo institucional de estudos pós-graduados foi criado por professores estrangeiros 

que vinham para o país como membros de missões acadêmicas ou foragidos da Segunda Guerra 

Mundial. 

 Segundo Balbachevsky (2005, p. 277), o elemento central desse “modelo era a relação 

tutorial que se estabelecia entre o professor catedrático (brasileiro ou não) e o pequeno número 

de discípulos, os quais também atuavam como auxiliares do professor nas atividades de ensino 

e pesquisa”. Como se sabe, o Estatuto das Universidades Brasileiras de 1931, que vigorou até 

a promulgação da Lei nº 5.540, de 1968, estabelecia o sistema de cátedra e a pesquisa e o ensino 

eram, prioritariamente, tarefas do professor catedrático, agraciado com contrato de dedicação 

integral (Evangelista & Freire, 2008). 
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 O número de cursos de especialização era bastante reduzido e os interessados em 

cursar tal nível de ensino o faziam por iniciativa própria, haja vista que o sistema de pós-

graduação era precário. Os professores catedráticos escolhiam os alunos mais interessados e 

lhes sugeriam que fossem estudar em outros países, logicamente mantidos pela instituição, pela 

família ou por empregos na área da docência. 

 O avanço do conhecimento no mundo produziu mudanças significativas nos sistemas 

educacionais, e isso também afetou o Brasil, tanto que a partir dos anos 50, com o aumento 

acelerado do crescimento populacional urbano, bem como o de pessoas escolarizadas e a 

ampliação do número de instituições de ensino superior foi necessário sistematizar melhor os 

estudos posteriores à graduação, tanto que a partir da década de 1960, foram instalados vários 

cursos e a pós-graduação começou a fazer parte das atividades universitárias, e logo após 

consolidou-se como novo nível de ensino. 

 Para entender a inclusão desse novo nível de ensino buscou-se em Carvalho (1979) e 

Sucupira (1978) a explicação de que: 

O avanço da ciência e da técnica, bem como as demandas do mercado de trabalho 

passou a evidenciar a impossibilidade de os cursos de graduação atenderem às 

necessidades impostas pelo progresso. Não seria aconselhável a criação de vários 

cursos de graduação atendendo ao surgimento de novas especialidades, como também 

seria contraproducente aumentar o número de anos dos cursos de graduação 

existentes, de forma a incluir em seu currículo novas especializações. 

 

 Nos últimos anos do século XX, a educação passou a conviver com um processo de 

expressivas mudanças, pois o avanço das tecnologias, as novas profissões, novas formas de 

organização do trabalho, a comunicação, as relações interpessoais, os novos paradigmas, as 

tendências e os desafios, as grandes mudanças socioeconômicas e culturais evidenciaram a 

necessidade de currículos mais especializados atenderem às exigências do momento 

econômico, político e social do país. 

2.4. A ESTRUTURA EDUCACIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 A Estrutura Educacional da pós-graduação tem ainda a modalidade de Stricto Sensu, 

caracterizada pelos programas de Mestrado e Doutorado, cujas origens estão no Parecer nº 977, 

o Parecer Newton Sucupira, aprovado pelo Conselho Federal de Educação (CFE) que traçou o 

formato institucional básico do Mestrado e do Doutorado. 
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 O Parecer Sucupira foi elaborado em 1965, em pleno período da ditadura, não foi por 

acaso, e representou um dos acontecimentos mais contraditórios da história do país, pois 

naquela época, segundo Schwartzman (2015), as políticas modernizadoras e de financiamento 

para as instituições brasileiras de ensino superior foram resultantes de acordos entre as elites 

militares de direita e as elites acadêmicas, intelectuais e cientistas de esquerda. Os dois grupos 

tinham concepções nacionalistas e acreditavam nos poderes da ciência e da tecnologia; ambos 

ambicionavam a construção de um Estado nacional forte, o “Brasil desenvolvido”, o “Brasil 

grande”.  

 Os militares tinham grandes planos desenvolvimentistas que incluía projetos 

tecnológicos de grande porte, como a construção de usinas nucleares, de imensas usinas 

hidrelétricas, de rodovias e ferrovias de expansão de fronteiras na Região Amazônica, de 

investimentos na indústria bélica e aeronáutica, na pesquisa espacial, nas telecomunicações.  

 A falta de pessoal brasileiro especializado, ou seja, a carência de recursos humanos 

para alcançar esses objetivos foi um dos fatores determinantes para o apoio incondicional a 

implantação e expansão da pós-graduação dentro e fora das universidades. Nesse período, 

segundo Germano (1993) e Moraes (2009), houve grande deslocamento de recursos financeiros 

e a regulamentação de várias políticas de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico 

efetivados pelo regime nesse campo, sobretudo na fase do chamado “milagre econômico”9, já 

no início da década de 1970. 

 Nos últimos quarenta anos, os programas de pós-graduação stricto sensu expandiram-

se pelo país, embora haja ainda muita demanda a ser atendida, principalmente com relação ao 

doutorado. Muitas instituições de IES, especialmente as localizadas na Região Norte, ainda não 

possuem esses programas para atender à necessidade de formação continuada de seus 

professores e servidores, por conta disso recorrem à implantação de programas 

interinstitucionais, ou seja, se associam com outras IES e financiam os programas de mestrado 

ou doutorado arcando com os custos altos e as vagas limitadas, o que inviabiliza essas 

iniciativas com mais a frequência. 

 Não se constitui objetivo desse estudo o aprofundar informações sobre o nível Stricto 

Sensu, mas cabe destacar que nos dias de hoje as condições de acesso a esse nível da pós-

                                                           
9 Modelo econômico adotado pelos militares que ascenderam ao poder com o Golpe de 1964, tinha metas de 

desenvolvimento econômico e política educacional passando a incentivar a formação de quadros para executar 

seus planos. 
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graduação foram ampliadas, embora estejam aquém da necessidade e importância, 

considerando o momento econômico pelo qual passa o país. 

 Apesar das intensas batalhas travadas pelos movimentos sociais e principalmente as 

pressões das organizações docentes, é possível vislumbrar hoje um futuro bastante auspicioso 

para a pós-graduação stricto sensu embora a falta de políticas mais condizentes e mais 

consistentes, incluindo tanto o nível stricto sensu (Mestrado e Doutorado), tidos pela elite 

intelectual das grandes IES do país como as únicas modalidades de pós-graduação existentes 

no Brasil, e com esse comportamento desprezam as modalidades do Lato Sensu 

(aperfeiçoamento e especialização) que como já foi dito antes, estão presentes nas universidades 

públicas e particulares do país, inúmeros cursos de especialização que têm contribuído para 

qualificar pessoas para funções especializadas na sociedade. 

 Assim, segundo Bayma (1995), devem ser incentivados cursos voltados para atender 

a realidade concreta do mercado de trabalho e de formação continuada importante, quer seja o 

sistema educacional quer o complexo empresarial. 

 No Brasil, a Pós-Graduação dividiu-se, desde o seu início, através da Lei nº 5.540/68, 

entre o lato e o stricto sensu, que em termos latinos indicam, amplidão e restrição. A pós-

graduação lato sensu refere-se aos cursos no sentido amplo, isto é, designa todo e qualquer 

curso que se segue à graduação. Compreende cursos de especialização e aperfeiçoamento, 

porém, estes não representam toda a gama de cursos de pós-graduação lato sensu. 

 Para Carvalho (1979, p. 79), os cursos de especialização e aperfeiçoamento 

“objetivavam atender a uma demanda específica do mercado de trabalho, aprofundam do e 

completando conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao domínio de funções bem 

definidas no seu perfil técnico-profissional”, e é ainda Paes de Carvalho que estabelece 

diferença entre aperfeiçoamento e especialização. 

Os cursos de aperfeiçoamento consistem em um conjunto coerente de atividades 

capazes de prover uma reformulação parcial de conhecimento e habilidades em 

determinado setor do conjunto de conhecimentos; habilidades e atitudes que 

complementem um dado perfil técnico-profissional. 

 

 A Lei nº 5.540/68, referente à Reforma Universitária no seu artigo 17, dispõe sobre os 

tipos de cursos que compõem o ensino superior, dedicando as alíneas “b” e “c” para a pós-

graduação. 

Artigo 17 - Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de ensino superior 

poderão ser ministradas as seguintes modalidades: de graduação, abertos à matrícula 



 

CAPÍTULO II - O CONTEXTO AMAZÔNICO COMO BERÇO 

E A IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
 

61 

de candidatos que hajam concluído o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido 

classificados em concurso de vestibular; de pós-graduação, abertos à matrícula de 

candidatos diplomados em curso de graduação que preencham as condições prescritas 

em cada caso (Stricto Sensu); de especialização e aperfeiçoamento, abertos à 

matrícula de candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresentem 

títulos equivalentes (Lato Sensu); e de extensão e outros, abertos à candidatos que 

satisfaçam os requisitos exigidos. 

  

 Em 1983, o antigo Conselho Federal de Educação publica a Resolução nº 12/83, cuja 

preocupação estava no aspecto formativo de cursos de aperfeiçoamento e especialização para 

o magistério superior e na formação didático-pedagógica e de iniciação à pesquisa, já que os 

egressos desses cursos, em tese, poderiam atuar no magistério superior. A Resolução 

determinava a carga horária de 60 horas destinadas a disciplinas de formação didático-

pedagógica, frequência mínima de 85% e aproveitamento em processo formal de avaliação, 

equivalente, no mínimo, a 70% (Fonseca, 2004). 

 Como órgão regulador, o antigo CFE definiu os cursos de pós-graduação e as normas 

gerais para sua organização, determinando que os cursos de especialização e aperfeiçoamento, 

conforme assinalava a Lei nº 5.540/68, art. 25, só poderiam ser “ministrados de acordo com os 

planos traçados e aprovados pelas universidades e pelos estabelecimentos isolados”, o que 

exigia consolidação e aprovação pelos conselhos superiores das instituições, haja vista que a 

mesma lei deu à universidade a autonomia para criar, encerrar e recriar os cursos de pós-

graduação, dando-lhes, portanto uma identidade.  

 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior (Lei nº 9.394/96, art. 66) 

definiu que “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á, em nível de pós-

graduação, prioritariamente, em programas de mestrado e de doutorado”. Assim, no contexto 

da política vigente para o ensino superior, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), em 1999, propõe novo ordenamento para os cursos de pós-graduação 

lato sensu, assumindo o caráter de flexibilização, retirando a obrigatoriedade da formação 

didático-pedagógica. 

 Assim, foi publicada a 

Resolução (CES nº 3/99, de 5/10/99) fixando condições para a validade dos 

certificados dos cursos de especialização. A nova Resolução fixou alguns parâmetros 

para que o diploma de especialista tivesse validade no sistema federal de ensino 

superior. Tais parâmetros centravam-se nos requisitos de qualificação mínima de 

mestre para o corpo docente, condições de infraestrutura, 360 horas de duração (não 

computando o tempo de estudo individual e da monografia), presença mínima de 75% 

e avaliação da Capes.Com esse corpo justificativo, foi revogada a Resolução nº 12/83 

e aprovada a nova Resolução CES nº 3/99. As questões que motivaram a publicação 

dessa Resolução centravam-se nos aspectos: uso de diferentes nomenclaturas para a 
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especialização como MBA (Master Business Administration); falta de uma política 

da Capes para a pós-graduação lato sensu; distância conceitual do lato e do stricto 

sensu; criação do mestrado profissional (Portaria Capes n° 80, de 16 de dezembro de 

1998) (Fonseca, 2004, p. 176). 

 

 A Resolução CES nº 3/99, enfatizou, em seu art. 8º, a avaliação, ao definir que “os 

cursos de que trata a presente Resolução ficam sujeitos à avaliação da Fundação Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes”, o que representou avanço em 

relação à Resolução nº 12/83, que não tratava do aspecto avaliativo. Ao que tudo indica, a 

avaliação do lato sensu tinha a função de preencher uma lacuna, considerando que existia um 

sistema de avaliação para a graduação e o stricto sensu, e a avaliação do lato sensu estaria 

incorporada ao sistema de pós-graduação – CAPES. Com esse dispositivo, passava-se a CAPES 

a responsabilidade avaliativa e integrativa da pós-graduação.  

 Porém, todo o esforço regulador expresso na Resolução nº 3/99, não foi suficiente para 

dar à pós-graduação lato sensu um lugar de tal relevância que a integrasse ao sistema nacional 

de pós-graduação e à avaliação pela CAPES. Já que a avaliação desenvolvida pela CAPES teve 

impacto positivo na qualidade da pós-graduação (mestrado e doutorado), o que poderia ter tido, 

também, resultados na qualidade do lato sensu. 

 A Resolução nº 3/99, define os limites de participação docente sem título de mestre 

que não poderia ultrapassar um terço, salvo em casos especiais que deveriam ser submetidos à 

aprovação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Retoma a necessidade de qualificação docente para o magistério superior, quando se tratar de 

curso específico para esse fim. Considerando esses aspectos, houve avanços qualitativos. 

 No entanto, a referida Resolução tem duração curta; novo embate se dá no conjunto 

de forças políticas educacionais, motivado por interesses, especialmente, do setor privado que, 

na ótica de uma política flexível para o ensino superior, apresenta ovo marco regulador 

espelhado na Resolução nº 1, de 3 de abril de 2001.  

 Como afirmado anteriormente, a Resolução nº 1, de 2001, foi elaborada com base no 

espírito de flexibilização do ensino superior. É bastante sucinta e flexível. Define parâmetros 

mínimos centrados nos seguintes elementos: oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, 

independendo de autorização, reconhecimento, e renovação de reconhecimento; inclusão na 

categoria de cursos lato sensu os cursos designados como Master Business Administration 

(MBA) ou equivalentes; supervisão dos órgãos competentes a ser efetuada por ocasião do 

recredenciamento da instituição; duração mínima de 360 horas; frequência de 75%; corpo 
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docente constituído necessariamente por, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) de professores 

portadores de título de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu 

reconhecido; oferta aberta a portadores de diploma de curso superior. 

 Os cursos de pós-graduação em nível de especialização têm suas normas de 

funcionamento estabelecidas especificamente pela recente Resolução CNE/CES nº 1, de 

8/6/2007, que os destacou dos demais níveis. Esta Resolução normatiza os seguintes aspectos: 

 

QUEM OFERECE QUEM AVALIA QUEM ACOMPANHA 

Instituições de educação superior 

credenciadas, para ofertar cursos de 

especialização, única e 

exclusivamente, na área do saber e no 

endereço definidos no ato de seu 

credenciamento. 

Órgãos competentes, a ser 

efetuada por ocasião do 

recredenciamento da 

instituição. 

Órgão coordenador do Censo do Ensino 

Superior, nos prazos e demais condições 

estabelecidas. 

QUEM ENSINA DURAÇÃO CERTIFICAÇÃO 

Professores especialistas ou de 

reconhecida capacidade técnico-

profissional, sendo que pelo menos 

50%, deverão apresentar titulação de 

mestre ou de doutor obtido em 

programa de pós-graduação stricto 

sensu reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

Duração mínima de 360 horas, 

excluído o tempo de estudo 

individual ou em grupo, sem 

assistência docente, e o 

reservado para elaboração 

individual de monografia ou 

trabalho de conclusão de curso.  

A instituição responsável pelo curso 

certificado devidamente registrado aos 

alunos que tiverem obtido 

aproveitamento, obrigatório, nos cursos 

presenciais, pelo menos, 75% (setenta e 

cinco por cento) de frequência. 

OBJETIVOS ORGANIZAÇÃO MODALIDADE A DISTANCIA 

Os cursos de especialização lato sensu 

visam ao aprofundamento dos 

conhecimentos e habilidades técnicas 

em áreas específicas do 

conhecimento. 

Quanto à operacionalização, os 

cursos deverão apresentar um 

coordenador responsável pelo 

planejamento do ensino, 

contendo: objetivos gerais e 

específicos definidos, ementa e 

suas unidades didáticas, 

procedimentos de ensino e de 

avaliação. 

O acesso, de um modo geral, é 

feito por processo seletivo. 

A modalidade a distância só poderá ser 

oferecida por instituições credenciadas 

pela União, conforme o disposto no §1° 

do art. 80 da Lei n° 9.394 de 20/12/96. 

Os cursos de pós graduação lato sensu 

oferecidos a distância deverão incluir, 

necessariamente, provas presenciais e 

defesa presencial individual de 

monografia ou trabalho de conclusão de 

curso. 

 

 Importa destacar que, desse período até os dias de hoje, a pós-graduação “lato sensu” 

foi objeto de grandes debates, estudos e um sem número de normas por meio de portarias, 

pareceres e resoluções que normatizaram essa modalidade de ensino, embora, em muitos 

setores intelectuais esta não seja reconhecida como uma modalidade importante na formação 

continuada, existindo mesmo preconceito com relação a ela, no sentido de que o “Lato Sensu” 

tem por função apenas corrigir as falhas e lacunas da graduação.  
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 Esse é um pensamento que há muito vem sendo disseminado nos meios universitários, 

principalmente nas instituições públicas, porque nas instituições particulares verifica-se grande 

expansão da especialização, inclusive em áreas que não são prioritárias para o desenvolvimento 

da região onde as IES estão situadas. Nesse caso, há necessidade de fiscalização mais rigorosa 

por meio dos órgãos competentes no sentido de coibir algumas práticas que visam a apenas, à 

obtenção de dinheiro fácil, além de denegrir essa modalidade de ensino. 

 O Ministério da Educação (MEC) tem promovido vários programas de formação 

continuada na modalidade especialização fazendo parte desses programas universidades 

públicas e particulares, centros de ensino superior bem como institutos de formação técnica 

superior. Esses programas têm sido bem recebidos pelas instituições tendo em vista que estas 

recebem muitos recursos não só financeiros como materiais, que contribuem para melhorar 

alguns aspectos de sua manutenção. 

 Em que pese os preconceitos, a pós-graduação “lato sensu” é uma realidade, tendo em 

vista que o país atravessa um momento econômico e tecnológico que justificam a implantação 

dos cursos de especialização como alternativa a mais, no sentido de preparar pessoas para atuar 

de modo efetivo na vida produtiva do país. 

 Verifica-se, atualmente, que a maioria das instituições está tentando compreender na 

práxis cotidiana, os objetivos e as funções do nível “lato sensu” e, com isso, procura 

possibilidades para melhorar o processo de formação continuada via especialização. É o que 

está ocorrendo no Centro de Ciências Sociais e Educação da UEPA, aonde vem sendo 

desenvolvido um programa de formação continuada só que sem as benesses do MEC. Nesse 

caso, a instituição teve que adotar o modelo autossustentado como apoio financeiro para o 

custeio dos vários cursos, pois sem a autossustentação não seria possível ofertar o programa 

para a comunidade.  

 Entretanto, apesar de cobrar mensalidades, várias turmas têm sido ofertadas de forma 

gratuita para alunos egressos da instituição, o que ameniza o mal-estar causado pelo fato de que 

a UEPA, instituição pública, mantida pelo governo do Estado, adotar essa forma de 

manutenção. Todavia, é importante esclarecer que isto acontece apenas na modalidade “lato 

sensu” com os cursos gerados nos departamentos do Centro de Educação. 

 A UEPA, por meio do Centro de Ciências Sociais e Educação, caracteriza essa 

realidade com o Programa de Formação Continuada em Pós-Graduação “Lato Sensu” em 

Educação, tem conseguido capacitar profissionais recém-graduados e também aqueles que já 
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estão há algum tempo no mercado de trabalho e hoje sentem necessidade de melhorar a sua 

qualificação, não só pela questão pessoal, mas também em função do mercado de trabalho em 

educação que  se mostra cada dia mais exigente, além disso, a especialização em muitos casos 

serve também de incentivo para que o profissional alce voos mais altos em termos de 

qualificação docente. 

 Na conjuntura atual, apesar da importância e necessidade de cursos de especialização, 

já constatados pela grande procura, principalmente por municípios do interior do Estado, os 

municípios se ressentem com a falta de profissionais habilitados para o desempenho de certas 

funções técnica, pedagógicas e administrativas, em especial, da gestão escolar. 

 É patente, portanto, que, tendo os cursos de especialização por objetivo contribuir para 

o processo de capacitação profissional e, assim, ampliar o domínio científico e técnico do 

profissional em determinada área do saber, promovê-los é uma das formas de as instituições de 

ensino superior propiciar em formação continuada aos diplomados em cursos de graduação e 

demais cursos superiores, possibilitando-lhes terem maior oportunidade de trabalho pelo grau 

de conhecimento galgado, ou a permanência em seus empregos, pela qualificação adquirida, 

resistindo, assim, à competitividade no campo em que atuam. 

 Nessa direção, os cursos lato sensu atuam de forma mais ágil e rápida, podendo 

responder às necessidades emergentes. Enquanto a pós-graduação stricto sensu exige longo 

tempo para que os profissionais por ela formados possam responder às mudanças no cenário 

social, os cursos lato sensu servem como laboratório especial no qual é possível testar teorias e 

modelos. 

 Assim, a UEPA, em que pese às dificuldades estruturais, vem cumprindo sua função 

formadora de profissionais para a região, especialmente na habilitação e qualificação de 

trabalhadores para o exercício das atividades ligadas à educação. 
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 Nos dias de hoje, a formação continuada é condição para a aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal, cultural e profissional do gestor. Representa uma busca permanente 

dos professores e gestores no sentido ampliar seus conhecimentos em duplo processo de 

aprofundamento, tanto da experiência pessoal quanto da vida social. 

 A reforma educativa, prevista nos princípios da LDB tem na formação continuada um 

dos aspectos mais relevantes nos processos de mudança da educação brasileira e a 

implementação de uma série de decisões legais por parte de órgãos centrais da gestão do sistema 

educacional e pela pressão das associações de classe e comunidades, causaram sérias reflexões 

sobre a necessidade de oportunizar condições para a oferta da formação continuada. 

 A formação continuada do gestor se reveste de grande importância para a escola, 

considerando que, como liderança, ele precisa conhecê-la no seu cotidiano e com todas as 

exigências de ordem pedagógica administrativa, financeira, sociais etc. O gestor tem o papel 

fundamental de propor novas maneiras de organizar o trabalho escolar, mas para isso ele precisa 

estar preparado, para que possa enfrentar os desaforos que são impostos à educação e à própria 

escola. Portanto, a ampliação e atualização de conhecimentos têm hoje especial relevância, pois 

se constitui como parte das condições de trabalho profissional. A reflexão sobre a própria 

prática é a saída para superação das dificuldades enfrentadas pelo gestor no exercício da sua 

profissão. 

 No presente capítulo far-se-á uma discussão a respeito dos fundamentos da formação 

continuada como estratégia institucional e sobre os avanços dessa política para a preparação de 

educadores. Discute-se ainda a pós-graduação e o incentivo à formação continuada do gestor, 

dada a carência de profissionais academicamente habilitados para gerir a escola. A gestão 

democrática e a contribuição do gestor, para a melhoria da escola, também merecem reflexão 

no texto, considerando a importância desse profissional no atendimento às demandas da escola, 

contextualizado assim, o Curso de Especialização em Gestão Escolar, foco deste estudo, como 

ação característica da formação permanente. 
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3.1. A FORMAÇÃO CONTINUADA DO GESTOR: NECESSIDADE E 

DIREITO 

 O cenário atual de hegemonia capitalista, respaldado na doutrina neoliberal e na 

globalização dos mercados, determinou em nosso país ampla reforma do Estado concretizada 

via reformas setoriais, dentre elas, a da educação. Identifica-se, mediante abordagem realizada 

por diversos autores nacionais e internacionais (Barroso, 2005; Oliveira, 2005), que a reforma 

educacional brasileira da década de 1990 privilegiou - talvez ainda venha privilegiando - 

questões relacionadas aos aspectos financeiros e à adequação do sistema educacional à lógica 

do capitalismo, mediante, entre outros aspectos, redefinição do sistema de financiamento e 

regulação da política com a concretização de rígido e centralizado sistema de avaliação 

nacional. 

 Pensar em políticas de ensino significa pensar em políticas de formação de 

profissionais e de cidadãos para um mundo globalizado a partir dos princípios emanados da 

nossa Carta Magna, nos dispositivos que tratam da educação. Estes são os compromissos da 

gestão da educação que se efetiva em todos os âmbitos da escola e, principalmente em sala de 

aula, onde se concretiza agravos do ensino. Seus princípios são os princípios da educação que 

a gestão assegura serem cumpridos. Uma educação comprometida com a sabedoria de viver 

junto, respeitando as diferenças, comprometida com a construção de um mundo mais humano 

e justo para todos os que nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida 

(Ferreira & Eckstein, 2006). 

 No contexto das reformas, a gestão da educação ganhou atenção maior na medida em 

que se tornou uma das responsáveis direta pela melhoria da produtividade do setor educacional 

público diante das novas demandas dos setores produtivos e das orientações das agências 

internacionais de financiamento. Russo (2004, p. 38) identifica que, além destes fatores, o 

empreendimento privado da educação se transformou   

(...) em atração de capitais que migram de setores da economia nos quais a crise levou 

à diminuição da lucratividade, ou daqueles que buscam expansão e diversificação para 

setores pouco explorados, ou que apresentam grande potencial de expansão, com 

rendimento superior ao das atividades econômicas tradicionais. 

 

 Nesta direção, a formação continuada é tema amplamente discutido no cenário 

educacional brasileiro, assunto polêmico entre os educadores que trabalham na qualificação de 

pessoal e de dirigentes de instituições públicas e particulares. 
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 Ao longo dos anos a educação continuada vem assumindo novas formas e se insere na 

ordem política, social e econômica, e, mais especificamente, na ordem educacional, visto que 

está presente nos planos de governo por meio do Ministério da Educação (MEC), Secretarias 

de Educação e Universidades e Sindicatos dos Trabalhadores em Educação, entre outros, 

constituindo-se em grandes desafios para as instituições formadoras e para o próprio governo. 

 Nesse contexto, merece atenção especial o Plano Nacional de Educação, decretado 

pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso, como Lei nº 10.172, de 9 janeiro de 2001, instituído como Plano Nacional deixou, 

pelo menos de maneira implícita, várias orientações para a educação superior como um todo. 

Com relação à pós-graduação, refere-se apenas ao nível stricto sensu, frisando a 

responsabilidade de qualificar os docentes que atuam na educação básica e na educação 

superior, tanto nas instituições públicas como privadas. Juntamente com as demais instituições 

universitárias particulares, comunitárias, confessionais ou empresariais, este conjunto se 

constitui em “núcleo estratégico” que deve atender a diferentes demandas e funções.  

 Observa-se que o PNE supõe também papel político para este núcleo estratégico, qual 

seja, o de “contribuir para o desenvolvimento do país e a redução dos desequilíbrios regionais, 

nos marcos de um projeto nacional”, razão pela qual este núcleo deve ter estreita articulação 

com as instituições de ciência e tecnologia. 

 Nessa direção, entende-se que o PNE coloca como referência as universidades 

públicas como promotoras da formação e qualificação dos demais professores da educação 

básica por meio de programas de formação continuada seja em nível stricto sensu (mestrado e 

doutorado) ou lato sensu (aperfeiçoamento e especialização). Mas o que é educação 

continuada? Qual a sua importância? De início afirma-se que não há resposta pronta, nem 

entendimento único, há diferentes denominações: continuada, contínua, permanente, ao longo 

da vida, e pode ser entendida segundo Alarcão (2003, p. 37), “como o processo dinâmico por 

meio do qual um profissional vai adequando sua formação às exigências de sua atividade 

profissional”.  

 Para Libâneo (2012, p. 189),  

a formação continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 

aperfeiçoamento profissional teórico e prático, às vezes no próprio contexto de 

trabalho e ao desenvolvimento de uma cultura mais ampla para além do exercício 

profissional. 
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 Esse tipo de formação representa segundo Estrela (2006, p. 46) “um processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional de um ser adulto em constante interação com o meio e, 

portanto, com um processo continuo de reconstrução identitária”.  

 As concepções apresentadas pelos estudiosos mencionados chamam atenção para uma 

questão específica deste trabalho, a importância da formação continuada, imprescindível ao 

processo de profissionalização, entendendo esse processo como uma conjugação de esforços, 

no sentido de construir uma identidade profissional alicerçada na articulação com a formação 

inicial e com o exercício da profissão, regulado por estatuto social e econômico, fundamentado 

na relação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdo específico e conteúdo pedagógico, 

de modo a atender às exigências do exercício da profissão. 

 As instituições formadoras, universidades, centros, institutos e outros têm papel 

importante, porque permitem, aos profissionais da educação, o acesso à formação continuada. 

Esses sistemas formativos devem incorporar, necessariamente, os processos de aprendizagem 

destinados à participação dos profissionais de modo contínuo, em um contexto de mudanças, 

de novos desafios e de oportunidades para a educação de seus atores principais – os professores 

e os dirigentes. 

 É necessário, portanto, criar as condições para uma aprendizagem contínua, que posso 

reforçar a autonomia do profissional para aprender permanentemente, aperfeiçoando as suas 

competências intelectuais e técnicas, de forma a transformá-lo no legítimo gestor do seu 

processo de aprendizagem.  

 A formação continuada como compromisso da universidade requer a elaboração e o 

desenvolvimento de políticas que contemplem não só os seus servidores (docentes, técnicos e 

outros) como também possam atender às demandas externas, ou seja, elaborar programas e 

projetos juntamente com outros setores formativos para que possam juntos oferecer opções de 

formação contínua por meio de ações interinstitucionais, mas, principalmente com o aceite dos 

interessados – os servidores. Essas propostas não podem ser confundidas com treinamento, 

reciclagem, aperfeiçoamento ou capacitação, isto porque, segundo Marin (1995, p. 15):  

A educação continuada como fator de mudanças insere-se num quadro político 

prospectivo, em que formação é idealmente participar do futuro (Goguelin, 1970) a 

partir do presente, e assumir o risco para formar e mudar de forma que pode implicar 

em deformar! Mas o que devemos considerar de vital importância é ter sempre 

presente que educação continuada não é apenas transmissão de conhecimentos 

científicos, mas também de atitudes.  
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 A educação continuada, como elemento essencial de mudanças nas práticas ou formas 

exercidas pelos profissionais, promove transformações no exercício da profissão, 

especialmente, ao profissional da educação, e em nosso caso específico, na prática dos gestores 

escolares. 

 A garantia do desenvolvimento da qualidade do ensino e da qualificação de 

professores, em consonância com as políticas públicas, deve ser entendida como “coordenação 

e direção de uma prática que concretiza uma linha de ação, um plano, uma política como 

orientação mais geral de um processo a ser realizado” (Ferreira, 2008, p. 108). 

 É inquestionável a necessidade da formação continuada, porém, apesar disso, pelo 

menos no Brasil e especialmente no Norte do país, e principalmente, no Estado do Pará, as 

ações são muito tímidas e não seria exagero afirmar quase inexistentes se as considerarmos 

como iniciativa do governo paraense, tendo em vista que os programas e projetos são 

elaborados por meio de convênios com universidades e outros órgãos formadores mantidos com 

verbas da União, ou seja, o MEC desenvolve os programas de formação continuada em regime 

de colaboração com os sistemas de ensino, e com a participação do Conselho Nacional dos 

Secretários (CONSED), da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), entre outros. 

 A formação continuada é, hoje, uma bandeira de luta de sindicatos e de outras 

entidades do campo educacional, com destaque ao movimento de organização de trabalhadores 

da educação, porque agita as discussões e as cobranças não só na formulação, mas, também, na 

implementação de políticas de formação e formação continuada, bem como condições para 

serem efetivadas, pois são consideradas como imprescindíveis para a melhoria da educação e 

para a elevação das condições de vida da população. 

 Entidades como a Associação Nacional de Pós-Graduação pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Fórum dos 

Dirigentes das Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas (FORUMDIR), 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) e o Sindicato 

Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES/SN), têm estabelecido e mantido ao longo 

de quase trinta anos, uma articulação sistemática em defesa dos profissionais da educação, na 

luta pela garantia de boa formação inicial e continuada, condições para o exercício da profissão, 
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reconhecimento como dever do Estado e dos governos e a definição e execução de políticas que 

contribuam para a melhoria da educação em todos os níveis e modalidades. 

 A formação continuada tem grande significado para a educação brasileira, tanto que 

aparece em vários textos legais, senão explicitamente, mas nas entrelinhas, como por exemplo, 

na Constituição Brasileira de 1988, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394/96), bem como no PNE (Lei nº 10.172/2001), as quais incorporam as demandas 

históricas da sociedade brasileira e dos educadores, em que pesem as contradições observadas 

nos textos legais. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Título VI, que se refere aos 

Profissionais da Educação, no art. 63, § II, estabelece o aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive, com licenciamento periódico remunerado para esse fim e, no § V, 

assegura períodos reservados a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga horária 

de trabalho. 

 Nesta categoria de profissionais não estão incluídos apenas os professores, mas todos 

os que são responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem, incluindo servidores da 

gestão, supervisão e orientadores, e ouras denominações como é o caso de servidores das 

universidades. 

 De acordo com Mello e Maia (2009), a reforma educacional brasileira está a exigir um 

novo profissional da educação, com outros conhecimentos e outras competências. Aprender a 

aprender e continuar aprendendo durante toda a vida profissional é uma das muitas 

competências exigidas para todos os que se dedicam ao ofício da educação, seja no nível 

concreto básico ou superior, portanto, é necessário e urgente que sejam criados mecanismos 

que assegurem a formação continuada como elemento importante para a melhoria da educação, 

haja vista, que há amparo legal e político como assegura a LDB, o PNE e outros dispositivos 

legais que tratam do assunto.  

 Porém, historicamente, o aperfeiçoamento e a atualização dos docentes sempre 

estiveram confiados mais à iniciativa individual e às possibilidades materiais, que as propostas 

sistemáticas organizadas a partir do Estado e integrada às condições de trabalho dos docentes, 

que por sua vez, funcionam em geral, desvinculadas da prática concreta e, em muitos casos, 

com escassa possibilidade de contribuir para direcionar práticas alternativas, 
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 A falta de tomadas de decisões sérias por parte das autoridades do sistema central 

contribui para que uma quantidade significativa de recursos financeiros seja utilizada, sem, 

entretanto, alcançar os objetivos de qualificar o docente por via da formação continuada e com 

isso, melhorar a qualidade do ensino no país. 

 As políticas de qualificação, especialmente no setor educacional, apesar da existência 

de programas e projetos com o aval dos governantes não conseguem surtir efeitos ou não estão 

sendo efetivadas, surgindo então a descrença nos seus objetivos.  

 Hoje, no Brasil, existem vários programas de formação continuada, desenvolvidos em 

várias modalidades de ensino e aprendizagem, inclusive, pelo ensino a distância, considerado 

pelo MEC a “salvação da lavoura”, tais os benefícios apregoados pela mídia que se tornou o 

veículo de propagação do “milagre educacional”. 

 Para Fogaça (1999, p. 67–68),  

Os contraditórios resultados das políticas governamentais, especialmente as 

educacionais, nos permitem considerar resultados das políticas governamentais, 

especialmente as educacionais, nos permitem considerar que vivemos um grande 

teatro, no qual múltiplas transformações são anunciadas à sociedade como corretas e 

necessárias, ao mesmo tempo em que as críticas a essas medidas ou não são ouvidas 

ou são desqualificadas, rotuladas como uma expressão do atraso ou, o que é pior, 

como expressão de um esquerdismo saudosista ultrapassado – nada mais “out” hoje 

em dia, no Brasil, do que falar em política de desenvolvimento autônomo, em 

exclusão social, em nacionalismo, etc... 

 

 Um longo caminho ainda precisa ser percorrido para que o quadro atual venha a ser 

modificado, mas há esperanças no futuro, e não poderia ser diferente, afinal, trata-se de 

educação continuada, contínua, permanente. Há necessidade ainda de difícil e penoso trabalho, 

mas que tem de ser feito por aqueles que conseguem enxergar para além do discurso oficial. 

Tal prenúncio serve de alento, mas também firma um compromisso, como é o caso do Programa 

de Formação Lato Sensu em Educação do Centro de Ciências Sociais e Educação. 

3.2. A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E O INCENTIVO À 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 Nessa perspectiva, Sobrinho (1994) afirma que a excelência de uma universidade está 

na sua capacidade de produzir conhecimentos, de formar profissionais qualificados para 

atuação nos mais amplos setores das atividades humanas e de desenvolver a ciência básica, a 
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tecnologia, as letras e as artes. Essas funções essenciais devem realizar-se de modo integrado, 

dentro de um processo de contínua realimentação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 A universidade é uma instituição social, e por isso tem a função de gerar e difundir o 

saber, refletir a sociedade em que ele é produzido, além de possibilitar novos projetos de 

sociedade que, por sua vez, podem representar diferentes visões de mundo. É no diálogo com 

a sociedade que a geração e difusão do saber encontram sua relevância. De acordo com Botomé 

(1996), ensino, pesquisa e extensão não são funções acadêmicas, mas três diferentes momentos 

da atividade universitária, entendidos como indissociáveis, conforme determina o artigo 207, 

da Constituição Brasileira de 1988: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e extensão”. 

 Na UEPA, apesar de ter sido incorporada nos seus estatutos, a ideia de 

indissociabilidade  não efetivada na prática acadêmica do cotidiano da instituição, por isso, as 

alternativas para concretizar essa integração, mas infelizmente ainda sem os resultados 

pretendidos. Porém, é no ensino que se vai encontrar um dos elementos-chaves do presente 

estudo, qual seja, a pós-graduação desenvolvida por meio do Programa de Pós-Graduação “Lato 

Sensu” em Educação, implantado no Centro de Ciências Sociais e Educação da UEPA, que tem 

por objetivo incentivar a formação continuada como estratégia de participação da UEPA no 

desenvolvimento da região por meio da educação. 

 O início da pós-graduação no CCSE reflete os momentos vividos com mudanças 

extraordinárias não só do ponto de vista acadêmico, mas também sobre o prisma político e 

administrativo, com situações novas e também pelo fato da grande disputa pela administração 

da universidade, podendo-se dizer que havia uma situação de crise instalada no seu interior, 

mas, como dizem alguns “especialistas em crise”, é no enfrentamento que se consegue 

alternativas não só para sair dela, mas, principalmente, vivenciar situações novas e motivadoras. 

Afinal, havia muita disposição entre os professores e a direção do CCSE em aproveitar o 

momento para propor e efetuar novas tomadas de decisões que resultasse em alternativas de 

melhoria para o professorado, para a comunidade e para o Centro de Educação. 

 Buscar soluções em meio à crise, sem dúvida, significa enfrentar grandes desafios, o 

que na verdade não parece algo novo, principalmente lembrando os fenômenos sociais, 

políticos que determinam mudanças astronômicas em vários setores da sociedade, 

especialmente na educação. 
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 Segundo Hage (2001), a ideia do Programa de Pós-Graduação está relacionada à 

função social da UEPA enquanto universidade pública mantida pelo governo e, portanto, com 

o dever de receber e atender aos que buscam mais conhecimentos. 

 A ideia de implantar um Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu” exigia coragem e 

disposição administrativa e pedagógica. No dia-a-dia do Centro de Educação, iniciaram as 

primeiras reuniões com professores-coordenadores para criar grupos de estudos e pesquisas que 

deveriam sustentar a pós-graduação, bem como abrir caminho para a implantação do nível 

“stricto sensu”, ou seja, um programa de mestrado com sólida base e depois, implantar o 

doutorado. 

 Apesar do Programa de Formação Docente representar uma ação audaciosa nos planos 

do CCSE e, portanto, da UEPA, é preciso esclarecer que a Reitoria e os setores que cuidam da 

pós-graduação, como é o caso da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) pouco 

ou quase nada fizeram para apoiar a iniciativa do CCSE, embora fosse alardeado em seus 

planos, grande interesse pela pesquisa e pós-graduação. O interesse era tanto que os cursos do 

programa tiveram que se autossustentar. 

 Em que pese às dificuldades, principalmente aquelas causadas pela falta de apoio da 

administração central da UEPA, o programa de qualificação docente atendeu centenas de 

profissionais incluindo professores e servidores da própria instituição que, por sinal, foram 

isentos do pagamento das mensalidades. 

 Nesse particular, entende-se então que para dar cumprimento à sua missão a instituição 

precisa necessariamente apropriar-se do conhecimento cientifico em áreas específicas do saber 

universal e do domínio de técnicas e mecanismos que possam contribuir para a descoberta de 

novas saberes e novas formas de pensar e criar condições para a oferta de bons serviços sociais 

para a sociedade que anseia por tais serviços, na medida em que fornece elementos culturais e 

científicos que a instituição recebe, transforma com o dever de devolver em termos de melhorias 

e benefícios para essa mesma sociedade. 

 É na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento do Estado por meio do 

desenvolvimento das pessoas é que a UEPA vem desenvolvendo de maneira gradativa e 

progressiva a oferta da pós-graduação “lato” e “stricto” estabelecendo processo bastante 

interessante ao que se refere à formação continuada no Pará, pois é a única universidade pública 

com programas “lato sensu” na área da educação, da saúde e da tecnologia a promover cursos 

de especialização autossustentados e gratuitos na capital e no interior do Estado, onde também 
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podem ser evidenciadas as parcerias estabelecidas por meio de Convênios de Cooperação 

Técnica com secretarias de Estado e outros órgãos da administração pública. 

 Os cursos “lato sensu” em nível de especialização são ofertados em todas as unidades 

administrativo-pedagógicas da instituição, ou seja, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS), Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) e o Centro de Ciências Sociais e 

Educação (CCSE) onde está implantada a Especialização em Gestão Escolar, foco do presente 

estudo, além dos seguintes cursos Língua Portuguesa, Literatura e suas Interfaces, Metodologia 

da Educação Superior, Informática e Educação, Psicologia Educacional com ênfase em 

Psicologia Preventiva, Educação Infantil, Sociologia em Educação Ambiental, Educação 

Ambiental Escolar, Metodologia da Pesquisa, Educação Especial e Educação Matemática.  

 Cabe esclarecer que os cursos têm origem nos seus departamentos de ensino, ou seja, 

grupo de professores de determinado departamento, ao detectar determinadas problemáticas em 

áreas específicas e a falta de recursos humanos capacitados para lidar com os problemas, 

propõem cursos de especialização com a perspectiva de intervir na realidade.  

 O Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) têm feito esforço significativo para 

incentivar a formação continuada porque entende que deve respeitar os princípios que 

fundamentam a missão da UEPA na participação do processo de desenvolvimento do Estado. 

 O Programa de Mestrado em Educação, bem conceituado, teve origem nas 

experiências nos cursos de especialização, por isso a expectativa da implantação de um 

programa de doutorado. É, porém, no “lato sensu” o maior desempenho do CCSE que, inspirado 

em Libâneo (2012), almeja criar em sua estrutura organizacional uma espécie de centro de apoio 

à formação continuada, onde professores da rede pública e privada tenham oportunidade de 

participar de atividade de formação e capacitação associando suas experiências e práticas 

formativas à realidade do seu trabalho e, dessa forma, ter acesso não só aos cursos, mas também 

aos recursos didáticos e pedagógicos, como biblioteca especializada, centro de documentação, 

videoteca, jornais, aparelhagem de som e imagem, salas para vídeos, computadores, rede de 

internet etc.  

 Esses meios incentivadores com certeza se converteriam em uma maneira diferente e 

mais condizente de tratar a formação continuada, ação de alto custo para as instituições, por 

esse motivo ainda não cumpre com os preceitos legais. 
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 Segundo Libâneo (2012), iniciativas assim contribuiriam para resolver a sempre difícil 

alternância entre a formação teórica e a experiência em situação real e as práticas reflexivas que 

se constituem em verdadeiros dilemas para os profissionais. Portanto, se houver processos que 

articulem a formação inicial e a formação continuada num sistema de alternância entre escolas 

e instituições, formadoras de professores ou de gestores. 

 Iniciativas como essa de custo alto poderão ser viabilizadas com apoio financeiro e 

material das Secretarias de Educação estaduais e municipais mediante convênios de parcerias, 

já que a rede pública de ensino seria a mais beneficiada. Essa é uma atitude a ser compartilhada 

com todos os professores do Departamento de Educação Especializada (DEES) onde o Curso 

de Especialização em Gestão Escolar está alocado. 

 Atualmente, no Brasil, existe elevado número de programas voltados para a formação 

continuada de professores, diretores e técnicos. Alguns desses programas, iniciativas do 

Ministério da Educação, utilizam as Redes de Educação a Distância. Outros programas, 

iniciativas do próprio governo, utilizam as secretarias de Educação estaduais e municípios para 

estabelecer convênios com universidades públicas e particulares. As universidades públicas e 

particulares também oferecem cursos autossustentáveis. 

 Os estados melhores aquinhoados com as capacitações, aí incluindo os cursos de “lato 

sensu” em nível de aperfeiçoamento e especialização, estavam no eixo Sul-Sudeste, oferecidos 

por algumas universidades e por outras instituições de ensino superior. A seleção para participar 

de tais cursos era bastante rigorosa, principalmente considerando o pequeno número de vagas 

ofertadas. Foram tempos difíceis para o profissional da educação, em busca da melhoria da 

formação.  

 A maioria dos diretores de escolas, das regiões mais periféricas do país, só possuía o 

Curso Normal ou Pedagógico. Poucos tinham o curso superior e não podiam afastar-se das 

funções e viajar para outros centros com medo de perder o cargo, época em que se conferia 

certo “status profissional” ao diretor de escola. 

 Felizmente, os tempos são outros, embora persistam muitas das dificuldades, o gestor 

escolar necessita de outras condições como melhores salários, condições melhores de 

organização nas escolas onde trabalha reconhecimento do trabalho, valorização profissional, 

progressão profissional, autonomia das estruturas hierárquicas etc. 
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 Segundo Imbernón (2010), o profissional precisa de novo sistema de trabalho e de 

novas aprendizagens para exercer a profissão, associadas às instituições educativas como 

núcleo nas perspectivas de que a formação será legítima quando atingir também o local de 

trabalho, melhorando a ação de outros sujeitos, possibilitando a passagem da experiência de 

inovação (isolada e individual) à inovação institucional, reforçando a ideia de que a formação 

continuada precisa de outros sujeitos para que possa ser desenvolvida plenamente. 

 O processo de gestão e o desenvolvimento profissional na escola são bastante 

complexos, principalmente, porque a escola é uma organização social que conta com vários 

profissionais de formações diversas e que se encontram ali para realizar atividades que 

permitam à escola o cumprimento de sua missão precípua, a de favorecer o desenvolvimento 

pleno do aluno por meio da educação de qualidade e, para a realização dessa missão, há 

necessidade da capacitação plena e atualizada dos sujeitos que nela trabalham.  

 Entretanto, não é uma tarefa fácil nem rápida a escola ter ao seu dispor gestores, 

professores e servidores que pensem constante e criativamente, além de serem capazes de tomar 

decisões rápidas e inteligentes, para que isso ocorra é preciso dar oportunidade aos 

profissionais.  

 Entre as oportunidades de desenvolvimento profissional está a formação continuada, 

que implicam na atualização e no aperfeiçoamento de ação coletiva, de espírito de equipe, como 

grande desafio da gestão educacional e da formação profissional. 

 Em termos práticos, sabe-se que um projeto coletivo de formação continuada é uma 

conquista muito difícil de ser realizada. Entraves pessoais e institucionais não faltam. Uma das 

dificuldades do trabalho coletivo está no conjunto de expectativas e desejos dos sujeitos 

envolvidos. Dificuldade que precisa de condições especiais para ser superada. 

 Segundo Christov (2004), uma dessas condições está na compreensão da visão comum 

sobre a instituição. Um eixo aglutinador dos seus sujeitos só pode ser construído a partir das 

visões particulares, das expectativas de cada um sobre a instituição em que se atua. Desta forma, 

as pessoas são impulsionadas a reverem seus conceitos e práticas no ambiente de trabalho e na 

sua vida particular cotidiana. 

 Há grande pressão para que a gestão de pessoas seja orientada para a ideia do 

desenvolvimento mútuo. Cada indivíduo passa a ser visto e a atuar como gestor de suas relações 
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nos grupos sociais dos quais faz parte, com a empresa, com a instituição e com o seu 

desenvolvimento profissional. 

 Fleury (2000), apud Kauark e Muniz (2011), argumenta esta nova ordem 

comportamental e de dinamismo profissional, envolve comprometimento e responsabilidade do 

profissional, para que o fazer da organização seja um saber agir de maneira responsável, que 

implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimento, recursos, habilidades, que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

 Com base nestas concepções, as perspectivas e a conjuntura organizacional estão 

pautadas nas novas atitudes e nas posturas do gestor, que motivado, dará conta dos novos 

desafios. 

3.3. EDUCAÇÃO CONTINUADA E MOTIVAÇÃO 

 Existem duas razões para que se incentive a formação continuada dos gestores: o 

crescimento profissional e o desenvolvimento da instituição. Com as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho e o crescente desenvolvimento da ciência e da tecnologia em ritmo 

acelerado, a sociedade cobra cada vez mais produtividade e qualidade em todos os setores e a 

educação tem se mostrado muito exigente, principalmente quando se trata da instituição escolar. 

Portanto, motivar é sustentar o ânimo do gestor de tal maneira que este possa ser produtivo e 

eficiente com condições de elevar o nível de qualidade do seu trabalho transformando-se em 

um elemento essencial dentro da organização educacional. 

 Mas, motivar o gestor a melhorar sua formação pode ser difícil, principalmente, 

considerando as condições em que acontecem algumas capacitações, às vezes, parecem até 

castigos, que deixam o gestor desmotivado, sem interesse pela organização, por mais criativa e 

plena de oportunidades. Uma organização para ser considerada criativa precisa ter certas 

características, as quais devem estar presentes tanto no seu ambiente físico como no 

psicológico.  

 Segundo Kauark e Muniz (2011), assim como o indivíduo é determinante na 

construção do clima ambiental, recebe também influência em seu comportamento, por isso, 

uma posição positiva diante da criatividade é essencial para qualquer organização. 

 As características necessárias para um ambiente físico propício à motivação são 

bastante variáveis, pois o ambiente deve beneficiar o agir criativo diante da especificidade de 



 

CAPÍTULO III - A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 
 

82 

cada organização e proporcionar bem-estar aos servidores, com boa ventilação, iluminação, 

liberdade para locomoção, espaço disponível entre outros. Com esse ambiente físico adequado 

é possível desabrochar o agir coletivo, porque a pessoa se sente bem e pode estimular sua 

produção de ideias de maneira alegre e instigante.  

 Já o ambiente psicológico, clima cultivado em uma instituição, está diretamente ligado 

às ações comportamentais utilizadas diariamente. É nesse clima que cada indivíduo capta as 

informações sobre como é percebido pelos demais membros da organização, qual o grau de 

aceitabilidade que a organização tem diante dele e do seu desempenho. 

 Nessa perspectiva, é que a formação continuada deve ser desenvolvida, ou seja, 

fundamentada na valorização do indivíduo enquanto pessoa, buscando o reconhecimento do 

potencial humano e promovendo condições que favoreçam novos aprendizados e a socialização 

de conhecimento. 

 O processo de gestão da formação continuada consiste em um conjunto de ações que 

devem ser desenvolvidas em longo prazo e que objetivam aperfeiçoar as capacidades e as 

motivações das pessoas, valorizando-as para a instituição. Esse processo direciona-se para a 

promoção do crescimento humano, o que por sua vez, traz como consequência o 

desenvolvimento do sistema educacional. 

 Para Braghirolli, Bisi, Rizzon, e Almeida (2003, p. 180), um comportamento motivado 

se caracteriza pela energia relativamente forte nele despendida e por estar dirigido a um objetivo 

ou meta. 

 

 
Figura 1 – O comportamento motivado dos indivíduos 
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 Diante de tais considerações fica clara a importância da motivação e seus efeitos na 

dinamização do comportamento humano, e, portanto, no processamento da aprendizagem. 

 A motivação não é um tema novo. Taylor, no início de 1900 iniciou a discussão 

dizendo que o dinheiro é o maior motivador, filosofia simplória demais, mas foi o início de 

tudo. Hoje, sabe-se que a questão é muito mais complexa. 

 Não é objetivo deste estudo, aprofundar a discussão sobre motivação, entretanto, o 

estudo do comportamento das pessoas leva a procurar mais informações sobre a motivação e a 

satisfação humanas. Nessa busca, identifica-se, entre as várias escolas e teóricos da 

Administração, a Escola das Relações Humanas como a que mais capaz de contribuir para a 

presente investigação. 

 Considerando-se, além dos estudos de Maslow, chega-se a teoria da necessidade, de 

1943 e a de Herzberg, de 1959, a teoria dos dois fatores. A primeira procura estabelecer uma 

hierarquia de necessidades que comanda os motivos que levam o indivíduo a produzir, dentro 

dessa hierarquia, a remuneração é primeira. Herzberg, partindo da teoria de Maslow, estudou 

os efeitos motivacionais na satisfação dessas necessidades. 

 A teoria de necessidades de Maslow (1977) diz que um indivíduo procura satisfazer 

uma sequência lógica de necessidades, iniciando-se pelas fisiológicas, passando depois para a 

segurança, sociais, do ego e de autorrealização. A incapacidade de satisfazer uma dessas 

necessidades aumenta a motivação por satisfazê-la ou gera frustração. A necessidade quando 

satisfeita aumenta a motivação e a produtividade. 

 Maslow (1977) sugere cinco necessidades básicas, ordenadas em uma hierarquia, 

conforme a disposição a seguir: as necessidades físicas ou impulsos básicos de sobrevivência; 

as necessidades de se sentir seguro e livre de ameaças; a necessidade de amor e de pertencer a 

um grupo social; as necessidades de respeito e estima e o desejo de realização e independência; 

e a necessidade de satisfazer seu potencial, chegar ao ápice de seu ser. 

 O ponto base da teoria de Maslow (1977) é a hierarquia. Uma necessidade de nível 

baixo deve ser relativamente satisfeita para que possa emergir uma necessidade de nível mais 

alto. As pessoas se motivam quando conseguem satisfazer a suas necessidades, encontrando aí 

fatores de satisfação pessoal, quando isto não acontece gera um sentimento de frustração 

produzindo reações. Nenhuma necessidade é sempre totalmente satisfeita, além disso, as 

necessidades de nível mais baixo terão sempre influência no comportamento.  
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Figura 2 – A hierarquia de Necessidades de Maslow (Maslow, 1977). 

 

 Na base da pirâmide, encontra-se o grupo de necessidades que Maslow considera ser 

o mais básico e reflexivo dos interesses fisiológicos e de sobrevivência. O nível das 

necessidades fisiológicas, que estimula comportamentos caracterizados pelo verbo ter. As 

necessidades fisiológicas são bem óbvias e, geralmente, referem-se a requisitos para a 

sobrevivência do indivíduo ou da sua espécie. Alguns exemplos desta categoria são: 

alimentação (água e comida), respiração, reprodução, descanso, abrigo, vestimenta e 

homeostase. 

 O segundo nível da hierarquia é constituído por uma série de necessidades de 

segurança. Uma vez atendidas às necessidades fisiológicas, a tendência natural do ser humano 

é mantê-las. As necessidades de segurança referem-se à estabilidade ou manutenção do que se 

tem. Dentre as necessidades de segurança podemos exemplificar: segurança física pessoal, 

segurança financeira, saúde e bem-estar e rede de proteção contra imprevistos.  

 Na sequência, quando a segurança é obtida, surgem as necessidades de pertencer a 

grupos, associar-se a outras pessoas, ou seja, de se igualar. Estas necessidades são chamadas 

de sociais ou de associação. Depois que as necessidades fisiológicas e de segurança são 

atendidas, a terceira camada da pirâmide de Maslow (1977) fala de das necessidades de 

associação, que se referem às necessidades do indivíduo em termos sociais. 

 As necessidades de associação incluem aspectos que envolvem relacionamentos 

baseados na emoção, pois seres humanos precisam sentir-se aceitos e fazendo parte de algo 
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como, por exemplo: amizade, intimidade (amigos íntimos, mentores, confidentes), convivência 

social (círculos de convivência variados), família e organizações (clubes, entidades de classe, 

torcidas, gangues). 

 De acordo com Maslow, a ausência destes elementos torna as pessoas suscetíveis à 

solidão, ansiedade e depressão. Muitas vezes a necessidade destes elementos pode, por meio da 

pressão dos pares (peer pressure), sobrepor às necessidades psicológicas e de segurança. Por 

exemplo, seria alguém que se expõe de maneira perigosa financeiramente, buscando justamente 

a aprovação afetiva de seus pares. 

 O passo seguinte na escala de necessidades é o da estima ou de “status”. Neste ponto, 

as necessidades de destaque, proeminência, reconhecimento e admiração por parte do grupo 

são manifestadas por ações que buscam diferenciar. Embora as necessidades de estima sejam 

difíceis de ser superada, dada sua dependência à receptividade de terceiros, Maslow sugere que, 

em alguns casos, elas podem ser adequadamente satisfeitas, liberando assim os indivíduos para 

atingir o nível mais alto da hierarquia. 

 Após alcançar as necessidades fisiológicas, de segurança e de associação, o ser 

humano passa a perseguir a necessidade de estima, ou de ser respeitado em busca de autoestima 

e autorrespeito. A estima é um desejo humano de ser aceito e valorizado por si e pelos outros. 

Neste caso, não é apenas a busca de aceitação de um grupo e sim do reconhecimento pessoal e 

do grupo pela contribuição e importância dentro dele. Quando não se consegue atingir esta 

necessidade, aparece a baixa estima e o complexo de inferioridade. 

 As necessidades de maximizar as potencialidades e de testar a própria capacidade farão 

com que as ações do indivíduo sejam dirigidas a vencer. Este é o nível das necessidades mais 

maduras e construtivas da hierarquia de Maslow (1977) a de autorrealização, o último patamar 

da pirâmide de Maslow (1977) que exige a satisfação das demais necessidades à motivação 

para realizar o potencial máximo do ser, explorando suas possibilidades. Esta pode ser 

considerada a motivação maior e a única verdadeiramente satisfatória para a natureza humana. 

 Para Kwasnicka (1995), a teoria de Maslow contribuiu muito para os estudos da 

organização porque quando a organização está estruturada de modo a permitir a satisfação das 

necessidades sociais, do ego e da autorrealização, os conflitos entre os objetivos individuais e 

os da organização são minimizados. 
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 Dois tipos de necessidades estudadas por Maslow (1977), a necessidade de estima e a 

necessidade de autorrealização são fundamentais para entender o processo de motivação do 

gestor frente à formação contínua. 

 Herzberg (1959) tomou como ponto de partida à teoria clássica de Maslow, embora 

discordasse de alguns pontos da teoria das Necessidades. Concorda com Maslow no que diz 

respeito às necessidades serem sempre internas, mas discorda ao afirmar que quando as pessoas 

falam de “sentimento de insatisfação”, referem-se aos fatores extrínsecos ao trabalho e quando 

se referem a sentir-se bem estão se referindo a elementos intrínsecos.  

 Para Herzberg (1959), a motivação depende do trabalho em si e não dos incentivos 

que os empresários possam dar aos funcionários e enquanto para Maslow todas as necessidades 

motivam e provocam satisfação, para Herzberg (1959) não são todas as necessidades que 

motivam, pois algumas apenas evitam a não satisfação.  

 Herzberg (1959) classifica a motivação em duas categorias: a dos fatores de higiene, 

os extrínsecos e os insatisfacentes, ou seja, os que previnem a insatisfação; giram em torno do 

“contexto do cargo”, como a pessoa se sente em relação à empresa, às condições de trabalho, 

aos salários, prêmios, benefícios, à vida pessoal, ao status, os relacionamentos interpessoais e 

os fatores de motivação, os intrínsecos, associados aos sentimentos positivos e relacionados ao 

“conteúdo do cargo”, como a pessoa se sente em relação ao cargo, ao trabalho em si, à 

realização pessoal, ao reconhecimento, às responsabilidades. O trabalhador que está motivado 

tem um gerador interno e executa a tarefa por ela mesma, pela realização, pelo reconhecimento, 

pela responsabilidade e pelo progresso.  

 Dentro do ponto de vista, desta teoria, a chave da motivação se encontra na 

reestruturação dos cargos, tornando-os mais desafiadores e gratificantes, elementos estes, que 

foram tirados dos mesmos pela excessiva especialização. 

 A teoria de Herzberg (1959) divide o conceito em motivação e satisfação, e estabelece 

que a motivação origina-se de fatores do trabalho, tais como reconhecimento, responsabilidade, 

oportunidade de progresso, obtenção de resultados e do próprio cargo. São unipolares, ou seja, 

tem pouco efeito na insatisfação do trabalho, quando qualquer deles não ocorre. Em 

contrapartida, um estado de insatisfação pode ser gerado pela presença de fatores como 

supervisão, relações interpessoais, salário, condições de trabalho. Segundo Herzberg, a 

satisfação aumenta a motivação, porém, a insatisfação não diminui. 
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 Herzberg (1959) tratou de forma incisiva a motivação no trabalho utilizando os 

princípios motivacionais já desenvolvidos por Maslow. A atitude do indivíduo em relação ao 

seu trabalho tem sido enfocada, tradicionalmente, como um ponto em contínuo em cujos 

extremos se focalizam a “insatisfação” e a “satisfação” para o trabalho. Estabelece uma escala 

de valores que vai de nenhuma satisfação à extrema satisfação. Com isso, definiu um conjunto 

de fatores diferenciados para definir o que afeta a satisfação e a insatisfação, considerando que 

os fatores ambientais afetam a insatisfação e os fatores motivacionais afetam a satisfação. 

 Os fatores ambientais são aqueles que circundam o trabalho, que completam o meio 

no qual a pessoa trabalha, ou seja, segurança no trabalho, pagamento, condições físicas para o 

trabalho, supervisão e relações interpessoais. 

 Já os fatores motivacionais são os que estão presentes no próprio trabalho, ou seja, a 

oportunidade de reconhecimento, a realização e o crescimento pessoal. O indivíduo 

desenvolverá atitudes favoráveis ao trabalho quando este realmente proporcionar estas 

oportunidades. 

 A insatisfação com o desenvolvimento e com as práticas de avaliação de desempenho 

hoje, é sem dúvida, uma das grandes queixas entre gestores, até os mais experientes reclamam 

que muitas oportunidades de capacitação não são voltadas para as suas necessidades mais 

imediatas, frequentemente pouco úteis e/ou conduzidas por especialistas dissociados da 

realidade das instituições, incluindo a escola. Essa insatisfação faz com que o gestor apresente 

um comportamento desmotivado, com atitudes que não contribuem para o desenvolvimento da 

organização. 

 A realização de programas de capacitação no trabalho ou mesmo fora dele parece ser 

uma atitude extremamente importante para qualquer programa que vise o aperfeiçoamento 

educacional e à melhoria da qualidade do ensino.  

 Lück (2000a, p. 96) sugere que 

Com o apoio adequado e com a criação de oportunidades para o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades específicos para seu trabalho, os gestores crescem e se 

desenvolvem como líderes escolares, que avançam de um perfil administrador para 

um perfil de solucionador sistemático de problemas. 

 

 Segundo a autora, o perfil do “administrador” é caracterizado por formas autocráticas 

de tomar decisões. O gestor, porém, pode crescer e aprender a ser um “solucionador sistemático 

de problemas”, se estiver motivado. 
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 As oportunidades de desenvolvimento profissional são imprescindíveis para incentivar 

e motivar o desenvolvimento do gestor de escola e, consequentemente, aumentar seu 

dinamismo rumo ao alcance dos objetivos coletivamente definidos. 

 Dourado (2015), afirma que na direção de políticas mais orgânicas, as novas diretrizes 

curriculares ratificam princípios e buscam contribuir para a melhoria da formação inicial 

econtinuada os profissionais do magistério ao definir a base comum nacional, demanda 

histórica de entidades do campo educacional, como referência para a valorização dos 

profissionais da educação no bojo da instituição de um subsistemade valorização dos 

profissionais da educação envolvendo, de modo articulado, questões e políticas atinentes a 

formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho.  

 As diretrizes aprovadas enfatizam a necessária articulação entre educação básica e 

superior, bem como, a institucionalização de projeto próprio de formação inicial e continuada 

dos profissionais do magistério da educação básica, por parte das instituições formadoras, tendo 

por eixo concepção formativa e indutora de desenvolvimento institucional que redimensiona a 

formação desses profissionais a partir de concepção de docência que inclui o exercício 

articulado nos processos ensino e aprendizagem e na organização e gestão da educação básica. 

 No ensino superior, particularmente no caso da formação continuada do curso de 

gestão escolar, a motivação de ingresso, ou seja, o momento que eles se matriculam é de 

extrema importância, manter essa motivação é um desafio a ser exercido tanto nos momentos 

em que eles estão presentes na instituição, mas também nos períodos em que eles estão nos seus 

ambientes de trabalho, essa parece ser a tarefa mais difícil para mantê-los estimulados, daí ser 

necessário utilizar algumas estratégias como o acompanhamento e o controle na fase de 

aquisição de conhecimentos e habilidades, na fase de aplicação e na fase de adaptação e 

extensão, ou seja, é preciso saber como o egresso irá se comportar depois de capacitado, que 

outras necessidades surgirão que o motivarão. 

 No que se refere à universidade, o desafio se transforma em responsabilidade 

considerando que nos objetivos e nas metas do seu projeto institucional, a satisfação do aluno 

é um dos elementos da sua estratégia de formação continuada. 
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3.4. A GESTÃO DEMOCRÁTICA E O GESTOR COMO ELEMENTOS 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 Muito se tem falado sobre gestão democrática, há vários anos ela aparece 

constantemente no discurso de professores e dirigentes de todos os níveis de ensino da educação 

brasileira. 

 As inúmeras mudanças que vêm ocorrendo na sociedade como consequência dos 

processos de globalização, tem causado impactos nos mais diversos setores da vida moderna, 

especialmente, no sistema educacional brasileiro. Tal situação exige que se busque alternativas 

para responder aos desafios, colocados a todo instante no cenário educacional do país. 

 A gestão da educação parece ser uma boa alternativa para colocar o sistema 

educacional frente aos desafios, porque todos que trabalham no campo educacional, em 

qualquer nível de atuação (nível fundamental, médio ou superior, secretarias de educação; 

assessorias a projetos nacionais; formação continuada etc.) estão preocupados com o problema 

da gestão educacional e escolar. 

 Desse modo, está evidenciada a necessidade de se promover uma transformação 

profunda na gestão educativa tradicional permitindo a efetiva articulação da educação com as 

demandas econômicas, sociais, políticas e culturais, rompendo com o isolamento das ações 

educativas, ou seja, precisa-se de novo modelo de gestão de modo integrado e democrático. 

 É importante perceber a gestão democrática como nova maneira de conduzir o 

processo educativo onde a participação, respeito e compromisso político sejam elementos 

imprescindíveis nas tomadas de decisão, bem como a necessidade de uma formação adequada 

do gestor para que este possa não só conhecer, mas vivenciar práticas transformadoras na escola 

e nas demais organizações de ensino. 

 Partindo-se da ideia de que quem pretende ser gestor precisa conhecer a gestão 

educacional, tornando-se necessário, esclarecer que para Lück (2012, p. 15) a gestão 

educacional tem caráter mais amplo e abrangente do sistema de ensino enquanto que a gestão 

escolar é referente à escola, porém, ambas se constituem em área estrutural de ação na 

determinação da dinâmica e da qualidade do ensino. É por meio da gestão que se estabelece 

unidade, direcionamento, ímpeto, consistência e coerência à ação educacional. 
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 É importante pensar a gestão como uma atividade, uma área meio e não um fim em si 

mesmo. Nesse sentido, o necessário reforço que se dá à gestão visa, em última instância, à 

melhoria das ações e processos educacionais voltados para a melhoria da aprendizagem dos 

alunos.  

 A LDB exige a redefinição de responsabilidade dos vários sistemas de ensino (federal, 

estaduais e municipais) e novas incumbências da escola (tarefas, funções ou atribuições) para 

promover o fortalecimento gradativo de sua autonomia. Para isso, é necessário optar pela gestão 

democrática, possibilitando à escola maior grau de autonomia, garantindo o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas. 

 Segundo Santos (2008, p. 34), na efetivação da gestão democrática, os órgãos 

administrativos e técnicos dos vários sistemas de ensino devem agir dentro dos princípios de 

coerência e equidade, incentivando a corresponsabilidade da comunidade escolar na 

organização e na prestação de serviços educacionais. Para isso, a escola, como uma 

organização, exige dos gestores um planejamento adequado e atitudes dinâmicas e 

empreendedoras para orientar o seu pessoal administrativo, técnico e docente. 

 Porém, a gestão escolar na maioria das escolas públicas, ainda se baseia no modelo de 

administração clássica, estática e burocrática, não condizente com as necessidades de um 

mundo em constantes e rápidas transformações. Os novos tempos estão a exigir uma nova 

escola, organizada e gerida em bases totalmente diferentes, com mais dinamismo e criatividade 

para ser capaz de interpretar as solicitações de cada momento e criar condições mais propícias 

para um trabalho escolar mais eficaz. 

 Sobre essa ideia, Alonso (1995, p. 21) afirma que “quando a lógica dos modelos 

anteriores não responde satisfatoriamente, é preciso deixar um pouco de lado o racional, o 

lógico, para sentir o momento atual, entendê-lo e, sem reservas, dispor-se a mudar”. 

 A mudança proposta caracteriza-se por articular condições materiais e humanas 

necessárias para efetivar o avanço dos processos sócio-político-educacionais da escola. Assim, 

o significado de gerir a escola vai muito além da mobilização dos sujeitos, pois implica 

intencionalidade, definição de metas educacionais, bem como posicionamento frente aos 

objetivos educacionais, sociais e políticos, em uma sociedade complexa. 

 Marisa Schneckenenberg (2009, p. 19) diz que o princípio democrático na gestão 

educacional exige certamente o repensar da escola atual, suas ações, suas necessidades e 
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interesses, bem como o contexto das demandas sociais. Evidencia-se a necessidade de construir 

caminhos que garantam a autonomia da escola a partir de condições concretas no alcance dos 

objetivos educacionais articulados às intenções da clientela atendida. 

 Nessa mesma linha de pensamento, Bastos (2001, p. 22) afirma que a gestão na escola 

pública deve ser incluída no rol das práticas sociais que podem contribuir para a consciência 

democrática e a participação popular no interior da escola. 

 Depreende-se então, que o conceito de gestão já pressupõe em si a ideia de 

participação, isto é, do trabalho de pessoas analisando situações, decidindo sobre 

encaminhamentos e agindo, em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da 

ação consultiva de seus componentes, mediante a reciprocidade criada pela vontade coletiva. 

 A gestão que se busca é aquela que, segundo Lück (2012), caracteriza-se por força de 

atuação consciente, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem seu 

poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e 

de seus resultados, poder resultante de sua competência e vontade de compreender, decidir e 

agir em torno das questões que lhe afetam. 

 É dessa maneira que se concebe a gestão democrática pretendendo que se materialize 

na prática para que os objetivos mais importantes da educação sejam alcançados, porque o que 

está evidenciado e proposto é uma gestão democrática e participativa que, segundo o 

pensamento de Cury (2007, p. 494) é: 

Voltada para um processo de decisão baseado na participação e na deliberação 

pública, a gestão democrática expressa um anseio de crescimento dos indivíduos 

como cidadãos e do crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática. Por 

isso a gestão democrática é a gestão de uma administração concreta. Por que concreta? 

Porque o concreto (cum crescere, do latim, é crescer com) é o nasce com e que cresce 

com o outro. Este caráter genitor é o horizonte de uma nova cidadania em nosso país, 

em nossos sistemas de ensino e em nossas instituições escolares. 

 

 Nesse sentido, pode-se afirmar a necessidade da gestão democrática como um 

princípio a ser seguido por toda e qualquer instituição educacional pública para desenvolver a 

sua missão, o seu projeto, enfim, o seu destino. 
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3.5. A CONTRIBUIÇÃO DO GESTOR 

 Um dos grandes desafios que se impõe, hoje, para o desenvolvimento da gestão 

educacional é certamente a formação do gestor. A sociedade mudou, o mundo mudou, as 

pessoas vivem em outra época e as instituições educacionais precisam acompanhar essas 

mudanças para que possam atender de maneira adequada às novas demandas dos novos tempos. 

Nesse caso, o gestor tem importância fundamental como elemento que vai propor novas formas 

de organizar o trabalho. Por isso, ele precisa estar preparado para encarar os desafios que se 

impõem à educação e à instituição escolar. 

 A transformação pretendida exige nova visão da gestão: mais criativa, menos 

acomodada, mais participativa, mais ética, mais democrática e, tecnologicamente, mais 

exigente. Requerem, assim, a preparação de profissionais dinâmicos, gestores escolares capazes 

de promover e conduzir as mudanças necessárias (Alonso, 2003, p. 30). 

 Nesse caso, as agências formadoras têm grande responsabilidade no processo de 

formação do gestor capaz de incentivar a transformação. 

 Para Giancaterino (2010, p. 32–33), as universidades têm papel fundamental na 

formação dos gestores, sobretudo porque são responsáveis pelo embasamento teórico 

necessário para a capacitação desses profissionais, que atuam como facilitadoras desse 

processo. Entretanto, ressalta-se que as instituições de ensino fornecem visão global, mas não 

de forma abrangente, sobre as várias áreas da gestão. Nesse aspecto, a conclusão de um curso 

de graduação, por si só, não garante o sucesso de um profissional. Muito pelo contrário, é apenas 

o início de longa caminhada, que tem como pressuposto básico a educação continuada. Afinal, 

as organizações estão procurando profissionais cada vez mais especializados, com uma visão 

generalista, capazes de conectar fatos, acontecimentos em vária  

 Em se tratando da gestão educacional, segundo Hora (2015, p. 53), a principal função 

do administrador escolar é realizar uma liderança política, cultural e pedagógica, sem perder de 

vista a competência técnica para administrar a instituição que dirige isso demonstra que o 

diretor e a escola contam com possibilidades de, em cumprimento com a legislação, usar sua 

criatividade e colocar o processo administrativo a serviço do pedagógico para facilitar a 

elaboração de projetos educacionais resultantes de uma construção coletiva dos componentes 

da escola. 
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 Nessa perspectiva, torna-se evidente a importância das instituições de ensino superior 

ao encarar o grande desafio da formação de gestores como tarefa a ser realizada urgentemente, 

porque a escola não pode mais esperar. Com todas as modificações verificadas no ambiente 

escolar e no ambiente externo à escola surge a demanda por um perfil de gestor que, segundo 

Libâneo (2012), seja um profissional com conhecimentos e habilidades para exercer liderança, 

iniciativa e utilizar práticas de trabalho em grupo para assegurar a participação de alunos, 

professores, especialistas e pais nos processos de tomada de decisões e na solução de 

problemas. 

 O mesmo autor aponta outros motivos que reforçam a necessidade das instituições de 

ensino superior investir na formação continuada do gestor, tendo em vista, a relevância do seu 

papel diante de situações, tais como, o crescimento da população e a urbanização da sociedade 

têm levado à instalação de escolas maiores, tornando mais complexas as tarefas de organização 

e gestão; as mudanças na sociedade envolvendo uma ligação maior da escola com outras 

realidades tais como os meios de comunicação e informação, automação, implicando uma 

ligação mais explícita da escola com outros organismos da comunidade; e a necessidade de 

vínculo maior com as famílias, uma vez que responsabilidades que antes correspondiam aos 

pais e mães, conferidas às escolas: orientação sexual, orientação psicológica, orientação para 

novas necessidades da vida urbana, educação para o trânsito, educação para o lazer, educação 

ambiental etc. 

 A formação do gestor educacional e escolar, portanto, precisa ser pensada e efetivada 

a partir da complexidade da realidade social, educacional, econômica etc. 

 É de fundamental importância inserir na formação oportunidades e vivências de 

situações que, de forma intencional, induzam à problematização do trabalho pedagógico e não 

apenas da gestão. A postura investigativa do gestor deverá ser marcante nesse processo, 

contribuindo para o alargamento do conhecimento na área da gestão (Aguiar, 2000, p. 208). 

 O gestor qualificado, preparado, é um elemento chave na complexa engrenagem 

chamada gestão escolar, pois a ele cabe incentivar e executar práticas que resultem na 

efetivação da gestão democrática. 

 Nessa direção, o estudo realizado por Fiorini Filho (1996) leva a uma reflexão sobre a 

emergência de um novo padrão de gestão que destaca a figura do gestor escolar com um novo 

papel, ou a busca de uma nova atuação, como o articulador das relações e interações com a 

comunidade e como o facilitador da participação desta nas tomadas de decisão na escola. 
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 Depreende-se então, que o gestor tem inúmeras responsabilidades na realização do seu 

trabalho, desde uma nova postura até a definição de possibilidades de mudanças para que a 

escola tenha qualidade e efetive-se enquanto instituição democrática e autônoma. 

 Segundo Schnecknenberg (2009, p. 119), a gestão do trabalho educativo, com 

participação, diálogo coletivo e autonomia, é prática que pressupõe uma gestão democrática e, 

consequentemente, uma escola coerente, planejada.  

 Esses princípios remetem a uma questão que se configura como muito relevante para 

compreender o papel do gestor enquanto líder na gestão democrática e participativa porque, 

segundo Lück (2012, p. 23):  

O trabalho dos gestores escolares se assenta sobre sua capacidade de liderança, isto é, 

de influenciar a atuação de pessoas para o trabalho, a aprendizagem e construção de 

conhecimentos e, tem em vista que a gestão se constitui em processos de mobilização 

e organização do talento humano para atuar de forma compartilhada na promoção dos 

objetivos educacionais. 

 

 Considerando que a complexidade da educação demanda um trabalho em equipe, 

colaborativo e integrado, torna-se necessário também considerar o desdobramento da liderança 

em espaços e momentos de co-liderança, vale dizer, o compartilhamento com outros 

profissionais do espaço e oportunidade de influência sobre todos os membros da comunidade 

escolar.  

 Além disso, entende-se que a liderança corresponde também a um saber fazer a gestão. 

É necessário que o gestor reconheça a escola como instituição complexa, de  múltiplas facetas 

e que traz em seu bojo problemas e necessidades de diferentes instâncias que precisam ser 

resolvidas e/ou atendidas. 

 Sobre isso, Boccia (2011, p. 46) afirma que na realização de seu trabalho, o gestor hoje 

precisa gerir problemas que envolvem questões burocráticas referentes ao atendimento das 

solicitações dos órgãos centrais, como o cumprimento de prazos, o acatamento das 

determinações legais e, para além delas, a responsabilidade de administrar, gerenciar, coordenar 

os interesses do setor público e do setor privado, colocados não só pelo Estado, pela legislação, 

mas também pela sociedade e pela comunidade do entorno da escola. Tudo sem deixar que a 

escola seja "empacotada" e sim que o atendimento a todas essas solicitações, faça com que a 

escola caminhe. 

 Portanto, o desempenho do gestor como se vê, é tarefa difícil e complexa, segundo as 

palavras de Santos (2002, p. 46), “ser diretor, hoje, é um desafio para grandes, uma tarefa para 
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educadores compromissados, uma função humana gratificante, mas terrível e difícil, dadas as 

condições em que ocorre”. 

 Por tudo isso, entende-se que a boa formação do gestor poderá contribuir para o 

desenvolvimento de novos modos de educar de uma escola em que o conhecer, o fazer e o ser 

se entrelaçam de forma dinâmica. 

 Nesse sentido, o Curso de Especialização em Gestão Escolar da UEPA organizou-se 

de modo a atender aos princípios da formação continuada, orientado pela concepção de gestão 

democrática, tendo no horizonte a formação consistente de gestores de escolas, para a promoção 

de um processo educativo crítico e criativo. 

 





 

 

CAPÍTULO IV. UNIVERSIDADE E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: SUBSÍDIO À 

MELHORIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

UNIVERSIDADE E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 

SUBSÍDIO À MELHORIA DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

A AVALIAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR: UMA ESTRATÉGIA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 





 

CAPÍTULO IV - UNIVERSIDADE E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 

SUBSÍDIO À MELHORIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

99 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 indica como 

necessária a prática da avaliação institucional, para a efetivação da melhoria da educação em 

todos os seus níveis. 

 A avaliação institucional é um poderoso e imprescindível instrumento gerencial e 

pedagógico que envolve aferição, revisão e construção. Além disso, revela a adequação e a 

qualidade do desempenho institucional, com base em critérios, gerando insumos para os 

processos de tomadas de decisão e instituição de resultados. 

 Para a universidade, a avaliação institucional tem importância vital para o processo de 

desenvolvimento econômico e social, na medida em que a formação profissional e a pesquisa 

realizada nas instituições de nível superior são fundamentais para assegurar um progresso 

compatível com as expectativas da sociedade em relação a um desenvolvimento sustentável. 

 Nessa direção, em pleno século XXI, a universidade se reafirma, impedindo que ela se 

encastele em seus austeros muros. Diante dos crescentes problemas e desafios da sociedade 

contemporânea, cabe à educação superior a reflexão e a ação sobre questões políticas, 

econômicas e sociais tais como os frequentes conflitos e rivalidades raciais; a desintegração do 

tecido social, em que a fome, a miséria e a falta de moradia tornaram-se lugar comum; o 

desemprego de longa duração; a poluição do meio ambiente, as disputas e diferenças dentro 

dos países e entre os países, que culminam com chacinas hediondas; a exploração sexual, a 

exploração do trabalho infantil; o trabalho análogo à escravidão; e a corrupção que se propaga 

em todos os níveis, instaurando a “Lei de Gerson”, segundo a qual todos querem levar 

vantagem. Tais problemas não são específicos de países de Terceiro Mundo, ou ainda de alguns 

chamados emergentes como é o caso do Brasil, eles existem no mundo todo, ainda que em 

proporções diferentes nos países desenvolvidos. 

 As alternativas para solução desses problemas, o combate às questões exigem medidas 

que podem ter na educação superior o seu nascedouro. É então a universidade a instituição 

indicada e capaz de propor a discussão e a busca de solução, a partir da avaliação de suas 

funções e das práticas que vem desenvolvendo ao longo do tempo na incansável tarefa de 

contribuir para a melhoria das condições de vida da população. 

 Para Sobrinho e Ristoff (2002), é a universidade que deve preparar profissionais das 

mais diversas áreas do conhecimento, incluindo os mais tradicionais até os novos saberes. A 

essência da universidade nos últimos nove séculos no Ocidente constituiu-se, basicamente, na 
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formação do ser humano por meio da produção e da transmissão de conhecimentos científicos, 

de bens culturais, tecnológicos e artísticos para o mais completo desenvolvimento da sociedade. 

 Nessa perspectiva, a universidade deve ser percebida como uma instituição educativa 

cuja finalidade é o permanente exercício da crítica que sustenta o ensino, a extensão e a 

pesquisa. É nesse exercício de crítica que se coloca a avaliação educacional, a qual vai conferir 

um julgamento sobre o processo de fazer da universidade, espaço de construção da cidadania, 

de resolução dos problemas nacionais, de formação profissional, qualificada e atualizada.  

4.1. A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 A avaliação institucional é um processo para o contínuo aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico, além de constituir-se em elemento fundamental para prestar contas à 

instituição e à sociedade em geral constituindo-se em valiosa ferramenta para o planejamento 

da gestão e do desenvolvimento da educação superior. 

 A avaliação institucional é ainda o processo global que requer a revisão do que foi 

planejado e visa a construir, continuamente, na instituição de ensino superior, o processo de 

autoconhecimento, considerando principalmente sua missão institucional e seu contexto, bem 

como sua história. 

 Nessa perspectiva, torna-se imprescindível citar Sobrinho e Ristoff (2002, p. 11) para 

quem a avaliação institucional é  

Um processo de autoconhecimento, de aprendizado contínuo, permanente, global, 

democrático, legitimado politicamente, consolidado tecnicamente e capaz de 

identificar os pontos fortes e fracos e as potencialidades da instituição no tempo e no 

espaço. 

 

 Nessa direção, Ristoff (2005, p. 51) deixa claro que é necessário avaliar a instituição 

não só a partir de suas atividades, mas em todos os elementos que compõem a vida universitária, 

que é preciso vê-la como um conjunto de princípios e critérios que lhes servem de 

fundamentação conceitual, política e também de justificação para a operacionalização dos 

processos. 

 Desde a década de 1980, as universidades públicas brasileiras percebem a imperiosa 

necessidade de promover a avaliação institucional, motivada pelo imperativo ético de 

transparência em relação à sociedade, bem como pela ideia de que a avaliação é importante 
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mecanismo de luta política pela salvaguarda da universidade pública que, hoje, vive ameaçada 

por ideias privatizantes e por concepções utilitaristas, como afirma Sobrinho e Ristoff (2002). 

 No Brasil, as mudanças ocorridas na economia, nos últimos dez anos, contribuíram 

para elevar a consciência sobre o papel da universidade e isso tem resultado em pressão externa, 

principalmente considerando os princípios da administração pública, destacando a questão ética 

de que é necessário prestar contas à sociedade, afinal, em maior ou menor escala muito dinheiro 

e sonhos são investidos no seu desenvolvimento e todos esses recursos fazem com que a própria 

universidade lute pelo fortalecimento deste patrimônio social. 

 A avaliação institucional da educação superior, no Brasil, tem como referência as 

orientações do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) e 

do sistema Nacional de Avaliação Superior (SINAES). 

 As primeiras iniciativas aconteceram na década de 1990, com a finalidade de 

institucionalizar o processo de avaliação nas universidades brasileiras, quando foi criada a 

Coordenação Geral de Análise e Avaliação Institucional e a Comissão Nacional de Avaliação 

Institucional coordenada pelo então Departamento de Política de Ensino Superior da Secretaria 

de Ensino Superior (SESU). 

 Para efetivar esse intento convidaram as instituições a enviarem suas propostas de 

avaliação institucional, pois era tudo muito novo, inclusive para a direção central. 

 As propostas de programas de avaliação foram enviadas por entidades de classes como 

Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e 

pelos Fóruns de Pró-Reitores de Graduação e Planejamento que encontraram eco na equipe 

ideologicamente plural do MEC, que exerce o papel não de condutor do processo, mas de 

articulador, de viabilizador e, por fim, de financiador, pois durante a realização de um seminário 

em novembro de 1993, as propostas foram amplamente discutidas dando origem ao Programa 

de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB, em 1993 – ao instalar a 

Comissão Nacional de Avaliação (CONAES), pelo Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006. 

 O PAIUB teve grande importância no processo de avaliação das universidades 

brasileiras por possibilitar a livre adesão das IES, incentivando a concorrência de projetos com 

princípios avaliativos marcados por pressupostos emancipatórios e avaliativos. Neste sentido, 
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o PAIUB sugeria como etapa primeira, a autoavaliação envolvendo toda a instituição, 

proporcionando, a partir de então, subsídios para realização da avaliação externa. 

 O programa apresentava características que evidenciavam o caráter institucional e o 

compromisso social das IES. O objetivo geral do programa era avaliar o desempenho das 

universidades para rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sociopolítico da instituição, uma 

forma de promover a permanente melhoria da qualidade e pertinência das atividades 

desenvolvidas. Os recursos humanos utilizados pela universidade de forma eficiente se 

traduzem em compromissos científicos e sociais, assegura a qualidade e a importância dos seus 

produtos e sua legitimação junto à sociedade. 

 O PAIUB adquiriu credibilidade ao relacionar o conhecimento à formação, ao mesmo 

tempo em que, por meio da relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade traçaram 

objetivos. Apesar disso, no início do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o 

Ministério da Educação (MEC) adotou novas políticas de avaliação do ensino superior. Dessa 

forma, o PAIUB passou a ser utilizado apenas como processo de avaliação interna, e desde 

então sua prática não é mais comum nas IES. Após o PAIUB, institucionalizou-se o Exame 

Nacional de Cursos (ENC), conhecido como provão. Atualmente, as instituições utilizam o 

SINAES por força da lei. 

 Oficializado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 (Brasil, 2004a) e regulamentado 

pela Portaria do MEC nº 2.051, de 9 de julho de 2004 (Brasil, 2004b), o SINAES tem por 

finalidades a melhoria da qualidade da educação superior; a expansão da sua oferta; o aumento 

permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, especialmente, a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições 

de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública; da promoção dos valores 

democráticos; do respeito à diferença e à diversidade e da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional. 

 O SINAES é coordenado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) e promove a Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES). 

 Na aplicação do SINAES, o MEC utiliza três modalidades de avaliação, em três 

momentos distintos: Primeiro é a avaliação das Instituições de Educação Superior 

(AVALIES), desenvolvido em duas etapas: a) autoavaliação – coordenado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) de cada IES, em setembro de 2004; b) e a avaliação externa – 

realizada por comissões designadas pelo INEP; o segundo, a Avaliação dos Cursos de 
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Graduação (ACG) - com visitas in loco de comissões externas. A periodicidade desta avaliação 

depende diretamente do processo de reconhecimento e renovação do reconhecimento a que os 

cursos estão sujeitos; e avaliação do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) 

– aplica-se aos estudantes do final do primeiro e do último ano do curso, com procedimentos 

amostrais. Anualmente, o MEC, com base em indicação da CONAES, define as áreas do 

ENADE. 

 Esses momentos são muito importantes para que se tenha noção da grandeza da 

avaliação institucional, considerando os princípios de participação e integração propostas pelo 

SINAES. Outros tipos de avaliação estão previstos, porém um chama a atenção, de modo 

especial, a avaliação interna, cujo objetivo é compreender o que está ocorrendo na instituição 

mediante a interpretação de dados obtidos, bem como propor ações de melhoria, possibilitando 

correções imediatas para as situações problemas diagnosticadas.  

 Pela avaliação interna, as IES têm a oportunidade de, além de obter diagnósticos que 

as auxiliarão nas tomadas de decisão, externalizar seus pontos positivos ou pontos fortes bem 

como seus limites; deixando claras suas intenções por meio do seu trabalho diário que envolve 

o ensino, a pesquisa e a extensão. A avaliação interna resulta em um momento de reflexão, 

fundamental para o desenvolvimento da comunidade acadêmica. É o princípio da globalidade 

que permite “o autoconhecimento da instituição sobre si mesma, em busca de melhor adequação 

ao cumprimento de suas funções cientificas e sociais” (Belonni et al. in Balzan & Sobrinho, 

1995, p. 101): 

Bertelli (2007, p. 218) considera que o SINAES, por meio da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) ao focalizar a avaliação das IES 

apresenta um caráter formativo e visa ao aperfeiçoamento dos agentes da comunidade 

acadêmica e da instituição como um todo (Brasil, 2004b, p. 5), ao mesmo tempo em 

que conceitua a avaliação interna como um processo contínuo por meio do qual uma 

instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender 

os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar maior relevância social. E complementa, afirmando que a avaliação interna 

ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de análise, 

interpretação e síntese das dimensões que definem a instituição.  

 

 A ideia é ter como foco dessa avaliação a qualidade educativa e, com isto, melhorar 

os processos de formação e de produção do conhecimento, as estruturas, os procedimentos e as 

condições administrativas, resultando em uma transformação qualitativa. Pode-se afirmar que, 

sendo assim, sua dinâmica é essencialmente pedagógica, construindo a qualidade com o auxílio 

dos processos de participação dos seus atores, buscando valorizar o indivíduo e integrá-lo, ao 

invés de sancioná-lo por eventuais faltas ou deficiências.  
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 Dias Sobrinho esclarece que, em tal prática de avaliação,  

Os sujeitos pertencem a mesma realidade que está sendo avaliada, às vezes com duplo 

estatuto de avaliadores e avaliados que dependendo das circunstâncias e das formas 

de organização, o processo interno se dá como auto avaliação, quando os avaliadores 

são não só sujeitos mas também parte do objeto, ou como hetero avaliação, no sentido 

de que especialistas da instituição são constituídos sujeitos de ações que tenham por 

finalidade a ampliação de conhecimentos e sobretudo a valoração do objeto de análise 

(Sobrinho, 2000, p. 128). 

 

 Não é objetivo deste estudo, aprofundar a discussão sobre avaliação institucional, mas 

utilizá-la como ferramenta capaz de contribuir para a compreensão dos caminhos percorridos 

pela instituição e os resultados dos processos produzidos no seu cotidiano. É com esse 

entendimento que se pretende utilizá-la para desvendar os resultados alcançados por um curso 

de especialização da Universidade do Estado do Pará. 

4.2. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: UM OLHAR PARA ALÉM DO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR 

 A ideia de avaliar o Curso de Gestão Escolar sempre esteve presente, isto porque é 

sempre necessário saber se o que se está fazendo está certo, caso esteja, o que contribuiu para 

o alcance dos objetivos propostos, caso contrário, deve-se investigar também os fatores que 

interferiram e que não permitiram a consecução dos objetivos colimados. Pensando assim, 

parece fácil e rápido realizar uma avaliação. Há consenso entre os especialistas da área quanto 

ao problema da falta de conhecimentos e experiências sobre o tema na maioria das 

universidades brasileiras, que mesmo sobre a pressão de certos órgãos da gestão central da 

educação (MEC/INEP/CAPES etc.), colocam-se muitos resistentes. Com a Universidade do 

Estado do Pará a coisa não é diferente, infelizmente, ainda não foi possível instalar em seu 

interior a cultura da avaliação, parece que a avaliação institucional é um território a ser 

conquistado. 

 Apesar disso, reconhecer-se que há interesse na implantação de um processo 

sistemático e usual e normal dentro das inúmeras ações desenvolvidas pela instituição, como  

parte dos seus processos internos e externos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/1996, bem como em outras legislações pertinentes, inclusive no próprio 

Regimento Geral da UEPA, onde a avaliação institucional também está colocada como 

necessária. A avaliação institucional deixou de ser atividade opcional nos processos 
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educacionais contemporâneos para se transformar em componente intrínseco e necessariamente 

rotineiro de toda a vida acadêmica. 

 Nesse caso, torna-se imprescindível lembrar Sobrinho e Ristoff (2002, p. 11), para 

quem o ato de avaliar é antes de tudo,  

Um processo de autoconhecimento, de aprendizado institucional, um processo 

contínuo, permanente, global, democrático, legitimado politicamente, consolidado 

tecnicamente, e capaz de identificar os pontos fortes e fracos e as potencialidades da 

instituição no tempo e no espaço. 

 

 Tais pressupostos fortalecem a concepção de avaliação tornando-se imprescindível um 

profundo respeito à identidade da instituição, considerando a sua história, a sua natureza, a sua 

discussão, o seu contexto histórico e geográfico. 

 Segundo Ristoff (2005, p. 51), é necessário avaliar a instituição não só a partir de suas 

atividades, mas em todos os elementos que compõem a vida universitária; é preciso buscar uma 

unidade básica de metodologia e indicadores; contemplar as características próprias das 

instituições e visualizá-las no contexto das inúmeras diferenças existentes no país; reconhecer, 

na avaliação, uma função educativa que sobrepuja no mérito a dualidade do crime e do castigo, 

devendo, pois instalar-se um processo de construção e não uma mera medição de padrões; dar 

significado aos dados que se obtém na investigação e que o processo só terá sentido se for 

contínuo.  

 A avaliação, como um conjunto de princípios e critérios, serve de fundamentação 

conceitual, política e de justificativa para a operacionalização dos processos. Tal como foi 

sugerido pela Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA), designada pelo 

MEC por meio das Portarias MEC/SESU nº 11, 28 de abril de 2003 e nº 19, de 27 de maio de 

2003 e instalada pelo Ministro da Educação, Cristóvam Buarque, em 29 de abril “com a 

finalidade de analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias 

para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior”.  

 São vários os princípios e critérios do processo avaliativo, como autoavaliação 

institucional, entre eles, o respeito à identidade institucional significa que cada instituição 

possui as suas especificidades dentro da enorme diversificação na educação superior brasileira, 

portanto, há necessidade de se ter na avaliação um instrumento capaz de permitir o aumento da 

consciência sobre a identidade e, portanto, as prioridades e potencialidades de cada instituição 

em particular, considerando a missão, valores éticos e objetivos projetados no Plano de 
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Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico Institucional; a globalidade, a 

avaliação institucional deve ser entendida como multidimensional e polissêmica. A busca da 

integração e da globalidade deve ser central para a construção de um sistema de avaliação, tanto 

nas dimensões internas e institucionais, quanto nas suas manifestações externas e de sistema. 

Nesse caso, a globalidade envolve a plenitude das relações internas e externas da universidade, 

com foco inicial nas unidades de ensino, pesquisa, extensão, incluindo-se de modo específico, 

a efetivação gestora para a consecução dos objetivos e metas da instituição; a legitimidade, a 

dimensão política e ética ultrapassa a dimensão técnica porque a avaliação não se configura 

como uma questão meramente técnica. É também um forte instrumento de poder.  

 A avaliação precisa de legitimidade ética e política para que possa assegurar seus 

propósitos proativos, respeito à pluralidade, à participação democrática, bem como às 

qualidades profissionais e cidadã de seus atores. É a concepção democrática de educação e de 

avaliação que deve conferir aos processos avaliativos um grande sentido de legitimidade ética 

e política, que inclui todos os segmentos da universidade, de modo amplo e público e também 

institucionalizado; a comparabilidade, estabelecimento de sistemática que permita comparar e 

relacionar dimensões objetivas e subjetivas da instituição, ou seja, deve permitir a compreensão 

do que acontece na universidade, tendo em vista que a compreensão é sempre de natureza 

relacional, torna-se necessário conhecer para que se possam estabelecer diferenças; e a 

continuidade, um processo de avaliação em conformidade com os princípios, as premissas, 

pressupostos anteriormente colocados devem ser contínuos, permanentes, não episódicos, 

pontuais e fragmentados.  

 Um processo contínuo cria a cultura da avaliação educativa internalizada no cotidiano 

da universidade. A continuidade permitirá a comparabilidade dos dados de um determinado 

momento a outro, revelando o grau de eficácia das medidas adotadas a partir dos resultados 

obtidos. Esta característica longitudinal da avaliação permitirá também testar a confiabilidade, 

tanto dos instrumentos quanto dos resultados. 

 Os princípios são fundamentos importantes que ajudam a refletir sobre a necessidade 

da avaliação em todos os âmbitos da educação superior, portanto, não se pode realizar um 

julgamento sério sobre determinada realidade se esses princípios não forem considerados, ou 

seja, acatar esses princípios é uma condição essencial para que o processo avaliativo seja 

realizado de forma coerente. Porém, torna-se oportuno frisar que existem outros elementos 

importantes que norteiam o processo de avaliação, mas os princípios parecem particularmente 
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relevantes para os objetivos da avaliação do Curso de Gestão Escolar porque uma autoavaliação 

como é o caso do curso precisa ser iluminada pelo olhar da instituição tendo em vista a 

necessidade desse olhar visando o resultado final. 

 O processo avaliativo na UEPA e, mais exatamente no CCSE, está voltado para a 

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG), que avalia estes cursos por meio de instrumentos 

e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas. A periodicidade desta 

avaliação depende diretamente do processo de reconhecimento e renovação do reconhecimento 

a que os cursos estão sujeitos, ressaltando-se, que essa avaliação é de caráter externo, sendo 

realizada por técnicos do Ministério da Educação por meio de seus órgãos competentes. Nesse 

caso, a avaliação tem caráter obrigatório e utilitarista. 

 A avaliação da pós-graduação, dos programas de mestrado e doutorado, é feita também 

por órgãos externos haja vista as exigências legais previstas no Plano Nacional de Pós-

graduação e nas orientações e execução da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). É importante dizer que a avaliação dos programas de mestrado e 

doutorado pela CAPES não tem os seus processos claramente divulgados na instituição, 

gerando alguns desconfortos entre os coordenadores da pós-graduação stricto sensu, quando 

cobrados pelas notas obtidas nos programas por eles coordenados. 

 Já os cursos lato sensu, como é o caso da especialização, estes têm autorização para 

funcionar por meio de uma resolução emitida pelo Conselho Universitário (CONSUN) da 

UEPA e por outros instrumentos legais como resoluções, portarias, pareceres, emitidos para 

normatizar o seu funcionamento. 

 Oficialmente, não existe alguma norma que determine a avaliação de tais cursos, 

embora se tenha claro a importância e a necessidade de fazê-lo, porém, não há exigência 

institucional. Desse modo, o acompanhamento e o controle se restringem às tarefas de gestão 

dos cursos, cujas dinâmicas são apresentadas em relatórios anuais enviados para a Coordenação 

do Programa (COAD) e esta para a PROPESP sobre dados e resultados obtidos sem que haja 

retorno com análises, recomendações e outros subsídios. 

 A existência de uma série de fatores de ordem técnica, financeira e política influenciam 

a tomada de decisão quanto à avaliação interna não só no que tange à pós-graduação com 

referência aos cursos de especialização, mas da instituição como um todo. 
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 Em meio a essa situação, foi realizada a avaliação do curso de especialização em 

Gestão Escolar que, no discurso da instituição, é uma estratégia de formação continuada 

visando a contribuir para a melhoria da educação básica no Estado por meio da capacitação de 

profissionais que atuam nesse nível de ensino. 

 Apesar de este estudo focalizar apenas um projeto (curso) do Programa de Formação 

Continuada do Centro de Ciências Sociais e Educação, que não está isolado do seu todo, ele 

representa parte do sistema, ou seja, da totalidade porque os dados, as análises parciais, as 

descrições dos seus elementos isolados devem ser entendidas como recursos para a 

compreensão da totalidade. Embora, existam outros elementos cujos significados estão 

articulados, é essencial compreender as relações existentes entre o curso e o Programa de 

Formação Continuada para melhor conhecer a realidade do próprio curso como unidade 

complexa. 

 Nesse caso, a avaliação procurou garantir a análise das características do curso de 

especialização, articulando-se informações de cunho qualitativo e quantitativo que permitam a 

criação de indicadores de qualidade e a consideração da realidade onde o projeto é executado. 

 Os objetivos que norteiam a avaliação sugerem uma coleta de dados sobre a estrutura 

e funcionamento, localização, objetivos, metas, conteúdos do programa de formação 

(conteúdos curriculares), metodologias de ensino, recursos didáticos, assessoramento 

pedagógico ao curso, a atuação do coordenador, o desempenho dos docentes, o tempo de 

duração do curso, os períodos determinados para desenvolvimento dos módulos de ensino, o 

nível de satisfação dos egressos com o curso, a aplicação dos conhecimentos obtidos no 

cotidiano da escola, o crescimento pessoal e profissional dos egressos, a melhoria nas relações 

interpessoais, aproximação da escola com órgãos da administração das Secretarias de 

Educação. Outros dados foram levantados com vistas a fornecer informações sobre aspectos 

como aquisição de recursos materiais de espécies diversas, pagamento de pessoal etc. 

 Os resultados da avaliação devem representar uma prestação de contas, não só do 

ponto de vista de dar respostas à comunidade interna, mas, sobretudo sobre a relevância do 

projeto em termos de qualificação profissional e a contribuição para o Programa de Formação 

Continuada do CCSE e deste para a instituição como um todo. 

 Os resultados obtidos também devem induzir ao planejamento de novas propostas 

curriculares no sentido de agir mais fortemente na realidade da instituição desenvolvendo 

formas mais condizentes e eficazes para subsidiar o alcance dos objetivos e metas da pós-
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graduação lato sensu por meio do atendimento de acentuada demanda de profissionais que 

ainda não possuem a qualificação profissional em nível de especialização exigida pelas 

secretarias de educação do Estado, como o primeiro grau de qualificação para o exercício da 

gestão escolar. 

 Diante do exposto, a presente pesquisa articula-se à política de avalição institucional 

preconizada para as instituições de ensino superior, marcando-se com um dos componentes que 

a totalizam.  
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 Para realizar o presente estudo, contou muito a necessidade de avaliar o Curso de 

Especialização em Gestão Escolar, isso porque, apesar de estarem presentes no seu dia a dia, 

muitas situações escapam ao acompanhamento e controle do coordenador. Por isso, a vontade 

de conhecer os resultados alcançados, ganhou corpo com a possibilidade de realizar sua 

avaliação por meio de estudo investigativo como exigência de tese de doutorado e com um 

referencial: a avaliação passou a ser feita com base no olhar do egresso do curso que atuava 

como gestor na rede de ensino público, em Belém do Pará.  

 Dar um sentido avaliativo à pesquisa exigiu que se buscasse uma metodologia que 

atendesse às exigências e necessidades desse tipo de estudo. Foi necessário procurar um 

percurso metodológico capaz de traduzir, de descrever o olhar do egresso permitindo 

compreender por meio desse olhar a sua percepção sobre o curso, respondendo a algumas 

interrogações necessárias para se entender a importância dos resultados alcançados como 

estratégia de formação continuada da Universidade do Estado do Pará. 

 O caminho metodológico foi tarefa executada com cuidado, pois representava a 

“bússola”, um guia, que devia orientar os caminhos a serem percorridos para chegar às respostas 

sobre os resultados. 

5.1. O PERCURSO METODOLÓGICO 

5.1.1. A Escolha do tema e o problema 

 O tema foi tirado de uma questão séria da área educacional brasileira, gestão 

educacional ou escolar, que merece atenção por parte dos dirigentes da educação, 

universidades, órgãos da educação, associações educacionais, professores e comunidade. Para 

efeito desta pesquisa foram trabalhadas a gestão educacional e a gestão escolar como sinônimas, 

haja vista não haver consenso entre os estudiosos. 

 As mudanças e reformas do cenário educacional brasileiro têm orientado para a criação 

de políticas públicas e, dentre elas, a formação e a atuação de profissionais da gestão parte da 

agenda dos dirigentes da educação brasileira. No Estado do Pará, está comprovado por meio de 

estudos e pesquisas de setores diversos como Secretarias de Educação, associações, 

universidades etc., a carência de gestores academicamente habilitados. 
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 A falta de gestores qualificados cria sérios problemas para o sistema de ensino e para 

a escola, porque deles se espera a superação das práticas ultrapassadas de gerenciamento da 

educação centralizado e autoritário. A falta desse profissional compromete a implantação de 

processos democráticos por meio de colegiados, a conquista da autonomia da escola e a garantia 

do financiamento da educação libertadora. 

 Com a intenção de participar da aproximação da UEPA com a Educação Básica, bem 

como minimizar o problema da falta de profissionais qualificados para atuar na gestão da 

escola, foi criado o Curso de Especialização em Gestão Escolar em 2002, o qual já qualificou 

dezenas de gestores, e entre estes, muitos que trabalham na gestão de escolas das redes de 

ensino público em Belém. 

 Diante disso, constatou-se a necessidade de saber junto ao egresso, qual a visão dele a 

respeito do curso e, por meio desse olhar captar informações sobre os resultados obtidos, 

considerando o alcance dos objetivos e das metas estabelecidas, além dos impactos ocasionados 

na rede de ensino. 

 Tornando mais clara e norteando a ideia formulou-se o seguinte problema: Quais os 

resultados alcançados pelo Curso de Gestão Escolar, considerados estratégia de formação 

continuada? Desse problema, originaram-se outras questões que nortearam a investigação, a 

saber: Qual a percepção dos egressos a respeito da qualidade do Curso de Especialização em 

Gestão Escolar? Que mudanças significativas ocorreram na prática desses gestores em função 

do curso? Qual o nível de satisfação dos egressos em relação ao curso? Quais as propostas para 

a promoção da melhoria da qualidade do Curso, relativamente a: objetivos, metas, 

metodologias, conteúdos, organização e funcionamento? De que modo a realização do Curso 

se revela como estratégia do programa de formação continuada da UEPA? 

5.1.2. Os Objetivos da Pesquisa 

 O objetivo geral da pesquisa foi analisar os resultados da avaliação do curso de 

especialização em Gestão Escolar, da UEPA, como estratégia de formação continuada para 

gestores da rede de Ensino Público em Belém, a partir da percepção dos egressos sobre os 

elementos constituintes, a estrutura curricular, as atividades técnico-pedagógicas, as 

contribuições para a gestão da escola, os impactos e as repercussões na rede de ensino. 
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 Para alcançar esse objetivo, outros específicos foram formulados, a saber: verificar a 

percepção dos egressos, a respeito da qualidade do Curso de Especialização em Gestão Escolar; 

identificar as mudanças significativas que ocorreram na prática desses gestores em função do 

curso; verificar o nível de satisfação dos egressos em relação ao curso; elencar as propostas 

apresentadas pelos egressos para a promoção da melhoria da qualidade do Curso, no que diz 

respeito aos seus objetivos, metas, metodologias, conteúdos, organização e funcionamento; 

descrever o modo pelo qual Curso revelou-se como estratégia do programa de formação 

continuada da UEPA e, descrever os impactos e repercussões do curso na rede de ensino 

público. 

5.1.3. A Metodologia da Pesquisa 

 Para a realização desta investigação optou-se pelo método qualitativo que se mostrou 

adequado porque reduziu a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando 

a lógica da análise fenomenológica, isto é, a compreensão dos fenômenos pela sua descrição e 

interpretação. As experiências pessoais da pesquisadora foram consideradas elementos 

importantes na análise e compreensão dos fenômenos estudados. 

 A opção pela pesquisa qualitativa também levou em conta esse tipo de pesquisa que 

esclarece e norteia os procedimentos metodológicos adotados pela pesquisadora, considerando-

se que o pesquisador observa os fatos sob a ótica de alguém interno à organização; o estudo 

busca profunda compreensão do contexto da situação; enfatiza o processo dos acontecimentos, 

isto é, a sequência dos fatos ao longo do tempo; o enfoque é mais desestruturado, não há 

hipóteses fortes no início da pesquisa. Isso confere à pesquisa dando maior flexibilidade; e na 

pesquisa, geralmente, é empregada mais de uma fonte de dados. 

 Na pesquisa qualitativa o social é visto como um mundo de significados passíveis de 

investigação e a linguagem dos atores sociais e suas práticas são as matérias primas dessa 

abordagem. São o nível dos significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores que 

se expressam pela linguagem comum e na vida cotidiana, tornando-se objeto da abordagem 

qualitativa. 

Esta pesquisa respaldada na abordagem qualitativa, recorrendo a informações de 

natureza qualitativa e quantitativa, que compreende a relação dinâmica dos processos de 

interioridade e exterioridade como constitutivas dos fenômenos, pois, segundo Minayo (2010), 
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propicia ao pesquisador a compreensão de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes presentes numa realidade investigada.  

Assim, a interpretação dos fenômenos e significados são procedimentos utilizados na 

pesquisa qualitativa retratando o maior número possível de elementos existentes na situação 

estudada, na qual o pesquisador tem o ambiente como fonte direta dos dados que são 

interpretados de forma indutiva, preocupando-se muito mais com o processo que o produto, 

como pontuam Prodanov e Freitas (2013). 

A opção pela abordagem qualitativa nesta investigação justifica-se pela necessidade 

de obter, junto aos egressos do Curso de Especialização em Gestão Escolar, suas percepções 

acerca do processo de formação continuada e suas repercussões na melhoria da ação educativa 

realizada nas escolas do Estado do Pará. Assim, foi possível captar impressões, subjetividades, 

opiniões, sugestões dos participantes enfim, os significados que deram à qualidade do curso, 

possibilitando a análise de resultados proposta neste estudo.  

 

5.1.4. A Avaliação pelo olhar do egresso: um estudo de caso 

 Em meio a tantos modelos, enfoques, paradigmas e formatos percebeu-se que a opção 

por um deles é sempre uma tarefa que deveria ser realizada com cuidado. Dentre todos os 

procedimentos estudados, a escolha recaiu sobre um formato de Estudo de Caso. Essa escolha 

levou em consideração as características do problema a ser investigado. 

Assim a investigação concentra-se em um caso particular, apresentado por Severino 

(2013, p. 121), como Estudo de Caso, que “[…] deve ser significativo e bem representativo, de 

modo a ser apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando 

inferências”. O Estudo de Caso, “é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que 

se analisa aprofundadamente” (Triviños, 2009, p. 133), em que suas características são 

determinadas pela natureza e abrangência da unidade, bem como pelos suportes teóricos que 

orientam o trabalho do investigador.  

 O Estudo de Caso é um modelo crítico que permite opiniões e juízos de valores dos 

sujeitos. Nesse enfoque, têm-se a visão das pessoas diretamente interessadas que participam da 

avaliação, por isso esse formato avaliativo é centrado nos participantes, segundo House (2000).  
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 Segundo Yin (2001), o estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo partindo 

do seu contexto real, utilizando de múltiplas fontes de evidências. Os estudos de caso podem 

ser:  

a) Exploratórios: quando se que encontrar informações preliminares sobre o assunto 

estudado. Para Estudos de Casos explanatórios, uma boa abordagem é quando se utiliza 

de considerações rivais, em que existem diferentes perspectivas, aumentando as chances 

de que o estudo seja um modelo exemplar. 

b) Descritivos: cujo objetivo é descrever o Estudo de Caso. 

c) Analíticos: quando se quer problematizar ou produzir novas teorias que irão 

problematizar o objeto, construir ou desenvolver novas teorias que irão ser confrontadas 

com as teorias que já existiam, proporcionando avanços do conhecimento. 

 

 Nesta pesquisa está sendo usada uma combinação descritivo-analítica, dada sua 

característica avaliativa. 

 O estudo avaliativo sobre os resultados obtidos pelo curso de gestão escolar é um 

modelo crítico que revela as percepções e as avaliações dos egressos sobre o curso, ressaltando-

se, que esse formato possui um enfoque subjetivo sendo adequado utilizá-lo em pequenos 

grupos, esse tipo de enfoque pelo seu caráter subjetivo dificilmente se aplicaria a programas de 

grande envergadura, porém, no caso do curso de gestão ele atendeu as necessidades e objetivos. 

 No estudo, privilegiou-se o olhar do egresso como fonte inesgotável de informações, 

sem menosprezar as demais fontes também relevantes, porém, é o olhar dele que chamou 

particularmente a atenção nesse processo investigativo/avaliativo. 

 Esse olhar se deu em uma perspectiva de fora para dentro, é o olhar de quem viveu as 

experiências, participou do processo como protagonista e, por isso mesmo, é fonte inesgotável 

de preciosas informações sobre a realidade estudada, considerando que estas foram 

fundamentais somando-se a outras informações, cuja contribuição favoreceu uma avaliação 

verdadeira e justa, tendo se aproximado o máximo possível da realidade do curso. 

 A ênfase ao caráter avaliativo foi dada no processo, ou seja, naquilo que ocorreu e vem 

ocorrendo nas práticas e nas condutas, além das inter-relações que se vivenciou nos espaços da 

vida e do trabalho como resultantes do curso. 
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 O olhar do egresso incidiu sobre o estar sendo e, não somente sobre o que aconteceu, 

ou seja, sobre os resultados finais estabelecidos. Dessa maneira, previu-se que havia maior 

possibilidade de se concretizar uma aproximação mais significativa dos resultados permitindo 

apontar elementos importantes manifestos ou latentes que emergissem do processo de formação 

continuada da UEPA, por meio do curso de gestão escolar. 

 O formato de avaliação desenvolvido na pesquisa individual teve sentido investigativo 

cujos resultados deveriam contribuir para num tempo futuro incentivar um processo de 

avaliação do Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Educação do Centro de Ciências 

Sociais e Educação (CCSE), onde o curso de especialização está alocado. 

 A pesquisa/avaliação baseou-se no formato da avaliação não-gerencialista de House 

(2000). Apesar do seu caráter individual, prevê antes de qualquer outra atividade metodológica, 

a divulgação das intenções da pesquisadora/avaliadora em realizar o estudo, além de pedir a 

adesão e a participação das pessoas, diretas e indiretamente, envolvidas na avaliação, pela 

importância e necessidade do estudo, não só para o confronto entre o que fora planejado no 

projeto do curso, mas, a efetivação do projeto olhando o desempenho de seus elementos 

constituintes, a qualidade dos resultados e os novos rumos apontados pelos resultados. 

5.1.5. Os métodos de investigação empírica 

 Os métodos de investigação constituíram-se em um dos aspectos mais relevantes da 

pesquisa, porque permitiram abordar, captar e registrar os dados que, depois foram 

transformados em informações, com as quais foi possível avaliar os resultados alcançados pelo 

curso de gestão, segundo o olhar do egresso. 

 No caso do presente estudo, o método, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 83)10 de 

coleta de dados representou o suporte instrumental que permitiu à investigadora entrar em 

contato direto com o objeto recolher e agregar um sem número de informações passíveis de 

análise e interpretação. 

 

  

                                                           
10“È o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com segurança e economia permite obter 

conhecimentos válidos e verdadeiros”. Assim sendo, pode-se afirmar é uma orientação que facilita ao investigador 

o planejamento de sua investigação, a formulação das questões norteadoras e também a interpretação dos 

resultados. 
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PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 Os procedimentos metodológicos utilizados para a materialização do estudo 

ocorreram, inicialmente, pela revisão da literatura como forma de conhecer os trabalhos 

científicos existente sobre a temática que serviram para o embasamento teórico de todo o 

trabalho.  

 Para o entendimento aprofundado dos pressupostos que definem os princípios 

orientadores da formação continuada, da avaliação institucional e da gestão democrática as 

leituras foram alicerçadas por diferentes autores, como: Afonso (1999, 2001, 2005); Barroso 

(2005, 2013); Hora (2015); Paro (2011, 2012, 2015); Cury (2007, 2009); Monlevade (1997); 

Marin (1995); Lück (2009); entre outros definidos no desenvolvimento do trabalho.  

ANÁLISE DOCUMENTAL 

 A análise documental permitiu verificar a trajetória e mapear a evolução e a dinâmica 

de oferta de novas turmas, a expansão para que outros municípios, a estrutura curricular com 

análise dos conteúdos, metodologias de ensino e a base legal que o sustentou. 

 Os documentos oficiais analisados foram atas, portarias, resoluções do Conselho do 

Centro (CONCEN), do Conselho Universitário (CONSUN), memorandos de diversos setores, 

boletins, ementas de disciplinas, fichas de inscrição, fichas de avaliação de disciplinas cursadas, 

relatórios, requerimentos diversos, pedidos de solicitação de bolsas, folders etc. 

 A análise documental foi muito importante, pois facilitou a contextualização da base 

legal e a apuração da origem e sentido das orientações normativas, os encaminhamentos 

administrativos, tanto da coordenação central do Programa como da Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação como do curso em si. 

 O estudo dos documentos constituiu-se em uma oportunidade para entender que neles 

estavam traduzidas orientações normativas e administrativas, mas também possuíam conteúdos 

político-ideológicos tão presentes na gestão da universidade e relacionados à pós-graduação 

“lato sensu”, principalmente aos cursos de especialização. 

 A análise documental contribuiu para que se percebessem diferenças e semelhanças 

com outras versões do curso, haja vista que o mesmo já havia sido ofertado em duas versões 
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anteriores, obtendo-se informações sobre as estratégicas eficazes ou ineficazes no 

desenvolvimento do mesmo. 

PESQUISA EMPÍRICA 

 Uma das técnicas utilizadas para a recolha de dados empíricos foi o Questionário 

técnica de investigação composta por um número grande ou pequeno de questões apresentadas 

por escrito que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento ao pesquisador. 

 O questionário possibilitou coletar informações por escrito sobre a percepção dos 

gestores em vários temas relacionados ao curso de gestão. Com perguntas abertas e fechadas, 

teve como objetivo identificar as visões e atitudes dos egressos sobre a estrutura e 

funcionamento, os objetivos, conteúdos e metodologia da proposta curricular, o desempenho 

dos docentes, a qualidade do material didático, as contribuições do curso para o 

desenvolvimento da escola, as condições físicas dos espaços ocupados pelo curso, e o 

cumprimento dos prazos entre outros aspectos considerados de grande relevância na avaliação 

do mesmo. 

 Foram aplicados 72 (setenta e dois) questionários, havendo grande esforço para seu 

recolhimento, pois as escolas ficam distantes uma das outras, porém, apesar das dificuldades, 

foi possível recolher todos os questionários aplicados, sendo que em algumas escolas houve a 

necessidade de ir várias vezes para receber os questionários preenchidos. 

 Para analisar as respostas obtidas foi elaborado um quadro para registro de todas as 

respostas, submetidas à leitura e interpretação. As reflexões e interpretações foram elaboradas 

com base nas bibliografias específicas sobre a gestão escolar, a formação do gestor, as políticas 

de formação continuada e sobre os processos de avaliação, complementadas por outras que 

auxiliaram na compreensão dos resultados alçados pelo curso de gestão escolar. 

 A entrevista foi um dos métodos que possibilitou obter informações contidas na fala 

dos egressos. Uma conversa sistemática com os sujeitos que vivenciaram a realidade do curso, 

com propósitos bem definidos.  Este cuidado captou certas informações impossíveis por meio 

do questionário. 

 Segundo Minayo (2010, p. 57), 

Por meio da entrevista é possível obter dados objetivos e subjetivos, os primeiros 

podem ser obtidos por meio de fontes secundárias tais como censos, estatísticas e 

outras formas de registros, porém o segundo tipo de dados, ou seja, os subjetivos só 
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podem ser obtidos com a entrevista, pois estão relacionados aos valores, às atitudes e 

às opiniões dos sujeitos entrevistados. 

 

 A entrevista facilitou depoimentos mais livres segundo a própria lógica do gestor. O 

tipo de entrevista foi a semiestruturada, com perguntas abertas ou não estruturadas e formuladas 

previamente. Esse procedimento chegou a ser determinante, pois evitou o formalismo, o 

artificialismo e a hierarquização, resultando na coleta de um material muito significativo para 

a pesquisa/avaliação. 

 O clima informal tornou-se responsável pelo aprofundamento de certos assuntos e 

captação de expressões fortes caracterizadoras de significados atribuídos ao curso de gestão 

escolar, principalmente, com referência a temas como, por exemplo, o modelo de 

autossustentação do curso adotado por uma universidade pública como a UEPA; dificuldades 

relacionadas às questões curriculares, motivações, necessidades, satisfação e insatisfação com 

o curso, ganhos na vida pessoal e profissional obtidos como curso e, sobre a política de 

formação continuada da instituição. 

 Foram realizadas 22 entrevistas, 30% dos 72 egressos pesquisados, escolhidos de 

forma aleatória simples, utilizando o computador com uma base de dados digital com a 

identificação dos sujeitos da amostra. Partindo dessa base atribuiu-se um número aleatório a 

cada um dos sujeitos na base e utilizando-se esses números aleatórios para seleccionar os 

sujeitos para a entrevista. Foi utilizado o SPSS por meio da opção disponível para o efeito 

(Random Samples of Cases) que identifica. 

 Os dados quantitativos foram utilizados apenas para dar voz aos números. 

5.1.6. A Amostra 

 Uma preocupação na definição da amostra foi determinar os indivíduos sociais porque, 

segundo Minayo (2010, p. 43), “a amostragem boa é aquela que possibilita abranger a totalidade 

do problema investigado em suas múltiplas dimensões”, nesse caso, a amostra foi representada 

pelos 72 (setenta e dois) gestores oriundos do curso de gestão escolar, pelos vínculos de grande 

significância estabelecidos durante e após o curso de especialização. 

 Entre os 72 informantes, 49 são do sexo feminino e 23 do masculino que trabalham 

em escolas estaduais e municipais das redes de ensino público em Belém do Pará. Para subsidiar 
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a compreensão do percurso metodológico, apresenta-se a caracterização do Curso de 

Especialização em Gestão Escolar. 

5.1.7. Caracterização do Curso de Especialização em Gestão 

Escolar 

 O Curso de Especialização em Gestão Escolar pertence ao Departamento de Educação 

Especializada (DEES) do Centro de Ciências Sociais e Educação, elaborado segundo as normas 

da Resolução nº 1.148/2005, do Conselho Universitário (CONSUN), de 11 de Maio de 2005. 

A partir do mês de maio de 2010, uma nova resolução foi instituída, a Resolução nº 2.076, de 

2010 do Conselho Universitário (Pará, 2010), que instituiu as normas dos cursos de 

especialização.  

 Superadas as primeiras dificuldades, o Curso atualmente é desenvolvido nas 

dependências do Centro de Ciências Sociais e Educação, localizado à Travessa Djalma Dutra 

S/Nº, bairro do Telégrafo, na cidade de Belém do Pará, e nos municípios onde for solicitado, 

normalmente onde funcionam Núcleos de Ensino da UEPA. A oferta do curso se dá por meio 

de duas chamadas nos meses de maio e dezembro para a formação de turmas. O tempo previsto 

para a realização do curso é de dezoito meses. 

 Para o candidato ao curso inscrever-se, é necessário ter como requisitos 

indispensáveis: ser licenciado ou graduado pleno em uma das diversas áreas do conhecimento; 

apresentar curriculum vitae comprovado em três vias; comprovar o pagamento da taxa de 

inscrição; entregar três fotografias três x quatro e apresentar Pré-Projeto de Pesquisa dentro das 

linhas de pesquisa do curso. 

 A seleção dos candidatos é realizada por meio da análise do curriculum e pela 

entrevista, momento em que o candidato apresenta o seu pré-projeto de pesquisa com a intenção 

preliminar do tema/problema da investigação a ser realizada como culminância do curso. 

 Os candidatos aprovados deverão preencher, corretamente, e entregar na Secretaria 

Acadêmica o formulário de matrícula; comprovante de pagamento da taxa de matrícula 

correspondete à 1ª. (primeira) das 18 (dezoito) mensalidades; termo de compromisso 

devidamente assinado, Carteira de Identidade e comprovante de residência. 
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 São ofertadas 50 (cinquenta) vagas por turma, considerando a concessão de 10% (dez 

por cento) delas sob a forma de bolsa de estudos, preferencialmente, destinada a professores 

efetivos, servidores do quadro permanente da instituição no exercício de suas funções. 

Eventualmente são ofertadas turmas gratuitas para alunos egressos da graduação da UEPA. O 

projeto é executado, tanto na capital quanto no interior do Estado, nas modalidades regular e 

modular. 

 As normas para elaboração e defesa pública da Monografia como Trabalho de 

Conclusão de Curso estão previstas na Resolução nº 1.028/2004 e no Manual de Trabalhos 

Acadêmicos publicados pela Universidade do Estado do Pará no ano de 2005. 

 O Curso objetiva qualificar gestores do Ensino Básico em nível de especialização Lato 

Sensu para o desenvolvimento de atividades típicas da gestão escolar democrática em escolas 

da rede pública.  

 A qualificação visa a preparar os gestores escolares nos conteúdos e instrumentos de 

execução da gestão escolar; incentivar a prática da gestão democrática como ferramenta 

importante no processo de democratização da escola pública; desenvolver atividades como 

processo de ensino e aprendizagem que possibilitem a aquisição e/ou aperfeiçoamento contínuo 

de conhecimentos, competências e habilidades necessárias à atuação do gestor; aprofundar 

estudos sobre a gestão escolar, respondendo cientificamente por meio de pesquisas às 

necessidades e problemas educacionais do Estado do Pará; desenvolver condições que resultem 

em uma compreensão pedagógica de gestão, situada nos contextos micro e macro da escola, 

superando as concepções fragmentadas do processo educacional e contemplando as dimensões 

da construção e formação como objeto do trabalho pedagógico; e incentivar os gestores a buscar 

mais conhecimentos por meio da participação em cursos que contribuam para a melhoria da sua 

formação continuada. 

 Os objetivos estão fundamentados nos princípios que expressam as ideias concebidas 

para o desenvolvimento do projeto, levando em consideração o perfil da atuação dos gestores, 

visando a superar os modelos tradicionais, ultrapassados de cunho gerencialista, produtivista e 

hierarquizado. Os objetivos são os “elementos guias” de todo o processo de capacitação do 

gestor, além de justificar logicamente a sua pertinência. 

 O objetivo geral refere-se ao nível de formação, ou seja, o lato sensu por meio da 

especialização para a efetivação de atividades típicas da gestão democrática em escolas da rede 

de ensino público e particular. As atividades consideradas típicas dizem respeito ao 
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planejamento participativo, tido como importante ferramenta dentro do processo democrático 

escolar; a interação com a comunidade do entorno da escola, com a direção central do sistema 

escolar, com a comunidade interna; o domínio das ferramentas tecnológicas, o conhecimento 

sobre as funções administrativas, pedagógicas, financeiras, patrimoniais, entre outras atividades 

que tem no gestor o seu principal articulador. 

 Incentivar a prática da gestão democrática como elemento importante no processo de 

democratização da escola pública é outro objetivo durante o curso, para fazer o gestor não só 

refletir, mas também, adotar práticas colegiadas na escola como meios incentivadores de um 

processo que se estende além dos muros escolares envolvendo a todos em franco processo de 

participação. É um objetivo que precisará da autonomia cognoscitiva do gestor e a sua 

persistência no envolvimento dos sujeitos como parceiros da gestão democrática dentro do 

ambiente escolar por meio de instâncias colegiadas como Conselho Escolar, Conselho de 

Classe, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil, bem como fazer constante 

interlocução com outras instituições. 

 Desenvolver atividades como processos de ensino e aprendizagem na aquisição e/ou 

aperfeiçoamento contínuo de conhecimentos, competências e habilidades necessárias à atuação 

do gestor, o conteúdo teórico mediado com a prática. Nesse caso, a motivação é um aliado 

importante para que a mudança possa ocorrer. 

 O alcance desse objetivo é um dos grandes desafios do curso, porque faz claro apelo 

ao caráter laboral, ou seja, o gestor experimentará outras práticas no seu local de serviço, desde 

que tenha boa dose de motivação, paciência, racionalidade e criatividade. 

 Ainda é muito forte a concepção de que o “pedagógico” deve ser trabalhado pelos 

técnicos, no caso, o supervisor e o orientador educacional ou ainda por uma figura nova surgida 

no cenário escolar – o assessor pedagógico. O que o curso propõe é na verdade, um trabalho de 

construção e formação de novo gestor que conheça e saiba atuar nas várias instâncias da escola 

tendo uma compreensão pedagógica do processo. 

 O Curso de Especialização em Gestão Escolar tem carga horária de 370 horas e a 

duração é de 18 meses, seu desenho curricular é composto por 11 disciplinas, incluindo a 

Monografia. 

As disciplinas são trabalhadas em 3 módulos em caráter intervalar, constando de aulas 

teóricas e práticas, além do período de 120 dias destinados para a disciplina Atividades 
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Orientadas para elaboração do trabalho de conclusão de curso, onde é exigida uma pesquisa 

com temas relacionados com às linhas de pesquisa Gestão Escolar, Planejamento Participativo, 

Escola e Comunidade, Gestão Financeira e de Patrimônio, Avaliação Institucional e do 

Desenvolvimento Escolar. 

 No desenho curricular as disciplinas estão articuladas com a relação teoria e prática 

enfatizando o caráter acadêmico, laboral e investigativo como princípios norteadores da 

estrutura curricular. 

 

Módulo I 

Disciplina Ementa 

Teoria das 

Organizações 

Estudo das teorias sobre os processos de organização, focalizados pela sociologia das 

organizações e também da administração escolar, além do estudo da escola como 

organização social e suas dimensões. 

Metodologia da 

Pesquisa 

Educacional 

Conhecimento dos métodos e técnicas da pesquisa educacional como forma preliminar 

de investigação, tendo em vista o caráter investigativo que deve permear as atividades 

do gestor, bem como subsidiar a elaboração do trabalho monográfico cuja ênfase será a 

pesquisa qualitativa dos temas e problemas da educação escolar paraense. 

Política 

Educacional e 

Legislação 

Discute os norteamentos da política educacional, as mudanças nas políticas e na gestão 

da educação básica no Brasil e na América Latina, as reformas do Estado e suas 

influências na educação, analisa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 

9.394/96), os objetivos e metas do Plano Nacional de Educação, a estrutura e o 

funcionamento do sistema escolar brasileiro, incluindo o sistema paraense e as políticas 

de educação local, a legislação como base de sustentação para a efetivação de políticas 

públicas em educação, as influências de organismos estrangeiros na proposição de ações 

para o desenvolvimento educacional. 

Financiamento da 

Educação 

Enfoca a diversificação das fontes de financiamento considerando principalmente o 

ensino público, aborda o Fundo Público Federal (FPF),  conjunto de impostos, 

contribuições  taxas estabelecidas pelas leis do país empregados com despesas 

financeiras da União, Estados e Municípios, com pessoal e investimentos e com 

programas educacionais, etc. A função do Estado como entidade mantenedora, 

responsável por garantir recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento da 

educação no Estado do Pará, questões da gestão financeira, da escola. 

Módulo II 

Disciplina Ementa 

Leitura e 

Produção de 

Textos 

Estudo das estruturas básicas da Língua Portuguesa, de aspectos gerais da construção 

textual, a correção gramatical de textos e estilos, análise e produção de textos gerais e 

específicos para a elaboração da monografia de final de curso, bem como a redação de 

documentos da comunicação administrativa (portaria, parecer, aviso, edital, resolução, 

exposição de motivos, memorando, etc.), utilizados no dia-a-dia da instituição. 

Gestão de 

Sistemas 

Concepções de sistemas e o sistema escolar como organização complexa enfatizando 

seu processo político, administrativo, contextualizado e historicamente construído. 

Focaliza a rede escolar, abrangendo as unidades escolares em seus vários níveis e 

modalidades, construídas pelo pessoal administrativo, docente, técnico e de apoio, pelos 

recursos físicos, materiais e financeiros que dispõe, pelos seus mantenedores e 

regulamentos; a legislação específica como Constituição Federal, Estadual e Lei 

Orgânica dos Municípios, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, etc.; órgãos de 

administração superior como Ministério da Educação, Secretarias de Estado e 
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Municipais de Educação, Conselhos Nacional e Estadual de Educação e Comissões 

Especiais; limites jurisdicionais e competências específicas dos órgãos públicos para 

planejamento, supervisão, controle, execução e avaliação dos serviços educacionais que 

integram o sistema de ensino. 

Gestão da Escola 

Básica 

Processos intencionais e sistemáticos para a tomada de decisão e de fazer a decisão 

funcionar caracterizam a ação que se denomina de gestão. Gestão democrática na 

dimensão específica da gestão participativa, a democracia como respeito aos direitos 

humanos. O papel e a importância da liderança capaz de incentivar, orientar, coordenar, 

a construção do projeto político pedagógico da escola enquanto instrumento norteador 

para melhorar a qualidade da educação; a gestão compartilhada e as instâncias de 

integração no interior da escola, as competências básicas para a construção de 

procedimentos democráticos de decisão e ação; a gestão financeira e patrimonial. 

Módulo III 

Disciplina Ementa 

Planejamento 

Escolar 

Planejamento como elemento norteador das ações de todos os níveis da educação e da 

escola. Ênfase ao diagnóstico como fator essencial para a tomada de decisão. O 

planejamento escolar como uma atividade de previsão da ação, implicando na definição 

de necessidades a atender, objetivos a atingir, procedimentos e recursos a serem 

empregados, tempo de execução e formas de avaliação. Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE) como ferramenta administrativa pedagógica da gestão, o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e Projetos de Intervenção Pedagógica de caráter participativo na 

elaboração dos  planos de trabalho, como uma atividade permanente de reflexão e ação. 

Avaliação 

Institucional e do 

Desenvolvimento 

Escolar 

A avaliação como instrumento que vai subsidiar a gestão por meio das informações 

coletadas no acompanhamento e controle das atividades da escola para saber se os 

objetivos e metas propostos foram alcançados. Compreensão da avaliação como uma 

atividade necessária para nortear os caminhos a serem percorridos pela escola, na sua 

dimensão democrática, participativa e emancipatória, global dos elementos e da 

dinâmica de funcionamento da organização escolar, deve garantir uma ação 

compreensiva e global do processo de ensino e aprendizagem; a discussão e negociação 

sobre os resultados por todos os segmentos da escola e finalmente, a autoavaliação 

mediante um processo reflexivo rigoroso de planejamento-observação-análise-

reflexão-planejamento em que o gestor também é um investigador. 

Gestão da 

Educação 

Profissional 

Integração das diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e tecnologia, para 

o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. A gestão dessa modalidade de 

educação para compreender as múltiplas e complexas relações entre trabalho, emprego, 

profissionalização e escolarização, há também a preocupação em refletir sobre a lacuna 

existente entre o que é ensinado na instituição escolar e os desafios a ser enfrentados 

no mundo do trabalho. 

Atividades 

Orientadas 

Orientar o aluno durante a elaboração da Monografia como trabalho de conclusão de 

curso, é uma atividade de caráter obrigatório, versando sobre um tema/problema da 

gestão escolar/educacional ou de qualquer outro tema que tenha afinidade com a gestão. 

Como incentivo à investigação recomenda-se que a monografia seja feita utilizando-se 

a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Tal exigência visa motivar a produção 

científica do futuro especialista, porque a pesquisa entendida como forma de diálogo 

com o novo, com o desconhecido prepara o sujeito para lidar com situações que vão 

exigir a assunção de postura inquiridora e investigativa. Além disso, a pesquisa 

expressa significativamente a relação teoria e prática como elementos indissociáveis 

do exercício profissional, devendo, portanto, ser vivenciada no processo formativo que 

o orienta. A disciplina Atividades Orientadas é concluída com a defesa pública do 

Trabalho de Conclusão de Curso, o que caracteriza a integralização do Curso de 

Especialização em Gestão Escolar, observando que o aluno que não concluir no tempo 

determinado, pede extensão do prazo para integralizar o curso. 

____________________________________________________________________________________________________ 



 

CAPÍTULO V - A CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 
 

127 

 Uma das preocupações na elaboração do projeto foi, sem dúvida alguma, a escolha dos 

profissionais para atuar no curso, com experiência, boa vontade e responsabilidade para 

participar de um projeto.  

 Na prática, quer dizer que os docentes teriam que apresentar domínio da matéria e dos 

métodos do ensino, dedicação ao trabalho, participação na construção coletiva do projeto 

pedagógico do curso, respeito à origem e experiência dos alunos (porque bem ou mal alguns já 

atuavam na gestão de escola), assiduidade, rigor no preparo e na condução das aulas e 

compromisso com a universidade. 

 A formação do corpo docente foi uma das tarefas mais difíceis porque havia vários 

problemas de ordem institucional que dificultavam a constituição de um grupo, cujo perfil 

correspondesse ao desejável para a proposta do curso, assim foram convidados também 

professores de outros departamentos que se enquadravam nas exigências. Esta atitude gerou 

uma série de conflitos com alguns professores que se sentiram preteridos e, portanto, 

prejudicados, na questão financeira. 

 De acordo com a Resolução CNE/CES nº 1, de 8/6/2007 (Brasil, 2007) o curso só 

poderia ter, no seu corpo docente, até um terço de professores com o título de Especialista, e 

nesse caso, havia muitos professores do departamento cujo maior título era a Especialização. 

Das onze disciplinas do curso, somente três poderiam ser ministradas por professor especialista, 

havendo também a ressalva legal que o mesmo deveria possuir “grande experiência na área”, e 

os demais, mestres ou doutores.  

 A metodologia de ensino foi pensada levando em consideração a relação teoria-prática 

e o caráter reflexivo e laboral das disciplinas, portanto, devia haver um esforço por parte dos 

professores no sentido de fazer esta articulação, utilizando procedimentos metodológicos 

interessantes, eficazes e capazes de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, motivando 

o cursista. Assim, a metodologia passou a ser um grande desafio, principalmente considerando 

a necessidade de manter a motivação dos alunos em níveis bem altos. 

 As estratégias de ensino e aprendizagem utilizaram métodos de caráter socializadores 

e individualizados e suas técnicas correspondentes coube a cada professor enriquecer a 

metodologia utilizando os procedimentos e os meios incentivadores que mais se adequasse aos 

fins propostos. 
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 A avaliação é processual e somativa, mas representada por uma única nota em cada 

disciplina. Para obter aprovação o aluno deverá ter média igual ou superior a 7,0 (Sete) e 

frequência mínima para aprovação de 85% (oitenta e cinco por cento) em cada disciplina. Além 

dos critérios estabelecidos pelo Regimento, o professor deve discutir com a turma outras formas 

de avaliação que a tornem mais democrática e emancipadora, levando em conta os objetivos do 

curso e as características dos cursistas. 

 Ao final, cada disciplina é avaliada pelos alunos. Essa avaliação é processual e inclui 

a coleta de informações, a análise dos resultados, a redefinição de objetivos e meios. Esse 

procedimento é muito importante, pois fornece informações que permitem intervir, corrigindo 

falhas e lacunas que ocorrem no Curso de Gestão Escolar. É essencial que se possa corrigir no 

processo a coerência (relação entre o curso e o problema surgido), a eficiência (gestão e 

administração dos recursos e meios) e a eficácia (relação entre a ação e os resultados). Um 

formulário é entregue ao aluno para que ele informe sobre o desenvolvimento da disciplina e 

também do curso como um todo. 

 Para o desenvolvimento do curso, conta-se com as instalações do CCSE, um espaço 

pedagógico e administrativo localizado na mesma área onde está localizada a Reitoria da 

Universidade do Estado do Pará, ou seja, o centro das decisões legais, físicas, pedagógicas, 

financeiras etc., que por sua vizinhança bem poderia ser o modelo em termos de infraestrutura, 

o que de fato não ocorre. 

  O Curso de Gestão Escolar tem a seu dispor 2 (duas) salas de aula, cujo espaço está 

projetado para ocupação  de 50 (cinquenta) alunos por sala,  equipadas com quadro magnético, 

aparelho de DVD e vídeo cassete. Há também disponibilidade para retroprojetor, data show e 

outros recursos de ensino, além de espaços para o desenvolvimento de atividades individuais e 

em grupos. A parte administrativa e pedagógica, ou seja, a coordenação do curso está instalada 

em uma sala onde funciona o Programa de Pós-Graduação em Educação  (PROPED). 

 A Biblioteca do CCSE pertence à categoria especializada, possui acervo regular, 

porém com títulos relevantes para o Curso de Gestão Escolar. Ressalte-se que este mesmo curso 

já realizou 2 (duas) compras de livros nas áreas de gestão, política educacional e outras 

disciplinas afins, incorporadas ao acervo da respectiva biblioteca, cujo nome homenageia o 

professor Paulo Freire. Em seu acervo podem ser encontradas revistas, teses, monografias, 

dissertações, jornais etc. 
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 Para atendimento ao curso estão disponíveis 04 (quatro) computadores, 02 (duas) 

impressoras, 02 (dois) scanners, instalados na Coordenação do PROPED, além de outros 

espaços, como laboratórios que podem ser usados por alunos e professores no desempenho das 

atividades do curso. 

 Apesar do Ministério da Educação apregoar que várias políticas de formação 

continuada estão sendo financiadas pelo governo, há bem pouco tempo atrás as instituições que 

quisessem ofertar cursos de especialização, teriam que fazê-lo contando com recursos próprios, 

pois o governo há anos deixou de custear o nível “lato sensu”, numa clara ação de, ao transferir 

para a inciativa privada o pagamento pela gestão pública, o Estado se desresponsabiliza pela 

educação pública e reforça a tese dos reformadores empresariais (Freitas, 2012). Foi exatamente 

neste contexto de falta de verbas para iniciativas como oferta de cursos de especialização e 

aperfeiçoamento que foi pensado o Curso de Gestão Escolar, que optou pela autossustentação 

financeira, em que o curso cobraria mensalidades para cobrir todas as despesas, inclusive, o 

pagamento dos docentes e as taxas cobradas pela própria instituição. 

  Para “amenizar” o constrangimento pelo fato de se cobrar mensalidades dentro de uma 

instituição pública mantida pelo Estado, as mensalidades cobradas estão bem abaixo do valor 

cobrado por outras instituições e por outros programas de pós-graduação da própria UEPA. No 

curso são ofertadas bolsas de estudo para funcionários e alunos graduados pelo Curso de 

Pedagogia, salientando-se que já foram ofertadas turmas gratuitas, contando-se com a 

colaboração dos professores. 
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6.1. O PERFIL DO EGRESSO 

Os setenta e dois ex-alunos denominados egressos são os sujeitos e participantes diretos 

deste estudo, foram assim denominados por terem concluído o curso e também porque 

trabalhavam como diretores em escolas das Redes de Ensino Público (Estadual e Municipal) na 

cidade de Belém do Pará. 

 

Gráfico 1 - Número de Egressos Informantes por Gênero (FONTE: elaborado com os dados coletados na pesquisa) 

 

 Entre os pesquisados, quarenta e nove (68,05%) são do sexo feminino e vinte e três 

(31,94%) do sexo masculino. Essa distribuição permitiu perceber que o número de gestores 

feminino é muito superior, o que confirma a preferência das mulheres pelo curso, além de 

demonstrar maior interesse em assumir a direção de escolas, enquanto que muitos homens ao 

ingressarem no programa não tinham claramente definido se gostariam mesmo de um dia 

assumir a gestão de uma escola, tendo decidido tempos depois, durante o curso. Esse dado foi 

importante, pois comprovou que nem todas as pessoas que ingressaram no curso, o fizeram 

visando há um dia tornar-se um gestor escolar. 

 A formação inicial (graduação) foi diversificada, predominando a licenciatura em 

Pedagogia com 41 (57,94%) dos alunos, seguido de 9 (12,5%) licenciados em Letras, 5 (6,94%) 

licenciados em História, 5 (6,94%) licenciados em Ciências Sociais, 4 (5,55%) licenciados em 

Geografia, 3 (4,17%) licenciados em Matemática, 3 (4,17%) licenciados em Educação Física, 

2 (2,78%) licenciados em Química e 1 (1,39%) bacharel em Direito (mas que no momento da 
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pesquisa cursava Pedagogia por exigência do cargo que assumira) e 1 (1,39%) licenciado em 

Biologia. 

 O maior número de egressos com formação em Pedagogia não causa surpresa, pois 

tradicionalmente a procura pelo curso de gestão geralmente foi do pedagogo mesmo vindo de 

outras instituições públicas e particulares. 

 É possível que tal preferência seja resultante do que preconiza a atual LDB, no Título 

VI, Dos Profissionais da Escola que trata do assunto em seu artigo 64: 

 A formação de profissionais da educação para a administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional, para a educação básica, será feita em cursos de 

graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 

garantida nesta formação, a base comum nacional. 

 Posteriormente, a referida formação foi regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 

1/2006. Diz o artigo 14: 

A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP 5/2005 e 3/2006 e 

desta Resolução, assegura a formação de profissionais da educação prevista no artigo 

64, em conformidade com o inciso VIII do artigo 3º da Lei 9.394/96. 

§ 1º - Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de pós-

graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os licenciados. 

§ 2º - Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo poderão ser 

complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de ensino, nos termos 

do parágrafo único do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96. 

 

 Depois disso, o Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE), fixou normas para os 

cursos de especialização que se destinam à formação de profissionais da educação prevista na 

Resolução nº 1/2006 do CNE (Brasil, 2006b). 

 Ainda ao que se referem à formação inicial, os egressos são oriundos de instituições 

da esfera federal 16 (22,22%), estadual 36 (50%) e da esfera particular 20 (27,78%), 

observando-se que na natureza administrativa das instituições de formação inicial a 

predominância da rede estadual com 50% dos egressos vindos da Universidade do Estado do 

Pará. 

 Esse dado chamou atenção para a demanda reprimida causada pela falta de programas 

em nível stricto sensu, inclusive, no Centro de Ciências Sociais e Educação que só possui dois 

programas de mestrado, um na área de Educação e outro em Ciências da Religião. 
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 Trinta e dois (44,44%) dos gestores já possuíam outras especializações em instituições 

(particulares e públicas) incluindo a UEPA. Entre as especializações, Educação Matemática 

(2), Informática Educativa (5), Metodologia do Ensino Superior (4), Educação Ambiental 

Escolar (4), Psicopedagogia (5), Estudos de Problemas Regionais (1), Educação Infantil (6), 

Direito Constitucional (1), Metodologia do Ensino de Química (1), Geografia Humana (1) e 

Literatura e suas Interfaces (2). 

 Quanto à atuação dos gestores nas redes de ensino, 63 (87,50%) trabalhavam na rede 

estadual e 9 (12,5%) na rede municipal. 

 Os gestores foram escolhidos de forma intencional, usando-se o critério da localização 

geográfica da escola, ou seja, foram escolhidas as que estavam situadas em Belém e cujo diretor 

houvesse cursado gestão escolar no Programa de Formação Continuada da UEPA. 

 Quanto à localização, a maioria das escolas estava situada na periferia de Belém e, 

segundo os gestores, o alunado pertencia aos segmentos médios e baixos da população, não 

tendo sido realizado nenhum estudo sobre isso. 

 Sobre as formas de acesso às redes de ensino, ou seja, vinculação empregatícia, esse 

acesso aconteceu por meio de concurso público ou indicação para o cargo, sendo que 47 

(65,27%) tiveram acesso por meio de concurso público e 25 (34,73%) foram indicados. Entre 

os concursados, todos fizeram concurso para o cargo de professor ou para técnico (Especialista 

em Educação), pois tanto a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), quanto a SEDUC não 

promovem concursos específicos para o cargo de gestor escolar. 

 Os professores só possuem vínculo contratual, sem estabilidade no emprego, tornando-

se gestores por meio de critérios políticos, inclusive, político partidário, portanto não há 

exigência de competência técnica e as orientações legais, contrariando a Constituição Federal 

de 1988, que determina que os cargos públicos sejam ocupados por profissionais aprovados em 

concursos públicos de provas e títulos. 

 Os entrevistados deixaram claro que o modo como é escolhido o diretor da escola tem, 

portanto, papel relevante na medida em que este mesmo diretor promoveria o alcance de 

objetivos e interesses com os quais estaria comprometido, ou seja, 

(...) a forma como é escolhido o diretor tem papel relevante ao lado de múltiplos outros 

fatores, seja na maneira como tal personagem se comportará na condução de relações 

mais ou menos democráticas na escola, seja em sua maior ou menor aceitação pelos 

demais envolvidos nas relações escolares, seja, ainda, na maior ou menor eficácia com 
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que promoverá a busca de objetivos, seja, finalmente, nos interesses com os quais 

estará comprometido na busca desses objetivos (Paro, 2003, p. 7–8) 

 

 Para Castro (2008), “cada escola tem a cara do diretor, a sua escolha irresponsável 

arruína o ensino. Onde isso ocorre, os professores se sentem desvalorizados e manipulados pela 

burocracia”. 

 São inúmeros os estudos que apontam as maneiras mais utilizadas de escolha de 

diretores de escolas públicas que compõem o sistema educacional brasileiro. Entre estas se 

aponta o diretor indicado livremente pelos poderes públicos, o diretor de carreira, o diretor 

aprovado em concurso público, o diretor indicado por listas tríplices e a eleição direta para 

diretor pela comunidade escolar. 

 Segundo Dourado (1998), dentre as modalidades presentes, a indicação dos diretores 

pelo poder público caracteriza a gestão da escola como prática clientelista, pois o diretor torna-

se instrumento de práticas autoritárias, evidenciando a ingerência do Estado na gestão da escola. 

 O Sindicato de Profissionais da Educação do Estado do Pará (SINTEPP) trabalha no 

sentido de fazer cumprir o que está preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou 

seja, a instituição de concurso público de provas e títulos para todos os cargos da escola pública. 

 Com relação à eleição direta apenas 26 (36,11%) dos gestores pesquisados foram 

escolhidos pelo voto direto. Observou-se que a Secretaria Municipal de Educação se mostrou 

mais favorável a esse tipo de acesso, haja vista, que os 9 gestores da rede municipal que 

participaram desse estudo todos assumiram a gestão da escola por meio da eleição direta, 

enquanto que os da rede estadual dos 63, apenas 17 foram conduzidos ao cargo por meio de 

voto direto. 

 Esses dados reforçaram a situação de clientelismo e subserviência, além do descaso 

com os preceitos legais no sistema educacional paraense, principalmente, porque entre os 

diretores votados, vários já estavam assumindo o cargo. Verificando-se a pouca disposição das 

Secretarias de Educação no cumprimento dos preceitos legais, a obrigatoriedade da eleição 

direta para o cargo de gestor escolar. 

 Relativamente à faixa etária dos egressos do Curso de Especialização em Gestão 

Escolar, participantes do estudo, 12 (16,17%) com entre 30 e 39 anos, 46 (63,89%), entre 40 e 

49 anos, e 14 (19,44%), na faixa etária entre 50 e 59 anos, portanto, todos estavam com idade 

acima de vinte e nove anos. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos Egressos Informantes por Faixa Etária FONTE: elaborado com os dados coletados 

na pesquisa. 

  

Ao analisar a distribuição dos egressos que participaram da pesquisa por faixa etária 

percebe-se que a maioria (63,89%) está localizada em faixa de idade mais avançada, portanto 

pessoas que, apesar da maturidade ainda não estavam habilitadas academicamente para atuarem 

como gestores escolares, o que constata a elevada demanda por formação especializada para a 

gestão da escola e, assim, confirmando a necessidade do curso para melhor qualificar a 

educação pública no Estado do Pará. 

 Quanto ao tempo de experiência na gestão 22 (30,5%) com menos de cinco anos no 

cargo e, 50 (69,4%) com mais de cinco anos na gestão da escola. 

 Entre os gestores mais antigos, quatro deles já haviam solicitado aposentadoria. 

 Os gestores afirmaram que, na maioria das vezes, a jornada de trabalho excede as 

quarenta horas semanais, e que em determinados períodos, como por exemplo, o período de 

início do ano letivo, atinge 56 horas semanais, mesmo assim ainda precisam levar algum 

trabalho para fazer em casa, sem nenhuma compensação financeira. O sentimento é de 

exploração. 

 Em Belém, não só os diretores de escola, mas também os professores recebem salários 

abaixo do que é previsto em lei, gerando grandes insatisfações e queixas, o que sem dúvida 

alguma, prejudica o trabalho docente e a gestão da escola como um todo, influenciando a ação 

dos gestores e as expectativas. 
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 Paro (2003), considera que a nomeação pura e simples pode dar-se, ou com a exigência 

prévia de qualificação específica e um mínimo de experiência, ou por razões político-

clientelistas, ou por uma combinação dos dois critérios. Bastante disseminada atualmente nos 

sistemas de ensino no Brasil, é muito criticada. No Estado do Pará, essa é uma prática 

corriqueira que se arrasta por muitos e muitos anos, parecendo não ter fim, caracterizando uma 

situação vergonhosa na educação paraense. 

 Dourado (1990, p. 103), considera que o produto final desse tipo de prática “é a 

transformação da escola naquilo que em uma linguagem do cotidiano político pode ser 

designado como ‘curral eleitoral’ cristalizado pela política do favoritismo e marginalização das 

oposições”. Nesse caso, ao se tomar o diretor como representante do Poder Executivo, fica 

imobilizada “a abertura de canais legítimos de participação, na medida em que o diretor 

prescinde do respaldo da comunidade escolar, trabalhando, pois, numa situação em si, 

instrumentalizadora de práticas autoritárias”. 

6.2. A OPÇÃO PELO CURSO: MOTIVOS E NECESSIDADES 

 Os diretores justificaram suas opções apresentando respostas diversas, mas todas 

relacionadas entre si. Cinquenta e dois (72,22%) afirmaram que a busca pela melhoria da 

profissão foi o motivo determinante.  

 A esse respeito, Imbernón (2010, p. 63) diz que há necessidade de aprender a conviver 

com as próprias limitações e com as frustações de condicionantes produzidos pelo entorno, já 

que a função a ser exercida se move em contextos sociais que, cada vez mais, refletem forças 

em conflito. 

 A pós-graduação para alguns dirigentes era um sonho longamente acalentado e 

retardado, pois sempre havia algo a fazer que exigisse prioridade tanto no campo pessoal como 

no campo profissional, bem como outras dificuldades. 

 Ao tomar conhecimento sobre o funcionamento do programa de curso de 

especialização e os períodos em que tais cursos eram desenvolvidos, o sonho parecia ter grandes 

chances de se transformar em realidade, principalmente pelo fato do mesmo ser ofertado em 

Belém e, em universidade pública. 

 Uma das entrevistadas assim se expressou: “Não pensei duas vezes e fui logo procurar 

a UEPA, porque era uma oportunidade única” (E 1). 
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 Várias manifestações nesse sentido foram relatadas pelos diretores porque era muito 

difícil naquele período a oferta de cursos de especialização em Belém. O professor ou diretor 

que estivesse interessado na melhoria de sua formação teria que fazer fora do Estado do Pará, 

nesse caso, o destino seria São Paulo, Rio Grande do Sul ou Minas Gerais, o que se tornava 

impraticável para eles, dada as altas despesas e o tempo que precisavam dispor para participação 

em tais programas.  

 Portanto, a opção pelo curso de gestão na UEPA foi feita por causa das circunstâncias 

acima relatadas, ou seja, o fato do curso ser realizado em Belém e em período de férias e recesso 

escolar. 

 A necessidade da aquisição de conhecimentos e de prática em gestão escolar apareceu 

como um dos motivos determinantes, haja vista que 52 (72,22%) dos pesquisados apontaram 

também esse motivo, estando o mesmo relacionado com a melhoria da qualificação. 

 Nesse caso, a ânsia por novos conhecimentos foi mencionada pelos gestores que 

consideraram que o curso proporcionaria a aquisição de novas experiências, informações e 

práticas, com a intenção de atuarem melhor nos seus locais de trabalho, pois cobranças eram 

feitas não só por parte da escola, como também secretarias de educação. 

 Um aspecto que chama a atenção é o fato de que muitos egressos tinham terminado a 

formação inicial já há algum tempo e não haviam retornado à universidade para outros cursos.  

“Dei uma parada geral após a graduação, estava me sentindo cansado, além do mais 

precisava arranjar um emprego. Passei muito anos sem estudar” (E 3). 

“Eu queria continuar os estudos, porém, passei em um concurso da SEMEC para 

professora, logo assumi uma vice-direção e pouco tempo depois assumi a direção da escola, aí 

faltou tempo” (E 4). 

 Depoimentos como os apontados acima foram muito importantes, pois revelaram que 

ao terminar a graduação os egressos desejavam empregar-se, ou seja, precisavam colocar-se no 

mercado de trabalho. Essas preocupações e necessidades os levaram a optar pelo emprego, 

deixando a melhoria da qualificação para outro momento, ou mais exatamente, “quando a coisa 

melhorasse”, como disse uma diretora. 

 O desejo de adquirir prática para melhor conduzir a gestão da escola associado à 

vontade de obter novos conhecimentos revelou que a iniciativa pela formação continuada é 

quase sempre pessoal. 
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 Sobre a questão, Santos (1998) dá como exemplo de iniciativa de caráter individual, o 

caso do ingresso em cursos de especialização ou congêneres, escolhidos pelo próprio 

profissional, realizados em horário diferente de seu horário de trabalho e de sua exclusiva 

responsabilidade. 

 O interessante na contribuição da autora é o fato de a formação ser assumida por pessoa 

que arca com as despesas, revelando assim, a falta de oportunidades geradas pelo sistema 

educacional. 

 A insegurança no desenvolvimento de certas atividades da gestão escolar tem 

ocasionado também a procura por cursos de capacitação, como é o caso do curso de 

especialização em gestão. Essa busca pela aquisição da prática rápida por meio da capacitação 

mostrou que alguns gestores procuram adquirir experiências de forma imediata em vã ilusão de 

que após o curso vão estar prontos, qualificados para solucionar os problemas do cotidiano 

escolar e com “prática invejável”. 

 Sobre isso, Ferreira (2011, p. 1) fez a seguinte reflexão, 

A práxis do ser humano não é atividade prática contraposta à teoria; muito ao 

contrário: é a determinação da existência humana como elaboração da realidade [...]. 

Por isso a práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente, que se renova 

continuamente e se constitui praticamente na unidade do ser humano com o mundo, 

na matéria com o espírito, do sujeito com o objeto, unidade do produto com a 

produtividade. 

 

 Kuenzer (2002, p. 10) ao analisar as novas demandas da educação profissional como 

a mera inserção do aluno no processo de trabalho como suficiente para a sua formação, afirma 

que 

A prática por si só não ensina, pois não fala por si mesma; os fatos práticos, ou os 

fenômenos têm que ser identificados, contados, analisados, interpretados, já que a 

realidade não se deixa revelar através da observação imediata; é preciso ver além da 

imediaticidade para compreender as relações, as conexões, as estruturas internas, as 

formas de organização, as relações entre parte e totalidade, as finalidades, que não se 

deixam conhecer nos primeiros momentos, quando se percebem apenas os fatos 

superficiais, aparentes, que ainda não se constituem em conhecimento. 

 

 A urgência pela aquisição da prática declarada pelos pesquisados, foi entendida como 

resultado das pressões sofridas por eles, porém, é necessário compreender que é somente a 

partir das práxis que se entende a prática, sempre como ponto de partida e ponto de chegada do 

trabalho intelectual, por meio do trabalho educativo que integra estas duas dimensões, estes 

dois polos indissociáveis na aquisição do conhecimento comprometido com a verdadeira 

formação humana. 
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 Nesse sentido, caiu por terra a ideia de que o curso lhes transmitiria todo o conteúdo 

teórico associado à prática necessária aos seus desempenhos na escola e na vida. 

 Dentre outros motivos relevantes para optar pelo curso, 26 (36,11%) afirmaram que 

desejavam obter o crescimento pessoal nos seus locais de trabalho bem como na sociedade. 

Estes egressos consideravam que o fato de cursar uma pós-graduação lhes proporcionaria a 

melhoria ou aquisição de “status”, ou seja, garantiria a projeção de sua carreira. Para estes, o 

curso era visto como uma espécie de “trampolim” para alavancar a carreira profissional e 

promover o crescimento pessoal. 

 Os depoimentos de alguns diretores revelam suas percepções.  

“Para mim era vital cursar a pós-graduação, pois ela iria me conferir um status 

profissional, pois acho que, quem tem conhecimento, tem poder [...]” (E 4). 

“A pós-graduação foi uma espécie de passaporte, ela abriu as portas, me fez crescer” (E 

2). 

“Fazer a especialização foi a minha maior meta profissional, apesar de que na época 

eram poucos os gestores que tinham a pós-graduação, esses eram mais ouvidos nas reuniões, 

se percebia o crescimento deles com relação aos outros” (E 5). 

“Quando fiz a especialização percebi o meu crescimento, me sentia mais à vontade nas 

reuniões da Secretaria” (E 1). 

“Estava em um momento difícil, com sérios problemas afetivos, crescer no aspecto 

pessoal e profissional era a minha chance de dar a volta por cima” (E 10). 

 As declarações evidenciaram a necessidade dos gestores em fazer um curso de pós-

graduação como perspectiva de crescimento pessoal por meio da obtenção de uma nova 

titulação acadêmica. Constatou-se então, que alguns queriam fazer o curso levados por outras 

motivações que não só o crescimento profissional. 

 Essa questão se revelou bastante preocupante, porque o curso tinha por objetivo 

incentivar os gestores na busca por mais conhecimentos por meio da participação em outros 

cursos que contribuíssem para a melhoria de sua formação continuada. Entretanto, as revelações 

levaram à compreensão de que na motivação de entrada, 26 (36%) dos egressos buscavam fazer 

o curso para obter certificado de pós-graduação, ou seja, para estes o certificado era tão 

importante porque representava o atendimento às necessidades de respeito, estima, desejo de 
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realização e independência, estudadas por Maslow (1954) na sua Teoria das Necessidades, já 

referenciados em outra parte deste trabalho. 

 Observa-se que 25 (34,73%) dos informantes optaram pelo curso de gestão, porque o 

título de especialista lhes proporcionaria aumento salarial entre 10% e 20%, previstos no Plano 

de Cargos e Salários, tanto do funcionalismo estadual como municipal, além de outras 

vantagens pecuniárias que o certificado lhes garantiria. 

 A questão salarial é uma das mais polêmicas no contexto da formação continuada, pois 

ao longo dos anos os baixos salários determinaram uma série de problemas interligados, que 

explicam, com claras evidências, a profundidade dos danos causados na vida dos profissionais 

da educação e, particularmente, na vida dos gestores, os quais se obrigam a suplementar seus 

salários com outra carga horária de trabalho. 

 Dessa forma, os problemas de sobrevivência geraram comportamentos inadequados 

com relação à opção pela formação continuada, porém tais comportamentos têm explicação nos 

acachapantes salários pagos aos gestores que se submetem a grandes esforços físicos e 

psicológicos por uma remuneração indigna. 

 A política salarial e a política educacional no Estado do Pará fizeram caminhos 

opostos, não houve compatibilização. Os baixos salários ocasionaram crescente 

desprofissionalização não só do professor, mas também do gestor, que é também professor, 

desvalorizando a carreira docente. Um professor/gestor profissionalmente mal preparado, 

recebendo baixos salários, trabalhando em precárias condições, certamente vai apresentar 

dificuldades para atuar com profissionalismo. 

 Neste sentido, alguns gestores disseram que se envolveria mais com a direção da 

escola se tivessem salários melhores, pois os que recebiam naquele momento eram humilhantes, 

alguns diretores afirmaram ganhar menos do que muitos professores no início de carreira, isto 

causava um sentimento de frustração com relação à profissão. 

 Sobre isso, Libâneo (2012, p. 64) afirma que: 

A profissão dos que atuam em educação vem sendo muito desvalorizada tanto social 

como economicamente, interferindo na imagem da profissão e, que em boa parte essa 

situação foi causada pelas condições precárias de profissionalização – salários, 

recursos materiais e didáticos, formação profissional, carreira – cujo provimento é, 

em boa parte, responsabilidade dos governos. 
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 O governo pouco investe em políticas públicas para garantir a valorização dos 

profissionais da educação, principalmente no gestor, levando a degradação social e econômica 

da profissão e a um rebaixamento evidente da qualificação profissional em todo o país e, mui 

especialmente, no Estado do Pará, dessa maneira, continua vigorando salários baixos e um 

reduzido empenho na melhoria da qualidade da formação profissional dos gestores. 

 Nesse sentido, apesar de em muitos casos a formação continuada ser precária, se 

apresenta como alternativa de valorização profissional e na melhoria salarial. 

 Dos 13 (18,05%) entrevistados disseram gostar de gestão escolar e queriam aprofundar 

e/ou adquirir conhecimentos para melhorar sua atuação na área. Entre estes, 8 pesquisados já 

trabalhavam na direção de escolas. 

 Essa foi sem dúvida, uma questão muito interessante, devendo-se levar em grande 

conta o fato do egresso se identificar com as concepções políticas, os métodos, processos e 

técnicas e tudo que envolve a gestão, além de ter uma visão que ultrapassou os limites da 

simples aquisição de conteúdos e alguma prática. Nesse caso, deve-se considerar a experiência 

pessoal e profissional, suas motivações, seu local de trabalho, em suma, sua situação como 

gestor e de pessoa interessada na sua própria formação continuada. Nesse sentido, a 

contribuição de Christov (2004) é fundamental. 

A Educação Continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e do fazer 

humanas como práticas que se transformam constantemente. A realidade muda e o 

saber que construímos sobre ela, precisa ser revisto e ampliado sempre. Dessa forma, 

um programa de formação continuada se faz necessário para atualizarmos nossos 

conhecimentos, principalmente para analisarmos as mudanças que ocorrem em nossa 

prática, bem como para atribuirmos direções esperadas a essas mudanças. 

 

 Percebeu-se então, que o informante analisou a sua prática à luz da teoria, reviu sua 

prática, experimentou novas formas de trabalho, criou novas estratégias, inventou novos 

procedimentos. 

 Para Libâneo (2012, p. 68), o importante é acreditar que a formação continuada é 

condição indispensável para a profissionalização, que se põe como um dos requisitos para a 

luta por salários mais justos e melhores condições de trabalho, assim como para o exercício 

responsável da profissão. 

 A identidade com a área de gestão motivou os egressos a buscarem mais 

conhecimentos e a participarem de maneira mais intensa das experiências propostas no 

desenvolvimento do curso. 
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 A opção consciente significou dar um passo importante para o desenvolvimento do 

curso, tendo em vista compreender as diversas motivações, interferências e interesses que 

perpassam o processo de formação continuada. Os egressos que fizeram opção pelo curso de 

gestão de forma consciente e motivados com certeza tiveram mais sucessos durante todo o 

processo. 

6.3. A OFERTA DO CURSO E O PROCESSO DE DIVULGAÇÃO E 

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 Fazer com que a comunidade tomasse conhecimento da existência do curso era 

essencial para os objetivos do mesmo e do Programa de Capacitação. Na divulgação do curso 

foram utilizados poucos meios de comunicação, bem como poucos tipos de mídia para que 

tornasse possível anunciar a implantação do curso o mais distante possível. 

 Com os altos custos cobrados pelos jornais, rádios e televisão, nem sempre foi possível 

fazer divulgação em meios de comunicação mais sofisticados e reconhecidamente mais 

eficazes, porém, mais caros. 

 A UEPA só há pouco tempo passou a investir o marketing institucional, mesmo assim, 

o programa de capacitação docente do Centro de Ciências Sociais não teve oportunidade de 

divulgar os projetos que compunham o referido programa, daí ser necessário adotar alternativas 

para fazer a divulgação dos cursos, incluindo o de gestão escolar. 

 A falta de recursos e a necessidade de desenvolver relações com o meio educacional 

fez com que a coordenação do curso utilizasse alguns procedimentos de comunicação mais 

baratos, alguns até sem custos. 

 Os dados abaixo revelaram os resultados alcançados por esses meios, ou seja, as 

maneiras como os egressos tomaram conhecimento sobre o curso. 

 Entre os inquiridos, 26 (36,12%) souberam do curso pelos colegas, sendo esse o maior 

percentual alcançado, significando que a comunicação direta, face a face ou “boca a boca” 

como se diz por aqui é bastante eficiente e eficaz, 19 (26,39%) tomaram conhecimento por 

meio das placas de outdoor colocados em pontos estratégicos da cidade, quase sempre em ruas 

ou avenidas próximas à faculdades, centros universitários e universidades, 17 (23,61%) foram 
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informados pela da Internet, 12 (16,6%) souberam do curso por panfletos deixados em locais 

como escolas, universidades, departamento de trânsito, supermercados, entre outros. 

 Apesar das dificuldades para fazer a divulgação, sempre grande demanda, que por falta 

de espaço físico, de recursos financeiros e o excesso de burocracia da instituição não foi 

possível atender a todos.  

 

 

Gráfico 3 - Evolução da Demanda ao Curso – 2005 - 2007 (FONTE: elaborado com os dados coletados na 

pesquisa) 

 

 A análise dos dados mostrou que apesar da utilização de poucos meios de 

comunicação, a divulgação atingiu considerável número de pessoas, pois nas chamadas do ano 

de 2005, inscreveram-se 143 (cento e quarenta e três) candidatos, em 2006 foram inscritos 175 

(cento e setenta e cinco) e 2007 inscreveram-se 168 (cento e sessenta e oito), portanto, o número 

de inscrições sempre superou as expectativas do programa, havendo chamadas em anos 

anteriores que após a seleção foram abertas 2 (duas) turmas com cerca de 50 alunos em cada 

uma. 

 Em função da alta demanda o processo seletivo sempre foi trabalhoso. Na opinião de 

60 (83,34%) dos egressos os procedimentos utilizados na seleção foram considerados 

adequados, enquanto 12 (16,67%) acharam inadequado, por causa da exigência de alguns 

critérios como apresentação do pré-projeto de pesquisa e defesa do mesmo por ocasião da 

entrevista coletiva. 
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6.4. O TEMPO E A MODALIDADE COMO FATORES DE OPÇÃO 

PELO CURSO 

 A formação continuada de professores constitui-se em processo complexo e de 

dimensões que ultrapassam a elaboração e execução de normativas legais. O processo de 

formação continuada via Curso de Especialização em Gestão Escolar na UEPA atendeu à 

modalidade presencial, de caráter modular, procurando atender às necessidades dos cursistas 

que continuavam a exercer suas atividades nas escolas. 

 Uma das características do curso é a sua oferta na modalidade modular, porque em 

levantamentos realizados pelo Programa de Capacitação Lato Sensu em Educação, essa foi 

considerada a melhor alternativa, baseada na disponibilidade da clientela. Porém, na pergunta 

referente à maneira como o curso está estruturado considerando a disponibilidade cursista em 

termos de modalidade, tempo e horário para frequentá-lo, 53 (73,61%) dos questionados 

afirmaram que essa maneira atendeu a sua disponibilidade de tempo e horário, 7 (9,72%) 

opinaram que o funcionamento do curso tal como estava estruturado não atendeu aos seus 

interesses, e 12 (16,67%) gostariam que o curso fosse realizado na modalidade regular, ou seja, 

em períodos diretos e em horário noturno. 

 Um dos objetivos era permitir que os egressos pudessem realizar algumas tarefas 

sugeridas pelo curso em seus locais de trabalho, o que só poderia acontecer se o cursista pudesse 

contar com certas condições, como por exemplo, o tempo e recursos humanos disponíveis. Com 

relação a esse aspecto, 12 (16,67%) afirmaram que o tempo do curso não era suficiente para o 

cumprimento das tarefas, segundo os inquiridos. Como todos estavam em serviço, considerou-

se que realmente não havia disponibilidade de tempo muito grande para a realização das tarefas, 

visto que, em salas de aulas, estas foram realizadas plenamente. Porém, se o curso fosse 

desenvolvido na modalidade regular, ou seja, corrido, as tarefas em locais de serviços exigiriam 

um período maior, o que implicaria no aumento do tempo de duração do curso, ou na 

reprogramação das atividades, alternativa inviável dada a burocracia do programa, mas, 

principalmente, pela ampliação da carga horária, que significava aumentar os custos do projeto. 

 Sobre o questionamento se o egresso concluiu o curso no tempo previsto (18 meses), 

51 (70,83%) concluíram no tempo certo, enquanto que 21 (29,16) não puderam fazê-lo, ou seja, 

não terminaram no tempo determinado, atribuindo o retardamento da conclusão do curso a 

vários motivos, 11 (15,28%) desestímulo com o curso; 4 (5,55%) por questões de ordem 
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financeira; 3 (4,16%) falta de tempo (não deu para conciliar trabalho e estudo); 2 (2,78%) 

problemas de saúde e 1 (1,38%) mudança de cidade. 

 As informações acima refletem as inúmeras situações vivenciadas pelos egressos 

relacionadas à conclusão do curso. Porém, o número de alunos que não concluiu foi considerado 

baixo, porque o fato do aluno não fazer a integralização no período determinado não significava 

abandono, porque estes poderiam solicitar o retorno e, dependendo do caso, eram lotados em 

outras turmas em andamento, onde finalmente, concluíam o curso. 

6.5. A PROPOSTA CURRICULAR COMO GUIA 

 A organização das disciplinas, expressas na proposta curricular, foi avaliada pelos 

egressos informantes, para a verificação de seu caráter de guia do projeto de formação dos 

gestores. 

 Dos 65 (90,28%) egressos tiveram informações sobre a proposta curricular e puderam 

opinar sobre a mesma; 7 (9,72%) afirmaram que não tiveram oportunidade de conhecer, o que 

foi considerado negativo, haja vista que todos os cursistas deveriam conhecê-la para que 

pudessem participar e avaliar a sua execução. A proposta foi organizada em módulos e com 

conteúdos voltados para o desenvolvimento das competências profissionais. Cada disciplina 

objeto dos módulos constituiu um núcleo gerador de aprendizagem para as quais eram 

necessárias a participação e contribuição dos alunos, considerados peças propulsoras para o 

êxito do curso. 

 Um dos objetivos do curso é contribuir para que a gestão da escola pública fosse mais 

democrática e participativa como um dos resultados da formação de gestores. Indagados sobre 

a percepção do cumprimento dos objetivos por meio das práticas desenvolvidas, 35 (48,61%) 

afirmaram ter percebido o alcance desses objetivos, enquanto que 22 (30,56%) acharam que a 

gestão democrática fora trabalhada, mas não foi dada a ênfase necessária, 15 (20,83%) disseram 

que os conteúdos com relação à gestão democrática foram trabalhados, porém, faltaram mais 

discussões e reflexões sobre o assunto e que os objetivos foram alcançados em parte. 

 Sobre a questão, a opinião de alguns diretores foi bastante esclarecedora. 

“No curso foi deixado bastante claro que um dos objetivos era fazer a gente trabalhar 

com a gestão democrática e participativa. Pra mim ficou claro [...]” (E 8). 
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“Esse objetivo foi bastante enfatizado pelos professores, o problema é que muitos não 

acreditaram que essa maneira de gerir pudesse mudar a escola [...]” (E 12). 

“Hoje vejo que a gestão democrática é a alternativa para melhorar a escola” (E 15). 

 Tais declarações encontram eco nas reflexões de Bastos (2001), quando afirma que, 

“deve ser dada ênfase à necessidade de efetivação da gestão democrática como uma das práticas 

sociais que podem contribuir para a consciência democrática no interior da escola”. 

 Nessa direção, uma das metas perseguida pelo curso implicava em efetivar mudanças 

articuladas pelas condições materiais e humanas necessárias para efetivar o avanço dos 

processos sociopolíticos educacionais da escola. A gestão democrática deveria ser vista como 

um princípio a ser entendido e seguido. A descrença nesse princípio, talvez seja um dos grandes 

obstáculos para que a gestão democrática se efetive plenamente. Evidencia-se então, a 

necessidade de reforçar constantemente que a escola precisa buscar alternativas que possam 

garantir a sua autonomia a partir da realidade em que ela está situada, justificando-se assim, a 

implantação da gestão democrática para elevar o nível de desempenho das escolas. Neste 

sentido, os conteúdos e procedimentos deveriam estar voltados para esse fim. 

 Ainda sobre a proposta curricular, indagou-se sobre os conteúdos das disciplinas 

considerando sua lógica e a aplicabilidade ao cotidiano do gestor, como franca contribuição ao 

repensar e reformular sua prática profissional, 31 (43,06%) disseram que houve significativa 

contribuição, dando origem a várias reflexões sobre suas práticas; para 24 (33,33%), os 

conteúdos contribuíram em parte apesar de serem atuais e elaborados com base na realidade 

das escolas, mesmo assim, não funcionam tanto a ponto de promover grandes mudanças na 

maneira de pensar e agir desses gestores. Alguns gostariam que os conteúdos estivessem 

voltados para elaboração de horários de aula, prestação de contas, planos de aplicação 

financeira etc, ou seja, atividades de rotina do cotidiano administrativo; para 17 (23,61%), os 

conteúdos deveriam estar mais voltados para assuntos do cotidiano e também para o 

enfrentamento de situações de violência na escola, garantia de direitos etc. 

 Analisando as respostas, entende-se que os conteúdos de ensino estiveram dentro da 

realidade da escola pública e, portanto, estavam adequados aos objetivos do programa e do 

curso e que contribuíram para uma reflexão sobre a própria prática. 

 No questionamento se os procedimentos metodológicos contribuíram para o 

surgimento de propostas inovadoras e, com condições de serem realizadas no ambiente escolar, 
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31 (43,45%) responderam que as metodologias desenvolvidas foram bastante estimuladoras, 

principalmente nas disciplinas de caráter técnico, as simulações foram interessantes, 

identificando realidades comuns entre os egressos, mas cujas intervenções exigiam 

procedimentos diferenciados, porém, com grandes possibilidades de serem efetivadas. Sobre 

isso, dois egressos declararam: 

“A metodologia utilizada ajudou muito, de inicio eu não havia entendido direito, mas 

depois vi que ajudava a compreender o conteúdo e planejar novas ações” (E 3). 

“Gostei da metodologia desenvolvida no curso, com os novos procedimentos surgiram 

opiniões e ideias que ensinavam um modo novo de fazer as coisas, até aquelas tarefas que 

achava chato executar” (E 17). 

 As estratégias metodológicas para incentivar as melhores maneiras de apreender o 

conteúdo exigiam um clima motivador resultante da boa relação entre professores e alunos, 

tendo em vista que algumas dificuldades na aprendizagem poderiam ser resolvidas por meio do 

diálogo e da troca de experiências. As boas relações interpessoais favoreceram muito o 

desenvolvimento das estratégias, contribuindo para o surgimento de novas ideias sobre a prática 

do gestor no processo de gestão escolar. 

 Nos depoimentos foi possível perceber que os cursistas se envolveram bastante com 

os procedimentos metodológicos, o que parece ter facilitado o surgimento de novas e 

interessantes propostas para suas escolas. 

 Verifica-se que 38 (52,78%) afirmaram que a contribuição da metodologia deu-se em 

parte porque vários temas importantes não foram trabalhados durante as aulas, apesar de 

constarem nos cadernos de textos elaborados e utilizados em cada uma das disciplinas 

estudadas. Os mesmos pesquisados acharam a quantidade de leitura excessiva que, na maioria 

das vezes, nem foi bem aproveitada, causando prejuízo ao desenvolvimento das atividades e, 

que os debates, discussões e simulações poderiam ter contribuído de maneira mais significativa 

para o surgimento de ideias inovadoras que pudessem ser aplicadas em seus locais de trabalho. 

 Para 3 (4,17%), a metodologia de ensino não oportunizou novas ideias e propostas, 

tendo em vista que esse grupo, já possuía experiências. 

 Na opinião desses egressos, as suas vivências profissionais incluindo aí, os seus modos 

de fazer a gestão estavam além dos procedimentos e superavam os conteúdos trabalhados. 
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 Para esses ex-alunos, o propósito de que os cursistas era buscar novos procedimentos 

para serem aplicados ao processo de gestão da escola. 

 De modo geral, percebeu-se, que apesar de um número considerável egressos ter 

avaliado os procedimentos metodológicos e a possibilidade de implantação de novas ideias, 

com restrições, esta apreciação foi bastante significativa na medida em que deixou claro que os 

procedimentos serviram como estímulo para o surgimento de novas práticas por parte deles. 

 Nessa perspectiva, avaliou-se que os procedimentos metodológicos utilizados pelo 

curso tornaram-se importantes, até certo ponto eficazes, porque foram absorvidos pela maioria 

dos egressos. A metodologia teve papel decisivo no desenvolvimento do curso, embora tenha 

sido avaliado que algumas técnicas poderiam ter obtido melhores resultados.  

6.6. A POLÍTICA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

 A análise dessa dimensão buscou compreender o olhar dos gestores sobre a política de 

formação continuada desenvolvida pela instituição como estratégia de aproximação com a 

educação básica. 

 Indagados se sabiam que o Programa de Capacitação para professores estava 

articulado com outras políticas das redes de ensino público, os 72 (setenta e dois) egressos 

responderam afirmativamente, mas 22 (30,55%) disseram que a UEPA parecia muito distante 

da escola, essa distância atrapalhava a relação escola/universidade causando grandes prejuízos 

para a primeira que não pode se beneficiar do conhecimento produzido pela universidade. 

 As respostas dos gestores contribuíram para reforçar a percepção sobre o 

distanciamento existente entre a universidade e a educação básica, o que não é nenhuma 

novidade, porém, dizer que nada tenha sido  feito para diminuir, ou mesmo acabar, com esse 

distanciamento, contradiz o que a UEPA tem apregoado como sendo sua missão institucional 

o lema “a qualificação e a capacitação de profissionais que possam intervir positivamente nos 

variados modos de vida social e econômica e contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas em geral”. Nesse sentido, a universidade precisa necessariamente estar mais 

próxima dos outros sistemas escolares e, principalmente desenvolver estratégias de articulação 

com eles, no sentido de contribuir para a qualificação e a capacitação de profissionais que já 

estejam atuando em educação. 
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 Ficou evidente a necessidade de aproximação da academia com as Secretarias de 

Educação para subsidiar a formulação de programas de formação de gestores que privilegiasse 

a gestão democrática e o direito à educação de qualidade social. 

 As dificuldades e tensões geradas por esse distanciamento também foram 

identificadas, sobretudo, no depoimento dos professores que estiveram em sala com os gestores. 

 A falta de recursos para financiar suas políticas sempre foi um dos grandes e graves 

problemas a ser enfrentado pela UEPA. O exemplo disso foi a adoção do modelo 

autossustentado para que se tornasse possível a implantação do programa de capacitação de 

profissionais que atuam no sistema público de ensino. 

 Como instituição pública mantida pelo Governo do Estado do Pará, a UEPA oferece 

cursos de especialização à comunidade, que obviamente paga por esse serviço. Na questão em 

que foi perguntado se os egressos concordavam com esse tipo de cobrança, 21 (29,17%) 

disseram concordar, justificando tal cobrança pela falta de recursos da instituição, uma vez que 

esta não recebe nenhuma ajuda das agências de fomento para esse nível de pós-graduação, ou 

seja, o nível “lato sensu”, 47 (65,28%) afirmou não concordar, porque a UEPA enquanto 

instituição pública mantida pelo governo estadual não deveria cobrar pela oferta do curso, 

alguns entre estes afirmaram achar a cobrança de mensalidades ilegal, em se tratando de 

universidade pública. Houve omissão de 4 diretores (5,55%) com relação a esse 

questionamento. 

 A grande maioria dos cursistas (65,28%) não concordava com o pagamento e, por isso 

mesmo solicitava bolsas, abatimentos nas mensalidades, ou retardando o pagamento chegando 

a ficar vários meses inadimplentes, ocasionando inclusive transtorno financeiro pois a receita 

advinda das mensalidades era destinada ao pagamento das despesas do curso tais como taxas 

para a universidade, taxas para uma fundação que administrava o curso dentro da própria 

universidade, material didático entregue a todos os alunos e em todas as disciplinas, pagamento 

dos professores, coordenador, secretaria, coordenação pedagógica, auxiliares gerais, compra de 

equipamentos de informática, livros, água mineral e material para pequeno lanche, como café 

e biscoitos, que era servido aos alunos. 

 Apesar do descontentamento do aluno em ter que pagar por um curso em instituição 

pública ficou claro que estes reconheceram a necessidade da cobrança, pois caso contrário, o 

curso não poderia ser ofertado. 
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 A falta de verbas para a universidade aliada à falta de articulação com agências de 

fomento e outras instituições que pudessem financiar ações dessa natureza tem, sem dúvida 

alguma, prejudica, sobremaneira, as ações em prol da formação continuada em nível lato sensu 

da instituição. 

 Diante disso, percebe-se que a política de incentivo à formação continuada para o nível 

de especialização ficou apenas no discurso, não se efetivando na prática. 

 A estratégia de formação continuada para que fosse colocada em ação, precisaria se 

configurar em uma ação institucional com estrutura que permitisse um funcionamento 

condizente com os objetivos propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e na 

missão da universidade. 

6.7. A DIMENSÃO DOS RESULTADOS E SUA REPERCUSSÃO NA 

PRÁTICA DE GESTÃO DOS EGRESSOS: SATISFAÇÃO E 

INSATISFAÇÃO QUE APONTAM CAMINHOS 

 Essa dimensão teve por objetivo apontar aspectos que definiram mudanças 

significativas nas práticas dos egressos que segundo os mesmos foram atribuídas ao curso. 

 Nessa perspectiva, buscou-se compreender o modo como o curso exerceu influência 

para ocasionar mudanças, representadas pela inserção de novas atitudes relacionadas à gestão 

da escola, bem como ao comportamento pessoal dos gestores. 

 Na questão que inquiriu se o gestor costumava aplicar os conhecimentos obtidos durante 

o curso no cotidiano de sua gestão, 47 (65,27%) responderam positivamente e, que esses 

conhecimentos tinham auxiliado bastante na discussão e solução de problemas atuais bem como 

outros mais antigos que eles achavam que não tinham solução. Uma gestora deu o seguinte 

depoimento: “adquiri muitos conhecimentos e sempre os aplico na minha gestão, se não fosse 

assim, o curso não teria sentido” (E 12). 

 Nessa direção, 17 (23,61%) utilizaram em parte os conhecimentos, embora os tenham 

considerados úteis e aplicáveis. Dentre estes, alguns disseram que às vezes esquecia-se de pôr 

em prática os novos conhecimentos. Sobre isso, um ex-aluno fez a seguinte colocação:  
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“É muita coisa, para resolver quando me lembro do modo novo de fazer, já fiz o antigo, 

porém sempre que lembro procuro fazer o certo” (E 16). 

 Um grupo de 8 (11,11%) dos diretores, não aplicava os conhecimentos obtidos por não 

acreditar na eficácia dos mesmos na solução das questões da escola, continuando a proceder do 

modo tradicional. 

 Diante de tais informações, depreendeu-se que os conhecimentos obtidos foram 

importantes para a maioria dos gestores porque conseguiram colocá-los em prática para 

melhorar o seu trabalho.  

 Nesse caso, o curso foi relevante. Vários diretores mencionaram a dificuldade de romper 

com a tradição autoritária, que se contrapunha com as ideias e concepções pregadas pelo curso. 

 A fala de duas egressas expressa bem suas concepções sobre os conhecimentos 

adquiridos. 

“Estou certa de que os conhecimentos que foram passados foram importantes não só 

para a gestão, mas também, para nós todos, enquanto cidadãos” (E 20). 

“Até hoje sinto saudades das aulas e de como eram tratados os temas, isso facilitou a 

aplicação dos mesmos na escola, foi um faz de conta que valeu a pena” (E 5). 

 Percebeu-se então, que a maioria dos gestores aplicava os conhecimentos e, que de 

modo geral, eles incorporaram a ideia de que era preciso assumir novos comportamentos e 

práticas se quisessem melhorar o processo de gestão e de ensino e aprendizagem da escola. 

 Embora os resultados tenham se mostrado positivos do ponto de vista da aplicação dos 

conhecimentos no dia a dia da gestão, alguns conteúdos foram sugeridos no sentido de melhorar 

a sua ação, principalmente, por parte daqueles gestores, que não tiveram formação inicial em 

Pedagogia, pelas informações estes profissionais apresentaram dificuldades na aquisição de 

conhecimentos e simulação da prática durante todo o curso. 

 A pergunta sobre aquisição ou aperfeiçoamento de habilidades e competências em 

relação à gestão escolar, teve por objetivo levantar as mudanças ocorridas no desempenho do 

gestor, 33 (45,83%) responderam que adquiriram e descobriram muitas habilidades para 

desenvolver a gestão democrática e, principalmente, trabalhar com grupos diversos e 

divergentes dentro da organização escolar; reconhecer estratégias que visavam promover e 

associar a ação das pessoas a um projeto de gestão democrática; identificar o conjunto de 
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habilidades necessárias para desenvolver e/ou aprimorar para o adequado exercício da função 

gestora, 27 (37,5%) egressos disseram que melhoraram as habilidades porque já trabalhavam 

como diretores, mesmo assim, puderam comparar as novas alternativas de ação com as velhas 

práticas constatando as mudanças ocorridas. 

 As expressões abaixo caracterizam bem, o pensamento dos cursistas. 

“Aprendi novos modos de ver a gestão, livrei-me de conceitos que me faziam velha e 

contraditória. Hoje estou mais livre, com mais habilidade para gerir a escola” (E 15). 

“Eu já possuía alguma experiência com a gestão, mas o curso me ensinou a lidar melhor 

com os problemas da escola” (E 3). 

“Quando iniciei o curso fiquei temerosa de não dar conta, passado algum tempo percebi 

que eu poderia melhorar o meu trabalho e melhorei” (E 2). 

 Entre os pesquisados 12 (16,67%) afirmaram não ter adquirido nem aperfeiçoado 

habilidades e competências, justificando que foram poucas as oportunidades em termos de 

novas aprendizagens ou refinamento das práticas. Os comentários abaixo expressaram bem a 

opinião de dois destes egressos: 

“Apesar do esforço senti dificuldades para ter um bom desempenho, não posso dizer 

que adquiri ou aperfeiçoei habilidades, creio que a metodologia não favoreceu novas 

aprendizagens, tive dificuldades [...]” (E 11). 

“Discutiu-se muito, porém, não vi nenhuma novidade que resultasse na aquisição de 

novas habilidades talvez pelo fato de não ter conhecimento sobre pedagogia” (E 16). 

 Analisando as respostas foi possível perceber que alguns cursistas não possuíam 

conhecimentos que servissem de suporte para aquisição de novas aprendizagens. Apesar de 

apenas doze alunos não incorporarem novas habilidades, esse resultado foi considerado ruim, 

devendo servir de alerta para as futuras turmas. 

 A aquisição ou refinamento de competências e habilidades, segundo Imbernón (2010, 

p. 71) se dá no cenário profissional em que se aplicam as regras da prática, em que o 

conhecimento profissional imaginário, intuitivo ou formal se torna real e explícito. Essa 

realidade é fundamental na geração de conhecimento pedagógico, administrativo. 
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 Depreendeu-se então que era preciso rever os métodos, processos e conteúdos para 

que fosse possível evitar situações como as acima relatadas que contradiziam os propósitos do 

curso.  

 Quando indagados se o curso proporcionou a determinação de estratégias para ampliar 

a parceria da escola com outras instituições como universidades, organizações não 

governamentais (ONG’s), 34 (42,22%) respondeu que teve muitas ideias no sentido de buscar 

maior interação com outras instituições, pois havia a compreensão que a escola não poderia 

mais ficar isolada, dependendo do Estado ou do município para implementar suas ações e sair 

do isolamento em que se encontrava. 

 Nesse grupo, vários gestores lembraram-se do princípio da autonomia, princípio da 

gestão democrática imprescindível na tomada de iniciativas, porque permite a criatividade. Essa 

atitude dos cursistas foi muito positiva e foi ao encontro dos propósitos do curso. 

 Sobre isso, Schneckenenberg (2009, p. 115) afirma:  

Que autonomia, enquanto princípio da gestão oferece ao sujeito oportunidade de 

participar do processo de tomada de decisão. Trata-se da condição do sujeito de 

escolher o modo de agir ou resolver determinado problema junto aos seus pares. A 

autonomia vem se destacando no contexto educacional, como medida de alocação e 

distribuição de recursos, reforçando o sentido de gestão no desempenho de suas 

diversas funções. 

 

 Ainda dobre a questão da autonomia, 32 (44,44%) responderam que a determinação 

de estratégias para ampliar as parcerias aconteceu em parte, porque embora houvesse 

possibilidade para realização de ações que beneficiariam a escola, os gestores tiveram muitas 

dificuldades para efetivar sua tomada de decisão, tendo como causa a falta de autonomia 

disfarçada de extrema burocracia. 

 A análise desses dados trouxe à baila a questão da falta de autonomia onde a escola 

fica refém do Estado, porque não conseguiu construir um sistema de poder e autoridade que lhe 

garantisse tomar decisões e implementá-las. 

  Um grupo de 6 (8,33%) afirmou não ter conseguido ampliar as parcerias, justificando 

que não havia projetos interessantes que atraísse outras organizações para participar da vida 

escolar. Esses egressos também criticaram a falta de autonomia, alegando que os órgãos centrais 

(Secretarias) dificultavam e, às vezes, impediam esse tipo de ação, tendo um egresso declarado: 
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“Tudo tem que passar pelo aval da Secretaria de Educação, na verdade quase não se 

decide nada. Para colocar uma faixa de propaganda de algum comércio, é preciso fazer contrato, 

convênio etc. Até que eles resolvam, o interesse já acabou” (E 18). 

 Este depoimento confirma a falta de autonomia e a dimensão burocrática presente 

na gestão da escola precisando ser mais bem trabalhada com o uso de estratégias que 

deixassem mais evidenciadas as aplicações destes conceitos. A autonomia é assegurada pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como parte de um processo de construção 

social, reforçando a importância de uma autonomia conquistada, gerada a partir da própria 

escola. 

 Assim, a divergência de ideias foi vista como atitude positiva que sinalizou um desafio 

não só para os gestores, mas para o próprio curso. 

 O planejamento escolar sempre foi considerado uma das atividades de grande 

importância para o desenvolvimento escolar. A previsão da tomada de decisão é a fase em que 

o gestor e sua equipe se preparam para propor e executar ações para a implementação do Projeto 

Político Pedagógico da Escola. 

 A indagação se o curso contribuiu para que o egresso pudesse planejar e executar ações 

ampliando o atendimento às demandas dos alunos na escola, 38 (52,78%) dos gestores 

respondeu positivamente e, que começaram a trabalhar melhor com o planejamento após o 

curso, que antes não atribuíam muita importância para o mesmo, deixando ao encargo da equipe 

técnica. 

 Para esse grupo de gestores, foi com a utilização do planejamento participativo que a 

escola assumiu outra atitude em relação à demanda dos alunos, mas também pode atender 

algumas reivindicações de outros segmentos. O uso do diagnóstico foi considerado uma nova 

e eficiente estratégia para melhoria da escola. Um gestor expressou a seguinte opinião: 

“Antes do curso achava o planejamento uma atividade sem muita importância. Com o 

curso pude ver como ele é imprescindível. A adoção do planejamento sério e com a participação 

de todos, só trouxe vantagens para a escola” (E 10). 

 Para 25 (34,72%), o curso contribuiu em parte para o uso do planejamento na execução 

das atividades, não trouxe novidade porque já trabalhava com o planejamento, porém, 

reconhece ser estratégia importante, mas que não influenciou muito no atendimento às 

demandas. 
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 Segundo o olhar de 9 (12,5%) egressos, o curso não influenciou na prática do 

planejamento e, nem nas execuções das atividades, embora achassem que o planejamento devia 

ser realizado, porém, pareceu que não acreditavam na contribuição deste para o 

desenvolvimento da escola. 

 Entretanto, os dados demonstraram que a grande maioria dos cursistas percebeu a 

contribuição dada pelo curso sobre a previsão das tomadas de decisão que visavam a ampliar o 

atendimento das demandas dos alunos.  

 Vários gestores citaram o Projeto Político Pedagógico, como um dos instrumentos do 

planejamento que tem facilitado o desenvolvimento das ações dando maior visibilidade para a 

escola, reconhecendo sua contribuição para que a escola fosse percebida como uma escola 

organizada e socializadora das oportunidades educacionais. 

 Apesar disso, percebeu-se também que ainda há forte tendência em utilizar o 

planejamento tradicional, burocrático. Os dados analisados evidenciaram a necessidade de 

resgatar o verdadeiro conceito e papel do planejamento participativo, como forma adequada de 

se prever ações na escola democrática, um dos grandes desafios para a gestão da escola. 

 Na pergunta que indagava se o curso subsidiou a determinação de estratégias para lidar 

com a falta de condições físicas e materiais da escola, de maneira a proporcionar um trabalho 

administrativo e pedagógico de maior qualidade, 41 (56,94%) gestores responderam que o 

curso contribuiu bastante para que eles se tornassem capazes de desenvolver estratégias, para 

propor e executar alternativas na solução de problemas do cotidiano como conserto de telhados, 

limpezas de fossas sépticas, capinação de áreas internas, conserto e aquisição de equipamentos 

didáticos, consultórios, treinamentos etc. porque ao surgir um problema, recorriam sempre às 

Secretarias de Educação. 

 Esses egressos afirmaram que o estudo de conteúdos sobre gestão financeira e gestão 

do patrimônio, foi fundamental para uma nova visão de como lidar com a escassez de recursos 

financeiros, humanos e materiais. Nesse grupo, vários gestores responderam que utilizaram, 

entre outras estratégias, a aproximação com a comunidade, além de incentivar a participação 

das instâncias internas da escola como Conselho Escolar, Serviço Técnico Pedagógico, Grêmio 

Estudantil, no processo, consolidando esforços para a efetivação da gestão democrática. 

 Para 19 (26,39%) dos inquiridos, o curso contribuiu na determinação de estratégias 

para lidar com as dificuldades da falta de condições, em parte, porque na maioria das vezes, a 
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solução para problemas dessa natureza não dependia apenas do gestor, mas principalmente, das 

instâncias mantenedoras, que a rigor, nunca atendiam a escola de forma satisfatória, tendo este 

grupo afirmado que antes do curso era pior, porque não tinham noção de como lidar com a falta 

de condições e, que isso refletia muito no trabalho pedagógico. 12 (16,67%) não atribuíram ao 

curso a determinação de estratégias porque sempre trabalharam com falta de condições, e que 

eles continuavam executando as mesmas estratégias para garantir que o trabalho pedagógico 

não fosse prejudicado. 

 Da análise destes dados, depreendeu-se então, que mesmo a maioria dos diretores 

tendo afirmado que o curso contribuiu para que eles lidassem melhor com o problema da falta 

de condições para garantir um trabalho pedagógico de melhor qualidade e, considerando a 

importância deste para o cumprimento da função da escola, ou seja, a oferta do ensino de boa 

qualidade que sem um trabalho pedagógico adequado, isso não seria possível. Nesse caso, eles 

teriam que criar condições para a formação de cidadãos criativos para a sociedade e, nesse caso, 

eles mesmos (gestores) deveriam mostrar-se criativos na utilização dos vários mecanismos de 

projeções, como é o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e o Projeto Político-

Pedagógico (PPP), onde são traçadas as metas e diretrizes para o desenvolvimento da escola, 

ao nível de recursos materiais, bem como recursos caracterizados como intelectuais 

(capacitações, especializações e demais formas de formação continuada e atualização 

profissional). Portanto, foi possível afirmar que os conhecimentos obtidos foram atualizados, 

úteis e eficazes, capazes de ajudá-los a lidar com as dificuldades, porém a criatividade foi o 

requisito básico para que os gestores pudessem realizar um trabalho tanto na sua função 

administrativa quanto na função pedagógica. 

 Os colegiados, como se sabe, são instâncias administrativas e pedagógicas que existem 

no interior das escolas com vistas a subsidiar o processo de gestão democrática. No 

questionamento se o curso havia proporcionado a determinação de estratégias para incentivar a 

participação dos colegiados nas decisões a serem tomadas pela escola, 42 (58,33%) 

responderam que durante o curso houve aprendizado que os levou a determinação de novas 

atitudes e que algumas estratégias melhoraram significativamente o nível de participação e 

envolvimento dos órgãos colegiados, principalmente do Conselho Escolar. Para 20 (27,78%) 

mesmo utilizando novas estratégias resultantes do aprendizado no curso, a participação dos 

órgãos colegiados continuou aquém do esperado, embora tenha havido algumas manifestações 

positivas neste sentido. Para esse grupo, não houve interesse para participação nas tomadas de 
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decisão, talvez, tenha faltado incentivo maior, capaz de motivar uma participação mais 

significativa dos colegiados. 

 Sobre isso, a opinião de dois egressos, expressa bem a questão. 

“O curso ensinou muitas maneiras de se incentivar o trabalho como Conselho Escolar, 

porém, a dificuldade está em convencer as pessoas a se comprometerem com os destinos da 

escola” (E 13). 

“Se a gestão é democrática, a participação dos colegiados é imprescindível, faço de tudo 

para incentivar a participação dos colegas, mas acho que ainda, falta muito para que eles 

participem com gosto” (E 9). 

 Entre os egressos, 10 (13,89%) afirmaram que o curso não ensinou o uso de estratégias 

para incentivar a participação dos colegiados nas decisões da escola. Apenas um gestor revelou 

que “O assunto foi muito polêmico, no final ninguém sabia como fazer, tanto forma as 

sugestões. Eu, particularmente, penso que trabalhar com os colegiados, é uma faca de dois 

gumes” (E 9). 

 A afirmativa acima esclarece que estes gestores não confiavam nos colegiados, o que 

não era novidade. 

 Muitos disseram ter colocado em prática as estratégias de incentivo à participação dos 

colegiados, o que foi considerado bastante positivo, entretanto, depreendeu-se por meio dos 

depoimentos, que os informantes possuíam visão negativa sobre a participação dos colegiados 

nas tomadas de decisão, por esse motivo, negavam a contribuição dada pelo curso, mas a 

maioria reafirmou que este favoreceu a criação de estratégias para incentivar a atuação das 

instâncias colegiadas. O diretor deve servir de suporte para os integrantes das instâncias 

colegiadas de maneira a encorajar todos a participar. 

 Na pergunta que indagou se o curso supriu as necessidades de segurança e prática no 

exercício da função de gestor, 39 (54,17%) responderam que após o curso se sentiram mais 

seguros e confiantes para exercer a função, 31 (43,05%) opinaram que o curso supriu em parte 

as necessidades, porque mesmo tendo oferecido várias estratégias e somadas à experiência 

diária com a gestão, ainda assim, em algumas situações sentiam necessidade de recorrer a 

alguém mais experiente para esclarecer dúvidas ou para, obter mais informações e, que só 

depois de algum tempo foram adquirindo mais confiança na função. Apesar disso, 2 (2,78%) 

afirmaram que não houve essa contribuição e permaneciam da mesma maneira que estavam 
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antes, ou seja, para estes gestores não houve nenhum aprendizado que os tornassem capazes de 

vencer a insegurança e a falta de experiência (prática) no desempenho da gestão. 

 Analisando as respostas constatou-se que a maioria dos gestores considerou que o 

curso contribuiu para a superação da necessidade de segurança no desenvolvimento da gestão. 

Esse tipo de comportamento é característico de um ambiente psicológico onde o clima cultivado 

na escola está diretamente ligado com as ações comportamentais utilizadas diariamente. 

 Para Kauark e Muniz (2011), o clima influencia cada indivíduo que por sua vez capta 

informações sobre o que os membros da organização pensam dele, ou seja, como ele é 

percebido, qual o grau de aceitabilidade que se tem dele e do seu desempenho. 

 Herzberg (1959) afirmava que os fatores motivacionais estavam presentes no trabalho, 

ou seja, a oportunidade de reconhecimento, a realização e o crescimento pessoal é que o 

indivíduo desenvolverá atitudes favoráveis ao trabalho quando este realmente proporcionar 

oportunidades. Mas a insatisfação fez com que alguns gestores apresentassem comportamento 

desmotivado, assumindo atitudes desfavoráveis para a instituição. 

 O crescimento profissional como consequência do curso de especialização foi outro 

dado investigado. Entre os respondentes, 41 (56,94%) disseram ter tido significativo 

crescimento profissional por meio da aquisição de conhecimentos, bem como pela execução de 

atividades administrativas, pedagógicas e sociais, não só na escola como em outros ambientes. 

Esses gestores também identificaram o conjunto de habilidades necessárias, entre elas, 

desenvolver e/ou aprimorar para o adequado exercício da função de gestor escolar. Vários 

afirmaram ter perdido o medo de falar em público, de dirigir reuniões e, até de fazer cobranças 

para a Secretaria de Educação, sentindo-se mais à vontade para responder às perguntas sobre o 

dia a dia de suas escolas. Para estes gestores o crescimento profissional aconteceu em vários 

aspectos, mas principalmente na melhoria das relações com a comunidade escolar e do seu 

entorno.  

 Em média, 24 (33,33%), consideraram que o crescimento profissional se deu em parte, 

porque ainda encontravam dificuldades para se firmarem como gestores, atribuindo esse fato à 

falta de oportunidades por parte do sistema de ensino. Mesmo com restrições estes egressos 

consideraram que o curso contribuiu para seu crescimento profissional, e que se não tivessem 

cursado a especialização, as possibilidades de crescimento profissional seriam bem menores. 
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 Ainda assim, 7 (9,72%) disseram que o curso não contribuiu para que houvesse 

crescimento profissional, porque esse crescimento (se houvesse) estaria relacionado a boas 

condições de trabalho, ao reconhecimento desse trabalho pela Secretaria de Educação e, 

principalmente, pelo pagamento de salários condizentes com as horas de trabalho e a 

responsabilidade do cargo. 

 Percebeu-se que para esse grupo a ideia de crescimento profissional relaciona-se a 

vários fatores geradores de uma série de necessidades. Maslow (1954) explica esta questão 

muito bem.  

 Na indagação se o curso havia contribuído para melhorar a imagem do gestor, 42 

(58,33%) responderam sim, que as novas posturas resultantes das experiências com o curso 

foram responsáveis pela melhoria da imagem havendo uma valorização maior por parte do 

pessoal da escola. 

 O depoimento de duas diretoras ajuda a compreender melhor a mudança operada nesse 

grupo de egressos. 

“Penso que depois da Especialização as pessoas passaram a me ver como gestora, 

realmente. Antes, eu parecia ser apenas uma gerente do processo” (E 7). 

“O curso teve a capacidade de mudar meu pensamento sobre muitas coisas, e, até a 

minha imagem mudou também, as pessoas da escola me vêm diferente”. (E 10) 

 Analisando os depoimentos, percebeu-se que a melhoria da imagem pessoal decorreu do 

desempenho profissional. A melhoria do desempenho pessoal depende do cultivo de boas 

qualidades pessoais, a partir do autoconhecimento, do desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. A imagem que o gestor passa para a comunidade por meio de suas atitudes, 

é como se fosse um cartão de apresentação, dessa maneira torna-se importante e delicado que ele 

assuma comportamento condizente com a expectativa que a escola tem dele, ou seja, como agente 

de mudança visando à contínua renovação dos processos sócios educacionais. 

 Entre os gestores, 23 (31,94%) avaliaram que houve melhoria da imagem em parte, 

porque apesar do esforço ainda tinham muitas dificuldades na solução de certos problemas, cuja 

solução não dependia unicamente da gestão, isso, sem dúvida alguma, acabou por fazer com 

que muitos professores, alunos e comunidade criaram imagem negativa dos gestores, achando 

que não haviam despendido empenho suficiente para a solução dos problemas. Mesmo assim, 

esses gestores consideraram que o fato de terem cursado uma especialização contribuiu para 
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que a comunidade escolar visse os gestores como pessoas que estavam procurando estudar para 

desenvolver melhor o trabalho, tendo esse fato contribuído para melhorar a imagem desse grupo 

de gestores. Os depoimentos abaixo ilustraram bem a situação vivida por eles. 

“O desempenho do gestor fica prejudicado por causa da falta de responsabilidade dos 

órgãos centrais, a comunidade pensa que é preguiça, desleixo, falta de compromisso, a gente se 

“queima” diante da comunidade” (E 20). 

“O curso de especialização foi importante, porque o pessoal da escola viu que eu estava 

buscando melhorar no trabalho, porém, não é fácil ser bem sucedido em meio a tantas 

dificuldades” (E 6). 

 Para 7 (9,72%) dos diretores não houve melhoria na imagem deles que possa ser 

atribuída ao curso. Para este grupo, as dificuldades impostas pelo sistema escolar impediram a 

efetivação de muitas ações necessárias para o crescimento da escola e do gestor aos olhos da 

comunidade, não havendo condições de por em prática os conhecimentos adquiridos. Outro 

dado importante refere-se ao comportamento da comunidade, que segundo um egresso, nunca 

reconheceu o esforço feito pelo diretor (E 21). Com essas palavras deixou transparecer um 

sentimento de insatisfação e mágoa pela falta de reconhecimento das pessoas ao seu redor. 

 Segundo Lück (2000b)todas as pessoas têm qualidades e defeitos, fazem coisas certas 

e coisas que não dão certo. Na medida em que o gestor reagiu negativamente aos aspectos 

desfavoráveis e deu evidência como sendo marca pessoal e não como uma circunstância, a 

comunidade deu reforço para esses aspectos que passaram a ser evidenciados. 

 Na sua reflexão a mesma autora utilizou um provérbio popular que caracterizou bem 

a situação: “Faze a fama e deita-te na cama”. Dessa maneira, construiu-se um ambiente 

totalmente desfavorável ao ambiente educacional, que deveria, entretanto ser orientado para 

identificar erros como oportunidades de aprendizagem, e características pessoais de 

desempenho como expressões que podiam ser alteradas por meio da orientação adequada. 

 Nessa situação, estavam os sete que não aproveitaram as oportunidades dadas pelo 

curso para refletir sobre suas práticas, talvez, fosse mais cômodo ficarem deitados na cama. 

 Dos 37 (51,39%) diretores responderam de forma positiva, quando indagados sobre a 

satisfação atribuída ao curso. Os depoimentos de vários egressos refirmaram bem suas 

percepções sobre o curso por ocasião das entrevistas. 
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“O curso tem sido de grande valia, estou satisfeito com mudanças que ele me 

proporcionou” (E 15). 

“Gostei do curso e estou satisfeita, ele preencheu toda a minha expectativa em relação 

à gestão escolar” (E 2). 

“Fiquei satisfeita, considero a UEPA uma boa instituição e o curso transcorreu dentro 

do prazo” (E 4). 

“Foi satisfatório ver a competência dos professores para trabalhar os conteúdos 

articulando-os com a prática, gostei do material recebido” (E 8). 

“Há muito tempo eu esperava por uma oportunidade dessas que foi dada pela UEPA, 

em outras universidades um curso desse custa muito caro, e a qualidade às vezes não é boa, 

fiquei satisfeito” (E 12). 

“Estou satisfeita porque passei em um concurso cujas questões tinham muito a ver com 

o conteúdo estudado no curso. Para mim o curso foi muito importante” (E 3). 

“Gostei do curso, fiz amigos e os conteúdos estão sendo úteis, agora me sinto mais 

tranquila na gestão, valeu o meu esforço” (E 1). 

 Os depoimentos acima refletiram a satisfação da grande maioria dos gestores, 

justificada por vários aspectos e situações positivas ocorridas durante e após o curso. 

 Depreendeu-se então que a satisfação deste grupo estava relacionada aos resultados 

obtidos na vida profissional e pessoal, o que os levou a ter visão positiva do curso.  

 Para Kauark e Muniz (2011), uma pessoa motivada, comprometida com o que faz é 

capaz de dar o melhor de si, dedicando tempo e esforço na busca do novo que melhore seu 

desempenho e, consequentemente, a organização em que está inserido. 

 Segundo 26 (36,11%), a satisfação deu-se em parte, os informantes não ficaram 

completamente satisfeitos, atribuindo tal sentimento a aspectos curriculares, financeiros, 

burocráticos, que segundo eles prejudicaram suas expectativas. As declarações justificam esse 

olhar. 

“Gostei do curso, mas acho que faltou um conteúdo mais prático, principalmente porque 

havia pessoas que como eu, nunca tinha estudado gestão, por esse motivo não fiquei plenamente 

satisfeito” (E 14). 
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“Minha satisfação foi em parte, porque tive que pagar o curso em uma universidade 

pública” (E 19). 

“Fiquei satisfeito em parte, porque a bolsa de estudos que recebi não foi integral” (E 

13). 

“Como ex-aluno da graduação, já conhecia alguns professores, terminei o curso, mas 

confesso que esperava mais” (E 6). 

“Não fiquei completamente satisfeita porque o certificado não foi entregue logo, por 

causa disso perdi uma boa oportunidade de emprego” (E 11). 

“Achei que o curso deveria ser mais adequado às nossas necessidades, as salas 

precisavam estar mais bem climatizadas e o curso deveria ser gratuito, por isso não fiquei 

completamente satisfeito, mas acho que valeu muito” (E 20). 

 Nesse sentido, recorreu-se a Herzberg (1959) com sua “Teoria dos dois fatores” que 

diz que os fatores ambientais são aqueles que circundam o trabalho, também são chamados 

extrínsecos, e estão fora do controle das pessoas e são geridos pelos órgãos da administração. 

Já os fatores motivacionais ou intrínsecos estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a 

natureza das tarefas que o sujeito executa e estão sob seu controle. 

 No caso desse grupo, o olhar dos ex-cursistas recaiu sobre os fatores extrínsecos ou 

ambientais tendo em vista que os aspectos elencados e que foram alvo de insatisfação não 

poderiam ser controlados por eles, pois estavam afetos à gestão do curso. 

 Esse olhar foi particularmente interessante para a avaliação do curso, pois mostrou que 

o curso precisava melhorar nesses aspectos, a fim de contribuir para que a capacitação além da 

satisfação surtisse efeito positivo na formação continuada dos gestores. 

 Para 9 (13%) entrevistados,  afirmaram ter insatisfação com o curso. 

“Não estou satisfeito, talvez quando começar a colher os frutos quem sabe? A satisfação 

vem com a melhoria financeira e isso ainda não aconteceu, o que aumentou foi só o trabalho” 

(E 9). 

“Ainda não vi vantagem em ter feito o curso, continuo com o mesmo salário baixo, e 

sem condições de aplicar aquilo que foi ensinado. Pode ser que no futuro as coisas melhorem” 

(E 22). 
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“Fui praticamente obrigado a fazer o curso, fiquei sem férias e sem recesso escolar, não 

estou satisfeito porque sacrifiquei meu tempo e não vi nenhum resultado que valesse a pena” 

(E 17). 

“Não fiquei satisfeito porque os orientadores da monografia exigiam conhecimentos que 

nós não tínhamos” (E 18). 

 Indagados se consideravam o curso como estratégia de formação continuada 

promovida pela UEPA, 70 (97,22%) diretores afirmaram positivamente, considerando as 

condições de estrutura e funcionamento, com destaque ao ambiente de sala de aula, o nível dos 

professores, mas para que se configurasse como tal, precisaria de uma articulação com as 

políticas das secretarias de educação (estadual e municipal) visando à implantação de projetos 

de capacitação em escolas com a participação da universidade, para que de fato, acontecesse 

uma aproximação da UEPA com a Educação Básica. Os 2 (2,77%) disseram que a UEPA utiliza 

sua condição de instituição de ensino superior para ganhar dinheiro por meio de cursos pagos 

(autossustentados). Os mesmos gestores afirmaram que a instituição tem por obrigação 

promover capacitações para os profissionais docentes da rede de ensino público, que, a saber, 

recebem baixos salários e não podem pagar para melhorar a sua formação, tida e havida como 

um direito. 

 Analisando a opinião dos gestores percebeu-se que estes identificaram características 

que conferiram ao curso a visão de formação continuada. O curso de Especialização em Gestão 

Escolar faz parte de um programa de capacitação de profissionais do ensino, cujo objetivo é a 

melhoria da Educação Básica.  

 De modo geral, o olhar do egresso mostrou que o curso é uma estratégia positiva, 

podendo contribuir fortemente para os fins a que se destina. 
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 Nesta parte da tese, apresenta-se um quadro-síntese dos achados nessa pesquisa, tendo 

como referência os objetivos traçados para a presente investigação. A seguir são apresentadas 

as recomendações, as limitações da pesquisa; as contribuições para a gestão escolar e as pistas 

para investigações futuras.  

 O objetivo geral que este trabalho buscou alcançar foi o de analisar os resultados da 

avaliação do curso de especialização em Gestão Escolar, as UEPA, como estratégia de 

formação continuada para gestores da rede de Ensino Público em Belém, a partir da percepção 

dos egressos sobre os elementos constituintes, a estrutura curricular, as atividades técnico-

pedagógicas, as contribuições para a gestão da escola, os impactos e as repercussões na rede de 

ensino. A organização metodológica exigiu o desdobramente do objetivo geral em objetivos 

específicos e seus alcances, como é possível perceber a seguir. 

Objetivos Específicos Conclusões 

a) Verificar a percepção dos 

egressos, a respeito da qualidade 

do Curso de Especialização em 

Gestão Escolar. 

Os egressos consideraram o Curso de alta qualidade, quando 

consideraram como positivos elementos mais funcionais como a 

forma de oferta, divulgação e seleção de candidatos; a modalidade 

adotada e o período de duração. Além disso, o acesso e o 

acompanhamento do cumprimento da proposta curricular foi um 

dos elementos considerados para marcar a qualidade do Curso. 

Foi dado destaque especial às discussões apresentadas sobre a 

concepção de gestão democrática que orientava o Curso. 

b) Identificar as mudanças 

significativas que ocorreram na 

prática desses gestores em 

função do curso. 

Houve uma significativa contribuição ao repensar e reformular 

sua prática profissional, dando origem a várias reflexões sobre 

suas práticas, já que os conhecimentos auxiliaram nas discussões 

e soluções de problemas, além da possibilidade de adotar novas 

atitudes de gestão, como trabalhar com a diversidade de grupos.  

c) Verificar o nível de satisfação 

dos egressos em relação ao curso. 

A grande maioria dos respondentes expressou grande satisfação 

em relação ao Curso, nomeadadamente aos aspectos relacionados 

aos resultados obtidos na vida profissional, dados os 

conhecimentos adquiridos, possibilitando, inclusive, aprovação 

em concurso público. Referiram-se ainda como um aspecto 

positivo a competência e o compromisso dos professores. 

d) Elencar as propostas 

apresentadas pelos egressos para 

a promoção da melhoria da 

qualidade do Curso, no que diz 

respeito aos seus objetivos, 

metas, metodologias, conteúdos, 

organização e funcionamento 

- Conteúdos mais voltados para assuntos do cotidiano e também 

para o enfrentamento de situações de violência na escola, garantia 

de direitos. 

- Conteúdos com mais instrumentalização para elaboração de 

planejamento, de horário escolar, entre outros. 

- Infraestrutura do espaço com climatização. 

- Gratuidade. 

e) Descrever o modo pelo qual 

Curso se revelou como estratégia 

do programa de formação 

continuada da UEPA e, descrever 

os impactos e repercussões do 

curso na rede de ensino público. 

Os egressos reconheceram que o Curso apresentou características 

de formação continuada e integra um programa de capacitação de 

profissionais do ensino, embora destaquem a necessidade de 

articulação com as políticas das secretarias de educação (estadual 

e municipal), de modo a implantar projetos de capacitação nas 

escolas, lidradas pela  universidade, efetivando a sua articulação  

com a Educação Básica. 
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 Os resultados mostram a influência de o curso no fazer e no viver dos gestores como 

pode ser verificado analisando suas impressões e avaliações. No geral, a avaliação dos 

resultados foi bastante positiva e animadora, embora com restrições a alguns aspectos 

importantes na estrutura e funcionamento do curso e que merecem atenção na oferta de outras 

edições. 

 Percebeu-se que entre as aprendizagens pessoais, as mudanças nas ações em situações 

escolares específicas, não são realizadas de forma fácil e rápida, pois a aquisição de novos 

conhecimentos, não significa a assunção de novas posturas, devendo-se levar em conta, os 

locais onde os gestores trabalhavam.  

 A preocupação em descrever o olhar do egresso, foi justificada pela necessidade de 

mostrar a realidade do curso e os resultados alcançados pelo mesmo com o máximo possível 

de aproximação dessa realidade onde permeiam elementos de grande subjetividade e, que por 

isso mesmo, em vários momentos mostraram-se difíceis de revelar. Nesse caso, a 

pesquisa/avaliação evidenciou a complexidade do processo avaliativo que desencadeou uma 

série de expectativas e esperanças, assim como temores e resistências, acreditando-se, porém, 

que os resultados obtidos venham a ser convertidos em incentivos para a assunção de novas 

práticas com vistas à melhoria da educação no Pará. 

 Os resultados indicam que o curso de especialização em Gestão Escolar destaca, como 

estratégia de formação continuada, a gestão democrática, as situações do cotidiano escolar e os 

exemplos de boa gestão financeira e de preservação de patrimônio escolar.  

 Conclui-se, portanto que o curso influencia, positivamente, na prática de novos fazeres 

dos gestores escolares, apesar desses gestores reconhecerem que ainda são incapazes de lidar, 

efetivamente, com os princípios da gestão democrática. 

RECOMENDAÇÕES 

 Os resultados alcançados pelo Curso de Especialização em Gestão Escolar norteiam 

recomendações direcionadas às instituições e órgãos diretamente envolvidos no sentido de 

chamar atenção para os compromissos com a formação continuada, bem como a contribuição 

que pode ser dada a esse tipo de formação, para superação das dificuldades presentes no 

desenvolvimento do curso. 
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 À Universidade do Estado do Pará: 

• Estabelecer aproximação com Educação Básica em todos os seus níveis; 

• Dar mais apoio institucional ao Programa de Capacitação criando condições 

física, material e financeira para melhor execução dos cursos do programa; 

• Reconhecer o curso como uma ação importante no cumprimento de sua missão 

institucional; 

• Reconhecer o curso como estratégia de formação continuada que contribui para a 

melhoria da Educação Básica; 

• Promover o curso de forma gratuita utilizando coo incentivo aos docentes o 

cômputo da carga horária trabalhada da carga horária departamental; 

• Incentivar a utilização da Avaliação Institucional (interna); 

• Diminuir a burocracia existente no trâmite da oferta dos cursos lato sensu; 

• Ampliar a articulação do programa com outras ações e políticas das redes de 

ensino. 

Às Secretarias de Educação: 

 

• Dar mais condições de participação para que os professores possam frequentar o 

curso nos horários determinados; 

• Divulgar o curso nas escolas da Rede de Ensino para conhecimento dos 

professores e outros interessados; 
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Ao Programa de Formação Continuada/UEPA 

• Melhorar as relações entre este e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

• Organizar a secretaria do programa com recursos, materiais e humanos, com vista 

a dar apoio com qualidade à execução dos projetos; 

• Tornar mais célere a emissão de documentos e informações. 

LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 A realização de um estudo tal como o presente, implica sempre no aparecimento de 

algumas dificuldades que precisam ser resolvidas para que a tarefa chegue a bom termo, o 

surgimento de algumas situações certamente influenciaram o desenvolvimento da pesquisa. 

Entre as situações ou aspectos limitantes podem ser considerados, como por exemplo; a falta 

de bibliografia mais específica sobre o tema; o receio de alguns egressos em participar da 

pesquisa, temendo prejuízos e retaliações; a pouca disponibilidade da UEPA na liberação de 

documentos necessários ao estudo; a falta de postura comportamento acadêmico- profissional 

revelada por alguns gestores por ocasião do recolhimento dos questionários; as greves dos 

profissionais das redes de ensino público que atrapalharam a coleta de dados, problemas de 

comunicação entre a orientanda e o orientador, que certamente prejudicaram muito o 

andamento do estudo; o distanciamento entre a UEPA e as Secretarias de Educação (estadual e 

municipal) bem como dos seus respectivos conselhos; a falta de diálogo entre a UEPA e a 

Educação Básica é um dos grandes fatores que mais limitaram a pesquisa. 

 Nessa direção, espera-se que as limitações elencadas venham a converter-se em 

elementos incentivadores para que novos estudos possam ser realizados com objetivo de 

melhorar a educação e a gestão escolar. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO ESCOLAR 

 A pesquisa contribuiu para o desenvolvimento de muitas situações do processo de 

gestão escolar vividas pelos diretores, entre estas a reafirmação da necessidade de capacitar o 

profissional (gestor) para que este tenha condições de enfrentar os desafios do cotidiano da 

escola com possibilidades de implantação de um estilo mais democrático e com propostas 

inovadoras, capazes de contribuir para a mudança do quadro educacional das redes de ensino 
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de Belém. Talvez, a contribuição maior dada à gestão, seja o despertar de novo ânimo para 

fazer a gestão escolar proposta pelo curso.  

 Considerando essas contribuições, pode-se afirmar que as mesmas são de grande valia 

e justificam a implantação de cursos dessa natureza, ocasionando impactos e repercussões 

positivas nas representações dos gestores, além de sinalizar a possibilidade de que novas ações 

possam ser desenvolvidas para a melhoria da gestão escolar. 

PISTAS PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

 O presente estudo não se encerra com a divulgação dos resultados alcançados pelo 

curso de gestão escolar, pois está evidenciada a necessidade de se investigar mais, todavia, os 

resultados apontaram algumas pistas consideradas pela pesquisadora como de grande 

relevância para investigações futuras sobre: 

• Averiguação mais consistente sobre a eficiência e eficácia dos processos de ensino 

e aprendizagem, bem como a relevância dos conteúdos como elementos 

incentivadores de novas práticas de gestão na escola; 

• A inclusão do olhar de outros sujeitos na pesquisa comparando-os com os já 

pesquisados; 

• O ambiente institucional da UEPA e as expectativas dos dirigentes com relação 

aos resultados obtidos pelo curso. 

 Finalmente, considera-se que as pistas para investigações futuras aqui registradas 

representam uma modesta contribuição no sentido de incentivar a  prática da avaliação e da 

pesquisa como instrumentos metodológicos essenciais não só para o desenvolvimento do 

Projeto do Curso de Especialização de Gestão Escolar, como para o Programa de Capacitação 

de Profissionais do Centro de Ciências Sociais e Educação e para a Universidade como um 

todo. 
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO 

 

Caro(a) Gestor(a), 

Ao cumprimentá-lo(a), solicitamos vossa especial colaboração no sentido de conceder 

entrevista sobre o Curso de Especialização em Gestão Escolar, promovido pela Universidade 

do Estado do Pará e do qual vossa senhoria é egresso. 

As informações prestadas servirão de preciosos elementos de análise sobre os 

resultados alcançados pelo Curso, as quais contribuirão para a elaboração de uma Tese de 

Doutorado. 

Contamos com sua colaboração. 

Obrigada! 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. O que você entende por Formação Continuada?  

2. Por que você escolheu a UEPA para cursar uma especialização? 

3. Por que você escolheu o Curso de Especialização em Gestão Escolar? 

4. Há quanto você concluiu a graduação? 

5. Você acha que a graduação qualifica o professor para o exercício da gestão escolar? 

6. Como foi a forma de ingresso ao cargo/função de gestor? 

7. Qual a sua opinião sobre a necessidade de concurso público para o cargo de diretor escolar? 

8. Em quais aspectos da vida profissional, você considera que o curso teve mais influência? 

9. Em termos pessoais, quais os aspectos trabalhados no curso que o ajudaram a vencer o medo 

e a insegurança? 

10. A formação recebida no curso contribuiu para a melhoria do desempenho na gestão da 

escola? 
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11. Você recomendaria o curso de gestão escolar para outros profissionais da educação? Por 

quê? 

Caro(a) Diretor(a), 

Solicitamos sua prestimosa colaboração para responder as questões na íntegra e com atenção. 

As informações prestadas serão de grande valia para elaboração da tese “Avaliando com egressos os 

resultados alcançados pelo Curso de Especialização em Gestão Escolar: uma estratégia de formação 

continuada” 

Obrigada! 

 

QUESTIONÁRIO PARA GESTORES(AS) EGRESSOS(AS) DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR 

01. Escola: ___________________________________________________ 

02. Idade: ______ 

03. Sexo:       

(     ) Masculino                  (     ) Feminino 

04. Estado Civil:  

(    ) Solteiro(a)                  (    ) Casado(a)                  (    ) Viúvo(a) 

(    ) Desquitado(a)            (    ) Divorciado(a)              (    ) Separado(a)   

05. Curso de Graduação:  

__________________________________________________________________________ 

06. Instituição em que cursou a graduação:  

__________________________________________________________________________ 

07. Você já cursou alguma especialização? 

(    ) Sim                             (   ) Não 

08. Em caso de resposta positiva, qual o curso e a instituição em que você estudou? 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________ 
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09. Como gestor você atua em que rede de ensino? 

(    ) Estadual        (    ) Municipal          (    )Federal          (    ) Privada 

10. Sua entrada no sistema de ensino deu-se por meio de: 

(    ) Concurso       (    ) Indicação        (    ) Outros meios 

11. Entre os motivos abaixo, quais foram determinantes na opção pelo curso de gestão escolar? 

(    ) Busca de melhoria da qualificação profissional 

(    ) Exigência para obter ascensão funcional em seu local de trabalho 

(    ) Identidade com a área da gestão 

(    ) Melhoria Salarial 

(    ) Necessidade de obter conhecimentos e prática na gestão escolar 

(    ) Crescimento pessoal 

(    ) já atuava na área de gestão 

12. De que maneira você tomou conhecimento sobre o curso de Gestão Escolar? 

(    ) Colegas                (    ) Jornal            (    ) Parentes         (    ) Out-door 

(    ) Internet                 (    ) Radio/TV       (    ) Panfletos 

13. Como você avalia o processo seletivo do qual foi submetido? 

(    ) Adequado, considerando que as exigências são cabíveis para a transparência do processo são 

cabíveis para a transparência do processo 

(    ) Inadequado, considerando que as exigências são ultrapassadas e pouco coerentes com os novos 

processos de seleção 

14. Você conclui o curso no tempo previsto? 

(    ) Sim                                    (    ) Não 

15. Caso você não tenha concluído  no tempo previsto (18 meses), que motivos ocasionaram o 

retardamento da conclusão do mesmo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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16. Você discutiu em sala a proposta pedagógica do curso? 

(    ) Sim                                   (    ) Não 

17. Quanto ao tempo de duração do curso (18 meses) você considera que este: 

(    ) Atendeu a sua disponibilidade de tempo 

(    ) Não atendeu sua disponibilidade de tempo 

18. Quanto às modalidades de ensino  (regular ou modular) você considera que: 

(    ) Seria melhor a modalidade modular, ou seja, nos meses de janeiro e julho 

(    ) Seria melhor na modalidade regular 

19. O programa de formação continuada, tem como objetivo  contribuir para formação de 

gestores da escola pública para que esta seja mais democrática e participativa. Durante o curso 

foi dado ênfase para o alcance deste objetivo? 

(    ) Sim          (    ) Não           

20. Como parte de um programa de formação continuada da UEPA, você diria que este programa 

está articulado com outras políticas das redes de ensino público em Belém? 

(    ) Sim           (    ) Não            

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

21. Como instituição pública mantida pelo Governo do Estado do Pará, a UEPA oferece á 

comunidade cursos de especialização autossustentados. Você concorda com essa cobrança? 

(    ) Concordo 

(    ) Não concordo 

(    ) Concorda em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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22. A Formação Continuada é quase sempre uma responsabilidade do próprio profissional que 

busca melhorar sua qualificação. Com relação a essa questão, você diria que: 

(    )Resolveu fazer o curso por considerá-lo importante para a sua formação, porém acha que o mesmo 

deveria ser gratuito, levando muito tempo (de propósito) para quitá-lo. 

(    ) resolveu fazer o curso por considerá-lo importante na sua formação, porém, teve dificuldades para 

quitá-lo. 

(    ) Resolveu fazer o curso por considerá-lo importante para a sua formação, não tendo dificuldade para 

quitá-lo. 

23. Qual o seu estado emocional no início do curso? 

(    ) Motivado             (    ) Desmotivado            (    ) Motivado em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

24. Qual o seu estado emocional no final do curso? 

(    ) Motivado             (    ) Desmotivado             (    ) Motivado em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

25. Os conteúdos e as atividades metodológicas foram responsáveis pela aplicação de práticas 

inovadoras na gestão escolar? 

(     ) Sim                    (    ) Não             (     ) Em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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26. Os conteúdos das disciplinas foram atuais, lógicos e aplicáveis ao cotidiano do gestor, 

contribuindo para repensar sua prática profissional? 

(    ) Sim              (    ) Não          (    ) Em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

27. Na sua atuação você costuma aplicar os conhecimentos obtidos no curso? 

(    ) Sim                    (    ) Não                  (    ) Em parte 

28. o curso promoveu condições para adquirir/aperfeiçoar habilidades e competências em relação 

à gestão escolar? 

(    ) Sim                   (    ) Não                   (    ) Em parte 

29. As discussões estimularam a compreensão sobre a importância e necessidade da implantação/ 

implementação da gestão democrática na escola? 

(    ) Sim                   (    ) Não                   (    ) Em parte 

30. Os procedimentos metodológicos contribuíram para o surgimento de propostas inovadoras e 

com condições de realização na escola?  

(    ) Sim                   (    ) Não                 

31. O curso proporcionou a determinação de estratégias para ampliar a parceria da escola com 

outras instituições (Universidades, ONG’s etc.)? 

(    ) Sim                   (    ) Não             

32. O curso contribui para que você pudesse planejar e executar ações para ampliar o atendimento 

às demandas dos alunos na escola? 

(    ) Sim                  (    ) Não                    (    ) Em Parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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33. O curso proporcionou a determinação de estratégias para lidar com a falta de condições físicas 

e materiais, de maneira a proporcionar um trabalho pedagógico de maior qualidade? 

(    ) Sim                 (    ) Não                    (    ) Em parte 

34. O curso proporcionou a determinação de estratégias para incentivar a participação dos 

colegiados nas decisões a serem tomadas na escola? 

(    ) Sim                  (    ) Não                   (    ) Em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

35. O curso proporcionou condições para ampliar a relação entre professores, pais e a gestão da 

escola para a melhoria do ensino? 

(    ) Sim                 (    ) Não                   (    ) Em Parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

36. O curso contribuiu para que houvesse uma visão melhor sobre o funcionamento da escola, 

como espaço de lazer e cultura voltado para a comunidade? 

(    ) Sim                  (    ) Não                   (    ) Em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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37. O curso contribuiu para suprir as necessidades de segurança e prática no exercício da gestão? 

(    ) Sim                 (    ) Não                    (    ) Em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

38. Você considera que o curso proporcionou a aquisição e/ou aperfeiçoamento de habilidades que 

mudaram seu desempenho na gestão da escola? 

(    ) Sim.                      (     ) Não. 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

39. O curso possibilitou seu crescimento profissional? 

(    ) Sim                 (    ) Não                    (    ) Em parte  

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

40. O curso possibilitou o seu crescimento pessoal? 

(    ) Sim                (    ) Não 

41. O curso contribuiu para melhorar sua imagem de gestor? 

(    ) Sim               (    ) Não                 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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42. Considerando os resultados obtidos por você na gestão da escola, e que foram atribuídos ao 

curso, você diria que está: 

(    ) Satisfeito                (    ) Insatisfeito            (    ) Satisfeito em parte 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

43. Este espaço está reservado para você dê sugestões visando a melhoria do curso. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

44. Que mudanças significativas ocorreram no cotidiano da escola como resultado dos 

conhecimentos obtidos no curso?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

45. Durante o curso, você conseguiu identificá-lo como uma ação estratégica de formação 

continuada, promovida pela UEPA?  

(    ) Sim               (    ) Não                 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


