0

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO-PPGMAD

Carla Rossana de Araujo Torres Nogueira

Gestão Estratégica na Escola Pública Estadual: Uma Avaliação do Plano de
Desenvolvimento da Escola - PDE-Escola em Porto Velho

PORTO VELHO
2013

1

CARLA ROSSANA DE ARAUJO TORRES NOGUEIRA

Gestão Estratégica na Escola Pública Estadual: Uma Avaliação do Plano de
Desenvolvimento da Escola - PDE-Escola em Porto Velho

Dissertação apresentada ao programa de PósGraduação – Mestrado em Administração
(PPGMAD) da Fundação Universidade
Federal de Rondônia – UNIR como requisito
para a obtenção do título de Mestre em
Administração.
Orientadora: Profª. Dra. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho

PORTO VELHO
2013

2

FICHA CATALOGRÁFICA
BIBLIOTECA CENTRAL PROF. ROBERTO DUARTE PIRES

N778g

Nogueira, Carla Rossana de Araujo Torres.

Gestão estratégica na escola pública estadual: uma
avaliação do plano de desenvolvimento da escola - PDEEscola em Porto Velho, 2013. 122 f.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Berenice Alho da Costa

Tourinho.
Dissertação (Mestrado em Administração) – Fundação
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Programa de PósGraduação Mestrado em Administração (PPGMAD), Porto
Velho/RO,
2013.
Bibliotecária
Responsável: Eliane Gemaque / CRB 11-549

1. Escola Pública Estadual. 2. PDE - Escola. 3. Gestão
Escolar. 4. Estratégia. I. Fundação Universidade Federal de Rondônia.
II. Título.

CDU: 351:37(811.1)

3

CARLA ROSANA DE ARAUJO TORRES NOGUEIRA

Gestão Estratégica na Escola Pública Estadual: Uma Avaliação do Plano de
Desenvolvimento da Escola - PDE-Escola em Porto Velho.

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do Título de Mestre em
Administração e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós - Graduação: Mestrado
em Administração (PPGMAD) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em
27 de Dezembro de 2013.

___________________________________
Prof. Dr. José Moreira da Silva Neto
Coordenador do PPGMAD/UNIR

Banca Examinadora

___________________________________________
Profa. Dra. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Orientadora – Presidente da Banca Examinadora

_______________________________
Prof. Dr. José Moreira da Silva Neto
Membro Interno - PPGMAD

________________________________
Profa. Dra. Walterlina Barboza Brasil
Membro Externo - UNIR

4

DEDICATÓRIA

A Isabela e Enzo, minha eterna gratidão por
tê-los como filhos e assim a experiência de
viver o amor incondicional.

5

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela vida, pelas oportunidades, pelas experiências, desafios e conquistas nessa
vida.
À Maria Santíssima, Mãe de Jesus, por sempre atender as minhas orações.
A São José, Pai de Jesus, no socorro sempre Presente.
Aos meus pais, Carlos e Cilinha, que me ensinaram os fundamentos da vida, os
valores morais e por todo amor dedicado a nossa família
As minhas irmãs, Rita, Márcia e Cláudia, pelo carinho.
Aos cunhados, quase irmãos, Milcíades, Edson e Humberto.
Aos sobrinhos queridos, que completam a nossa alegria.
Aos primos, tão queridos, guardados com carinho no meu coração.
Aos meus filhos, Isabela e Enzo, minha força, meu sol, minha motivação.
À Fundação Universidade Federal de Rondônia por proporcionar o Programa de PósGraduação - Mestrado em Administração.
Aos professores do PPGMAD, José Moreira da Silva Neto, Osmar Siena, Mariluce
Paes de Souza, Tomaz Daniel Menendez Rodriguez, Theóphilo Alves de Souza Filho, Flávio
de São Pedro Filho, por todos os ensinamentos transmitidos, os quais foram fundamentais
para meu crescimento intelectual e profissional.
A minha orientadora querida, Profa. Dra. Berenice Tourinho que sempre me contagiou
com sua paixão pelo conhecimento, e por me inspirar em suas aulas e orientações.
Aos amigos do mestrado, em especial à Socorro e Graciela, pelo companheirismo,
pelas conversas, pela amizade.
Aos gestores das entidades pesquisadas, cuja atenção dispensada foi essencial para a
construção deste trabalho.
A todas as pessoas que, diretamente ou indiretamente, na presença e na ausência com
dor ou com amor, motivaram-me a chegar até aqui e a lutar por todos os meus sonhos.

6

NOGUEIRA, Carla. Gestão Estratégica na Escola Pública Estadual: Uma Avaliação do
Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE-Escola em Porto Velho. 2013. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Administração). Programa de Pós-Graduação Mestrado em
Administração (PPGMAD). Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR). Porto Velho, 2013.

RESUMO
No último século, as organizações passaram por uma intensa transformação, por força das
mudanças sociais, econômicas e políticas. A gestão organizacional, conduzida por seus
líderes, exige que eles estejam sempre evoluindo e, muitas vezes, sendo os responsáveis por
fazerem o futuro acontecer.Como aconteceu nas demais organizações, a educação passou por
grandes transformações, especialmente no universo da escola e de seus líderes.No âmbito
internacional, considera-se que a educação infantil terá um papel cada vez maior na formação
do indivíduo, no desenvolvimento de aprendizagem e no nível de inteligência. No Brasil, o
Plano Nacional de Educação – PNE - define as diretrizes para a gestão da educação que é
operacionalizado por meio do FUNDESCOLA, cujo objetivo é o fortalecimento das escolas.
O FUNDESCOLA tem como principal programa o Plano de Desenvolvimento da Escola –
PDE - Escola, que deve instrumentalizar a gestão estratégica. A proposta é que a oferta
pública de educação priorize as famílias de menor renda, concentrando os melhores recursos e
as melhores técnicas de administração para alcançarem uma educação de qualidade. O PDE Escola é a ferramenta de gestão das escolas, desenhada a partir da ferramenta SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats), que pode oportunizar ao líder da escola, na
figura do diretor escolar, a capitanear a gestão, e deverá conduzir a escola ao sucesso em
relação aos seus princípios fundamentais, além de suas metas de conhecimento aplicado na
sala de aula.O objetivo geral desta pesquisa consiste em avaliar a utilização e gerenciamento
do PDE - Escola, como ferramenta estratégica, pelos diretores das Escolas Públicas Estaduais
de Ensino Fundamental e Médio de Porto Velho. Tem a problematização central verificar
quanto os diretores das Escolas Públicas Estaduais de Porto Velho utilizam o PDE - Escola
para fazerem a gestão estratégica escolar e garantirem o alcance das metas. Para fins de
delimitação temporal do estudo, foram considerados os anos de 2008 a 2011. Quanto à
metodologia, a pesquisa se classifica em quanti-qualitativa, de caráter exploratório, por meio
de um questionário estruturado. Os dados coletados foram do tipo primário, por meio de
documentos e editais. Para tratamento dos dados, foi utilizada a ferramenta Microsft Excel.
Os resultados apontam que os diretores ainda preferem utilizar o projeto pedagógico para
fazer a gestão da escola e ainda apresentam uma fragilidade no perfil , na formação e entre as
competências necessárias e as competências encontradas nos diretores das escolas, para
implementar o PDE-Escola como ferramenta estratégica e para fazer a gestão da escola.
Verificou-se que o PDE Escola não vem sendo utilizado na sua totalidade como ferramenta
estratégica para que a escola alcance seus objetivos.

Palavras-chave: Escola Pública Estadual. PDE - Escola. Gestão escolar. Estratégia.
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ABSTRACT
In the last century, organizations passed through an intense transformation, by virtue of the
social, economic and political changes. The organizational management, conducted by their
leaders, requires that they are always evolving and often being responsible for making the
future happen. As happened in other organizations, education went through great
transformations, especially in the universe of school and its leaders. Internationally, it is
considered that childhood education will play an increasingly larger role in shaping the
individual, the development of learning and level of intelligence. In Brazil, the National
Education Plan - PNE - sets the guidelines for the management of education is made
operational through FUNDESCOLA, whose aim is the strengthening of schools.
FUNDESCOLA is primarily the School Development Plan program - PDE-Escola, which
should instrumentalize strategic management. The proposal is that public provision of
education to prioritize low-income families and delivers the best resources and best
management techniques to achieve a quality education. The PDE-Escola is the tool of the
management of schools, designed from the SWOT tool (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats), which can create opportunities to the leader at school, the school
principal figure as the captain the management, and should lead school to success in relation
to its fundamental principles, and applied knowledge of their goals in the classroom. The
overall objective of this research is to evaluate the use and management of the PDE - Escola
as a strategic tool, the principals of the State Public Schools Elementary and Secondary
Education of Porto Velho. Its central problematic is to check how the principals of these
schools use PDE-Escola to make the school strategic management and ensure the
achievement of goals. For purposes of temporal delimitation of the study considered the years
2008-2011. Regarding the methodology, the research is classified into quantitative and
qualitative, exploratory, using a structured questionnaire. The data collected were the primary
sort through documents and notices. For data treatment, the Microsoft Excel tool was used.
The results indicate that principals still prefer to use the pedagogical project to make the
management of the school and still have a weakness in profile, in training and into the
necessary skills and competencies found in the school principals to implement the PDEEscola as a strategic tool strategic and make the school management. It was verified that the
PDE-Escola has not been used in its entirety as strategic tool for the school achieve its aims.
Keywords: State Public School. PDE-School. School Management. Strategy.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, as transformações profundas e de ritmo acelerado que
aconteceram na estrutura social, econômica e política em todo o planeta nos provoca a
reflexão sobre o futuro, e nos obriga observar o que está acontecendo na educação daqueles
que serão a futura geração.
Partindo do pressuposto de que a educação formal é a parte basilar do
desenvolvimento do ser humano, e que a estrutura formadora dessa educação se encontra na
escola, pressupõe-se que os componentes mais importantes são o conhecimento e o exercício
da cidadania, no entanto, observa-se que a participação social, provocando a ação do estado
na condução desse processo de participação cidadã, também respondem pela recente história
da educação no País.
Hoje, por toda essa evolução nas diversas áreas do conhecimento, e o amadurecimento
da gestão organizacional, encontram-se disponíveis recursos e ferramentas para planejar o
futuro com vistas ao alcance dos resultados e isso já é possível também na área da educação.
Se já se possui recursos e metas claras em relação à educação, garantir o alcance dos
resultados por meio de acompanhamento do que está acontecendo no interior de nossas
escolas é um processo de amadurecimento e de aprendizagem que alcança desde professores e
gestores passando pela escola até a comunidade, e é também um espaço político que pode
garantir que os esforços na conquista de direitos continuem sendo respeitados.
Senge (2005), tratando sobre escolas que aprendem, faz a seguinte reflexão:

A escola, como a vemos, é um ponto de apoio para a mudança educacional e social.
As salas de aula apenas podem melhorar, de uma forma sustentável, se as escolas ao
redor delas melhorarem. As escolas dependem das regiões e comunidades das quais
fazem parte.E as comunidades sustentáveis, por sua vez, necessitam de escolas
viáveis para todas as crianças e oportunidades de aprendizagem para todos seus
adultos. Segundo nossa visão, uma escola aprendente não é um lugar à parte (e pode
nem permanecer em um mesmo lugar), mas é um ponto de encontro para aprenderdedicado às ideias de que todos os envolvidos nela, individualmente ou juntos,
estarão, continuamente, aperfeiçoando e expandindo sua consciência e suas
capacidades (SENGE, 2005, p.17).

Nesse contexto, observar a evolução na abordagem da educação, no papel das
instituições e de seus gestores poderão criar um ambiente favorável para a formação de
cidadãos mais conscientes e corresponsáveis pelo futuro.
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Considerando a escola como uma organização, a gestão estará orientada para a
responsabilidade pelos resultados e diretamente ligada ao desempenho do gestor que buscará
o alcance desses resultados por meio de seus conhecimentos e competências aliadas às
estratégias e ferramentas para desenvolvimento de sua tarefa.
Delors (1999) destaca os quatro pilares que sustentam as novas experiências de
aprendizagem: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver juntos,
os quais foram adotados pela Comissão de Educação para o século XXI da United Nation
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), em 2004.
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a função da organização no processo de criação
do conhecimento organizacional é fornecer o contexto apropriado para facilitação das
atividades em grupo e para criação e acúmulo de conhecimento em nível individual.
Nessa perspectiva, a escola precisa se situar como sistema organizacional cujo
principal foco seja a construção e socialização do conhecimento com vistas à melhoria do seu
desempenho.
Segundo o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE (Brasil, 2007), considera-se
que a educação infantil terá um papel cada vez maior na formação do indivíduo, no
desenvolvimento de aprendizagem e no nível de inteligência. Para atender às necessidades do
acordo de empréstimo n.7122/BR com o Banco Mundial, e ao projeto BRA/914/1111 da
Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura - UNESCO, com base
na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Brasil, 1996), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE – instituiu o Plano Nacional de Educação – PNE (Brasil, 2007) que define as diretrizes
para a gestão da escola.
O Plano tem como objetivos a elevação do nível de escolaridade da população, a busca
da melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e
regionais no tocante ao acesso e à permanência na educação pública e democratização da
gestão do ensino público.
O Estado, em ações estratégicas, viabilizou estrutura para que de fato haja uma
qualidade suficiente para atingir o objetivo proposto. Modernas ferramentas de gestão,
desenvolvidas a partir das bases da administração são disponibilizadas para escolas, além do
programa FUNDESCOLA que dispõe de programas e projetos que viabilizam recursos
financeiros para que a escola atinja seus objetivos e se realize na sua totalidade, quando bem
gerenciado. Portanto, dentre seus projetos, o carro chefe é o Plano de Desenvolvimento da
Escola, PDE – Escola.
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WRIGHT, P., KROLL, M.

e PARNELL, L (2000) nos coloca que a estratégia se

refere aos planos futuros da alta administração para alcançar resultados consistentes com a
missão e os objetivos gerais da organização. Acrescenta três pontos de vantagem: a
formulação da estratégia, a implementação da estratégia e o controle estratégico, para
assegurar que os resultados desejados sejam alcançados.
A escola do design, segundo Mintzberg (2000), propõe o modelo Strengths,
Weaknesses, Opportunities e Threats - SWOT, já reconhecido nas academias, universidades,
organizações e consultorias pelos resultados oportunizados pela ferramenta que analisa a
missão, visão, valores, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização,
desenhando objetivos, traçando metas e fazendo o acompanhamento dos resultados. Baseado
nessa metodologia, foi construída a estrutura do PDE-Escola.
Ocorre que a realidade das escolas não tem evoluído tanto quanto a proposta do Estado.
A gestão da escola e o desempenho de seus gestores podem ser os implicadores do sucesso e
do fracasso da escola.
Hamel e Prahalad (1995), ao tratar das competências essenciais, observa que são
resultado da coordenação das diversas habilidades de produção e da integração de múltiplas
correntes de tecnologia, que considera-se já serem possíveis na escola
Se as metas atuais já são desafiantes, quando observado a proposta de Morin (2007) ao
propor os sete saberes para a educação do futuro, verifica-se que na verdade as nossas escolas
ainda estão focadas no conteúdo didático e muito pouco se trabalha o desenvolvimento do ser
humano e sua consciência. Ainda assim os resultados são insuficientes.
Em âmbito internacional, a ferramenta de controle da qualidade da educação é o
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), que é realizado a cada três anos pela
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esse Programa mede
o nível educacional de Jovens e adultos de 15 anos, por meio de provas de leitura, de
Matemática e de Ciências e foi realizado em 65 países. Em sua última edição, que aconteceu
em 2011, participaram 470 mil estudantes, sendo 20 mil brasileiros, de todos os estados
brasileiros, de escolas públicas e privadas. Em seu relatório, divulgado em 2012, verificou-se
que o Brasil evoluiu 33 pontos entre os exames realizados no período de 2000 a 2011. Apesar
de ter atingido a meta do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), ainda ocupa a 53º
posição (ALBINO, 2010).
No Brasil, até a década de 80, os dados socioeconômicos do País eram obtidos e
atualizados, basicamente, por meio de censos, que aconteciam a cada dez anos. Em 1990,
surge o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o primeiro medidor
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oficial para mensurar a qualidade do ensino no País. Desde então, uma série de avaliações
vem sendo feita com essa finalidade. Atualmente, o medidor oficial da educação brasileira,
com o objetivo de avaliar a gestão da educação, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O INEP instituiu o processo de avaliação - Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica ( IDEB) em 2007 e este vem acontecendo a cada dois
anos. Analisando o desempenho dos estados brasileiros, de acordo com os dados IDEB
publicado em 2012, com a média geral do Brasil de 401 pontos, verificou-se, no entanto, que
o Estado de Rondônia ocupa apenas o 21º lugar (ALBINO, 2010).
No Brasil, os sistemas de ensino têm metas de qualidade para atingir. Até 2022, o País
terá que alcançar nota seis no IDEB. Atualmente a média é de apenas 4,0 pontos (ALBINO,
2010).
O Estado de Rondônia, em crescimento exponencial, tem sido alvo de considerável
investimento com a construção de usinas, e consequente criação massiva de empregos, além
da relevância do local em que está situado, dada a localização na Região Amazônica e a
necessidade de um posicionamento sustentável para o mundo, como exemplo da adequação
do uso correto e consciente dos recursos disponíveis. Sem uma população com educação, na
totalidade do seu conceito, o futuro pode estar comprometido.
Nessa perspectiva, considerando os mesmos dados do IDEB, percebe-se que existe
ainda um grande desafio. As metas definidas exigem no mínimo muita competência da gestão
das escolas.
Para tratar desse grande desafio, traz-se uma observação sobre os fatores impactantes
para alcance do resultado. Observando a história da gestão da educação, as leis que regem a
educação no País, observando também o futuro na ótica dialética e, na proposta
transformadora de Morin (2007), analisou-se a proposta da gestão da educação como uma
empresa, com uma gestão baseada nas bases da administração científica para que o conceito
pedagógico se realize, tendo em vista a evolução das ferramentas de gestão e dos resultados
obtidos nas organizações que são geridas sob essas bases e que estão voltadas para os
resultados.
Para tratar deste tema, vários autores foram consultados, e aqui destacamos os
principais de acordo com suas abordagens teóricas.
Sobre a Gestão Estratégia, observou-se Chandler (1962), Ansoff (1965), Miles e Snow
(1978), Mintzberg (2000), Kaplan e Norton (2000 e 2004), Hamel e Phahalad (2005) , Senge
(2005 e 2009) e Scharmer (2010).
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Tratando sobre a Dialética e a teoria da complexidade, foi observado Politzer (1979),
Morin (2007) e Machado (2008).
No contexto da gestão escolar, Ribeiro (1938), Leão (1953 e 1954); Mcclelland
(1973), Hora (1994), Felix (1986), Luck (2000), Teixeira (2003), Libâneo (2003 e 2005),
Senge (2005), e Paro (1993, 2009 e 2010) tiveram destaque.
Finalmente sobre os programas de governos, especialmente sobre o PDE- Escola,
enfatizou-se Xavier (1998), Dourado (2007) e Crisóstomo (2004).
Embora tenha se discutido bastante sobre o tema no âmbito do Brasil, por se tratar de
um assunto tão relevante e com tantos pontos a serem observados, verificou-se que na prática
a operacionalização das leis ainda merece o esforço da pesquisa, já que é uma realidade pouco
tratada no Estado de Rondônia, especialmente em Porto Velho.

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa consiste em avaliar a utilização e gerenciamento do
PDE - Escola, como ferramenta estratégica, pelos diretores das Escolas Públicas Estaduais de
Ensino Fundamental e Médio de Porto Velho, para garantir o alcance de suas metas.

1.1.2 Objetivos Específicos

Buscando alcançar o objetivo geral, pretende-se durante a pesquisa responder aos
seguintes objetivos específicos.
Identificar o estado da arte da gestão escolar
Analisar as leis e indicadores que norteiam a gestão da educação
Avaliar as competências e habilidades dos gestores das escolas públicas
necessárias para a o exercício da função.
Avaliar a utilização do PDE - Escola como ferramenta de gestão estratégica
para a formulação e o acompanhamento das metas e os resultados a serem
alcançados.
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1.2 PROBLEMA DA PESQUISA

Esta pesquisa situa-se na área de gestão estratégica das organizações e visa identificar
as competências essenciais necessárias para os gestores de funções estratégicas das escolas
públicas, de forma a desenvolver as suas competências e habilidades na área de administração
e suas habilidades para executar as ferramentas de gestão disponíveis para alcançar as metas
estabelecidas para a educação e assim promover o desenvolvimento social, por meio da
escola.
Assim, o presente estudo intenta responder à seguinte pergunta:
Quanto os diretores das Escolas Públicas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio de
Porto Velho utilizam o PDE-Escola para fazer a gestão estratégica escolar e garantir o alcance
das metas?

1.3 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

Esta pesquisa se justifica no aspecto teórico e no aspecto prático.
No aspecto teórico, o estudo se justifica na medida em que se percebe o conflito das
teorias de administração e pedagógica sobre a forma de gestão das escolas, onde ainda
divergem conceitualmente. Na prática, as leis vigentes se posicionam e formalizam seu
pensamento por meio de programas de governo que adotam o perfil do plano estratégico,
ferramenta de administração
Sob o ponto de vista prático, percebe-se que, embora as ferramentas de gestão e o
programas do Governo Federal voltados para a educação estejam disponíveis e em condição
de proporcionar as escolas o alcance dos seus objetivos, a gestão escolar, aqui configurada no
papel do gestor escolar, ainda implica o sucesso ou o fracasso da gestão, dada a fragilidade do
perfil, competência ou habilidade e das estratégias adotadas para gerir a ferramenta de gestão
da escola, o PDE-Escola.
Verificou-se nos indicadores nacionais de qualidade de educação, que, desde 2007, as
escolas estaduais não conseguem alcançar a média nacional, com o agravante de que em 2011
ocorreu uma queda no desempenho dessas escolas, o que preocupa quando se leva em
consideração a manutenção do crescimento médio do Brasil nos indicadores internacionais e
nacionais e na média das escolas estaduais do País.
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A avaliação dos resultados podem oferecer subsídios para atuação dos gestores
escolares e demais envolvidos com o processo de educação, contribuindo para melhorar seu
desempenho na complexa função de dirigir uma escola pública, com o foco em educação de
qualidade, contribuindo com a transformação da sociedade tornando o aluno um cidadão
preparado para exercer seu papel social plenamente.

1.4 VINCULAÇÃO COM AS LINHAS DE PESQUISA DO PPGMAD

Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa 1: Estratégias e competências
organizacionais tendo em vista que se propõe investigar estratégias e competências
organizacionais no âmbito escolar. Essa linha de pesquisa é caracterizada pelas pesquisas
teórico-empíricas sobre as arquiteturas estratégicas e benefícios que as organizações deverão
criar a médio e longo prazo aos seus partícipes.
Nesse caso, a linha de pesquisa 1, fica delimitada no eixo a) Conhecimento,
habilidades e valores, em que está inserido o tema: 1.1 Gestão Estratégica na Perspectiva
Psicossocial.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

A organização desta dissertação está dividida nos seguintes capítulos:
O capítulo I trata da introdução da pesquisa, mostrando uma visão geral do trabalho, os
objetivos a serem alcançados, o problema em questão e a justificativa da relevância da
pesquisa.
No capítulo II, é apresentada a revisão bibliográfica sobre o tema e com as seguintes
abordagens: Gestão estratégica, Gestão escolar e as perspectivas da educação, Desafios da
gestão escolar e Estratégias voltadas para educação, enfatizando o PDE Escola.
O capítulo III trata da metodologia, sendo identificados os métodos, as técnicas, os
instrumentos e os procedimentos para consecução do objetivo deste trabalho.
O capítulo IV apresenta os resultados da pesquisa, revelando os achados da
investigação.
No capítulo V, a conclusão da pesquisa, considerando a teoria proposta, os objetivos
gerais e específicos da pesquisa. Além disso, são tecidas as recomendações que nos levam a
proposta de melhorias. Para finalizar, apresentam-se as referências bibliográficas utilizadas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1.1 Evolução da Administração e da Estratégia

Existem indícios de práticas de administração desde 3.000 a.C. nas organizações
desenvolvidas pelos sumérios e egípcios. Essa Administração Pré-Científica era caracterizada
em função da pouca atenção ao desenvolvimento de conhecimentos sobre administração e
organização, embora os antigos egípcios soubessem da importância do planejamento, da
organização e da amplitude do controle administrativo. Ainda assim, a força de trabalho era
composta de agricultores e artesãos, a produção era parte da vida social em família, não havia
necessidade de dar ênfase a práticas administrativas.
O primeiro enfoque da administração como ciência foi justificada pela perspectiva
clássica, que emergiu durante o século XIX e começo do século XX, enfatizando uma
abordagem racional e científica no estudo da administração, que procurava fazer com que as
organizações fossem eficientes operando máquinas (DAFT, 2006).
A Escola da Administração Científica foi desenvolvida nos Estados Unidos, a partir
dos trabalhos de Frederick Winslow Taylor. Essa escola tinha como preocupação aumentar a
produtividade da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional.
Predominava a atenção para o método de trabalho, para os movimentos necessários à
execução de uma tarefa, para o tempo padrão determinado para as execução. Ênfase nas
tarefas (ROBBINS, 2008).
Nessa mesma perspectiva, ainda segundo o autor, a Teoria Clássica fundamentada por
Henri Fayol identificou cinco funções básicas da administração: planejamento, organização,
direção, coordenação e controle. Baseado nessas funções, Fayol descreveu como a
administração deveria ser realizada em 14 princípios: Divisão do trabalho; autoridade e
responsabilidade; Disciplina; Unidade de comando; Unidade de direção; Subordinação dos
interesses individuais aos interesses gerais; Remuneração de pessoal; Centralização; Cadeia
escalar; Ordem; Equidade; Estabilidade do pessoal; Iniciativa e Espírito de equipe.
A partir desses princípios, ocorreram muitas discussões, novas teorias surgiram e as
organizações foram aprimorando sua funcionalidade, até que, por força da tecnologia, da
mudança do comportamento da sociedade, da quebra das barreiras globais e, especialmente,
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pela quebra da barreira de comunicação houve uma transformação que impactou o mundo
moderno e provocou a grande transformação das organizações.
Na teoria moderna da administração, as organizações são sistemas compostos de
variáveis mutuamente interdependente (ROBBINS, 2008). Na perspectiva das mudanças que
influenciaram uma série de avanços na teoria administrativa e organizacional, percebe-se as
variáveis transformadoras, aqui resumidas em quatro bases fundamentais: (1) o surgimento da
Ciência Administrativa e da Pesquisa Operacional, que enfatiza a utilização de computadores
e modelos matemáticos na tomada de decisões organizacionais; (2) o desenvolvimento da
teoria dos Sistemas, que vê a organização e seu meio ambiente na totalidade; (3) o nascimento
da teoria da Contingência, que toma uma visão situacional (em lugar de uma solução única
melhor) da estrutura organizacional e da atividade administrativa; e (4) a influência do
Comportamento Organizacional que, para muitos, se torna quase sinônimo da administração.
O conceito de administração contempla o processo de planejar, organizar, dirigir e
controlar os recursos de uma organização (OLIVEIRA, 2001). No entanto, foi tratado aqui de
gestão, e esse conceito envolve as ações citadas, sendo mais abrangente, pois engloba a
participação. Entende-se, dessa forma, que o conceito de gestão não suprime o de
administração, mas o complementa (TRINDADE, 2009).
Numa evolução constante, um desdobramento da administração explode nas
organizações por força do resultado de suas ações. Trata-se da gestão estratégica. A origem do
termo "estratégia" está na Grécia Antiga, significando a "arte do general", o "chefe do
exército", numa conotação voltada para a guerra, denotando um caminho a ser percorrido.
(STEINER e MINER, 1981).
A análise do conceito de estratégia, inicia-se pelos estudos de Chandler (1962), nos
quais se observa que o campo orientador da definição está apontado para a racionalidade
econômica. A proposta conceitual, conforme Oliveira (2001), é da estratégia vista a partir da
definição dos objetivos organizacionais e da adoção de ações, tendo como ponto principal a
alocação dos recursos da organização, os quais muitas vezes, são limitados.
O conceito de estratégia a partir daí vem sofrendo modificações em função da própria
evolução da gestão e das análises e perspectivas observadas.
Ansoff (1965) desenvolve outra perspectiva, na qual a estratégia é vista como ações e
decisões voltadas ao comportamento organizacional.
Chandler (1962) conceituou estratégia como a determinação dos objetivos básicos de
longo prazo de uma empresa e a adoção das ações adequadas e afetação de recursos para
atingir esses objetivos.

21

Ansoff (1965) definiu ser estratégia um conjunto de regras de tomada de decisão em
condições de desconhecimento parcial.
Andrews (1971), nesse sentido, ainda sobre a estratégia, diz que até conhecer a
estratégia, não se desenha a estrutura.
Steiner (1979, p. 237 apud OLIVEIRA; 2001, p.25) disserta da seguinte forma:
O executivo da empresa deve saber que a palavra estratégia significa, literalmente, a
arte do general; deriva da palavra grega strategos, que significa, estritamente,
general. Estratégia, na Grécia Antiga, significava tudo o que o general faz [...].
Antes de Napoleão, estratégia significava a arte e a ciência de conduzir forças
militares para derrotar o inimigo ou abrandar os resultados da derrota. Na época de
Napoleão, a palavra estratégia estendeu-se aos movimentos políticos e econômicos,
visando a melhores mudanças para a vitória militar.

Hofer e Schendel (1978) propõe, por meio da estratégia, estabelecer os meios
fundamentais para atingir os objetivos organizacionais, sujeitos a um conjunto de restrições
do meio envolvente.
Continuando a evolução dos conceitos e suas visões diferenciadas, a proposta de Miles
e Snow (1978) revela que a estratégia deve responder às mudanças ambientais, analisando a
relação produto-mercado.
Mintzberg (1988) afirma que a estratégia deve determinar a força mediadora entre
organização e contexto: um padrão no processo de tomada de decisões organizacionais.
Envolve aspectos cognitivos e sociais que condicionam a ação estratégica.
Percebe-se, assim, que o conceito de gestão de estratégia passou por um
amadurecimento que influenciou as organizações, a gestão e o seu desempenho.
Embora tenha havido mudanças e evoluções conceituais por força do processo
contínuo de aprendizagem da ciências e das organizações modernas em relação às teorias de
administração e à estratégia, o objetivo das organizações continua baseado na busca pelo
resultado de acordo com a natureza de cada organização.
Porter (1998) já num momento de gestão mais consolidado por ferramentas de
controle e processos contínuos, observa que a estratégia deve estabelecer ações ofensivas ou
defensivas para criar posição defensável numa indústria e, assim, enfrentar as forças
competitivas e obter maior retorno sobre o investimento. Escolha racional e deliberada de um
posicionamento estratégico, por meio operacional que um sistema de atividades diferenciadas.
Daft (2006) destaca que os gestores contemporâneos estão realinhando suas
organizações para torná-las organizações de aprendizagem, envolvendo todos os
colaboradores na identificação e resolução de problemas. O autor ainda argumenta que a
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organização de aprendizagem está estruturada em equipes e funcionários com poderes e
informações abertas afastando-se da hierarquia administrativa tradicional. Essa estrutura está
conectada com a atual demanda por um local de trabalho orientado pela tecnologia. As ideias,
as informações e os relacionamentos estão se tornando mais importantes do que os
equipamentos de produção e os ativos físicos, os quais requerem novas abordagens à
administração.
Nessa abordagem contemporânea, o desenvolvimento de competências é requisito do
sucesso.
McClelland (1973), ao publicar o paper Testing for Competence rather than
Intelligence, iniciou o debate sobre competência como uma característica subjacente a uma
pessoa relacionada com desempenho superior na realização de uma tarefa. Diferenciava assim
competência de aptidões que é o talento natural da pessoa, o qual pode ser aprimorado. Além
disso, também diferenciava de habilidades que é demonstração de um talento particular na
prática e de conhecimentos que é o que as pessoas precisam saber para desempenhar uma
tarefa.
Nessa perspectiva, o conceito de competência é pensado como um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho (FLEURY;
FLEURY, 2004), com o pressuposto de que os melhores desempenhos estão baseados na
inteligência e na personalidade das pessoas. Assim, a competência é como um estoque de
recursos que o indivíduo detém e sua avaliação é feita de forma individual ,em relação ao
conjunto de tarefas do cargo ou da posição ocupada pela pessoa.
Le Boterf (1995) situa a competência numa encruzilhada, com três eixos formados
pela pessoa, que envolve sua biografia e capacidade de socialização, pela sua formação
educacional e pela sua experiência profissional. A competência é assim o conjunto de
aprendizagens sociais nutridas pela aprendizagem e formação que estarão à prova pelo
sistema de avaliações.
Para Fleury e Fleury (2004, p. 34), “competência é um saber agir responsável que é
reconhecido pelos outros implicando saber como mobilizar, integrar e transferir os
conhecimentos, recursos e habilidades de forma determinada”
Fleury e Fleury (2001) acrescentam a necessidade de criar valor à organização e valor
social ao indivíduo por meio das competências e propõe a figura 1, que apresenta o modelo a
seguir:
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Figura 1 – Competências - Valor para o Indivíduo e para a Organização

Indivíduo

Conhecimentos
Habilidades
Atitudes

Saber agir
Saber mobilizar
Saber transferir
Saber aprender
Saber se engajar
Ter visão estratégica
Assumir responsabilidades

Social

Organização

Econômico
Agrega valor

Fonte: Fleury, Fleury (2001. p. 6).

Segundo Zarifian (2001), a competência é a inteligência prática para situações que se
apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com tanto mais força, quanto
mais aumenta a complexidade das situações.
Hamel e Prahalad (1995) entendem que competência é o conjunto de habilidades e
tecnologias, e não uma única habilidade e tecnologia isolada, que permitem a uma empresa
oferecer determinado benefício e se diferenciar entre as demais.
Acrescentam que há dois tipos básicos de competência necessários à organização: O
primeiro é Competência Individual ou Humana: conhecimentos, habilidades e atitudes
requeridos pelos diferentes níveis de gestão para atingir os objetivos específicos de cada
função (comprometimento); e o segundo é a Competência Organizacional: conjunto de
qualificações e tecnologias essenciais de difícil imitação por parte dos concorrentes e
necessárias para atingir os objetivos estratégicos.
Brandão (2009) ressalta que as competências organizacionais podem ser classificadas
entre básicas ou essenciais. As competências básicas são as que contribuem para o
funcionamento da instituição, mas não representam ganhos diferenciais em relação à
concorrência. As competências que se destacam são as core competences ou competências
essenciais de uma organização.
Para Hamel e Prahalad (1995), a competência essencial - core competence - de uma
organização é a capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em produtos e serviços.
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Analisando a construção e a essência do conceito, entende-se que este é pensado como
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou ainda como um conjunto de
capacidades humanas que justificam um alto desempenho. Assim, os melhores desempenhos
estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas, sendo percebida como
estoque de recursos, que o indivíduo detém. Vale ressaltar aqui a importância de se alinharem
as competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições existentes nas
organizações.
Nesse sentido, reflete-se sobre o papel do líder que deve conduzir esse processo de
desenvolvimento individualmente e coletivamente. Levar a visão de futuro e sucesso
individual e ainda motivá-lo a realizar um sonho é tarefa do gestor. Trabalhar esse desafio
coletivamente requer um envolvimento que ultrapasso o limite racional. Senge (1998, p. 233)
diz que “visão compartilhada é uma força no coração das pessoas, uma força de
impressionante poder.”
Essa afirmação nos faz observar a grande importância das competências daquelas
pessoas que ocupam funções estratégicas, já que, no ambiente organizacional moderno, essas
desempenham a difícil função de desenvolver as equipes pelas quais são responsáveis, para
alinhar o pensamento e as ações do capital humano na direção da estratégia e da visão
definida pela organização.
Recentemente, a proposta da Teoria U, segundo Scharmer (2010), instiga-nos dizendo
que a atenção que se presta a uma situação determina a forma como ela evoluirá e assim
sugere aprender com o futuro à medida que ele emerge. Trata-se de uma maneira de desenhar
e conduzir processos de aprendizado individual e coletivo.O processo em desenho de “ U ”,
é dividido em 3 fases. A primeira fase é “sentir”, a segunda fase consiste em “ presenciar” e a
ultima é chamada de “realizar”.Essas etapas tem as seguintes características:
1- Sentir: questionar profundamente os modelos mentais.
2- Presenciar: Mover-se na direção de se conectar com uma visão individual e
coletiva.
3- Realizar: Elaborar um protótipo para traduzir essa visão e um propósito individual
e coletivo.
O significado do “U”, na perspectiva dessa metodologia, está relacionada a um
processo profundo de mudança. No fim desse processo de mudança, todas as novas
ideias desenvolvidas a partir desse reflexão profunda e transformação do modelo
mental, são colocadas em prática.
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Senge et. al. (2009) completa essa idéia dizendo que é possível ter ao menos uma
certeza: as mudanças que surgem em todo o mundo são muito pequenas em comparação com
as que ocorrerão no futuro.
A teoria U pode auxiliar líderes a melhorarem sua capacidade de compreender e ajudar,
além de gerar novas habilidades, diante dos diferentes desafios, sabendo que precisa buscar
novas informações, além do que já existe no seu portifólio de competências.
Enfim, no processo de evolução da administração, da gestão e da estratégia, verifica-se
o esforço no sentido de oportunizar novas formas de promover o desempenho das
organizações, para que estas alcancem seus objetivos. São propostas que podem alcançar e se
adaptar aos diversos tipos de organizações, tornando-as dinâmicas, e conectadas com a nova
dinâmica social.

2.1.2 Gestão e a Estratégia na geração do conhecimento

Para Kaplan (2000, p.87), "a essência da estratégia é a opção por executar atividades
de forma diferente dos concorrentes, a fim de oferecer uma proposição de valor exclusiva". A
grande dificuldade nas organizações consiste na implementação da estratégia, já que a
elaboração da estratégia pode ser perfeita mas o sucesso reside na sua execução.
Segundo Mintzberg et. al. (2000), a operacionalização da estratégia dá origem a todo
um conjunto de hierarquias, em diferentes níveis e com diferentes perspectivas de tempo:
a) No topo - planos estratégicos de longo prazo (em média, cinco anos);
b) Intermediário - planos de médio prazo;
c) Na base - planos operacionais - curto prazo (em média, um ano).

Salim et. al. (2005, p.16) conceituam Planejamento da seguinte maneira:
Consiste na concepção e análise de cenários futuros para um empreendimento (pode
ser uma empresa, ou uma nova unidade da empresa), seguido do estabelecimento de
caminhos e objetivos (para um mercado, um território), culminando com a definição
das ações que possibilitem alcançar tais objetivos e metas para o empreendimento.

O processo de administração estratégica ajuda uma empresa a identificar e usar de
modo bem-sucedido fontes de vantagem competitiva ao longo do tempo. Recursos,
capacidades e competências essenciais são as características que determinam o fundamento da
vantagem competitiva. Nesse sentido, Hamel e Prahalad (1995 apud FLEURY; FLEURY,
2004, p. 47) afirmam que:
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as competências essenciais não correspondem a uma tecnologia específica. Podem
ser o resultado da excelência em qualquer função do negócio e são resultantes do
aprendizado coletivo na organização, especialmente da coordenação das diversas
habilidades de produção e da integração de múltiplas correntes de tecnologia; assim,
é fundamental ao modo de organizar o trabalho e de entregar valor.

Segundo Fleury e Fleury (2004), a empresa deve abordar o processo de formulação de
estratégias para:
Estabelecer, manter e sistematicamente renovar um conjunto de atividades
distinto dos seus competidores
Entrega de maior valor para seus clientes e mercados, em permanente processo
de mudança
Criar valor social para as comunidades com as quais interagem.
A Estratégia deve então contemplar, de acordo com Fleury e Fleury (2004):
Saber agir - saber tratar a complexidade e a diversidade; agir em tempo certo
com visão sistêmica.
Saber mobilizar - entender e saber utilizar diferentes fontes de recursos; saber
buscar parcerias e integrá-las ao negócio.
Saber comunicar - conhecer as linguagens dos negócios e dos mercados; saber
ouvir e comunicar-se eficientemente.
Saber aprender - criar a cultura organizacional, os sistemas e mecanismos
requeridos para a aprendizagem.
Saber assumir responsabilidades - saber avaliar as conseqüências das decisões,
tanto no plano interno da empresa quanto no nível externo da sociedade.
Ter visão estratégica - conhecer e entender profundamente o negócio da
organização e seu ambiente, identificando vantagens competitivas e
oportunidades.
Mintzberg (2000) apresenta a existência de dez escolas de formulação do
planejamento estratégico e a cada escola foi definido o adjetivo que melhor parece-lhe captar
a visão que cada uma tem no processo de estratégia. São elas: a escola do design, que propõe
a formulação da estratégia como um processo de concepção; a escola do planejamento como
um processo formal; a escola do posicionamento que vem a ser um processo analítico. Essas
três primeiras escolas têm natureza prescritiva. As escolas a seguir têm natureza descritiva, e
são elas: a escola empreendedora, que concebe a formulação da estratégia como um processo
visionário; a escola cognitiva que entende a formulação da estratégia como um processo
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mental e a escola do poder, que trata efetivamente da liderança. Já a escola do aprendizado
propõe a ideia de um processo emergente e a escola do poder se posiciona como um processo
de negociação. A escola cultural entende a estratégia como sendo um processo coletivo e a
escola ambiental como um processo reativo. A escola da configuração propõe a combinação
de todas as outras aqui citadas e propõe transformação.
A escola do design forma a base dos cursos de graduação e mestrado em estratégia, a
qual propõe um modelo de formulação de estratégia que busca atingir uma adequação entre as
capacidades internas e as possibilidades externas, em que a última revela as ameaças e as
oportunidades no ambiente e a primeira aponta os pontos fortes e fracos da organização.
( MINTZBERG ; AHSTRAND; LAMPEL, 2000).
Ressalta ainda que, embora a administração estratégica tenha se desenvolvido e
crescido em várias direções, a maior parte dos livros-texto padrão continua a usar o modelo da
escola do design, mais conhecido como modelo Strengths, Weaknesses, Opportunities e
Threats - SWOT, como sua peça central.
As origens da escola do design podem ser atribuídas a dois influentes livros escritos na
Califórnia University (Berkeley) e no MIT: Leadership in Administration, de Philip Selznick,
em 1957 e Stategy and Stucture, de Alfred D. Chandler, em 1962. Mas o verdadeiro ímpeto
para a escola do design veio do grupo de Administração de Harvard Business School, em
1965, atribuído ao autor Kenneth Andrews ( MINTZBERG ; AHSTRAND; LAMPEL, 2000).
Embora no modelo original, sejam contemplados duas condições para análise, de um
lado estão a avaliação externa, as ameaças e oportunidades, os fatores chave de sucesso e do
outro lado a avaliação interna, as forças e fraquezas e as competências distintivas, quando as
duas condições irão se encontrar para a criação da estratégia, que por sua vez deve também
contemplar os valores gerencias e a responsabilidade social, para só então procederem com a
escolha da estratégia maior e sua forma de implementação.(MINTZBERG; AHSTRAND;
LAMPEL, 2000).
Verificou-se que este modelo sofreu alterações da proposta original para o modelo
utilizado atualmente, conforme ressalta Biagio e Batocchio (2005), pois reforça a utilização
do modelo adaptado da escola do design afirmando que o planejamento estratégico deve ser
dividido da seguinte forma para que seu entendimento e utilização sejam de fácil acesso,
como apresentado a seguir.
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Figura 2 - Divisão do Planejamento Estratégico

Fonte: Biagio; Batocchio, (2005, p. 33).

Para desenvolver esse processo internamente, Hamel e Prahalad (1990) observam as
competências organizacionais e competências essências necessárias na organização.
Nessa análise, Hamel e Prahalad (1990) conceituam competência organizacional como
atributo da organização, que lhe permite atingir seus objetivos estratégicos, conferindo
competitividade e gerando benefícios percebidos pelos clientes.
Borini (2008, p.11) comenta sobre a competência organizacional
A competência não é um simples recurso, ou uma certa capacidade, mas o conjunto
de vários recursos e capacidades que, quando coordenados e direcionados para um
objetivo estratégico central da organização, funcionam como uma competência
organizacional de alguma área organizacional. Em conjunto com as competências de
outras áreas podem constituir uma competência essencial da empresa, desde que
respeitada a regra da criação de valor, não imitação e raridade.

Hamel e Prahalad (1995 apud FLEURY; FLEURY, 2004) ainda diferenciam
competências organizacionais de competências essenciais.
As competências essenciais - core competence, segundo os autores, são aquelas que
obedecem a três critérios:
Oferecem reais benefícios aos receptores;
São difíceis de imitar;
Oportunizam acesso a diferentes mercados.
Kaplan e Norton (2004) acrescenta que as competências essenciais fazem parte dos
ativos intangíveis da organização, e esses ativos podem ser entendidos como conhecimento
existente na organização para criar vantagem diferencial e considera ainda que o papel
estratégico dos ativos intangíveis não pode ser abordado de maneira isolada, tornando-se
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necessário um programa integrado para suportar o aprimoramento de todos os ativos
intangíveis da organização.
Tudo isso está diretamente ligada à triangulação de conhecimentos, habilidades e
valores, que interligados compõem a competência individual, portanto, um estoque de
recursos que o indivíduo possui (SENGE, 2005).
Na figura 3, a seguir, apresenta-se uma análise de perfil de competências segundo
Kaplan e Norton (2004), que descrevem o conhecimento, as habilidades e os valores, dos
quais o colaborador necessita para ser bem sucedido em determinada posição.

Figura 3 - Perfil de Competências

Habilidades específicas
do cargo, necessários para
executar a função com
eficácia

Conhecimentos específicos
do cargo, necessários para
executar a função com
eficácia

Conhecimento

Habilidades

C
Valores

Valores e comportamentos específicos do cargo, necessários para executar a
função com eficácia

Fonte: Kaplan e Norton (2004. p. 236).

Zarifian (1999) defende que, nas organizações, existem cinco diferentes tipos de
competências:
1. Competências sobre processos: Conhecimentos sobre o processo de trabalho
2. Competências técnicas: Conhecimentos específicos
3. Competências sobre a organização: Saber organizar os fluxos
4. Competências de serviço: Buscar aliar a competência técnica à avaliação do
impacto que este produto ou serviço terá sobre o consumidor;
5. Competências sociais: Saber ser, incluindo atitudes que sustentam os
comportamentos das pessoas.
Pensando nas gestões do conhecimento, Kaplan e Norton (2004), objetivando o
desenvolvimento das competências da organização e a prontidão do capital humano, baseado
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no Balanced Scored Card - BSC, analisam a empresa sob 4 perspectivas: financeira, cliente,
processos e aprendizado, que é a base do processo.
Vale aqui considerar, para melhor compreensão da figura abaixo, segundo Kaplan e
Norton (2004) os conceitos de “Prontidão” como extensão em que um ativo intangível atende
às necessidades da estratégia, e também o conceito de “Capital Humano” como a
disponibilidade de habilidades, talento e conhecimento para executar as atividades requeridas
pela estratégia, conforme apresentado na figura 4, que segue:

Figura 4 - Modelo de Avaliação da Prontidão do Capital Humano.

Valor a longo prazo
para os acionistas
Perspectiva
Financeira

Estratégia de Produtividade

Estratégia de Crescimento

Aumentar a
utilização dos
ativos

Melhorar a
estrutura de custos

Perspectiva
do Cliente

Expandir as
oportunidades de
receita

Proposição de valor para o cliente
Preço

Qualidade

Disponibi
lidade

Funciona
lidade

Seleção

Serviços

Atributos do produto/serviço

Perspectiva
Interna

Perspectiva de
Aprendizado e
Crescimento

Aumentar valor
para os clientes

Relacionamento

Processos de Gestão
Operacional

Processos de Gestão
de Clientes

Processos de
Inovação

Processos
Regulatórios e Sociais

Processos que
produzem e entregam
produtos e serviços

Processos que
aumentam o valor para
os clientes

Processos que criam
novos produtos e
serviços

Processos que melhoram as comunidades e
o meio ambiente

Busca de
Alinhamento

Funções
Estratégicas

Parcerias

Marca
Imagem

Desenvolvimento
da Prontidão

Capital Humano
Habilidades

Conhecimentos

Valores

Fonte: Kaplan e Norton (2004. p. 230).

Nesse sentido, observando o mapa, na primeira etapa, que corresponde a “ perspectiva
de aprendizado todo o desenvolvimento se estrutura a partir do desenvolvimento do capital
humano, por meio de suas habilidades, conhecimentos e valores. Todos eles, segundo a
proposta do autor, devem estar alinhados com a missão, visão e valores da organização. O
modelo pode e deve ser adaptado de acordo com as necessidades da organização, segundo o
autor.
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Na sequência todos os processos são desenhados (serviços, gestão do atendimento,
financeiro e treinamentos) para que o fluxo se desenvolva com fluência na organização e para
que todos saibam os passos e caminhos das tarefas a serem realizadas.
A terceira etapa prevê que tudo que é valor para o cliente seja observado.
No topo da figura, contempla-se a perspectiva financeira, que observa as metas e o
realizado.
Assim, com base na ferramenta de controle BSC, o mapa estratégico dá ênfase aos
programas de desenvolvimento das competências da organização: Recrutamento, treinamento
e planejamento de carreiras – que desenvolvem o capital humano e sua prontidão,
concentrado nos cargos chaves a aceleração e aumento da eficiência na organização,
envolvendo um conjunto de valores e prioridades a serem incorporados nos objetivos e ações
de todos os atores envolvidos.
Observa-se assim que, para o desenvolvimento do planejamento estratégico, as
organizações precisam estar munidas de competências próprias da organização e promover as
competências essenciais, criando assim sua vantagem competitiva, desenvolvida por meio de
um capital humano com prontidão alinhada a essa estratégia.
E é neste sentido, percebendo que a ciência da administração moderna dispõe de
conceitos e ferramentas eficazes para que as organizações alcancem seus resultados, que
sugere-se aqui que estes modelos propostos sejam observados e levados para a gestão da
educação, de modo que possam ser utilizados pelas escolas e pelos seus diretores e que estes
alcancem seus objetivos.

2.2 GESTÃO ESCOLAR E AS PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO

2.2.1 Compreendendo as leis e parâmetros que regem a Educação atual

Considera-se aqui o conceito de educação proposto por Platão considerado pelos
estudiosos como o fundador da Paidéia filosófica, que é considerado o primeiro modelo de
uma educação fundamentada na razão e numa idéia racional de homem. Pela primeira vez,
com Platão (1999, p.644), tem-se o desafio de pensar a verdadeira educação.

[...] A educação a que nos referimos é o treinamento desde a infância na virtude, o
que torna o indivíduo entusiasticamente desejoso de se converter num cidadão
perfeito, o qual possui a compreensão tanto de governar como a de ser governado
com justiça. Esta é a forma específica de formação à qual, suponho, nossa discussão
em pauta restringiria o termo educação, enquanto seria vulgar, servil e inteiramente
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indigno chamar de educação uma formação que visa somente à aquisição de
dinheiro, do vigor físico ou mesmo de alguma habilidade mental destituída de
sabedoria e justiça. Que não disputemos, entretanto, por causa de um nome, mas
atenhamo-nos à afirmação com a qual concordamos há pouco, a saber, que aqueles
que são corretamente educados se tornam, via de regra, bons, e que em caso algum a
educação deve ser depreciada pois ela é o primeiro dos maiores bens que são
proporcionados aos melhores homens; e se ela alguma vez desviar do caminho certo,
mas puder ser reencaminhada, todo homem, enquanto viver, deverá empenhar-se
com todas suas forças a essa tarefa .

Para Platão (1990) a importância de uma educação, é que esta possibilite ao homem
não apenas a aquisição de conhecimento, mas, sobretudo, escolher uma vida mais elevada,
excelente. Platão acrescenta os objetivos e resultados que a educação promove nos cidadãos e
nas oportunidades que surgem para este, a partir dessa proposta. Surge uma motivação para
ascensão social.

A educação, semelhante para homens e mulheres, é gradual, e é ela que opera a
seleção dos cidadãos e determina a classe a que irão pertencer, segundo suas
aptidões e méritos. Os menos dotados recebem uma formação elementar e integram
a classe produtora; os mais aptos prosseguem sua educação, e uma nova seleção
separa os que ficarão entre os vigilantes e os que, depois de uma preparação
superior, ingressam na classe dos filósofos e terão de carregar, portanto, o peso do
governo. Platão (1990, p.61-62):

Nesse sentido, a legislação que rege a educação nos moldes atuais é fundamentada na
Constituição Federal de 1988, Capítulo III e na Lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB (BRASIL, 1996), que prevê o Plano Nacional de Educação – PNE - Lei
10.172/2001 (BRASIL, 2001 ), além dos regimentos estaduais e municipais.
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) tratando da educação, no seu
Capítulo III, garante: 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
(Art.205).
Para atender ao acordo de empréstimo n.7122/BR com o Banco Mundial e o projeto
BRA/914/1111 da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a culturaUNESCO, que se estabeleceram as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na busca de
efetivação da gestão de educação voltada para resultados. A partir daí o compromisso com o
resultado das metas que são estabelecidas para cada escola, Município, Estado. Enfim uma
transformação efetiva na realidade da educação nas escolas. A LDB (BRASIL, 1996) propõe
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a autonomia escolar, mediante a descentralização do financiamento da educação e da
administração e controles dos recursos financeiros.
Surge a responsabilidade da gestão escolar, que passa a configurar suas regionalidades
e limitações, mas ainda assim com diretrizes e metas claras a serem realizadas.
Ainda na reflexão sobre o texto das leis e aqui especificamente a Lei das Diretrizes e
Bases- LDB (BRASIL, 1996), encontra-se no seu Artigo 3º a determinação de que a educação
deve ser ministrada com base nos seguintes princípios:
I- Igualdade nas condições de acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação
escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais
(LEI nº 9394 de 20 de dezembro de 1996).

Toda essa estrutura (BRASIL, 2007) é desenvolvida dentro da proposta do sistema de
ensino que é um conjunto de elementos materiais (instituições de ensino) e ideais (leis e
normas que regem as instituições educacionais).
Sobre os sistemas de ensino, a LDB dispõe:
Definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação
básica (Art. 14);
Assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os
integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de
gestão financeira (Art. 15).
No Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), em sua última edição que
aconteceu em 2011, o Brasil evoluiu 33 pontos entre os exames realizados no período de 2000
a 2011, estando entre os 03 primeiros países que mais cresceram entre 2000 e 2011, e
situando-se na 3ª posição em crescimento com relação à média das áreas avaliadas (leitura,
matemática e ciências), apesar de ter atingido a meta do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) ainda ocupa a 53º posição (BRASIL, 2012).
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No Brasil, os sistemas de ensino têm metas de qualidade a serem atingidos. Até 2022
o País terá que alcançar nota 6,0 no IDEB. Atualmente a média é de apenas 4,0 pontos
(BRASIL, 2012).
Conforme quadro 1 abaixo, que informa as metas e o realizado dos estados, observase que em 2009 e 2011 as metas de Rondônia não foram alcançadas (em vermelho).

Quadro 1: IDEB observado x Metas projetadas - Brasil.
Estado

IDEB OBSERVADO
METAS PROJETADAS
2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Acre

3.5

3.8

4.1

4.2

3.5

3.7

4.0

4.4

4.8

5.0

5.3

5.5

Alagoas

2.4

2.7

2.9

2.9

2.5

2.6

2.9

3.3

2.7

3.9

4.2

4.5

Amapá

3.5

3.5

3.6

3.7

3.6

3.7

4.0

4.4

4.8

5.0

5.3

5.5

Amazonas

2.7

3.3

3.5

3.8

2.8

2.9

3.2

3.6

4.0

4.2

4.5

4.8

Bahia

2.8

3.0

3.1

3.3

2.8

3.0

3.2

3.6

4.0

4.3

4.5

4.8

Ceará

3.1

3.5

3.9

4.2

3.1

3.3

3.6

4.0

4.3

4.6

4.9

5.1

Distrito Federal

3.8

4.0

4.4

4.4

3.9

4.0

4.3

4.7

5.1

5.3

5.6

5.8

Espirito Santo

3.8

4.0

4.1

4.2

3.8

4.0

4.3

4.7

5.0

5.3

5.5

5.8

Goiás

3.5

3.8

4.0

4.2

3.5

3.7

4.0

4.4

4.7

5.0

5.3

5.5

Maranhão

3.0

3.3

3.6

3.6

3.0

3.2

3.5

3.9

4.2

4.5

4.8

5.0

Mato Grosso

3.1

3.8

4.3

4.5

3.1

3.3

3.5

3.9

4.3

4.6

4.9

5.1

Mato Grosso do sul

3.4

3.9

4.1

4.0

3.4

3.5

3.8

4.2

4.6

4.9

5.1

5.4

Minas Gerais

3.8

4.0

4.3

4.6

3.8

3.9

4.2

4.6

5.0

5.2

5.5

5.7

Paraná

3.6

4.2

4.3

4.3

3.6

3.7

4.0

4.4

4.8

5.1

5.3

5.6

Paraiba

2.7

3.0

3.2

3.4

2.8

2.9

3.2

3.6

4.0

4.2

4.5

4.8

Pará

3.3

3.3

3.4

3.7

3.4

3.5

3.8

4.2

4.6

4.8

5.1

5.3

Pernambuco

2.7

2.9

3.4

3.5

2.8

2.9

3.2

3.6

3.9

4.2

4.5

4.7

Piauí

3.1

3.5

3.8

4.0

3.1

3.3

3.5

3.9

4.3

4.6

4.8

5.1

Rio de janeiro

3.6

3.8

3.8

4.2

3.6

3.8

4.1

4.5

4.9

5.1

5.4

5.6

Rio Grande do norte

2.8

3.1

3.3

3.4

2.9

3.0

3.3

3.7

4.0

4.3

4.6

4.9

Rio Grande do sul

3.8

3.9

4.1

4.1

3.9

4.0

4.3

4.7

5.1

5.3

5.6

5.8

Rondônia

3.4

3.4

3.5

3.7

3.4

3.6

3.8

4.2

4.6

4.9

5.1

5.4

Roraima

3.4

3.7

3.7

3.7

3.5

3.6

3.9

4.3

4.7

4.9

5.2

5.4

Santo Catarina

4.3

4.3

4.5

4.9

4.3

4.5

4.7

5.1

5.5

5.7

6.0

6.2

Sergipe

3.0

3.1

3.2

3.3

3.1

3.2

3.5

3.9

4.3

4.5

4.8

5.1

São Paulo

4.2

4.3

4.5

4.7

4.2

4.4

4.6

5.0

5.4

5.6

5.9

6.1

Tocatins
Fonte: Brasil, 2012.

3.4

3.7

3.9

4.1

3.4

3.6

3.8

4.2

4.6

4.9

5.1

5.4

Nos resultados de Rondônia, detalhados abaixo nos quadros 2 e 3, analisou-se
especificamente as escolas estaduais. Observando separadamente os anos iniciais e finais para
perceber o maior impacto nos resultados, verificou-se, no gráfico 1 abaixo, que os anos

35

iniciais cresceram seu resultado em relação a 2007 e também a 2011, no entanto nos três
períodos consecutivos, estiveram abaixo da média do Brasil

Gráfico 1: Comparativo Brasil x Escolas Porto Velho - Anos iniciais ( 4º ao 5º ano).

Brasil

Pública

Estadual

Municipal

PVH-Municipal

PVH-Estadual
6,5

6,4

6,0
4,2 4,0 4,3 4,0

Privada

3,8 3,9

4,6 4,4 4,9 4,4

2007

4,1 4,2

5,0 4,7 5,1 4,7

2009

4,2 4,3

2011

Fonte: Brasil, 2012

Analisando os anos finais, no gráfico 2 abaixo, verifica-se que houve uma queda no resultado
em relação a 2007 e também a 2011.

Gráfico 2: Comparativo Brasil x Escolas Porto Velho- Anos Finais (8º ao 9º ano)
Brasil

Pública

Estadual

Municipal

2007

PVH-Municipal

PVH-Estadual
6,0

5,9

5,8
3,8 3,5 3,6 3,4

Privada

3,2 3,2

4,0 3,7 3,8 3,6

2009

3,1 3,3

4,1 3,9 3,9 3,8

3,2 3,1

2011

Fonte: Brasil, 2012.

Analisando especificamente as escolas estaduais de Porto velho, conforme quadro 2 a
seguir, houve um crescimento de 2007 para 2009, mas, em seguida, ocorreu uma queda em
2011, ficando com um percentual abaixo do apresentado em 2007. Vale ressaltar que em
nenhum momento conseguiu alcançar a média do Brasil e o percentual de diferença em
relação a essa média do Brasil aumenta a cada ano, demonstrando que, enquanto a média do
Brasil aumenta, a média das escolas estaduais de ensino final em Porto Velho, estão em
queda.
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Quadro 2: IDEB observado x Metas Projetadas – Escolas Estaduais - Porto Velho
IDEB Observado

Rede Estadual

Metas Projetadas

2007

2009

2011

2007

2009

2011

Anos Iniciais

3,9

4,2

4,3

3,6

4,0

4,4

Anos Finais

3,2

3,3

3,1

3,2

3,3

3,6

Fonte: Brasil, 2012.

Nesse sentido, considerando as metas não alcançadas, faz-se necessário um
realinhamento do processo de gestão, e do desempenho do gestor escolar para alcançar os
parâmetros propostos.
A ciência da Administração não para de evoluir e trazer conhecimentos que podem ser
adaptados para todos os tipos de organização em seus diversos seguimentos. A escola,
enquanto organização, pode se valer desses recursos e promover o seu desempenho, baseado
numa gestão voltada para resultados, conforme já propõe as leis que regem a educação. As
escolas podem inclusive, ultrapassar os limites propostos e acompanhar as tendências das
teorias já consolidadas na gestão e inovar em suas ações.
2.2.2. Dialética e a Teoria da Complexidade na Educação – As perspectivas da
Educação.

Heráclito, Pai da Dialética, Foi o primeiro a nos dar uma concepção dialética do
mundo, isto é, descreveu-o em movimento e não congelado, como propõe o modelo
materialismo metafísico. Hegel (1770-1831), filósofo alemão idealista, que de fato
compreendeu a mudança operada nas ciências, retomando as ideias de Heráclito, constatou
ajudado pelos progressos científicos que nada no universo é estático. Tudo é dinâmico, é
movimento, é mudança. Nada está isolado, mas tudo depende de tudo. Cria-se assim a
dialética (POLITZER, 1979).
Marx (1888–1883) e Engels (1820-1895), discípulos de Hegel, numa visão dialética,
reconhecem o processo natural e necessário que só as mudanças podem causar. Acrescentam
ainda que pequenas mudanças às vezes são insuficientes para alcançar o resultado necessário,
de maneira que se faz necessário ações mais eficazes para que as transformações aconteçam.
(POLITZER, 1979).
Vê-se que durante anos a educação transitou no seu processo de mudança, mas sem
alterar sua estrutura, permanecendo assim com pequenas mudanças. Foi apenas diante da
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transformação da sociedade, hoje sociedade do conhecimento, que forçosamente os padrões
de educação estão se transformando e alcançando a exigência da educação com qualidade e
ressignificância social.
Na busca da educação de qualidade, Demo (2007) chama a atenção para a constatação
de que existe um distanciamento evidente entre a escola e o mundo das crianças e dos
adolescentes, além da distância entre o modelo tradicional no qual a escola foi instituída e a
realidade do mundo tecnológico e dinâmico, o que exige uma radical redefinição da escola.
A Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e Cultura - UNESCO –
solicitou, em 1999, ao renomado pensador francês Edgard Morin, que apresentou a teoria da
complexidade a qual tem promovido uma série de novas reflexões sobre as dinâmicas atuais.
Edgard Morin (2007), baseado na teoria da complexidade, propôs a sistematização de
reflexões para que possibilitassem o repensar da educação para o século XXI e sistematizou
em sete eixos que denominou de sete saberes necessários a educação futuro, que conforme
análise de Machado (2008, p.27) são:
As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; onde o pensador coloca que não há
conhecimento que não esteja em algum grau, ameaçado pelo erro, tendo em vista a
evolução constante do conhecimento.
Os princípios do conhecimento pertinente: Neste eixo propõe um conhecimento
capaz de vincular as partes do todo, contrapondo-se ao conhecimento fragmentado e
reducionista. Ai encontra-se a essência do pensamento complexo de Morin,
propondo a visão do contexto amplo dos saberes, a serem aplicados inclusive nas
salas de aula.
Ensinar a condição humana: onde trata-se a diversidade dos indivíduos, dos povos,
das culturas.
Ensinar a identidade terrena: objetivando civilizar e solidariza.
Enfrentar as incertezas: ai gestando estratégias que possibilitem o enfrentamento dos
imprevistos.
Ensinar a compreensão: cabendo à educação à reforma das mentalidades humanas,
propondo o estudo dos efeitos da incompreensão, as causas dos racismos, da
xenofobia, do desprezo.
A ética do gênero humano, onde a educação compreenda e desenvolva as
autonomias individuais, as participações comunitárias e a consciência de pertencer a
espécie humana.

Assim, segundo Morin (2007), a luz desses sete saberes, cabe à educação educar para
a construção de uma sociedade, constituída por cidadãos protagonistas, conscientes e críticos
na construção de uma civilização planetária.
Contreras (2006 apud MACHADO, 2008) propõe incorporar as seguintes finalidades à
educação:
a) Educar para a era planetária
b) Religar saberes
c) Formar para a vida
d) Promover a democracia cognitiva

38

e) Educar para a incerteza
Ressaltado aqui o propósito da ressignificância da educação e a sua essência que
engloba ensinar e aprender. Educar trata-se de um fenômeno visto em qualquer sociedade,
responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da passagem, às gerações que se
seguem, dos meios culturais necessários à convivência de um membro na sua sociedade. Nos
mais variados espaços de convívio social ela está presente (MACHADO, 2008).
O futuro proposto na teoria da complexidade de Morin (2007) efetivamente precisa
que as realizações do presente estejam associados a resultados alcançados. Se não estão
alcançando os resultados propostos agora, como serão alcançadas as metas do futuro?
As escolas precisam que suas estratégias estejam alinhadas com as ações que estão
sendo desenvolvidas para o alcance das metas projetadas, o que parece não estar acontecendo.
Além disso, conforme previsto no modelo de planejamento estratégico SWOT, o futuro da
organização precisa ser traçado e alinhado com as metas e ações para este futuro. Assim, a
visão de futuro das escolas devem estar alinhadas com as metas já traçadas para o futuro da
educação proposto por Morin (2007).

2.3. DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR

Com as transformações socioeconômicas e educacionais das décadas mais recentes,
surge a necessidade da escola pública e gratuita para todos, cujos propósitos ainda estão
baseados em padrões de alcances quantitativos, mas que atenda a razão de sua existência, o
que provoca a busca da qualidade da escola, e do próprio indivíduo, onde ai se encontra o
padrão de mudança qualitativa da escola.
A construção de escolas que atinjam seus objetivos nos dias atuais exige um esforço
no que compete à gestão da escola e na forma de conduzir este processo tão complexo, dada a
importância social do papel da escola em formar cidadãos e prepará-los para o futuro no
mercado de trabalho.
Paro (2010) diz que existem duas concepções quanto à administração escolar. A
primeira é a mais difundida, fundamenta-se na universalidade dos princípios adotados na
administração, embora adaptados para cada situação específica, o que aqui se concorda com o
autor e se busca justificar. Para Hora (1994), a administração escolar tem seus fundamentos
na Teoria da Administração Geral que se desenvolveu historicamente por meio de três
escolas: a clássica que teve sua consolidação na Revolução Industrial, representada por
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Taylor, Fayol e Weber; a psicossocial, baseada no movimento das relações humanas de Mayo,
Roethleisberg e Dickson; e a contemporânea, iniciada na década de 70 e 80 quando começam
a surgir questionamentos sobre novas perspectivas teóricas no âmbito da administração. Hora
(1994, p. 34) conceitua
A escola, como uma instituição que deve procurar a socialização do saber, da
ciência, da técnica e das artes, produzindo socialmente, deve estar comprometida
politicamente e ser capaz de interpretar as carências reveladas pela sociedade,
direcionando essas necessidades em função de princípios educativos de responder às
demandas sociais.

Para ele, no sistema educacional quanto mais participativo, solidário e democrático for
o processo administrativo, maior é a probabilidade de promover a qualidade de vida humana.
Então o papel da administração, que não está fundado nas bases capitalistas, tendo em vista
que não é esta a finalidade da escola, mas usando os conhecimentos das ciências da
administração, terá a seguinte finalidade, segundo Hora (1994, p. 41), “[...] será o de
coordenar a ação dos diferentes componentes do sistema educacional, sem perder de vista a
especificidade de suas características e de seus valores de modo que a plena realização de
indivíduos e grupos seja efetivada”.
A segunda teoria se opõe radicalmente a esta, pois é contrária a qualquer tipo de
organização burocrática na escola, que se encontra nos moldes e na base da teoria da
administração baseada no capitalismo e na dominação, e de acordo com sua orientação
teórica, incompatível com a proposta da escola que pensa no desenvolvimento do sujeito em
sua totalidade.Aqui, a perspectiva de gestão baseada tão somente no Projeto Pedagógico- PP,
suporta o modelo de gestão que deve ser adotado na escola.
Carneiro Leão, já em 1953, foi talvez o primeiro autor a realizar um esforço
sistemático de teorização sobre administração escolar no Brasil, admitindo que a
administração escolar é um ramo da administração geral inspirado nos mesmos métodos e
procedimentos fazendo ressalvas sobre as exigências do ramo da educação, considerando que
“nenhuma outra modalidade de administração pública requer maior dose de flexibilidade e de
habilidade, de inteligência e de saber” (LEÃO, 1954, p.660). Carneiro Leão, na sua obra
Introdução à administração escolar, afirmava que “nenhum problema escolar sobrepuja em
importância o problema de administração” (LEÃO, 1953, p. 13 apud MAYER 2008).
José Quirino Ribeiro, em 1938, também já buscava os princípios gerais de
administração apenas com a intenção de prover a escola de instrumentos adequados para
realizar mais plenamente seus fins democráticos e públicos, jamais com interesse de reduzi-la,
em sua especificidade, ao caráter capitalista (PARO, 2009).
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Ribeiro (1938, p.58) considera em sua obra, o conceito de Fayol, sobre a
administração das escolas públicas:
Concluímos pois, que uma empresa é um grupo de indivíduos agindo em conjunto
sob uma certa hierarquia, com o fim de aliviar as dificuldades dos homens,
aproximando-os em relações de solidariedade que facilitem o fim geral de todos-a
conservação e desenvolvimento da espécie.

Não se trata aqui de conflitar as teorias em questão, mas validá-las na condição de
complementares, haja vista a finalidade complexa da escola, tanto social quanto pedagógica,
que exigem rotinas administrativas e objetivos, que necessitam do suporte das aplicações das
teorias da administração para alcançar sua plenitude. Ressalta-se que a plenitude nada mais é
do que a formação do indivíduo, do cidadão, e formação da base técnica do profissional do
futuro que aprenderá na escola a participar da sociedade em sua trajetória de vida,
contribuindo para as necessidades da sociedade, em todos os seus aspectos. Hoje, ainda mais,
protegendo o planeta do impacto de suas próprias ações para que as gerações futuras possam
usufruir da mesma forma (FELIX,1986).
Nessa perspectiva, a gestão educacional pode sim buscar na administração os pilares
para a fundamentação de sua teoria, no entanto, não naquela teoria mais antiga técnicoburocrática e sim um modelo mais flexível, o que é o caso das organizações que aprendem,
assim como manter uma gestão mais participativa para que a comunidade possa se envolver e
assim “garantir” o atendimento das necessidades das classes menos favorecidas (TEIXEIRA,
2003).
Tanto é certo e possível o modelo de gestão escolar baseado nas ciências da
administração, que os programas de governo voltados para educação contemplam teorias da
administração e ferramentas que vão desde as mais simples até as mais complexas para
potencializar o resultado das escolas. Prova disso se faz no visível esforço do governo federal
em padronizar o modelo de gestão de sucesso, para que estejam ao alcance de todas as escolas
no País, e que todas tenham a mesma oportunidade, otimizando seus esforços em seus
planejamentos e projetos e, possam assim, alcançar esses resultados, com manuais e modelos
estratégicos, como é o caso do Plano de Desenvolvimento da Escola-PDE.
Oportunamente, observa-se o resultado alcançado neste curto espaço de tempo nas
escolas que têm adotado processos de gestão eficientes. São inúmeros casos de referências das
escolas que tem avançado ou alcançado os objetivos mediante o uso dessas práticas.
Paro (1993) destaca que, com essa demanda, o sentido de educação e de escola se
torna mais complexo e requer cuidados especiais. O aluno não aprende apenas na sala de aula,
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mas na escola como um todo: pela maneira como ela é organizada e como funciona; pelas
ações globais que promove; pelo modo como as pessoas nela se relacionam e como a escola
se relaciona com a comunidade, pela atitude expressa em relação às pessoas, aos problemas
educacionais e sociais, pelo modo como nela se trabalha, dentre outros aspectos.
Para Libâneo (2005), a gestão está relacionada à sistematização das intenções
educacionais, com foco na tomada de decisões, baseada nas dimensões políticas. Assim, a
gestão se caracteriza como uma “atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos
para atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e
técnico-administrativos” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2005, p.318).
Mintzberg (1979 ) toma a escola como uma organização social, ou seja, uma estrutura
com um objetivo definido e formas estabelecidas para guiar as atividades de seus membros,
de maneira que suas finalidades sejam alcançadas. Segundo ele, essa organização possui cinco
elementos constitutivos: o núcleo estratégico, a estrutura técnica, a gerência intermediária, os
grupos de apoio e os responsáveis pela execução dos processos essenciais e que esses
processos devem estar estruturados, para qualquer intervenção na escola, consequência
natural de um processo de avaliação.
Para ter qualidade na educação, faz-se necessário, segundo Drugg (1994, p. 49):
pensar a escola como empresa e aplicar a ela os mesmos princípios de qualidade que
se aplica a empresa. À escola – empresa cabe, como a qualquer outra empresa, a
satisfação do cliente. Os clientes preferências da escola são os alunos, num segundo
momento, os pais, e em última instância, a sociedade.

Na luz dessa linha de pensamento, a teoria de Morin vive e se realiza, quando se
verificaram as ciências e conhecimentos diferentes se completarem e alcançarem êxito. São
indivíduos com ideias, contextos, experiências, aprendizados, conhecimentos, habilidades,
ações diferentes e independentes, que se misturam e criam novas perspectivas, novos
aprendizados. Esses novos aprendizados oportunizam a troca de experiência e a quebra do
modelo tradicional do aluno ouvinte, na pedagogia do oprimido (FREIRE, 2005) que agora
cede lugar para uma experiência participativa, envolvente, simultânea, construtivista e
complexa, provocando a mudança imediata do próprio aluno; num segundo momento, da
família e da sociedade. Todas essas mudanças promovem a competência organizacional ao
atingir seus objetivos.
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2.3.1 O papel do diretor - O líder da Escola
A palavra “direção” pode ser utilizada indistintamente, como sinônimo de gestão,
coordenação, supervisão. Faz-se necessário aqui a distinção entre direção escolar e
administração escolar, já que facilmente se confunde. Tratando do diretor da escola e do
responsável por ela, tem por conta a ação mais abrangente e um ingrediente político nítido
quando comparado à administração, que, muito mais do que técnica, é ferramenta na mão
daquele que ocupa a mais alta hierarquia da escola: o diretor (PARO, 2010).
Leão (1954) centraliza a questão da administração escolar na figura do diretor. Hoje,
observando, os modelos de gestão, embora o modelo sugerido seja a gestão democrática, fazse necessário que o gestor tenha conhecimentos, competências e habilidades, para inclusive
construir o processo da gestão democrática, que exige um esforço e amadurecimento para
envolver mais pessoas nesse processo de construção da escola, dividir os problemas e as
conquistas.
A gestão escolar, conforme Mcclelland (1973), caracteriza-se como um processo
político pedagógico, no qual o gestor deve se organizar em três etapas descritas abaixo, para o
perfil ideal e desempenho superior:
a. Conhecimento: São as informações que os gestores precisam saber para
desempenhar uma tarefa. No caso do gestor escolar, são elas: pesquisar,
coordenar, decidir, solucionar, verificar, avaliar;
b. Habilidade: planejar, prever, comunicar, assistir, inspecionar, mediar. Para
estes casos, ele deve oferecer demonstração de um talento natural na prática;
c. Competência: trata-se da sua qualificação para exercício da função. E o gestor
escolar terá assim algumas tarefas: organizar, ajustar, interagir, controlar,
supervisionar, liderar, motivar.
No decorrer do fenômeno da gestão escolar na escola estadual, o fato marcante e
específico é relacionado à questão da qualidade do trabalho do diretor da escola uma vez que
existe uma preocupação real com seu crescimento profissional como prova da sua
competência profissional, frente aos desafios da nova realidade. Sendo que como gestor
escolar ele deve ter total conhecimento e domínio dos conteúdos da gestão escolar e das
técnicas de gestão, levando assim a uma atuação mais segura nos seus objetivos. É a busca da
competência, conforme anunciam Fleury e Fleury (2000, p.2):
Competência é uma palavra do senso comum, utilizada para designar pessoa
qualificada para realizar algo. Seu oposto ou antônimo não apenas implica na
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negação dessa capacidade, mas também guarda um sentimento pejorativo,
depreciativo. Chega mesmo a sinalizar que a pessoa encontra-se ou se encontrará
brevemente marginalizada dos circuitos de trabalho e de reconhecimento social.

A competência deste gestor, dependendo do nível de excelência, poderá ser
considerada um diferencial profissional, pode vir a ser também uma competência essencial da
escola.
No estado de Rondônia, numa ação recente, para sanar a deficiência técnica do gestor
escolar, conforme Decreto-Lei, n. 16.202, de 20 de setembro de 2011 ( RONDONIA, 2011),
ficou estabelecido os seguintes requisitos de conhecimento técnico e habilidades para que o
concorrente ao cargo de diretor apresente uma destas formações:
a) Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar ou estudos correspondentes
em nível de graduação ou de pós-graduação;
b) Pedagogia nas demais habilitações, desde que tenha 05 (cinco) anos de exercício
profissional no Estado de Rondônia e, no mínimo, 02 (dois) anos na unidade escolar;
c) Licenciatura, desde que tenha 05 (cinco) anos de exercício profissional no Estado de
Rondônia e, no mínimo, 02 (dois) anos na unidade escolar. E de acordo com o Art.
5º Os profissionais que tiverem suas candidaturas homologadas deverão cumprir as
seguintes etapas:
I. Participar de curso de formação continuada para Gestores de Educação Pública, com
duração de 20 (vinte) horas, a ser oferecido pela SEDUC, antes das eleições,
conforme anexo único a este Decreto;
II. Elaborar e apresentar um Plano de Gestão para a unidade escolar para a qual se
candidatou à função de Diretor ou Vice-Diretor, a ser entregue conforme disposto no
Regulamento Eleitoral;
III. Assinar Termo de Compromisso de adesão e participação no Curso de
Especialização para Gestores de Educação Pública, caso venha a ser eleito
(RONDÔNIA, 2011, p.2).

Necessário lembrar ainda que, embora seja exigido atender a esses requisitos para o
cargo de diretor, por vezes se encontra diretores a frente do cargo por indicação política, ou
por falta de candidato à direção com os requisitos necessários, mas ainda assim deixando uma
estrutura escolar nas mãos de incompetências,o que poderá esta fadando ao fracasso uma
gestão e a formação de centenas de indivíduos em formação. Por outro lado, encontram-se
casos de sucesso de diretores escolares, que embora sem estrutura física, material e
pedagógica adequada, com salários insignificantes frente à quantidade de empenho e horas
investidas, alcançam resultados inimagináveis e, assim, encontram-se escolas, com
competências essenciais que transformam estruturas rudimentares em realizações que fazem a
diferença.
Atualmente, apesar dos limites da sua autonomia, diante da homologação da Lei n.
9.394, em 20 de dezembro de 1996, (BRASIL,1996) que significou o incremento das
propostas de mudanças na organização escolar, colocando na ordem do dia o princípio da
gestão democrática da escola pública (Artigo 3°, Inciso VIII) e o exercício da autonomia da
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escola (Artigo 15), o diretor, quando eleito, deixa de ser um representante do político
influente da região e, com a autonomia da unidade escolar, passa a ter diante de si novas
exigências, tanto dos organismos do Estado como da comunidade escolar. Nesse sentido,
responde pela prática de gestão escolar e imprime a ela feições novas, uma vez que consegue
superar as marcas da tradição e do autoritarismo. Assim, mesmo não tendo uma totalidade na
sua autonomia, os recursos disponíveis torna a gestão escolar plenamente executável e
passível de sucesso.
Lück (2000, p.16) esclarece que “um diretor de escola é um gestor da dinâmica social,
um mobilizador e orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade e
consistência, na construção do ambiente educacional e promoção segura da formação de seus
alunos”, sendo assim ator principal e peça-chave no contexto escolar.
Ainda abordando o papel do diretor no entendimento contemporâneo, Libâneo,
Oliveira e Toschi (2003, p.335) expõem que:
o diretor coordena, mobiliza, motiva, lidera, delega aos membros da equipe escolar,
conforme suas atribuições específicas, as responsabilidades decorrentes das
decisões, acompanha o desenvolvimento das ações, presta contas e submete à
avaliação da equipe o desenvolvimento das decisões tomadas coletivamente
.

Senge (2005), observou os tipos básicos de comportamentos dos gestores na liderança
das escolas. Objetivando evoluir esse padrão comportamental na gestão escolar, sabendo que
é um perfil mais complexo, propõe quatro competências para que os gestores tenham
liderança. São elas:
Envolvimento - Capacidade do gestor de mobilizar as pessoas para lidarem
com problemas difíceis.
Pensamento sistêmico - Percepção da dinâmica dos sistemas complexos da
escola
Liderança da aprendizagem - Trata do envolvimento das pessoas para focar no
aprendizado e no aprendiz.
Autoconsciência - Refere-se a ter noção do impacto que estão causando nas
pessoas e no sistema e como esse impacto mudou com o tempo.
Para atitudes tão arrojadas, o empoderamento do diretor deve de fato acontecer, como
concebida na essência da palavra, desenvolvendo um ambiente de alta performance que libere
conhecimento, motivação e experiências positivas. Isso se torna o ideal pretendido na
performance desse profissional, que, ao compartilhar informações, criando equipes com
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autonomia dentro dos limites dos modelos escolares e substituindo a velha hierarquia por
equipes autodirigidas, construa a gestão democrática e eficiente.
Assim, a padronização da gestão escolar ainda está longe de se efetivar dada as
dificuldades que vão desde a regionalidade, até a limitação técnica do diretor.

2.4 A ESTRATÉGIA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO

2.4.1. Plano Nacional de Educação

Para a educação, o pensamento estratégico pós-revolução industrial parece se
fortalecer a partir de leis e projetos de leis. O grande desafio durante anos, que ainda continua,
é tirar do papel a lei e operacionalizá-la.
Num pensamento estratégico para operacionalizar a educação, as Lei nº 9394, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB, de 1998, o Projeto de Lei nº 4.155, de 1998, que
apresenta o Plano Nacional de Educação e a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que
“aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências”

(BRASIL, 2001 )

oportuniza ações para a gestão estratégica da escola.
O PNE tem como objetivos: A elevação global do nível de escolaridade da população;
a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e
regionais no tocante ao acesso e à permanência na escola; à democratização da gestão de
ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios de participação dos
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das
comunidades escolares e conselhos escolares (BRASIL, 2000).
Para a consecução da gestão democrática, a LDB (em seu Inciso I, Art. 13) estabelece
que é tarefa do estabelecimento de ensino elaborar e executar sua proposta pedagógica ou
Projeto Político Pedagógico (PPP), cabendo a participação dos docentes no processo.
O PNE considera o PPP como elemento essencial, pois nele os fins e meios da escola
estão contemplados, ressaltando a participação dos profissionais da educação e da
comunidade escolar em conselhos escolares ou equivalentes. É nesta perspectiva que se
delineia um novo sentido de gestão escolar, a gestão democrática, entendida como ação que
prevê a descentralização pedagógica e administrativa como um meio para alcançar a
participação mais decisória dos protagonistas escolares (KRAWCZYK, 2008).
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Diante dessa nova arquitetura estratégica à organização, a escola-empresa deve
perceber que competências ela deve começar a desenvolver exatamente agora. Que novos
atores sociais ela deve começar a entender exatamente agora, que novos canais devem
explorar neste momento, que novas prioridades de desenvolvimento devem buscar neste
momento para interceptar o futuro (HAMEL; PRAHALAD, 1995) e fazer um processo de
gestão efetivamente de qualidade, com ferramentas que o ajudem nas tomadas de decisões
para que as metas sejam alcançadas..

2.4.2 FUNDESCOLA

Para operacionalizar a estratégia do PNE, foi desenvolvido o programa Fundo de
Fortalecimento da Escola - FUNDESCOLA, iniciado em 1997 a partir de uma parceria do
programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com a Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), resultante de um acordo de
financiamento entre o Banco Mundial - BM e o MEC, também envolvem as secretarias
estaduais e municipais de Educação dos estados (BRASIL, 2002). A missão do programa é o
desenvolvimento dos sistemas públicos de Ensino fundamental nas regiões mais carentes do
País, fortalecendo as escolas e instituições públicas, baseadas numa estrutura coordenada de
gerenciamento estratégico para aprimorar as escolas e as secretarias estaduais e municipais de
educação, objetivando melhorar os resultados educacionais do ensino fundamental e à
permanência das crianças nas escolas públicas, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
(BRASIL, 2002).
O programa tem como estratégias aperfeiçoar o trabalho, elevar o grau de
conhecimento e o compromisso de diretores, professores e outros funcionários da escola com
os resultados educacionais, melhorar as condições de ensino e estimular o acompanhamento
dos pais na aprendizagem de seus filhos.
Entre os pontos importantes presentes no FUNDESCOLA ( BRASIL, 2002), são
citados:
a. A sinalização de se trabalhar com estratégias orientadas na escola, com foco na
sala de aula e na aprendizagem;
b. O desenvolvimento de produtos e estratégias para a superação dos principais
problemas que afetam o sistema educacional;
c. A preocupação com o alinhamento estratégico de políticas, programas, projetos
e ações das partes interessadas;
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d. O adensamento das intervenções em áreas prioritárias, potencializando os
resultados;
e. A montagem de estruturas de suporte local para a implementação das
estratégias.
O FUNDESCOLA (BRASIL, 2002) integra diversos projetos para viabilizar os
recursos que serão investidos na escola, dentre eles o Plano de Desenvolvimento da Escola
(PDE Escola).
Nessa perspectiva, o FUNDESCOLA vem viabilizar os projetos que serão
desenvolvidos na escola, por meio de seus projetos e diretrizes.
São esses projetos, que irão constituir o padrão de excelência nas escolas e além de
padronização no sentido de atender a demanda das escolas dentro desses moldes propostos.

2.4.3 PDE Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola

Para aperfeiçoar a gestão da escola pública e melhorar a qualidade de ensino, o
FUNDESCOLA concebeu em 1988 o Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, que
consiste num processo gerencial de planejamento estratégico a ser concebido pela escola, cujo
objetivo é melhorar a gestão escolar, a qualidade de ensino e a permanência das crianças na
escola. Nesse sentido, sobre o PDE (BRASIL, 2006 , p. 20)

[...] pode ser considerado, assim, como um processo de planejamento estratégico
que a escola desenvolve para a melhoria da qualidade do ensino. É elaborado de
modo participativo com a comunidade escolar (equipe escolar, pais de alunos e
outras partes interessadas). Define o que é a escola, o que ela pretende fazer, aonde
ela pretende chegar, de que maneira e com quais recursos. É um processo
coordenado pela liderança da escola para o alcance de uma situação desejada, de
uma maneira mais eficiente e eficaz, com a melhor concentração de esforços e de
recursos.
Até 2005 (BRASIL, 2011), o projeto estava voltado para as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Nesse período, o alcance de municípios e escolas foi restrito (cerca de 3.800
escolas e 450 municípios) e as escolas que fizeram parte do grupo inicial eram consideradas
Zonas de Atendimento Prioritárias (ZAP), ou seja, aquelas que possuíam baixo Indice de
Desenvolvimento Humano (IDH). Sua estrutura metodológica propunha o diagnóstico da
escola, uma síntese de auto-avaliação, o plano de ação, baseado no Projeto Melhoria da
Escola-PME.
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Em 2006, com a divulgação dos resultados do IDEB, referente ao período 2005, o
Ministério da Educação verificou a necessidade de criar um mecanismo para desenvolvimento
das escolas com os IDEBs mais baixos. A partir daí, aconteceu uma mudança significativa na
sua metodologia e nos critérios de definição do público alvo, adotando-se o IDEB como
parâmetro, o que ocasionou um aumento substancial no número de escolas.
O PDE, conforme figura 5 abaixo, estrutura-se então em duas partes: Visão estratégica e
Plano de suporte estratégico.

Figura 5 - Representação Estrutural do PDE

VALORES

VISÃO

MISSÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA

METAS

PLANO
DE
AÇÃO

Fonte: Adaptado de Brasil (2006 )

Esse modelo (BRASIL, 2006 ), é composto de 5 etapas:
Primeira etapa - Preparação: Organização da escola para os passos a serem
seguidos para a elaboração do PDE.
Segunda etapa: Auto-avaliação: Etapa chamada de análise situacional ou
diagnóstico da escola, em que são observados itens da eficácia escolar que
envolve ensino e aprendizagem, clima escolar, pais e comunidade, gestão de
pessoas, gestão de processos, infraestrutura e resultados.
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Terceira etapa: Definição da visão estratégica: Nessa etapa, são definidas a
missão, visão valores e objetivos estratégicos da escola.
Quarta etapa: Execução ou implementação dos planos de ação: Todos os
seguimentos são envolvidos nessa etapa onde o plano de desenvolvimento da
escola - PDE é definido.
Quinta etapa: Monitoramento e avaliação. Nessa fase, os planos desenhados
pela equipe, são acompanhados.
O modelo proposto pelo MEC, utiliza a metodologia da ferramenta SWOT, permite
uma gestão estratégica, proporcionando um planejamento muito mais colaborativo e favorece
o alcance das metas. São 5 etapas que sendo executadas conforme previsto permitirão à escola
uma gestão estratégica. Cada etapa tem sua importância singular de maneira que nenhuma
delas se sobre põe a outra e a ausência ou falha em um dos processos certamente implicará no
resultado geral. O cumprimento dessas etapas, onde cada uma delas representa 20% do total,
serão levadas em consideração para responder ao problema da pesquisa, que questiona quanto
os gestores das escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio de Porto Velho
utilizam o PDE-Escola para fazer a gestão estratégica escolar e garantir o alcance das metas?
De acordo com a Portaria Normativa 27/2007 (BRASIL, 2007, p.1) que institui essa
nova metodologia do Plano de Desenvolvimento da Escola, as regras de implementação são
baseadas em processos gerenciais e ações direcionadas para o gestor escolar que passa a ter
uma maior autonomia na gestão da escola.
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, o Plano de Desenvolvimento da Escola
("PDE-Escola"), com vistas a diagnosticar problemas, metas e planos de ação para
as escolas das redes públicas de educação básica.
Art. 2º O PDE-Escola será implementado, em cada escola participante, pela
execução de processos gerenciais de:
I - auto-avaliação da escola;
II - definição de sua visão estratégica;
III - elaboração de plano de ação.
§ 1º Plano de cada escola deverá indicar as metas a serem atingidas, quais as ações
necessárias, o prazo para o cumprimento das metas e os recursos necessários.
§ 2º O Plano será elaborado pela própria equipe de cada escola.
§ 3º O Plano discriminará os recursos recebidos da escola por parte da
Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, do Ministério da Educação, do
FNDE e das contribuições de associações de pais e mestres, e quais ações serão
financiadas por esses recursos

Para participação nesse projeto, as escolas precisam estar dentro de critérios, que
também estão condicionados a uma boa condição de gestão:
Pertencer a município integrante da Zona de Atendimento Prioritário ( ZAP)
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Ter mais de 200 alunos no ensino fundamental
Ter unidade executora
Ter um diretor atuante, com forte liderança
Ter condições adequadas de funcionamento

Definidas as escolas, estas devem realizar um diagnóstico de sua situação,
identificando seus valores e definindo sua visão de futuro e missão, traçando objetivos,
estratégias, metas e planos de ação a serem alcançados a longo, médio e curtos prazos,
respectivamente.
O PDE-Escola é tratado como projeto principal do programa FUNDESCOLA e
definido como um processo gerencial de planejamento estratégico coordenado pela liderança
da escola e elaborado de maneira participativa pela comunidade escolar (CRISÓSTOMO,
2004), permitindo ao gestor desenvolver seu trabalho, de forma autônoma, baseada na
confiança do estado em suas competências e habilidades para alcançar as metas que serão
deliberadas para a escola que está sob sua responsabilidade. O gestor passa por um processo
de preparação para a rotina da gestão, especializando-se em gestão escolar, aprendendo as
técnicas da administração para desenvolver as tarefas de rotina da escola.
Segundo Xavier e Sobrinho (1998, p. 19), o Plano de Desenvolvimento da Escola
(PDE-Escola) é “ um processo gerencial de planejamento estratégico que a escola desenvolve
para a melhoria da qualidade do ensino, devendo ser elaborado de forma participativa, com o
envolvimento da comunidade escolar”.
Dourado (2007) afirma que este plano se estrutura por meio de uma nova cultura
organizacional baseada em princípios de gestão estratégica e do controle da qualidade total,
voltada para racionalização, a eficiência e a eficácia. Desse modo, ideologicamente, o PDE,
desde a sua concepção, segundo o mesmo autor, busca criar o consenso em torno da idéia de
que a melhoria da educação estaria na adoção dos parâmetros de mercado, com a aplicação de
estratégias da empresa privada na gestão da escola pública.
Dada a dimensão do projeto, sua operacionalização possui uma estrutura hierárquica
que obedece padrões de gestão, em que cada nível da gestão possui responsabilidades claras
(CRISÓSTOMO, 2004), que conforme projeto, está apresentado numa estrutura dividida
entre o nível federal, estadual e municipal, conforme abaixo:
No âmbito federal (MEC), que é a Direção Geral do Programa (DGP), a Coordenação
de Gestão Educacional (CGE) é responsável pela Coordenação de todo o processo do PDE.
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Nos estados, o acompanhamento se estrutura em função da Secretaria de Educação,
gerência de educação, subgerência de controle e acompanhamento da gestão escolar e
coordenação do programa de fortalecimento da educação e da equipe técnica de gestão do
PDE.
No município, gerenciado pela Coordenadoria Regional de Educação, que atende
exclusivamente às Escolas Estaduais, é instituído um Grupo de Desenvolvimento da Escola
(GDE) junto às escolas.
Na estrutura interna da escola, deve ser estruturada uma equipe denominada de equipe
de sistematização do PDE, composta pelo diretor da escola, coordenador do PDE e líderes de
objetivos estratégicos (CRISÓSTOMO, 2004). Essa equipe é administrada pelo diretor da
escola que é o responsável por implementar o PDE e direcionar os fundos transferidos pelo
FUNDESCOLA para as diferentes ações e metas estabelecidas pelo Programa Melhoria da
Escola – PME (BRASIL, 2002).
Assim, o perfil do gestor e suas competências para exercício da função exigirão uma
rotina de gerenciamento de informações para constantes tomadas de decisões pedagógicas e
administrativas com foco no resultado do programa.
No entanto, verifica-se como obstáculo a dificuldade do gestor e da equipe em
gerenciar e operacionalizar a ferramenta e suas informações, como ferramenta estratégica.
Em muitas escolas, a visão da ferramenta ainda é uma visão de prestação de contas
administrativa, quando a visão deveria ser de auxílio para a gestão.
Muitas vezes o planejamento estratégico é desenvolvido mas as ações ficam
arquivadas “documentalmente” apenas para comprovar a execução da tarefa.
Campos (2004) afirma que o gerenciamento da rotina do dia a dia ocupa uma posição
de grande importância, já que é por meio dela que os processos são estabelecidos e se obtém
previsibilidade da qualidade de produtos e serviços.
Para facilitar o processo de gestão, uma ferramenta estratégica é essencial. Segundo
Campos (2004), a ferramenta de gestão PDCA - Plan, Do, Check, Act- que se traduz em
planejar, desenvolver, controlar e acompanhar a gestão é um método amplamente aplicado
para o controle eficaz e confiável das atividades de uma organização, principalmente, para
aquelas relacionadas às melhorias, possibilitando a padronização nas informações do controle
de qualidade e a menor probabilidade de erros nas análises ao tornar as informações mais
entendíveis, e propicia o ciclo de avaliação da gestão como um todo.
Observando a estrutura do PDE-Escola, percebe-se que ele acompanha também a
metodologia do modelo de PDCA (Planejar, desenvolver, controlar e acompanhar). A
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primeira etapa, o planejamento, acontece ao promover internamento o planejamento da
escola. A segunda etapa, o desenvolvimento, acontece na rotina da escola, gerenciada pelo
diretor escolar. O controle, que é a terceira etapa, é feito pelas secretarias municipais por meio
de formulários técnicos que devem gerar relatórios. O acompanhamento, quarta e última
etapa, é realizado pelo estado, analisando os dados gerados pela secretaria municipal.
Logo, para respaldar nossa teoria de complementariedade dos conhecimentos de
administração para gestão escolar, verificou-se que a ferramenta PDE tem a estrutura da
Ferramenta SWOT, que é a ferramenta de gestão mais utilizada nas academias e consultorias
de administração dada sua facilidade de aplicação e alcance de resultados, conforme já tratado
anteriormente sobre a história, estrutura e importância dessa ferramenta. Além disso, outra
importante ferramenta de gestão – PDCA - faz parte da metodologia do PDE-Escola, com o
intuito de facilitar o trabalho do gestor, melhorar seu desempenho e gerar resultados, baseados
em ações que foram estrategicamente desenhadas para as metas traçadas.

2.4.4 O PDE-Escola nas Escolas Estaduais de Porto Velho

Em Porto Velho, o PDE-Escola teve início em 1988 (BISPO MARIA, 2013) a partir
das orientações do Ministério de Educação e Cultura - MEC, com base no programa
FUNDESCOLA, em que cada estado deveria criar sua estrutura administrativa denominada
Coordenação Executiva de Projetos.
De acordo com o Decreto 14.578, que instituiu o PDE Escola em Rondônia
(RONDÔNIA, 2009) , o processo de implementação previa as seguintes etapas e condições:

Art. 3º São etapas de implementação do Plano:
I - preparação: a escola inicia o processo de auto-organização com a designação do
coordenador do Plano e criação do Grupo de Sistematização;
II - auto-avaliação: momento em que a escola analisa:
a) seu nível de eficiência e produtividade, tais como, por exemplo, taxas de evasão,
abandono escolar, desempenho, dentre outras, conforme instruções do Ministério da
Educação ou do FNDE;
b) como a própria escola se situa em relação aos fatores que ela controla e que
podem contribuir para a melhoria da qualidade do ensino;
c) quais os principais problemas da escola e quais são suas causas; e
d) quais as potencialidades da escola para superar os problemas identificados.
III - elaboração do plano estratégico: momento em que a escola:
a) discute sua visão, sua missão, seus valores e os objetivos estratégicos a serem
atingidos;
b) define as metas a serem alcançadas e as estratégias a serem adotadas em um
período de dois a três anos; e
c) define o plano de ação, com o detalhamento necessário para explicitar as condutas
a serem adotadas para alcançar as metas definidas;
IV - execução: adoção prática das condutas definidas no plano estratégico;
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V - monitoramento: acompanhamento e avaliação contínuas da execução do Plano.
§ 1º A auto-avaliação será realizada mediante a aplicação de instrumento para
levantamento do perfil e do funcionamento da escola, de instrumento de análise dos
critérios de eficácia escolar, e de instrumento de avaliação estratégica da escola.
§ 2º As etapas IV e V (execução e monitoramento) devem ser executadas
simultaneamente.
Art. 4 Os Planos de cada escola serão elaborados com apoio técnico prestados pela
Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, em regime de colaboração com a
União.

Assim, o apoio técnico aconteceu por meio de uma coordenação que foi concebida
com uma estrutura dividida em 4 gerências, para atender aos projetos do FUNDESCOLA
(Escola Ativa para as escolas rurais, construções e reformas, apoio financeiro e gestão). Na
gerência de gestão, os técnicos da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC –
RO), receberam assessoria do técnico capacitado pelo FUNDESCOLA para multiplicar as
informações (BISPO MARIA, 2013).
Ainda conforme orientação do projeto, o estado deveria ser dividido em Zonas de
Prioridade (ZAP), sendo que, no primeiro momento, seriam atendidas as áreas metropolitanas
da capital. Em Rondônia, a ZAP 1- Porto Velho - estava composta de 22 escolas, sendo 12
municipais e 10 escolas estaduais, de acordo com os critérios de números de alunos e
modalidades declaradas no censo escolar (BISPO MARIA, 2013).
As escolas foram monitoradas em sua implantação por equipes de técnicos da rede
estadual e municipal supervisionada por um assessor técnico do FUNDESCOLA que
auxiliava na compreensão e aplicabilidade da metodologia da gestão do PDE, visando a
elaboração do plano de melhoria, já que esse disponibilizava os recursos para atender às
necessidades da escola. A idéia era que, após 3 a 5 anos, o Programa FUNDESCOLA fosse
absorvido pelas secretarias estaduais e municipais - como de fato aconteceu - e as escolas
passassem a utilizar um padrão de gestão por meio de um trabalho coletivo envolvendo
técnicos, diretores, pessoal de apoio às escolas e comunidade, orientados por um plano de
desenvolvimento a partir do diagnóstico situacional, avaliação estratégica (modelo SWOT).
A ferramenta inicial para todo o Brasil (BRASIL, 2006) era um “Caderno de Oficina”.
Essa ferramenta também foi utilizada como base para direcionar as escolas na sua nova forma
de gerir a escola, agora numa concepção mais administrativa, mas sempre baseada no
processo pedagógico. A partir de 2008, com a evolução do programa, o Caderno de Oficina
foi substituído por um manual mais completo denominado “Como elaborar o plano de
desenvolvimento da escola”, conhecido pelo codinome de “livro amarelo” (BRASIL, 2006),
que foi concebido pelo Ministério da Educação e adotado pelo programa FUNDESCOLA,
para que todas as escolas que estavam cadastradas no projeto fossem orientadas pelos mesmos
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parâmetros e metodologia de gestão. Esse caderno era executado a partir do “manual do
usuário PDE-Escola - estudo de caso” que orientava o gestor e as equipes envolvidas para
utilizar o já disponível sistema, que, por força das dificuldades de conexões, não evoluiu e não
foi possível sua utilização em muitas escolas, o que impedia o estado de cobrar sua efetivação,
de maneira que o processo continuava funcionando e sendo acompanhado apenas
manualmente nas escolas.
Conforme consta no texto introdutório do manual “Em geral, uma equipe escolar
interessada, com um pouco de estudo e de esforço pode seguir todos os passos do manual sem
muita dificuldade” (BRASIL, 2006 , p.5).
O manual já utilizava o modelo SWOT (O manual traduz a nomenclatura original e
adota a nomenclatura “FOFA” - forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) e era
desenvolvido em 4 blocos:
Bloco 1: Instrumento 1- Perfil e funcionamento da escola. Por meio dele, são
analisados os dados de localização da escola, níveis e modalidades de ensino,
número de alunos, professores, quadro técnico-administrativo, além de dados
do desempenho dos alunos e dos projetos desenvolvidos.
Bloco 2: Instrumento 2- Análise dos critérios da eficácia. Nesse instrumento,
avalia-se a qualidade da escola em relação a critérios considerados
determinantes para seu sucesso, como ensino aprendizagem, clima escolar,
relacionamento com pais e comunidade, gestão de pessoas, gestão de
processos, infraestrutura e os resultados da escola.
Bloco 3: Instrumento 3- Avaliação estratégica da escola (análise FOFA). Aqui
o objetivo é captar a percepção da liderança quanto a influência dos ambientes
externo e interno, identificando-se as variáveis que influenciarão o
gerenciamento da escola e seu desenvolvimento.
Bloco 4: Instrumento 4- Síntese da autoavaliação. Concluída a auto avaliação
com o auxílio dos três instrumentos, os principais resultados são resumidos
nesta síntese. Esse documento síntese traz as condições para elaborar a visão
estratégica e o plano de ação estratégico da escola.
O processo de acompanhamento era feito inicialmente no preenchimento do “livro
amarelo” ( BRASIL,2006 ) que era um manual de apresentação e implementação do PDE nas
escolas, o qual era encaminhado para a representação de ensino - hoje utiliza o nome de
Coordenadoria Regional de Educação – CRE /Porto Velho. Esse livro era acompanhado pela
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equipe técnica que, com base no formulário, analisava em todas as escolas cadastradas no
programa, os critérios técnicos, pedagógicos e financeiros. Quando aprovados eram
encaminhados à Secretaria do Estado por meio do parecer técnico de aprovação do PDEEscola, que constava o atendimento dos requisitos no manual de implantação da escola.
(BRASIL, 2006)
Na sequência, a Secretaria de Educação, constituía uma agenda de visita à escola e,
por meio de amostragem dada às limitações da estrutura reduzida da equipe, composta apenas
de 3 pessoas, visitava as escolas num processo de auditoria, conforme previa o “Instrumento
de autoavaliação dos comitês estratégicos das secretarias de educação”, instrumento este
desenvolvido pelo Ministério da educação. A aplicação dessa ferramenta deveria ser feita
após a conclusão de cada uma das 4 etapas do manual, objetivando verificar se o descrito no
manual foi realizado.
Na realidade da estrutura enxuta da equipe técnica do comitê estratégico do programa,
o acompanhamento não alcançava esse grau de pontualidade, mas os relatórios eram
efetivados nas escolas da amostragem. Esse instrumento analisa o acompanhamento do
comitê junto aos gestores escolares e tem um perfil de alta exigência em relação as suas
reponsabilidades elencadas por etapas.
Na etapa I, verificava o acompanhamento do comitê estratégico na preparação do
PDE-Escola nas unidades escolares. Na etapa II, observava o acompanhamento e orientação
do preenchimento dos instrumentos objetivando a causa dos principais problemas e se a
escola propôs medidas para superá-los. Na etapa III, verificava a gestão estratégica e plano de
ação, instruindo o acompanhamento das reuniões que tratava sobre visão, definição dos
objetivos que deveriam estar alinhados com as prioridades da escola e a correspondência entre
metas e estratégias, além do acompanhamento das responsabilidades de cada integrante,
prazos, indicadores e revisões das metas e do plano, caso necessário. Na etapa IV, verifica se
o plano foi aprovado e passou pela avaliação final, se este possui o parecer técnico, e também
se é monitorado com frequência. Finalmente os aspectos gerais são observados na última
etapa (V), em relação à postura da equipe de apoio o, se os recursos estão sendo garantidos
pela Secretaria de Educação e se as escolas já estão com o PDE-Escola internalizado como
prática de planejamento.
Percebe-se assim o modelo do PDCA na rotina e operacionalização que envolve os
diversos setores do programa. A prática da ferramenta objetiva a capacitação dos envolvidas
nas técnicas de gestão.
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Em 2011, foi gerado o relatório do Ministério da Educação (BRASIL, 2013) com os
resultados gerais do programa - em âmbito Nacional - destacando o fato de que muitos
projetos escolares não chegaram a ser encaminhados para avaliação e outros tantos foram
encaminhados para correção, sem qualquer retorno, o que impactou no alcance dos resultados.
Ainda assim, 85,7% foram analisados,74% foram validados e 59,2% foram efetivamente
pagos pelo FNDE. Destaca ainda que 14,3% dos recursos disponíveis em todo Brasil não
foram utilizados pelas escolas em função de pendências da gestão.
No modelo 2011, para todo o Brasil, conforme resolução 25/2011, (BRASIL, 2013)
estavam aptas a participar do programa 2 tipos de escolas:
Escolas remanescentes: Escolas priorizadas entre 2008 e 2010 e que não
haviam recebido uma ou duas parcelas de recurso do programa.
Escolas novas: Grupo composto por todas as escolas com IDEB 2009 igual ou
inferior a 3,7 nos anos finais e 4,4 nos anos iniciais.
Hoje, o universo de Escolas Estaduais em Porto Velho é de 91 escolas, algumas com
estrutura apenas para Ensino Fundamental outras com estrutura apenas para Ensino Médio,
sendo que apenas 29 escolas possuem a estrutura de ensino fundamental e médio.
Em função do período da pesquisa, existiu uma dificuldade em relação aos
documentos dos períodos anteriores, pois a Secretaria de Educação estava passando por
mudanças prediais e as pessoas diretamente envolvidas não faziam mais parte da estrutura do
programa, por isso os relatórios e atas do período anterior não foram disponibilizados até o
presente momento.
Por força da mudança promovida por esse relatório de 2011, que promoveu uma
redefinição de metodologia do programa, hoje a utilização do manual foi superada em todo o
Brasil e as escolas estão aprendendo a trabalhar com o sistema totalmente interativo,
disponibilizado no fim de 2011 para todas as escolas públicas do Brasil, mas ainda não
consolidado. Todas as informações das escolas são lançadas no portal “PDE-Escola
Interativo” (BRASIL, 2013), que apresenta uma estrutura mais complexa, agora com 6
dimensões, que possuem três níveis diferentes de potencial intervenção do gestor:
Intervenção/Resultados:
o Dimensão 1: indicadores e taxas (IDEB, Taxas de rendimento e Prova
Brasil)
o Dimensão 2: Distorção e aproveitamento (matrícula, distorção idade série,
aproveitamento escolar, áreas de conhecimento).
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Intervenção direta:
o Dimensão3: Ensino e aprendizagem (planejamento pedagógico, tempo de
aprendizagem).
o Dimensão 4: gestão (direção, processos, finanças).
Intervenção Indireta:
o Dimensão 5: Comunidade escolar (educandos, docentes, demais
profissionais, pais e comunidade, conselho escolar).
o Dimensão 6: Infraestrutura (instalações e equipamentos).

Essas dimensões promovem informações que oportunizam tomadas de decisões
estratégicas. Considerando que as análises foram feitas corretamente, cada etapa representa
16,6% de ação estratégica para a escola.Assim, concluídas as etapas, a escola possuirá,
procedimentalmente, 100% de gestão estratégica.
Nessa perspectiva, utilizaremos as dimensões, como uma das formas de responder ao
problema dessa pesquisa, que propõe investigar quanto os gestores das escolas públicas
estaduais de ensino fundamental e médio de Porto Velho utilizam o PDE-Escola para fazer a
gestão estratégica escolar e garantir o alcance das metas?
A partir dessa nova estrutura -PDE-Escola Interativa ( BRASIL, 2013) em virtude de
sistematização do PDE, cada cargo envolvido terá login e senha específico para seu perfil e
terá total responsabilidade das informações prestadas, cabendo ao diretor a exclusividade de
elaboração do PDE interativo.
Delors (1999) salienta que, para dar resposta ao conjunto de suas missões, a educação
deve se organizar em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que serão para cada
indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver
juntos e aprender a ser. De fato serão esses os desafios do diretor escolar.
Assim, para auxiliar nesse desafio da gestão escolar, o diretor poderá contar com uma
importante ferramenta de gestão que pode auxiliar seu trabalho - PDE-Escola -, que é baseada
na metodologia da ferramenta SWOT, reconhecida pelo alcance dos seus resultados. Caberá
ao gestor, fazer uso de suas competências e de sua equipe para dominarem a ferramenta,
usando-a estrategicamente, reinventando idéias, pessoas, processos, redescobrindo a gestão,
redesenhando a escola para alcançar suas metas.
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3 METODOLOGIA

3.1 MÉTODO GERAL E ABORDAGEM METODOLÓGICA

Esta pesquisa se apóia na concepção filosófica pragmática. Para Creswell (2010, p.34)
“[...] Surge mais das ações, das situações e das consequências do que das condições
antecedentes”. Nas escola, são as ações do gestor ,as quais são fruto do que ocorre na rotina
de sua escola, e fruto também do seu planejamento estratégico para desenvolvimento da
escola e o resultado ou conseqüências destas que poderão ser os implicadores do sucesso ou
fracasso da gestão escolar.
A forma de abordagem da investigação será pelo método quanti - quali. Conforme
Creswell (2010), trata-se de uma abordagem que combina ou associa as formas qualitativa e
quantitativa, resultando em mais do que uma simples coleta e análise dos dois tipos de dados,
de modo que a força geral de um estudo seja maior do que a da pesquisa qualitativa ou
quantitativa isolada. Em sua abordagem quantitativa, irá quantificar os resultados conseguidos
por meio de questionário, apresentando os resultados de forma estatística e, na abordagem
qualitativa, buscará, por meio constatar a situação relativa à qualidade da gestão.
Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois é motivada pela
necessidade de apresentar resultados aos problemas concretos em questões consideradas
importantes para a sociedade bem como gerar conhecimentos novos e de utilidade para novas
reflexões e produções (SIENA, 2007).
Esta pesquisa situa-se na área de gestão de estratégica das organizações e visa
identificar as competências essenciais necessárias para os diretores das escolas públicas, de
forma a demonstrar as suas competências e habilidades na área de administração e suas
habilidades para executar as ferramentas de gestão – PDE-Escola - para alcançar as metas
estabelecidas para a educação e assim promover o desenvolvimento social, por meio da
escola.
Assim, o presente estudo intenta responder à seguinte pergunta: Quanto os diretores
das Escolas Públicas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio de Porto Velho utilizam o
PDE-Escola para fazer a gestão estratégica escolar e garantir o alcance das metas?
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3.2 MÉTODOS DE PROCEDIMENTO

Quanto aos métodos de procedimentos, serão realizados através de levantamento
(survey) e documental.
O método survey, segundo Babbie (1999), aplica-se à aquisição de informações e
opiniões de um determinado grupo sobre um assunto, por meio de um questionário ou de
entrevistas que tem um enfoque explorativo do programa no sentido de levantar aspectos
ainda desconhecidos para serem analisados e apurados em fases seguintes.
Segundo dados da Coordenação Regional de Educação - CRE, responsável pelas
escolas de Porto Velho, existem no município e nos seus distritos um total de noventa e uma
( 91 ) escolas entre instituições educacionais especializadas, extensões e conveniadas e
administrada pelo Estado.
O objeto de estudo refere-se às escolas estaduais de ensino fundamental e médio
localizadas no Município de Porto Velho que alcançam nessa estrutura vinte e nove ( 29 )
escolas. O interesse nesse universo pesquisado deu-se em função de estas escolas oferecerem
uma estrutura mais completa, especialmente no alcance da atividade escolar. Nessas escolas, a
criança pode iniciar sua vida escolar e concluir todas as etapas.
Com autorização da Coordenadora da CRE, as escolas públicas estaduais com ensino
fundamental e médio foram contatadas informando sobre a pesquisa e o seu objetivo.
A pesquisa é documental em função da necessidade de pesquisa em leis, normativas,
decreto e atas para apresentar resultados aos problemas em questão consideradas importantes
bem como gerar conhecimento para a sociedade.

3.3 TIPO DE PESQUISA (QUANTO AOS FINS DA INVESTIGAÇÃO, QUANTO AOS
MEIOS

DE

INVESTIGAÇÃO

E

QUANTO

AOS

PROCEDIMENTOS

DA

INVESTIGAÇÃO)

Quanto ao tipo de pesquisa, utilizou-se o método teórico-empírico, caracterizando-se
como uma pesquisa de levantamento, que, segundo Gil (1991), implica em interrogação direta
das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. No caso deste estudo, os sujeitos
abordados foram: o diretor, um representante da equipe responsável pelo PDE-Escola, e um
professor.
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Quanto aos fins da pesquisa, foi do tipo descritivo, e quanto aos meios foi um estudo
exploratório.

3.4 TIPOS DE DADOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA

Os tipos de dados foram primários e secundários. Por dados primários, compreendemse os coletados por meio de entrevistas e de questionários diretamente aos gestores, em
diversos níveis hierárquicos da organização ou por meio de questionários enviados por via
eletrônica. Foram verificados aspectos acerca dos gestores e da gestão da escola.
Por dados secundários, compreendem-se aqueles coletados por meio dos registros da
SEDUC, bem como da legislação, das publicações e das normas que regem a gestão. Foram
obtidos por meio de pesquisa bibliográfica, mediante as consultas aos seguintes documentos
como fontes principais:
Lei Federais e Estaduais que tratam da educação
Lei Municipal que regula a eleição do diretor escolar
Portaria Estadual de nomeação dos técnicos da SEDUC –RO
Decreto que institui o PDE-Escola em Rondônia.
Projeto Político-Pedagógico da escola
Regimento do FUNDESCOLA
Regimento do PDE
Regimento do PDE-Escola
Organograma da GDE.

3.5 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS
DADOS

Para alcançar o objetivo, foram utilizados como instrumentos de coleta: Análise
documental e questionário estruturado.
Primeiramente, foi observado o resultado do IDEB referente ao ano de 2011, para
analisar o resultado de todas as escolas que compõem o universo da pesquisa. Nesse sentido,
100% do universo da pesquisa, foi analisado.
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Para o segundo momento, foi desenvolvido um questionário estruturado e aplicado o
pré-teste com o gestor escolar, o técnico responsável pelo PDE-Escola e um professor.
Após o pré-teste, o questionário foi enviado para todas as escolas, via e-mail e/ou
pessoalmente entregues, para coleta de dados.
Todas as escolas foram contatadas via e-mail, via SMS, via telefone, e em 50%
realizou-se a visita pessoalmente para garantir o recebimento do questionário dada as
dificuldades de comunicação. Em todas as formas de contato utilizadas, as escolas foram
orientadas a responder ao questionário para contribuir com o resultado dessa pesquisa que
objetiva o desenvolvimento da gestão da educação.
Para a apuração dos dados, os questionários foram sistematizados com a ferramenta
Excell.
Desse modo, desenvolveu-se três planilhas, em função da existência de 3 tipos de
questionários, em que cada um deles tratava de membros específicos da escola. Foram eles: O
diretor escolar, um membro da equipe do PDE-Escola e o professor. As escolas não tiveram
seu nome mencionado para preservação do sigilo das informações e receberam apenas um
número para controle na planilha. A partir dessas informações, os dados foram consolidados e
analisados.
Em relação à pesquisa documental, esta fez parte de todo o processo de pesquisa, já
que as leis e regulamentos norteiam o projeto. A utilização concomitante de várias técnicas
visa preencher as lacunas identificadas em cada técnica individualmente.

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Esta pesquisa envolveu respostas de um grupo heterogêneo de maneira que a
interpretação e o sentimento verdadeiro do respondente não estivessem condizendo com a
realidade.
Outro ponto a ser destacado foi o interesse dos gestores em responder aos
questionários, pois, embora tenham sido enviados vários questionários, confirmado o
recebimento nem todos foram devolvidos. Houve um enfrentamento às resistências das
pessoas à avaliação. Mesmo com tais limitações, a pesquisa se fez relevante e deve ser
validada, visto que foram usadas ferramentas eletrônicas que lhe deram confiabilidade.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta etapa, serão apresentados e analisados os resultados da pesquisa, os quais
atenderam à estrutura já prevista anteriormente em 2 etapas, a saber:
Na I etapa, foram observados os números do IDEB, analisando as metas estabelecidas
em relação aos números alcançados de 100% do universo proposto. Sendo assim, foram
analisadas vinte e nove ( 29 ) escolas.
Na II etapa, por meio de um questionário direcionado ao diretor escolar, ao
responsável pelo PDE-Escola e ao professor, analisaram-se o perfil e as competências do
gestor escolar, além de verificar o empoderamento do gestor escolar em relação à ferramenta
PDE-Escola. O questionário também oportuniza uma avaliação crítica do gestor em relação ao
desempenho da gestão e ao desempenho de sua escola. Assim, aplicou-se questionário a vinte
e nove ( 29 ) diretores escolares, vinte e nove ( 29 ) gestores de PDE-Escola e vinte e nove
(29) professores, totalizando oitenta e sete ( 87 ) pessoas diretamente envolvidas com a gestão
escolar.
A análise dos dados foi realizada utilizando o banco de dados construído e tabulado
em planilha de Excel. A partir da sistematização dos dados, foram desenvolvidos gráficos para
demonstrar os resultados.
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4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Etapa I:

Para atender à primeira etapa, foi analisado o IDEB de todas as escolas estaduais de
ensino fundamental e médio, conforme quadro 5, a seguir:
Quadro 3: IDEB- Resultados e Metas
IDEB OBSERVADO
ESCOLA

2005

Duque de Caxias
EEEFM Barão dos Solimões

3.8

METAS PROJETADAS

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
3.0
3.4

3.4
3.7

3.1
4.5

2.5

2.3

1.6

3.8

3.1
4.0

3.3
4.2

3.6
4.6

4.0
5.0

4.2
5.3

4.5
5.5

4.8
5.6

2.7

3.0

3.4

3.8

4.1

4.3

4.6

EEEFM Brasilia
EEEFM Cap Claudio Manuel da
Costa

2.5

3.0

3.9

2.7

2.5

2.6

2.9

3.3

3.7

3.9

4.2

4.5

EEEEFM Dom Pedro I

3.3

3.7

3.7

3.3

3.3

3.4

3.7

4.1

4.5

4.6

5.0

5.3

EEEFM Dr Osvaldo Piana

3.6

2.8

3.0

2.5

3.6

3.8

4.0

4.4

4.8

5.1

5.3

5.6

3.4

4.1

3.9

3.5

3.7

4.1

4.4

4.7

4.9

5.2

2.4

3.7

2.5

2.7

3.0

3.5

3.9

4.2

4.5

4.7

2.4

2.4

3.2

2.6

2.9

3.3

3.7

4.0

4.2

4.5

2.9

3.1

3.5

3.3

3.6

4.0

4.4

4.7

4.9

5.2

3.8

4.0

4.3

3.9

4.1

4.5

4.8

5.0

5.3

5.5

EEEFM Estudo e Trabalho
EEEFM Getulio Vargas
EEEFM Gov Araujo Lima
EEEFM Gov Jesus Burlamaqui
Hosannah

2.4

3.2

EEEFM Gov Petronio Barcelos

2.4

3.2

EEEFM John Kennedy

3.2

4.2

3.6

4.2

3.2

3.4

3.6

4.0

4.4

4.7

4.9

5.2

EEEFM Jorge Teixeira de Oliveira

2.1

3.1

3.4

2.3

2.2

2.6

3.0

3.6

4.1

4.3

4.6

4.9

EEEFM Jose Otino de Freitas
EEEFM Juscelino Kubitschek de
Oliveira

3.7

2.8

3.7

2.9

3.7

3.8

4.1

4.5

4.9

5.1

5.4

5.7

3.5

3.2

2.9

3.6

3.8

4.2

4.5

4.8

5.0

5.3

2.9

3.6

1.6

3.0

3.2

3.6

3.9

4.2

4.5

4.7

EEEFM Manaus
EEEFM Marcos de Barros Freire

2.4

2.1

2.0

2.0

2.5

2.6

3.2

3.7

4.1

4.4

4.7

4.9

EEEFM Marechal Castelo Branco

3.2

3.3

2.9

2.4

3.2

3.4

3.7

4.2

4.6

4.9

5.1

5.4

EEEFM Murilo Braga
EEEFM Pres Tancredo de Almeida
Neves

2.8

3.0

3.6

3.5

2.8

3.0

3.2

3.6

4.0

4.3

4.6

4.8

2.9

2.8

2.6

3.0

3.2

3.6

3.9

4.2

4.4

4.7

EEEFM Prof Eduardo Lima e Silva

2.2

3.0

3.5

2.9

2.3

2.7

3.2

3.8

4.3

4.5

4.8

5.1

EEEFM Prof Flora Calheiros Cotrin

2.8

2.5

2.7

2.8

2.9

3.0

3.3

3.7

4.1

4.3

4.6

4.9

EEEFM Prof. Orlando Freire

3.1

3.5

3.1

3.1

3.1

3.3

3.6

4.0

4.4

4.8

4.9

5.1

EEEFM Prof. Daniel Neri da Silva

2.9

2.6

3.5

2.5

2.9

3.1

3.4

3.8

4.2

4.5

4.7

5.0

EEEFM Rio Branco

3.1

2.51

2.7

1.9

3.1

3.3

3.7

4.1

4.6

4.8

5.1

5.3

EEEFM Risoleta Neves

2.5

2.4

3.1

2.7

2.6

2.8

3.1

3.5

3.9

4.2
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Verificando as informações obtidas pelo IDEB, é possível observar o resultado das
escolas nas ultimas 3 avaliações.
Percebeu-se que, em 2007, todas as escolas do Município de Porto Velho participaram
do IDEB. Destas, 9 escolas alcançaram as metas, o que corresponde a 31% do total.
Em 2009, participaram do IDEB o total de 29 escolas. Destas, 14 escolas alcançaram
as metas, o que corresponde a 48% do total.
Em 2011, 29 escolas participaram do processo sendo que apenas 7 alcançaram as
metas, o que corresponde a 24% do total de escolas de ensino fundamental e médio
alcançando as metas em Porto Velho.
Assim, considerando a análise dos três anos consecutivos, observando o resultado de
2011, houve uma queda de 50% no resultado de escolas que estão atingindo as metas no
IDEB em relação à mesma avaliação do período de 2009.
Trata-se de um número preocupante quando se leva em consideração que a tendência
natural das organizações em função dos esforços, dentro de uma gestão que possibilita ações
estratégicas para alcance dos resultados, com competências em desenvolvimento, é o
crescimento, o aumento dos resultados.
Conforme já tratado, de acordo com o Projeto BRA/98/11 (BRASIL,1998) , o
FUNDESCOLA, projeto responsável pelos investimentos que estão sendo realizados nas
escolas por meio do PDE-Escola, tem como objetivo primordial melhorar o desempenho da
escola como um todo (salas de aula e resultados educacionais), como também aprimorar a
gestão das escolas. Além desse objetivo, o Programa FUNDESCOLA tem outros objetivos
imediatos (BRASIL,1998), tais como: a)-aprimorar a capacidade gerencial de técnicos e
decisores no âmbito das Secretarias Estaduais de Educação; b)-aprimorar a capacidade
operacional de técnicos envolvidos na execução do Programa FUNDESCOLA; c)-prover
professores, alunos e comunidade envolvida, de formação e informação essenciais à melhoria
do rendimento escolar; e d)- fornecer subsídios técnicos ao processo de adequação das
escolas.
No entanto, não basta a disponibilização das ferramentas, pois se não forem usadas
adequadamente, com foco no resultado, as metas não serão atingidas. Além de um esforço
significativo, milhões de reais foram investidos para garantirem o alcance desses resultados e,
esses resultados além de não estarem sendo alcançados, estão em queda preocupante.
Segundo Xavier e Sobrinho (1997, p.19), conforme tratado anteriormente, “o Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é um processo gerencial de planejamento
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estratégico que a escola desenvolve para a melhoria da qualidade do ensino, devendo ser
elaborado de forma participativa, com o envolvimento da comunidade escolar”.
De acordo com a metodologia, esse processo deveria acontecer por meio de reuniões
com os professores, servidores administrativos, pais e alunos. Para XAVIER (2006), o Plano
de Desenvolvimento da Escola implica organização, trabalho conjunto, análise de fatos e
dados, definição de função e atribuição, execução, acompanhamento e avaliação. No
desenvolvimento deste, a escola apresenta seus valores, missão, visão de futuro, objetivos
estratégicos, estratégias, metas e ações. Todas essas análises estratégicas devem ser voltadas
para o alcance das metas e são conduzidas pelo gestor escolar.
Nesse sentido, o resultado alcançado pela escola é inevitavelmente atribuído ao gestor
escolar. Com todas as ferramentas de gestão disponíveis para melhoria do seu trabalho, o foco
nas ações estratégicas, que garantem o resultado de suas metas, é um desafio de
acompanhamento constante que deve fazer parte da rotina do gestor. Não sendo as
competências do gestor suficientes para o exercício, a busca pelo aperfeiçoamento pessoal e
até do desenvolvimento da sua equipe faz parte de suas responsabilidades.
“As escolas se diferenciam pelos processos que organizam e desenvolvem. Eles fazem
a diferença” (XAVIER; PLANK; SOBRINHO, 1997, p.198-199).
Durante muitos anos, a escola foi regida por meio do Projeto Pedagógico sem a cultura
de gerenciamento de metas. A realidade atual da educação, que envolve novas tecnologias,
novas abordagens e métodos, exige uma mudança de comportamento, e em muitos casos é
exigida uma mudança no perfil e nas competências dos gestores.
A educação está passando por um processo de reconstrução, e os velhos hábitos
precisam ser superados pelas novas competências. Nessa perspectiva, primeiramente, é
necessário capacitar esses gestores escolares, inicialmente desenvolvendo as competências
necessárias para o exercício da gestão e também garantir que estejam comprometidos com as
metas e dominando as ferramentas necessárias para tornar sua gestão, de fato estratégica.
Essa tarefa é de responsabilidade das secretarias de educação do estado e do município. Vale
lembrar que não é um processo de aprendizagem rápido, mas precisa ser constante e eficaz. É
necessário um acompanhamento de perto e rotineiro desse processo. Treinamentos isolados e
reuniões demonstrativas não serão suficientes.
Somente depois de capacitados, num segundo momento, esses gestores poderão estar
prontos para que reaplicando todo seu aprendizado, inspirando sua equipe, motivando,
desafiando, e sendo referência para esta equipe, possa desempenhar seu papel efetivamente e
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assim conduzir sua equipe, fazendo-a se comprometer com as metas e as ações que levarão a
escola ao alcance dos resultados.
Considerou-se aqui a proposta da teoria U, de Scharmer (2010). A teoria “U”
considera que a atenção que se presta a uma situação determina a forma como ela evoluirá,
propondo uma imersão na questão tratada e assim sugere aprender com o futuro à medida que
ele emerge.
Ressaltamos que, além das metas do IDEB, que analisa o resultado de aprendizado em
sala de aula, conforme já tratado, a Organização das Nações Unidas (ONU) já definiu os
novos desafios da educação do futuro, por meio das propostas dos sete saberes de Edgard
Morin, as quais extrapolam os limites da sala de aula e da própria escola e propõem uma
transformação do indivíduo em relação à sua consciência ética e cidadã. Ora, se as escolas não
estão conseguindo atingir as metas básicas daquelas que é a tarefa mais essencial da escola,
como se organizarão para iniciar as ações e absorver esse desafio que é muito mais complexo.
Entendeu-se que as ações realizadas não foram suficientes e, conforme comenta
Politzer (1979) sobre o pensamento de Marx (1888–1883) e Engels (1820-1895), que
reconhecem o processo necessário que só as mudanças podem causar e que pequenas
mudanças, às vezes, são insuficientes para alcançarem o resultado esperado, neste sentido,são
necessárias ações mais eficazes para que as transformações aconteçam. Essas ações precisam
ser pensadas pelas Secretarias de Educação para capacitarem esses gestores e auxiliá-los para
que se empoderem das novas competências e possam realizar a transformação da organização
escolar.

Etapa II

Atendendo ao requisito da etapa II, o questionário foi aplicado a atores da gestão
escolar. Foram eles: o diretor, o responsável pela ferramenta PDE-Escola e o professor.
A estrutura do questionário atendeu aos seguintes requisitos:
Identificar o perfil e as competências.
Verificar o empoderamento do gestor escolar em relação ao PDE-Escola, como
ferramenta de gestão.
Promover uma avaliação crítica do gestor em relação ao seu desempenho e ao
desempenho de sua escola.
Do total de 29 escolas, apenas 23 escolas responderam ao questionário.
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Para alcançarem essas respostas, foram aplicadas 24 questões ao diretor escolar e 24
questões ao responsável pelo PDE-Escola, além de 11 questões aplicadas ao professor.
As questões que são idênticas nos questionários serão analisadas em conjunto,
seguindo o roteiro do questionário do diretor escolar.
As questões que não se repetem serão tratadas no final, isoladamente.
O início do questionário, que corresponde às primeiras cinco (05) questões, objetivou
traçar o perfil desses profissionais.
Buscando identificar a experiência profissional, questionamos há quanto tempo atua
na área de educação, conforme podemos verificar no gráfico 1.
Gráfico 3: Quanto tempo atua na área de educação?
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34,8%
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30,4%
17,4%

0a5
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6 a 10
10 a 20
Acima de 20

Gestor PDE

Professor

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Verificou-se que 56,5% dos diretores estão atuando na área da educação entre 10 a 20
anos e 34,8% estão há mais de 20 anos. Caracteriza-se, pois, como um grupo de gestores que
convivem há muito tempo no ambiente da educação, e, desse modo, tem experiência no
universo escolar.
Com relação aos Gestores do PDE, 34,8% estão há mais de 10 anos e 30,4% estão há
mais de 20 anos. Percebeu-se que o tempo de experiência na área é muito alto.
Esses diretores e gestores de PDE vivenciaram diversos momentos da história da
educação no Brasil, inclusive a transição promovida pela Lei de Diretrizes em Bases
(BRASIL, 1996), promovendo grandes propostas de transformação da educação, de um
modelo de gestão pedagógico para um modelo de gestão voltado para resultados.
Objetivando identificar a experiência no exercício da função, foi questionado há
quanto tempo atua no exercício da função. Os resultados são apresentados no gráfico 4, a
seguir:
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Gráfico 4 - Quanto tempo na função?

34,8%

30,4%

0a5

43,5%
30,4%
4,3%

26,1%

17,4%
0,0%

6 a 10
10 a 20
Acima de 20

Diretor

Gestor PDE

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 .

Observou-se aqui que a maioria (34,8%) está na função de diretor há apenas 5 anos.
Analisando o curto período na função de diretor, é importante lembrar a dificuldade
dos novos desafios na vida profissional e a complexidade da tarefa do diretor que além de
conduzir o projeto pedagógico da escola deve administrar estrategicamente a escola para que
esta alcance suas metas.
A gestão escolar, conforme Mcclelland (1973), caracteriza-se como um processo
político pedagógico, no qual o gestor deve se organizar para gerir a escola devendo ser
detentor de :
1-

Conhecimento: são as informações que precisam saber para desempenhar
uma tarefa. São elas: pesquisar, coordenar, decidir, solucionar, verificar,
avaliar habilidades.

2-

Habilidade: Planejar, prever, comunicar, assistir, inspecionar, mediar. Para
estes casos, ele deve oferecer demonstração de um talento natural na
prática.

3-

Competência: Trata-se da sua qualificação para exercício da função:
organizar, ajustar, interagir, controlar, supervisionar, liderar, motivar).

O diretor é responsável por implementar o PDE Escola, ferramenta de gestão onde se
concentra o planejamento estratégico da escola. (BRASIL, 2002).
Trata-se de liderar equipes com mais de 100, 200, e, às vezes, até mais de 600 pessoas,
num ambiente em que tudo “é prioridade e urgente”. Nessas condições, a rotina, muitas
vezes, absorve o tempo disponível e se este não for bem administrado, o resultado pode não
ser o planejado.
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Assim, o diretor que ainda está iniciando suas atividades na função, se não teve um
bom exemplo a ser seguido, se não está tecnicamente preparado, precisa ser muito bem
acompanhado na sua tarefa e na sua rotina para que consiga ter foco e não se perder na rotina.
Essa tarefa de acompanhamento do gestor é de responsabilidade das Secretarias de
Educação (BRASIL, 2002). Suas equipes precisam estar muito mais presentes no ambiente
escolar, tornando-se parceiros, orientadores in loco, colaboradores dessa tarefa .
Observa-se também, que 30,4% estão entre 6 e 10 anos e outros 30,4% dos diretores
estão na função entre 10 e 20 anos.
Para esses gestores que estão há mais de 10 anos na área da educação, considerando as
possíveis influências absorvidas pelo exemplo que receberam dos diretores anteriores, e
considerando ainda a cultura fomentada pelos governos para a gestão da escola no período,
percebe-se se que a experiência pode trazer consigo os paradigmas do modelo de gestão
modelo adotado para gestão da escola até o início do Programa PDE Escola. Ressalta-se aqui
a grande importância do modelo pedagógico para a construção da escola onde nele estão
substanciados os fins e meios da escola. No entanto, são meios e fins que precisam ser
administrados tecnicamente para que os resultados sejam alcançados. E é neste domínio
técnico da administração da escola, que consiste em planejamento e desenvolvimento, além
do controle e acompanhamento das ações de melhoria para a escola e dos seus resultados, que
muitos gestores embora já devam possuir o conhecimento teórico por força das capacitações
que foram promovidas pelo governo para implementação do PDE Escola, não possuem a
prática, o perfil ou as competências necessárias e por isso podem estar impactando no
resultado final de avaliação das escolas.
Assim, com 2 realidades bem distintas no perfil dos diretores, para cada situação uma
ação. No primeiro caso, para os iniciantes, o suporte e o acompanhamento da rotina. No
segundo caso, para aqueles com muito tempo na função, promover sua reinvenção diante das
novas tecnologias, do novo modelo de gestão, para garantirem o resultado das escolas
O mesmo perfil se repetiu em relação ao gestor do PDE.Configura-se uma realidade
(43,5%) de novos gestores que precisam ser devidamente preparados para darem o suporte
necessário ao diretor escolar.
O gráfico 5, a seguir, trata sobre uma questão complexa: Em que condições assumiram
o cargo?
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Gráfico 5 - Em que condições assumiram o cargo?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Em função da recente eleição que ocorreu nas escolas, em virtude do Decreto-Lei, n.
16.202, de 20 de setembro de 2011 ( RONDÔNIA, 2011), verificou-se no gráfico acima que
95,7% dos diretores foram eleitos de fato e apenas 4,3% foi indicação da SEDUC ou da
própria escola, nos casos onde não houve candidatos para direção da escola.
A premissa é de que uma sociedade democrática exige instituições democráticas, em
particular as públicas. Um dos instrumentos para viabilizar esse processo nas escolas é a
escolha de seus diretores substituindo o processo de indicação desse dirigente por parte dos
grupos políticos da região. Esse número expressivo demonstra que o processo democrático
das eleições começou a acontecer.
No entanto, constata-se, na prática, que estas eleições, não se configuram
necessariamente, como suficientes para garantirem a democratização da prática escolar.
Surgem novas responsabilidades atribuídas ao diretor de escola, que precisa ter o perfil
democrático para que sua liderança não seja centralizadora e autoritária, como, por exemplo,
o planejamento, monitoramento e avaliação das ações, que exigem o envolvimento de toda
equipe escolar.
Carneiro Leão já afirmava que “nenhum problema escolar sobrepuja em importância
o problema de administração” (LEÃO, 1953). De fato, dada a complexidade da tarefa, pela
sua responsabilidade em relação aos objetivos da escola, o ideal é que para ocuparem o cargo,
as competências e o curriculum do candidato já estejam dentro dos padrões propostos e que a
politicagem esteja completamente ausente deste processo, de maneira que a meritocracia
vença.
Em relação ao gestor de PDE, verificou-se que 56,5% foram indicação do diretor, por já
trabalharem com atividades semelhantes. Nesse sentido, duas situações podem acontecer: A
primeira é de um profissional já adequado e por isso indicado à função e a segunda é
exatamente o oposto, onde este profissional, pela proximidade de relacionamento com o
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diretor foi indicado, sem o preparo necessário. A proposta aqui é uma avaliação do
profissional em relação as suas habilidades mínimas para o exercício do cargo.
Ainda analisando o perfil, com respeito à formação, os gráficos 6 e 7 apresentam as
seguintes informações:
Gráfico 6 - Qual a sua formação?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Foi possível observar, no gráfico abaixo, que 56,5% dos diretores são formados em
cursos diferentes da formação de pedagogo. As respostam mais frequentes foram: História,
Português, Biologia, Educação Física e Matemática.
Somente 34,8% dos diretores são formados em Pedagogia e 8,7% são administradores.
McClelland (1973), entende a competência como uma característica subjacente a uma
pessoa relacionada com desempenho superior na realização de uma tarefa. Diferenciava assim
competência de aptidões que são o talento natural da pessoa, o qual pode ser aprimorado.
Além disso, também diferenciava de habilidades que é demonstração de um talento particular
na prática e de conhecimentos que é o que as pessoas precisam saber para desempenharem
uma tarefa.
Em relação aos conhecimentos necessários, Le Boterf (1995) situa a competência
numa encruzilhada, com três eixos formados pela pessoa, que envolve sua biografia e
capacidade de socialização, pela sua formação educacional e pela sua experiência
profissional.
Nesse sentido, a formação é essencial para que a triangulação dos fatores que
constituem a competência, se complete.
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Assim, a formação na área de educação/administração/pedagogia, que são áreas
diretamente envolvidas com os processos de gestão escolar é um requisito que não deveria ser
dispensado para garantir o perfil ideal mínimo. No entanto, existe uma carência de
pretendentes ao cargo de modo que para sanar esta situação, ainda é possível profissionais
com formações em áreas diferentes da gestão e da pedagogia.
Para suprir essa deficiência, os gestores podem fazer especializações na área, as quais
são inclusive fornecidas pelo Estado ( RONDÔNIA, 2011). Desse modo, o diretor ainda não
qualificado pela formação pode buscar se especializar nos cursos de gestão escolar, hoje já
acessíveis como pós – graduação presencial ou virtual. São cursos de duração média de dois
anos, mas que ao término de um ano já completou a parte teórico, que servirá de base para o
diretor iniciar seus conhecimentos na área ou iniciar sua especialização.
Baseando-se nisso, foi questionada a especialização do diretor e do gestor de PDE.
Assim, no gráfico 7, observou-se o interesse em renovar os conhecimentos e aprimorar as
competências para o exercício da função.
Gráfico 7 - Qual sua especialização?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Verificou-se que o número de diretores que possuem suas especializações em áreas
específicas (Metodologia, Geografia, Português, Educação ambiental) ainda é maior ( 69,6%)
que o número de especializações realizadas nas áreas de administração (17%), pedagogia
(13%). Dentre os diretores que se especializaram em áreas específicas, conforme mencionadas
acima, apenas 4 optaram por gestão escolar.
Em relação aos gestores de PDE, a percepção é que 39,1% são especializados em
Pedagogia e 47,8% em áreas específicas. Apenas 13,04% se especializaram em administração.
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Conforme normativa sobre o processo de eleição - Decreto-Lei, n. 16.202, de 20 de
setembro de 2011 (RONDÔNIA, 2011), tão logo se candidate ao cargo, o diretor deverá
participar de curso de formação continuada para Gestores de Educação Pública, com duração
de 20 (vinte) horas, oferecido pela SEDUC, antes das eleições.
No entanto, 20 horas são insuficientes para que possam adquirir todo o conhecimento
necessário.
Diante dos resultados dos gráficos 6 e 7, verificamos que as escolas não são geridas
por administradores, e assim, tecnicamente poucos habilitados academicamente para
administrarem a escola.
No entanto, estes profissionais possuem outros conhecimentos e podem ser valorados,
desde que cumulados com o conhecimento necessário à função, o qual deve ser buscado pelo
diretor, ainda que já esteja desempenhando sua função. Segundo Zarifian (2001), a
competência é a Inteligência prática para situações que se apoiam sobre conhecimentos
adquiridos e os transformam com tanto mais força, quanto mais aumenta a complexidade das
situações.
Serão as diferenças de conhecimentos adquiridos que promoverão as competências
individuais ou core competence ( HAMEL E PRAHALAD,1995) do diretor.
Diante dessa diversidade e complexidade, conhecimentos e experiências trazidas ao
cotidiano da escola pelo diretor escolar pela sua competência à educação do futuro, ressalta a
necessidade de uma reforma ampla, que ele denomina de “Reforma do pensamento” a qual
levará a reforma do ensino. Para ele, esta reforma é mais que uma simples mudança de
conteúdos ou uma reformulação de disciplinas é antes de tudo uma reforma paradigmática. O
autor resume seu raciocínio ao afirmar que “a reforma do ensino deve levar à reforma do
pensamento, e a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino” (MORIN 2007 p.
20).
Para que tal reforma ocorra é fundamental que os diretores, primeiramente, possam
“Entender a Complexidade”, e mediante este conhecimento, possam se reconhecer como
“Sujeitos Complexos”. À medida que se reconheça enquanto “Sujeito Complexo”, poderá
assumir seu papel no cotidiano da escola, ou seja, se assumir enquanto co-responsável da
realidade, buscando trazer seu pensamento complexo para a vivência da escola
Com essa complexidade de conhecimento, que são ativos intangíveis, considerados
estratégicos para a organização, identificaram-se diferentes recursos nos gestores.
A partir desse momento, o questionário passou a tratar da gestão do PDE-Escola,
abordando sequencialmente 17 questões sob essa perspectiva.
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Abordando sobre a ferramenta que está sendo utilizada para gestão e desenvolvimento
da escola, com o intuito de perceber o quanto os gestores escolares – diretor e responsável
pelo PDE - estão comprometidos e empoderados da ferramenta PDE interativa, conforme
gráfico 8.
Gráfico 8 - Qual ferramenta você utiliza para gestão e desenvolvimento da escola?
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Do total de 23 diretores, 20 utilizam o Projeto Pedagógico para gerenciar e
desenvolver a escola (87,0%) e 13 utilizam o PDE-Escola (56,5 %); 10 diretores utilizam as 2
ferramentas.
Em relação ao Gestor do PDE-Escola, 60,9% preferem utilizar o Projeto Pedagógico
para gestão e desenvolvimento da escola.
O Projeto Político- Pedagógico -PPP está contemplado na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e assim integra o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 1996)
Durante muitos anos, até que o PDE Escola fosse tratado como ferramenta de
gerenciamento da escola, era utilizado o Projeto Político-Pedagógico para fazerem sua gestão.
O PPP caracteriza-se como o caminho educativo definido pela escola para alcançar os seus
objetivos. Nele não estão contempladas ações gerenciais características das gestões voltadas
para resultados, que se configuram no PDE Escola, nas dimensões que formam sua estrutura
metodológica, que inclusive comporta o PPP como uma das vertentes que devem ser
gerenciadas pelo diretor. Assim, dentro do modelo de gestão proposto pelo PDE Escola, que
comporta seis diferentes dimensões a serem gerenciadas, o PPP representa 1/6 do que é
considerada a gestão estratégica escolar.
O PDE Escola é o projeto nuclear do programa FUNDESCOLA que foi adotado
desde 1988, passando por várias modificações visando

à modernização da gestão e o

fortalecimento da autonomia da escola, com a adoção do modelo de planejamento estratégico
que se apóia na eficiência administrativa. Recentemente, em 2007 ( BRASIL, 2007 ) tomou
novo fôlego e tem recebido esforços e investimento federal para que seja de fato o novo

75

gerenciador das escolas. Mas, por força de uma longa trajetória da gestão escolar baseada
apenas no PPP, este embora implementado na escola ainda não tem sido vivenciado como
ferramenta estratégica e de apoio ao diretor para fazer a gestão da escola.
Paro (2010) observou a existência de duas concepções para a gestão escolar e o
conflito que existe na prática sobre a gestão pedagógica e a gestão baseada nos princípios
gerais da administração, onde se configura o PDE ESCOLA. Embora teoricamente e
instrumentalmente já adotada nas escolas, a gestão voltada para resultados que funciona
efetivamente por meio da ferramenta, agora interativa, PDE Escola, observou-se a
predominância das escolas que norteiam a gestão da escola pelo Projeto Pedagógico, isto é,
não conseguiram fazer a transição para a gestão voltada para resultados.
Aqui, cabe desenvolver na escola, conduzida pelas Secretarias do Estado, os princípios
abordados da teoria U (SCHARMER, 2010), no sentido de fomentar uma profunda reflexão
sobre os estilos de gestão e a forma que está sendo abordada e, assim, promover a
transformação ainda necessária.
Trata-se de uma cultura que ainda precisa ser modificada nas escolas de ensino
fundamental e médio de Porto Velho. Identificou-se um conflito prático, que inclusive se
apresenta nas informações prestadas no questionário, pois, na teoria, os diretores sabem a
importância do PDE-Escola, mas, na prática, ela não tem predominância na gestão.
Tratando também do requisito mais básico para a execução da ferramenta que é o
treinamento e capacitação, já que o novo modelo prevê o uso de recurso tecnológico; o
gráfico 9 analisa se houve essa capacitação para os envolvidos com a gestão escolar.
Considerou-se aqui que o domínio de tecnologias faz parte dos indicadores de competências
do gestor.
Gráfico 9- você recebeu treinamento/ capacitação para utilizar o PDE interativo?

60,9%

56,5%
43,5%

39,1%

Sim
Não

Diretor

Gestor PDE

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

O gráfico acima revela que os diretores tiveram treinamento para utilizar o PDE
Interativo. Aqui fica claro que a opção de não utilizarem o PDE Interativo para gestão da
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escola não foi por falta de treinamento, haja vista que 60,9% dos diretores afirmaram que
foram treinados para utilizarem a ferramenta. 56,5% dos gestores de PDE confirmaram que
foram treinados.
Para que a ferramenta funcione de fato na escola, faz-se necessário que as pessoas que
as estejam executando tenham domínio básico, que é o que Brandão (2009) considera como
competência básica da organização. Cabe considerar se o treinamento recebido foi suficiente
para operacionalizar a ferramenta e se é utilizada apenas operacionalmente ou se de fato é
uma ferramenta estratégica para a gestão da escola. Tarefa esta designada para as Secretarias
de Educação ( BRASIL, 2007), que foram capacitadas e têm o Know How de utilização da
ferramenta PDE Escola interativa.
Senge (2005) observa sobre uma das tarefas do gestor que é Liderança da aprendizagem.
Trata-se do envolvimento das pessoas para focarem no aprendizado. Este aprendizado deve
envolver também sua equipe, que deve se manter atualizada em relação aos processos
educacionais e tendências, desenvolvidas no sentido de proatividade .
Com relação às competências do diretor, a questão a seguir traduz os conceitos de
competências propostos por Le Boterf (1995) - biografia e capacidade de socialização,
formação e experiência - , Hamel e Prahalad (1995) - habilidades e tecnologias - e Fleury e
Fleury (2001) - conhecimento, habilidades e atitudes. O objetivo é verificar as competências já
desenvolvidas nos gestores para utilizarem a ferramenta PDE para alcance de suas metas.
Gráfico 10 - De que ponto forte você dispõe, segundo sua percepção, que melhor o auxilia a
utilizar o PDE-Escola?
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História de vida
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13,0%
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
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Verificou-se, em função das informações apresentadas no gráfico, que os diretores
(78,3%) atribuem como ponto forte o conhecimento e a prática de planejamento. O segundo
ponto forte mais citado foi a formação profissional (26,1%), seguida pela experiência
profissional.
A sequência de pontos fortes, apontados pelos diretores, se repete nos gestores do
PDE.
Observa-se que diante dos conceitos de competências utilizados nesta pesquisa, o item
“facilidade de socialização do conhecimento”, que é a capacidade de influenciar e de renovar
o conhecimento dos seus subordinados, não teve um resultado significativo. Esta facilidade de
socialização do conhecimento é parte do perfil da liderança, que implicará na capacidade de
mobilização. Fleury e Fleury (2004) afirmam que saber como mobilizar, integrar e transferir
conhecimentos é requisito de competência.
Também foi observado o baixo resultado em relação ao domínio das tecnologias. A
aprendizagem na escola é parte do seu amadurecimento. O desafio das escolas atualmente é se
adequar as novas tecnologias. Le Boterf (1995) ao trazer a aprendizagem como indicador de
competência, acrescenta que esta competência estará à prova pelos sistemas de avaliação.
O IDEB, que é o sistema de avaliação da qualidade da educação nas escolas,
apresentou os resultados de 2011 e trouxe a realidade de uma queda considerável no número
de escolas que atingiram suas metas.
É fato que o diretor não está diretamente ligado ao aprendizado do aluno na sala de
aula mas, ele é diretamente responsável pelas ações que podem ser desenvolvidas para melhor
o desempenho do professor e consequentemente do aluno. Como líder, o resultado da escola
numa gestão democrática é atribuído ao diretor e sua equipe, por quem ele é responsável.
Desse modo, existem ainda atributos de competências que precisam ser desenvolvidos
nos diretores e no gestor do PDE, para que possam gerir estrategicamente suas escolas e
alcançarem seus objetivos.
No gráfico 11 abaixo, a proposta foi verificar se já aconteceu efetivamente o
entendimento de que o projeto pedagógico, essencial pra escola, faz parte da estratégia do
PDE-Escola.
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Gráfico 11 - Como você considera o PDE-Escola em relação ao Projeto Pedagógico?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013

Diretores e gestores consideram o PDE um complemento ao Projeto Pedagógico. No
gráfico, observou-se que 65,2% dos diretores e 52,2 % dos gestores de PDE confirmam essa
informação.
Percebe-se no gráfico que o PDE já não concorre com o PPP, confirmando-se aqui a
condição complementar do PDE que se atribui à ferramenta em relação ao projeto
pedagógico.Vale ressaltar no entanto, que e os gestores , conforme gráfico 8 apresentado
anteriormente, ainda prefiram utilizar o Projeto Pedagógico para gestão.
Notadamente, trata-se de um paradigma ainda não resolvido na prática das escolas,
muito embora a lei que regula a educação já sugere a adoção da gestão voltada para resultados
ao considerar o PDE Escola, como ferramenta gerencial, levando o PDE a um patamar
superior em relação ao PPP, enquanto ferramenta de gestão da escola, conforme pode ser
observado no manual interativo. ( BRASIL, 2011)
O objetivo do gráfico 12, a seguir, foi verificar se todos conhecem suas metas e se o
gestor tem dúvidas em relação ao trabalho a ser desenvolvido.
Gráfico 12 - As metas a serem alcançadas pela escola estão claramente definidas?
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Sim
Não
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
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Os diretores (100%) afirmaram que as metas estão claramente definidas, mas apenas
78,3% dos gestores de PDE se posicionaram positivamente em relação à transparência das
metas. Os demais (21,7%) não responderam a essa questão.
Nesse sentido, merece destaque saber que as meta estão claras, mas não são
desenvolvidas e também se destaca a ausência de 21,7% das respostas a essa questão.
De fato, 100% dos diretores têm conhecimento das metas. No entanto, apenas 78,3%
dos gestores de PDE, que compõem a equipe estratégica da escola têm a clareza das metas.
Considerando que o gestor do PDE é o suporte direto do diretor na execução deste
programa e que, muitas vezes, esta tarefa está totalmente delegada a esse profissional,o
desconhecimento das metas

levará a não priorização dos indicadores que podem estar

precisando ser mais trabalhados para que a escola alcance seus objetivos. Daft ( 2006) diz que
a organização de aprendizagem está estruturada em equipes e funcionários com poderes e
informações abertas afastando-se da hierarquia administrativa tradicional. Assim, é a partir da
clareza das metas que a rotina do gerenciamento dos indicadores se estabelece e deve tornarse rotina na escola, para que os indicadores, que por ventura, não estejam dentro da meta
proposta não sejam tratados apenas quando já não há mais tempo para reverter.
Alem disso, a ausência das respostas (21,7%) dos gestores de PDE pode indicar um
desconhecimento em relação às metas ou uma preocupação em não expor as lideranças.
Em relação à ciência dos gestores sobre o modelo de gestão focado em resultados e o
comprometimento do gestor com as metas, foi feito o questionamento se as metas são
perseguidas e alcançadas.
Gráfico 13 - As metas da escola são perseguidas e alcançadas?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
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Conforme gráfico, 91,3% dos diretores disseram que as metas são perseguidas, mas,
como observação à resposta dada e aos resultados do IDEB, informaram também que nem
sempre essas metas são alcançadas.
Já os gestores do PDE apresentam um índice menor de perseguição das metas. Apenas
69% têm esse posicionamento.
Chandler (1962) ao conceituar a estratégia como determinação dos objetivos a longo
prazo da organização e adoção da sacões adequadas e uso dos recursos para atingirem esses
objetivos, nos levam a considerar o posicionamento estratégico dos líderes das escolas, que
são seus diretores, em relação as metas.
O gráfico 13 reforça o posicionamento do gestor do PDE Escola em relação às
metas.O desconhecimento das metas ( 30,4%) pode gerar a não perseguição destas e
consequentemente elas não serão alcançadas.Nesse sentido observa-se também o
posicionamento de Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) sobre o papel do diretor em coordenar,
mobilizar, motivar, delegar tarefas aos membros da sua equipe, para que estas estejam
acompanhadas e que assim possa prestar contas, submetendo a avaliação o desenvolvimento
das ações tomadas. Desse modo, o acompanhamento das metas, embora delegadas é tarefa de
rotina do diretor escolar.
A ferramenta PDE ESCOLA enquanto ferramenta de gestão, comporta em sua
estrutura o modelo de gestão voltada para resultados e assim permite uma fácil visualização
das metas, o que é parte da estratégia da escola.Se a ferramenta está sub utilizada ,ou não
utilizada estrategicamente para gestão da escola conforme previsto, a escola estará perdendo
a oportunidade de usar essa bússola em relação aos seus objetivos e caminhando para que
estes não sejam alcançados.
Aqui, uma sugestão para as escolas é a utilização do mapa estratégico proposto por
Kaplan e Norton (2004), para desenvolver e gerencial o capital humano, que poderá auxiliar a
escola a otimizar seus resultados e assim se fortalecerem na perseguição de suas metas.O
modelo proposto estabelece 4 grandes perspectivas para que as organizações possam ser
gerenciadas (financeira, aluno/cliente, processos internos e aprendizado). Esse mapa pode ser
adaptado para qualquer organização.
Vale lembrar que cada escola, observando sua realidade, pode adaptá-lo e criar as
bases das ações necessárias para alcançarem as metas.
Propõe-se a adaptação do mapa para as escolas, em que foram apresentados os
indicadores que a gestão pode utilizar.
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Figura 6 - Adaptação Modelo de Avaliação de Prontidão do Capital Humano (Kaplan e
Norton, 2004)
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O modelo proposto contempla as perspectivas propostas para educação, e para a
execução do PDE, enquanto ferramenta estratégica.
No primeiro momento, a gestão da escola é dividida nas 4 perspectivas propostas por
Kaplan e Norton , para a macro gestão das organizações. As análises devem iniciar de baixo
para cima, assim a primeira perspectiva a ser trabalhada é “aprendizado”.
Na perspectiva do aprendizado, o diretor deve identificar, baseando-se na missão,
visão, valores da escola e metas projetadas, quais as habilidades, quais os conhecimentos e
quais valores que a escola precisa que sua equipe estratégica possua (ou desenvolva) para que
alcancem seus resultados. Sabendo disso, planos de ações deverão ser formatados nesse
sentido.
Na etapa seguinte, o diretor define os processos internos que precisam ser priorizados
por estarem impactando nos resultados a serem alcançados. No modelo proposto, o foco foi
direcionado para ferramentas de gestão, capacitação da escola para auxiliar as famílias,
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estímulo à inovação e relacionamento da escola com a sociedade, já que são bases que podem
ser consideradas relevantes para que a escola alcance seus objetivos.
Na sequência, a escola (diretor e equipe), deve analisar, baseado nos processos
identificados, o que é valor para o aluno, considerando os serviços prestados pela escola
(finalidade da escola) e o relacionamento da escola em relação ao aluno. No modelo proposto,
foram sugeridos, enquanto atributos dos serviços prestados, os seguintes: qualidade das aulas
(ligado ao processo de gestão operacional das aulas), qualidade do ambiente (faz relação ao
processo operacional da estrutura física da escola), desenvolvimento dos valores morais
enquanto cidadão, compromisso com a escola e com a sociedade). Tratando sobre processos
de inovação, o desenvolvimento de formas de estimular o interesse do aluno pelo estudo por
meio das novas tecnologias ou com o uso do material disponível pela escola, tendo em vista
que o perfil do aluno do ensino fundamental é conectado e receptivo as inovações. Em relação
aos processos sociais, os atributos de valor para o aluno foram a sua própria socialização no
ambiente, além do relacionamento com a sociedade, estimulando ações criativas para essas
ações, que possam inclusive partir de sugestões desses alunos, para que estejam de fato
comprometidos com essas novas experiências.
Em virtude das novas concepções dos programas escolares, onde a escola recebe
incentivos e ajuda financeira para que suas ações sejam executadas, as quais deverão ser
prestadas contas ao estado, a perspectiva financeira do BSC vem fechar o ciclo da gestão
voltada para resultados. Nesta perspectiva financeira, duas grandes bases são colocadas: a
gestão de produtividade e estratégia de crescimento, tendo em vista que de fato todas as ações
de incentivo projetadas para a educação buscam o melhor resultado dos alunos e da escola.
Para as estratégias de produtividade, os indicadores colocados foram: melhorar o resultado de
sala de aula- IDEB e otimizar os recursos disponíveis para as metas. Já para as estratégias de
crescimento, foram propostos a expansão, divulgação internamente e externamente obtidos
pelo aluno e pela escola, como estímulo ao aluno e aos colaboradores, além de propor a
criação de ações que promovam o crescimento individual, tanto do aluno, quanto do
colaborador.
São ações simples, mas expressivamente utilizadas nas organizações que podem ser
revistas para o ambiente escolar e assim alcançarem o objetivo final que é criar valor para o
aluno e para a escola, conforme prevista na figura 6.
Na questão a seguir, o gestor escolar foi observado sobre a prática do planejamento e a
forma como ele conduz sua liderança e se está atendendo à proposta de desenvolvimento da
ferramenta, que é a gestão participativa.
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Gráfico 14 - O PDE de sua escola é elaborado de forma participativa?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Embora a gestão participativa para construção do PDE seja um requisito, inclusive
com a definição do grupo responsável - diretor da escola, gestor do PDE e líderes de objetivos
estratégicos (CRISOSTOMO, 2004), percebe-se uma divergência nas informações, já que
tanto o diretor quanto o gestor do PDE fazem parte do grupo. No gráfico, 87% dos diretores
dizem que é realizado de forma participativa, mas 78,3% dos gestores do PDE afirmaram ser
participativo. Ainda assim, o modelo participativo prevalece.
A ferramenta estratégica PDE Escola, por ter várias dimensões (06) e uma estrutura
que demanda de fato uma equipe para executar e acompanhar as ações que se seguirão por
meio dos resultados e estratégias para alcançar, demandará do diretor um esforço no sentido
de conquistar sua equipe para que de fato se comprometa na sua execução. Fleury e Fleury
(2004) observam que a estratégia deve contemplar no líder alguns saberes: saber agir, saber
mobilizar, saber comunicar, saber aprender, saber assumir responsabilidades, ter visão
estratégica. Do mesmo modo observado pelos autores, deverá agir o diretor para com sua
escola e sua equipe.
Com a gestão participativa, além de o diretor ter o respaldo para a tomada das
decisões, já que devem ser realizadas em conjunto com a equipe estratégica, a
responsabilidade pelas ações e indicadores pode ser dividida, auxiliando o diretor na sua
rotina e garantindo que todos os indicadores estejam e sejam acompanhados e gerenciados.
A questão a seguir analisa se a escola atende a essa regulamentação sobre a equipe de
sistematização. No entanto, a questão foi tratada diferentemente nos dois questionários. Ao
gestor escolar foi questionado se a escola possui equipe de sistematização do PDE-Escola. Ao
responsável pelo PDE-Escola foi questionado se esta equipe participa efetivamente nas ações.
Analisamos os dois gráficos a seguir, da seguinte forma:
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Gráfico 15 - Sua escola possui a equipe de sistematização do PDE (Coordenador do PDE,
Líderes estratégicos, Diretor escolar)?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Em relação à equipe de sistematização, 69,6% das escolas possuem a equipe de
sistematização do PDE, segundo os diretores das escolas.
A equipe de sistematização é um requisito para que a gestão do PDE não fique apenas
na mão do diretor ou alcance apenas o gestor do PDE ( BRASIL, 2007). Nessas condições, ou
seja, sem essa equipe certamente haverá maior dificuldade de gerenciar o PDE, já que
enquanto ferramenta estratégica, possui objetivos, metas diversas e muitos indicadores que
precisam ser gerenciados. Não sendo gerenciados, dificilmente haverá perseguição de metas e
alcance dos resultados.
Cabem também às secretarias de educação participar e garantir o processo de
formação das equipes de sistematização (CRISOSTOMO, 2004) haja vista que na realidade
existe, muitas vezes, falta de interesse na função, dada a responsabilidade que é exigida.
Políticas de incentivos deveriam ser desenvolvidas para que o PDE Escola não se
torne um fardo para a escola, ou uma tarefa a mais que precisa ser executada.
Sabe-se que em toda gestão voltada para resultados, o compromisso com os
indicadores e metas é que garante o resultado e as pessoas envolvidas precisam estar de fato
envolvidas com o projeto, para que ele se realize.
Gráfico 16 - A equipe de sistematização do PDE participa efetivamente das ações do PDEEscola?
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Aqui, os gestores do PDE informaram que 78,3% das equipes de sistematização do
PDE participam efetivamente.
Nesse sentido, considerando a informação dos diretores no gráfico 15, em que 69,6%
das escolas possuem equipe de sistematização, observou-se aqui no gráfico 16 que 78,3%
participam efetivamente das ações.
Conforme colocado anteriormente, o compromisso com o programa, com suas regras,
com suas orientações para que os objetivos sejam alcançados, precisa ser vivenciados na
escola. Essa equipe é administrada pelo diretor escolar (BRASIL, 2002) e deve ter clareza em
relação as suas tarefas e responsabilidades.
Buscando identificar quem de fato faz o gerenciamento da ferramenta PDE Escola,
tendo em vista que é a ferramenta principal da escola para conduzi-la ao atingimento de suas
metas, o gráfico 17, traz a seguinte informação:
Gráfico 17 - Quem faz o gerenciamento do PDE interativo na sua escola?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Tendo em vista que se trata de uma tarefa que, embora possa ser operacionalmente
delegada, a gestão do PDE Escola (BRASIL, 2002), que é a visão sistêmica da ferramenta e
gerenciamento das informações que lá estão contempladas, é de responsabilidade do gestor
escolar. Saber quem de fato faz o gerenciamento da ferramenta, dada a dificuldade de tempo
do diretor escolar e da rotina da escola, trata-se de uma informação relevante para o resultado
da gestão da escola.O gráfico revela que de fato a tarefa de gerenciamento do PDE, segundo
diretores e gestores de PDE, é uma tarefa atribuída ao gestor/coordenador do PDE. A maioria
dos diretores (65,2%) e dos gestores de PDE (56,5%) confirmam isso. Importante observar
que existe um número de baixa representatividade de respostas em que o diretor é responsável
pelo gerenciamento do PDE.
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Na visita às escolas, mais do que no questionário, ficou claro o quanto a tarefa é
delegada. Muitos diretores, inclusive, atribuem gestão da ferramenta PDE interativa
exclusivamente à equipe que foi designada para esta tarefa, excluindo-se do gerenciamento
dela. Foram recorrentes as respostas: “isso é com o coordenador pedagógico” ou “isso é com
a equipe do PDE”.
Ter a equipe de sistematização constituída, participativa e acompanhando e
gerenciando a ferramenta PDE Escola, gerindo seus indicadores não garante a escola o êxito
nos seus resultados, mas certamente é o caminho que o diretor deve conduzir para identificar
e criar ações que possam sanar os indicadores que, porventura, possam estar comprometendo
os resultados da escola.
Não se pode ignorar os diversos programas direcionados para as escolas voltadas para
a organização e o funcionamento da escola que, muitas vezes, sobrecarregam suas estruturas
limitadas de demandas burocráticas, especialmente, quando a equipe diretiva não possui o
perfil técnico gerencial e se vê diante de tarefas que vão além da rotina pedagógica.
Considerando as dimensões do PDE interativo, que são baseadas no modelo SWOT,
apresenta-se o gráfico 18. São 6 dimensões de cunho estratégico que devem ser desenvolvidas
para que se tenha uma visão global da escola e domínio das informações que lhe são
pertinentes. Alcançadas todas as etapas, considerando que todas elas tenham informações
corretas, admite-se que a escola trabalha dentro do modelo de gestão estratégica. A questão
foi colocada aos gestores, conforme segue.
Gráfico 18 - Em relação à execução, considerando as dimensões do PDE Interativo, quanto
você utiliza o PDE-Escola para gestão de sua escola?
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Realiza
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PDE
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013 .

Conforme já colocado anteriormente, a estrutura do PDE Escola é dividida em 6
dimensões.Cada dimensão aborda um tipo diferente de informação que deve ser alimentado
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pela escola para que esta, ao completar todas as informações possa ter uma visão sistêmica da
escola, facilitando a tomada de decisões e identificando os indicadores que comprometem o
resultado da gestão escolar.
Em virtude de seu formato interativo ainda recente, a ajuda das secretarias de
educação ainda se faz necessária para orientar o manuseio da ferramenta. Mesmo com este
auxilio limitado do suporte, e apesar dos treinamentos aplicados, o gráfico revela que apenas
39,1% conseguem realizar todas as etapas ( BRASIL, 2013), conforme segue:
o Dimensão 1: indicadores e taxas (IDEB, Taxas de rendimento e Prova Brasil).
Apenas 21,7% dos diretores utilizam essa informação para gestão da escola.
o Dimensão 2: Distorção e aproveitamento (matrícula, distorção idade série,
aproveitamento escolar, áreas de conhecimento). 17,4% dos diretores utilizam
a dimensão 2 para gestão da escola.
o Dimensão3: Ensino e aprendizagem (planejamento pedagógico, tempo de
aprendizagem). Somente 4,3% dos diretores utilizam a dimensão 3 para gestão
da escola.Vale considerar que na dimensão 3 está contemplado o planejamento
pedagógico escolar, que conforme tratado anteriormente é parte integrante do
PDE Escola.
Confirma-se aqui que o planejamento pedagógico é parte das tarefas do diretor escolar
e que a escola não pode ser gerida apenas por este projeto pedagógico, pois além dessa
“dimensão 3”, que configura o planejamento pedagógico ainda existem as outras 5 dimensões
que fazem parte do PDE Escola.Importante também ressaltar que embora culturalmente a
escola seja regida pelo projeto pedagógico conforme colocado pelos gestores no gráfico 8,
embora ele esteja disponível na ferramenta interativa, ele não vem sendo acessado por este
canal.
o Dimensão 4: gestão (direção, processos, finanças).Esta dimensão está entre as
que tiveram menos resultado.A direção financeira da escola ainda é uma
realidade recente e um desafio para o diretor, haja vista que todos os projetos
aprovados que recebem recursos precisam passar por prestações de contas.
Quando não faz parte da rotina da escola o acompanhamento desses processos,
o que ocorre é o acesso a ferramenta apenas no final do ano, para prestação de
contas. Importante observar que esta dimensão é intitulada pelo programa
como “ gestão” e está sendo o indicador de maior dificuldade das escolas.
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o Dimensão 5: Comunidade escolar (educandos, docentes, demais profissionais,
pais e comunidade, conselho escolar). Aqui, 8,7 % dos diretores utilizam as
informações para a gestão da escola.
o Dimensão 6: Infraestrutura (instalações e equipamentos).Esta dimensão ocupa
o primeiro lugar em relação à atenção dos diretores. Verificou-se que 39,1 %
realizam a dimensão 6, que trata da infraestrutura para gestão da escola.

Considerando que grande parte dos projetos envolvem instalações e equipamentos
para a escola e que estes são alvo das auditorias nas escolas, a preocupação se justifica, já que
neste sentido a cobrança ao diretor é incisiva.
Em visita às escolas, nas conversas com os diretores, foi questionado sobre a execução
das etapas do PDE-Escola e a resposta foi que de fato o diretor tem o domínio das
metodologias do planejamento das ações para o ano letivo escolar, mas reconhecidamente
existe grande dificuldade de executar o plano de ação, em virtude das atividades de rotina da
escola que sobrecarregam a agenda do diretor, tirando o foco das ações que conduzem ao
atingimento das metas.
Mais difícil ainda, segundo eles, é o acompanhamento do resultado. A cultura da
gestão dos problemas e não dos resultados ainda predomina no universo escolar.
Comprova-se aqui a baixa aceitação e utilização da ferramenta PDE escola enquanto
ferramenta de gestão escola, por parte dos diretores.
Com o intuito de promover uma reflexão no gestor em relação às transformações
ocorridas na escola, os gestores foram questionados se viram mudanças. É o que revela o
gráfico 19.
Gráfico 19 - Você viu mudanças na escola depois do PDE-Escola?
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Diretor
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8,7%
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Sim. Muita
0,0%

Não. Não vi mudanças

Gestor PDE

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

O gráfico revela que 78,3% dos diretores e 69,6% dos gestores de PDE confirmaram
essa percepção da mudança.
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A contradição se configura novamente em relação ao resultado apresentado no gráfico
19 e os resultados apresentados no gráfico 8, em que as escolas ainda são geridas pelo projeto
pedagógico. Se o PDE pouco é utilizado para gestão da escola, então os resultados obtidos
não podem ser atribuídos a esta ferramenta.
Os investimentos na capacitação sobre o projeto têm sido altos e constantes de modo
que, metodologicamente, o resultado deveria ser atribuído ao PDE, no entanto, na prática a
realidade é apenas parcial, pois não existe a totalidade de utilização do programa e as
mudanças mais visíveis provenientes do PDE são em relação a estrutura física fornecida pelo
programa por meio dos projetos de suporte financeiro, voltados para ações de melhoria da
escola em sua estrutura física, instalações mais modernas, mais ainda pouco uso das
informações técnicas sobre o perfil do aluno e de seu histórico escolar, bem como das
informações das oportunidades e ameaças da escola, para fazer a gestão estratégica.
A mudança real, que é a mudança no modelo de gestão, ainda não aconteceu.
Primeiramente porque ainda não foi quebrado o paradigma da gestão escolar pelo projeto
pedagógico, conforme apresentado no gráfico 8. Depois, pela distância que existe entre a
integração sistêmica nas escolas realizada pelo Governo do Estado e as Secretarias de
Educação em relação e a vivência do programa e da nova cultura de gestão dos resultados
fazendo parte da rotina e do desempenho do gestor, conforme gráfico 18. De fato o programa
PDE Escola e a própria ferramenta interativa ainda não fazem parte da rotina das escolas e os
diretores ainda não incorporaram o gerenciamento dos indicadores e planos de ação, conforme
previsto.
Na questão a seguir, numa proposta de reflexão mais abrangente sobre os resultados
do PDE-Escola, buscou-se compreender se os gestores consideram que os resultados
alcançados foram de fato atribuídos a essa ferramenta estratégica.

Gráfico 20 - O PDE - Escola como ferramenta estratégica colaborou para o alcance das metas
e resultados a serem alcançados?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
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Os diretores concordam em 91,3% que a ferramenta PDE colaborou para o alcance das
metas e resultados. Um percentual menor, mais expressivo (69,6%) dos gestores do PDE
concordam com a colaboração do PDE-Escola para os resultados alcançados.
No entanto, conforme apresentado anteriormente no gráfico 8, o diretor escolar, em
sua maioria, ainda utiliza o projeto pedagógico para gestão escolar. Vale ressaltar que o
projeto pedagógico é apenas uma parte, ou uma dimensão, de todo o novo modelo de gestão,
que é muito mais amplo, comportando análises mais complexas do gestor.
Assim, se a ferramenta ainda não foi incorporada na escola, os resultados alcançados
só podem ser atribuídos aquilo em que efetivamente foi proveniente do PDE, que conforme
observamos anteriormente no gráfico 18, o esforço de uso da ferramenta se concentra em
equipamentos e instalações. Novamente aqui o gráfico revela que 30,4% dos gestores de PDE
deixaram de responder. A ausência da resposta sugere a possibilidade de não conhecimento da
informação ou não querer se comprometer ou comprometer a escola com a resposta.
A seguir, questionou-se se a escola possui planejamento estratégico. Aqui o objetivo é
verificar se o gestor entende que o PDE-Escola é um planejamento estratégico ou o
entendimento de que ele integra um planejamento estratégico

Gráfico 21 - A escola possui planejamento estratégico?
91,3%
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8,7%
Diretor

0,0%
Gestor PDE

8,7%
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Professor

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Observou-se no gráfico que os gestores do PDE de 30% das escolas deixaram de
responder à pergunta, não reconhecendo assim a ferramenta PDE Escola, que é sua ferramenta
de trabalho diário, como um planejamento estratégico. Houve também uma margem de 4%
dos professores que responderam que a escola não possui essa ferramenta e 10% não
respondeu. Quanto aos diretores, 91,3% responderam afirmativamente sobre a existência do
planejamento estratégico e 8,7% não responderam.
O planejamento estratégico das escolas é trabalhado pelas secretarias de educação
massivamente, desde o inicio do programa. Ainda assim, alguns novos gestores, que
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compõem o grupo daqueles que estão há menos de 5 anos na função de diretor, ao ouvirem o
termo “planejamento estratégico”, comentam : “ É aquele dos pontos fortes e pontos fracos?”
O levantamento dos pontos fortes e fracos da organização, que é realizada baseando-se
no modelo SWOT( MINTZBERG,AHSTRALAND;LAMPEL, 2000), talvez seja o ponto alto
para grande parte dos envolvidos, no entanto, o que dá margem ao fracasso dos planejamentos
é a falta de acompanhamento das ações.Muitas organizações, nesse caso, escolas, constroem
todo o planejamento estratégico, mas em seguida ele é “ engavetado”, tornando –se apenas
mais um plano que a escola realizou e que de posse dele, poderá justificar sua existência.
O gráfico 22 a seguir aborda sobre a melhoria da gestão escolar. O programa
FUNDESCOLA tem objetivos claros para o PDE-Escola. Esses objetivos foram analisados na
sequência a seguir. O gestor deve ter essa ferramenta como uma ferramenta auxiliar para o
desempenho de suas tarefas.
Gráfico 22 - Houve melhoria para o diretor escolar com a implantação do PDE?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Os diretores das escolas afirmam que houve melhoria (91%). Os gestores do PDE,
também reconhecem, mas em um percentual menor (73%) e acreditam que houve melhoria
para o diretor escolar.
O objetivo é que o PDE seja uma ferramenta para auxiliar o diretor na sua rotina, para
tomada de decisões.
De fato, com a vinda das melhorias nas instalações e equipamentos, especialmente de
caráter tecnológico para a escola, houve uma melhoria e agilidade na comunicação, nos
processos, e inclusive no interesse do aluno em freqüentar um ambiente que já está atualizado
com internet, bibliotecas virtuais, sala de computadores como já é frequente nas escolas.
Muitas vezes, o aluno não tem em casa essa tecnologia e o encontra no ambiente escolar , o
que se torna um atrativo, oportunizando o diretor fazer uso dessas tecnologias para gestão da
sua escola e se usado com vistas aos fins da escola ( sala de aula e cidadania) poderá reverter
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em melhoria da qualidade não só da gestão, mas também do ensino e assim, melhoria dos seus
resultados.
Continuando a análise sobre os objetivos do FUNDESCOLA para o PDE-Escola,
questionamos se houve melhoria na qualidade de ensino desde sua implantação.
Gráfico 23 - Houve melhoria na qualidade de ensino desde a implantação do PDE na sua
escola?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013 .

Um relevante resultado de 91,3% dos diretores e 73,9 % responderam a essa questão e
afirmam que houve melhora na qualidade de ensino.
No entanto, os números do IDEB, que são calculados sobre dados de aprovação
escolar e as médias de desempenho nas provas nacionais para avaliar a qualidade da
educação, apontam uma queda de 50% no número de escolas que atingiram suas metas no
resultado da avaliação realizada em 2011 em relação a 2009 ( BRASIL, 2012). Vale salientar
que as escolas que tiveram essa queda participaram dessa pesquisa.
Nesse sentido, as respostas obtidas não vão de encontro à realidade haja vista que se o
percentual de escolas que melhoraram seus resultados caiu em quase 50%, não houve melhora
nos resultados da qualidade de ensino.
Para fechar a sequência dos 3 objetivos do FUNDESCOLA, foi questionado se houve
aumento da permanência do aluno na escola desde a implantação do PDE.
Gráfico 24 - Houve aumento da permanência do aluno na escola desde a implantação do
PDE?
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A permanência do aluno na escola ainda apresenta, segundo diretores e gestores de
PDE, um esforço a ser realizado. Dentre eles, 82,61% dos diretores e 69,57% dos gestores do
PDE responderam que houve aumento da permanência do aluno.
De fato, com os programas de melhoria a escola, muitas escolas puderam fazer
melhorias em suas estruturas e diversas escolas já comportam quadras, às vezes, bibliotecas,
salas de internet, recursos tecnológicos para uso do aluno, site da escola com acesso virtual as
tarefas de casa, notas etc,o que pode ter favorecido o interesse do aluno pelo ambiente
escolar, e possivelmente motivando-o a permanecer neste ambiente.
A terceira etapa do questionário, que acontece com os gráficos 25 e 26, foi baseada em
SENGE (2005), com o livro “Escolas que aprendem”, ao afirmar que o gestor contemporâneo
deve ser capaz de fazer uma análise crítica do seu trabalho. A proposta é que o diretor e o
gestor do PDE e inclusive o professor, faça uma análise crítica de sua gestão baseada nos
resultados apresentados pelo IDEB no período de 2009 e 2011. Para essa questão,
construíram-se gráficos individuais em função da variedade de respostas que precisam ser
melhor observadas.
Gráfico 25a - A que você atribui as baixas notas das escolas públicas de ensino fundamental
apontadas pelo IDEB em Porto Velho em 2009 e 2011? Marque na coluna abaixo de 1 a 10
por ordem de importância.
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Os alunos sem base escolar configuram o primeiro lugar em relação à justificativa dos
resultados do IDEB. Em segundo lugar, empatados, percebeu-se professores desmotivados e
falta de participação da família junto à escola para estimular seus filhos ao estudo. Em
terceiro lugar, os alunos desmotivados para frequentar a escola e para a dedicação aos estudos
foram as justificativas dos diretores.
Analisando as respostas, alunos sem base escolar, que liderou a opinião dos diretores
( 35,5%) remete a qualidade do aprendizado. Essa resposta leva as seguintes possibilidades,
que foram citadas pelos diretores, merecendo destaque: Professor desmotivado (19,4%) e
alunos desmotivados (12,9%) ou desestimulados - família (19,4%). No entanto, dois (02) dos
três (03) principais fatores atribuídos que geram o aluno sem base escolar e o consequente
baixo resultado do IDEB, está situado dentro do universo da escola, sob o gerenciamento do
diretor.
Sabe-se que as questões levantadas são passíveis de ações de melhorias, no entanto,
geram necessidade de acompanhamento, já que se trata do fator motivação. Configura-se aqui
um novo desafio, uma meta que precisa ser gerenciado. Cabe destacar que o indicador
“dificuldade de gerenciar metas”, não foi referenciado no gráfico, muito embora tenha sido
observado no decorrer das respostas apresentadas nos gráficos apresentados até o momento,
que a ferramenta PDE, principal gerenciador de meta da escola, não faz parte da rotina do
diretor escola.
Considera-se a aqui a reflexão sobre a proposta de SENGE (2005) ao tratar da
capacidade de auto-análise do gestor em relação a sua gestão, que, conforme gráfico, em
nenhum momento o fator “gestão escolar” foi levantando como possibilidade de ter
impactado no resultado do IDEB das escolas.
A mesma questão foi colocada ao gestor do PDE conforme gráfico a seguir:

Gráfico 25b - A que você atribui as baixas notas das escolas públicas de ensino fundamental
apontadas pelo IDEB em Porto Velho em 2009 e 2011? Marque na coluna abaixo de 1 a 10
por ordem de importância.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Foi possível observar respostas similares ao que foi apresentado pelos diretores. Em
primeiro lugar, empatados com 20%, os “professor desmotivados”, “alunos sem base escolar”
e o “compromisso da família” justificou, para o gestor do PDE, o resultado do IDEB.
Repete-se o mesmo perfil em relação à auto-crítica do gestor. Os indicadores que têm
relação direta com a gestão escolar foram pouco ou nada referenciados.Todas as justificativas
foram lançadas sobre fatores externos a ação direta do gestor.

Gráfico 25c - A que você atribui as baixas notas das escolas públicas de ensino fundamental
apontadas pelo IDEB em Porto Velho em 2009 e 2011? Marque na coluna abaixo de 1 a 10
por ordem de importância.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Os “professores desmotivados” e “ alunos sem base escolar” empatados com 22,5%,
foram as respostas dos professores para o baixo resultado do IDEB.
As respostas que se repetiram entre os diretores, gestores de PDE nos gráficos
anteriores, aqui novamente aconteceram com os professores, apenas com alguma diferença
percentual.
Assim, analisando os 3 gráficos onde foi questionado ao diretor , gestor do PDE e ao
professor sobre as razões que ele atribui as baixas notas do IDEB, dentre as diversas opções
propostas, o aluno sem base escolar, os professores desmotivados e a falta de
acompanhamento e comprometimento da família do aluno com a escola, foram os principais
responsáveis pelo resultados do IDEB em 2009 e 2011, onde houve uma brusca queda no
atingimento das metas das escolas .
Torna-se relevante, considerando Senge (2005), a informação gerada pelos gráficos
sobre a autocrítica do diretor, do gestor do PDE e inclusive do professor, sobre o impacto que
suas ações tem sobre o resultado da escola.Percebe-se que essa auto-crítica pode ser
amadurecida, de maneira que as lideranças das escolas tragam para sua responsabilidade os
resultados alcançados pela escola, independente de sua atuação direta ou indireta sobre as
causas dos problemas que geram esse resultado negativo.Ao trazer para si a responsabilidade,
certamente estará buscando as possíveis soluções para o problema.
Cabe refletir se as ações foram propostas para sanar esses fatores que foram
levantados. Caso tenham sido propostas no planejamento estratégico das escolas, se essas
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ações são suficientes para sanar o problema e, conforme prevê o planejamento estratégico na
fase de acompanhamento, identificar o motivo de não está sendo resolvido o problema. Por
último, sugere com base na estrutura do modelo de planejamento estratégico –SWOT, que
seja realizado um feedback para propor melhoria e solucionar as questões que não tiveram
seus resultados alcançados conforme as metas previstas.
Continuando a auto-crítica do gestor conforme SENGE (2005), foi proposta uma
análise da gestão escolar, para entendermos o quanto as metas alcançadas impactam ou não a
análise que o gestor faz de sua gestão.
Gráfico 26 - Qual a nota que você atribui à gestão escolar?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Diretores (70%) atribuem à sua gestão uma nota entre 8 e 9.
No entanto, pouco mais da metade dos gestores de PDE (52%) atribuem essa nota,
dentre eles.
Os professores demonstram maior satisfação com a gestão. Entre os que responderam,
73% atribuem nota 8 a 9 e ainda 8% atribuem nota 10.
Diante das respostas apresentadas, verifica-se que apesar dos resultados do IDEB, os
gestores avaliam positivamente sua gestão. Considerando que a questão respondida
anteriormente foi exatamente sobre os resultados do IDEB, mesmo cientes de seus resultados
onde houve uma queda considerável no atingimento de metas, esses diretores não consideram
os resultados como indicadores da gestão escolar, isso reflete e reafirma que a gestão voltada
para resultados ainda não faz parte da cultura do diretor escolar.
Na questão a seguir, foi colocada ao gestor a oportunidade de identificar fatores de
melhoria que podem ser desenvolvidos, segundo sua análise, para que a gestão da escola
alcance seu melhor resultado.
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Gráfico 27a - O que falta para chegar à nota 10?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Nessa questão, os resultados também foram analisados em gráficos separadamente,
por força do volume de informações.
Os indicadores atribuídos como impactantes no resultados do IDEB no gráfico anterior
-gráfico 25- (Aluno sem base escolar, professor desmotivado e participação da família) não
foram considerados como relevantes para serem tratados de forma efetiva para que a gestão
escolar chegue a nota 10. Diferente disso outros pontos foram colocados.
Aqui, segundo a opinião dos diretores, os itens “Equipe mais comprometida” (48%),
“apoio do governo do estado” (35%), “motivação” (22%) e “desenvolvimento de mais
habilidades para gestão da escola” (17%), foram os destaques ocupando os primeiros lugares.
A mesma questão foi aplicada ao gestor do PDE, conforme gráfico abaixo:
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Gráfico 27b - O que falta para chegar à nota 10?
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

A visão do gestor de PDE, que durante grande parte do questionário foi alinhada com
o diretor, aqui uma análise diferente em relação ao que a gestão escolar necessita para chegar
à nota 10.
A motivação (57%) e a capacitação para utilização do PDE (52%) ocuparam os
primeiros lugares.
Ao final do questionário, demonstra-se ter havido um reconhecimento por parte dos
gestores de PDE em relação à necessidade de capacitação para utilizar o PDE e que este pode
auxiliar ao gestor escolar a melhorar seus resultados.
Nesse momento, percebeu-se a necessidade da presença e liderança dos diretores
escolares para motivar suas equipes e oferecer o suporte ou criar condições de para o
desenvolvimento da gestão escolar.
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Gráfico 27c - O que falta para chegar à nota 10?
30%

30%

13%
10%
7%

7%
3%
Professor

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Os professores, acompanhando a posição dos gestores do PDE, classificaram com
empate de 39% a “motivação” e “capacitação para utilizar o PDE” como ações que levariam a
gestão da escola à nota 10
Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) nos trazem em relação ao papel do diretor que este
coordena, mobiliza, motiva, lidera, delega aos membros da equipe escolar, conforme suas
atribuições específicas.
O fator motivação toma expressão em relação ao fator que pode levar à gestão escolar
a melhora do seu resultado. A necessidade de motivação do gestor para desempenhar seu
papel, também está diretamente ligada a sua capacidade de motivar a equipe e foi percebida
pelo gestor do PDE e pelos professores e deve ser motivo de observação das secretarias. A
partida motivação as ações.
Em segundo lugar, verificou-se a percepção dos professores em relação à necessidade
de capacitação para utilizar o PDE.Tem-se então 2 indicadores para que novas ações sejam
desenvolvidas no sentido de promover a busca pela excelência na gestão escolar.
Findadas as questões que foram comuns aos questionários aplicados, analisamos as
questões específicas colocadas ao professor.
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A questão a seguir, trata do acompanhamento da gestão escolar ao trabalho do
professor.
Gráfico 28 - A escola acompanha suas atividades?

87,0%
0,0%

Sim

Professor

Não

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Conforme prevê o regimento do PDE-Escola, este deverá ser acompanhado no seu
desempenho para garantir o resultado do aluno.
De fato, o acompanhamento do professor e do seu desempenho em sala de aula,
sempre esteve presente, desde o projeto pedagógico, já que uma das finalidades da escola é o
aprendizado do aluno.O acompanhamento pedagógico está previsto na 3ª dimensão do PDE
Escola (BRASIL,2013) e se configura na parte central de sua estrutura, como centro da
gestão.Enquanto estratégia o modelo utilizado pelo professor para levar o conhecimento ao
aluno é fator decisivo para os resultados da escola. Essa tarefa, essência da escola deve ser de
fato acompanhada
No entanto, ainda observando os baixos resultados do IDEB, é importante não só
acompanhar o desempenho do professor em sala de aula, mas observar também se a
metodologia aplicada por este professor está adequada ou atualizada suficientemente em
relação às novas tecnologias, que oportunizam mais interesse do aluno e assim maior
aprendizado.
Ainda na perspectiva do alcance da gestão estratégica da escolar, o professor foi
questionado se ele participava da construção do PDE. O objetivo foi verificar se os
professores estão envolvidos nas metas e nas ações da escola.
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Gráfico 29 - Você participa da construção do PDE-Escola?

82,6%
8,7%

Sim

Professor

Não

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

O gráfico 29 revela a participação do professor na construção do PDE, com 82,6% de
confirmação.
A gestão democrática também é um desafio para as escolas. No primeiro momento em
função de um longo período de administração centralizada, que foi evoluindo recentemente
para uma descentralização e em seguida para democratização da gestão.
No entanto, a participação está prevista nas regras de implantação do PDE ( Brasil,
2007) mas a adesão dos envolvidos com a escola, tanto da equipe administrativa, quanto do
corpo docente requer uma disponibilidade que, por vezes, ultrapassa o horário de
compromisso formal deste com a escola e assim, acabam não participando tanto quanto a
escola precisa e quanto estes deveriam para que a gestão de fato fosse participativa,
democrática.Nesse momento, o papel

estratégico do diretor para mobilizar sua equipe

envolvendo-a no projeto é fundamental para que ele possa levar a escola a cumprir seus
objetivos, conforme previsto.Aqui, configura-se um retorno positivo de ação da escola em
relação à participação da escola em relação ao PDE.
Para finalizar, foi questionado sobre o impacto do PDE-Escola para o professor, já que
este é agente fundamental para o trabalho a ser desenvolvido pelo gestor escolar.

Gráfico 30 - Qual o impacto da gestão da escola a partir do PDE-Escola para o professor?

82,6%
8,7%

Sim
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Não

Professor
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O professor poderia responder entre 3 alternativas: 1- Não sei o que é o PDE; 2- Sim, a
escola impacta colaborando com o desenvolvimento da minha autonomia; 3-Não, a escola não
colabora no desenvolvimento da escola .
Entre os pesquisados, 82,6% responderam a essa questão e se posicionou afirmando
que “sim” a escola colabora em relação a autonomia na sala de aula. Alguns dos
entrevistados, justificaram que permitem autonomia para inovação, criação de novos modelos
de aulas que quase sempre são desenvolvidos pelo professor para promover o estímulo, o
aprendizado e a motivação do aluno para despertar neste o prazer pelo conhecimento e por
todas as práticas sociais que conduzem o aluno a se tornar um cidadão.
Sabe-se que o diretor de escola não atua diretamente sobre a aprendizagem dos alunos.
Entretanto, dele depende a organização interna da unidade escolar e a criação de condições
adequadas para o trabalho docente. O diretor é, sem dúvida, a autoridade máxima na escola e
o responsável último por ela (Paro, 1993). Sua função envolve atividades de mobilização, de
motivação e de coordenação. Dirigir uma escola implica colocar em ação os elementos do
processo organizacional (planejamento, organização, avaliação) de forma integrada e
articulada. Supõe, portanto, uma ação de “liderança organizacional”.
Assim, encerra a segunda fase da pesquisa.
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A gestão escolar ainda é preocupação de toda a sociedade. Esta deposita a expectativa
de um futuro melhor para seus filhos, sendo instruídos para tornarem-se um cidadão e
preparados para os desafios da vida.
Com as transformações sociais e a evolução das teorias da administração, as
organizações, para sobreviverem ou para vencerem, tiveram que se reinventar às
transformações necessárias para desempenharem seu papel nessa nova dinâmica.
Todas essas mudanças, ainda que de forma mais lenta em função das discussões
geradas sobre a melhor forma de gerir a escola, alcançaram o universo da educação.
As escolas, enquanto organizações, passaram a ser conduzidas por leis que buscando a
qualidade e o alcance de metas para o desenvolvimento da sociedade, utilizam como
metodologia, os conceitos de administração e suas ferramentas.
O estado tem oferecido recursos e ferramentas que possibilitam a otimização dos
resultados da escola, no entanto, o grande desafio continua sendo a aplicabilidade.
O gestor escolar, capitaneando, vive também o desafio de se reinventar desenvolvendo
e/ou construindo novas competências para conduzir a escola e sua equipe para essa nova
realidade e garantir que suas metas sejam alcançadas.
Esta pesquisa teve como proposta avaliar a utilização e gerenciamento do PDE- Escola,

como ferramenta estratégica, pelos gestores das escolas públicas estaduais de ensino
fundamental e médio de Porto Velho, para garantir o alcance de suas metas. Utilizou-se a
totalidade das ferramentas e dos procedimentos metodológicos para desenvolver a pesquisa, o
que culminou no alcance do objetivo da pesquisa.
Em relação à identificação do estado da arte da gestão escolar, verifica-se que o conflito
existente sobre a gestão baseada nos conceitos pedagógicos em detrimento à gestão
fundamentada nos conceitos de administração vem sendo superado, a partir do momento que
as ferramentas do modelo de gestão voltado para resultado passaram a ser sugeridas pela
lei,que inclusive pode ser observado na estrutura do PDE Escola que embora já tenha sido
implantado nas escola, ainda não estão efetivamente acontecendo, tendo em vista que a
maioria das escolas ainda utilizam o projeto pedagógico para a gestão escolar.
Esse novo modelo de gestão voltado para resultados exige do diretor escolar, uma série
de novas competências que ainda não foram desenvolvidas, o que dificultam a adesão ao
modelo de gerenciamento de resultados.
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Mudar uma cultura não é um desafio fácil, mas é necessário, tendo em vista que a
mudança faz parte da rotina da sociedade moderna e que essas mudanças, inclusive
tecnológicas, serão, cada vez mais, freqüentes. Nesse sentido, trata-se de um desafio que
compete às Secretarias de Educação do Estado e Município. Vale ressaltar que diante das
novas dificuldades que surgem na escola por força de toda transformação social, resolver o
problema pontualmente não é o bastante. Faz-se necessário o desenvolvimento das
competências necessárias para que estas sejam suficientes para resolver definitivamente os
problemas. Assim, desenvolver as competências nos gestores para o desempenho do exercício
da função é fundamental para tornar possível esse crescimento das escolas.
Os resultados encontrados nos permitem afirmar que há fragilidade no desempenho dos
gestores para desenvolverem uma gestão estratégica, pois lhes falta domínio das competências
necessárias para conduzir a escola com uma gestão voltada para resultados.
Dento dos conceitos propostos sobre competência, baseado na teoria Le Boterf (1995) biografia e capacidade de socialização, formação e experiência -, Hamel e Prahalad ( 1995 ) habilidades e tecnologias - e Fleury e Fleury (2001) - conhecimento, habilidades e atitudes
verificou-se que apenas o conhecimento e prática de planejamento são dominados pelo
diretor escolar (78,3%). A formação profissional (26,1%), o domínio de tecnologias (13%), a
facilidade de socialização dos conhecimentos (8,7%), a história de vida na área de atuação
(0%) e a experiência (21,7%), que são atributos da competência, ainda estão pouco
desenvolvidos nos diretores, conforme os percentuais apresentados.
Verificando os resultados, em relação ao perfil dos diretores, observou-se que são
profissionais que, em maioria, estão há mais de dez anos na área da educação. Juntamente
com toda experiência, que é essencial para lhe dar com a rotina da escola, eles trazem
modelos de gestão que precisam ser superados. Verificou-se também, que no exercício da
função, existem duas realidades: Primeiramente existem os profissionais que já estão há mais
de 10 ou 20 anos, com o desfio de se reinventar e existem outros diretores que estão na sua
primeira experiência o diretor escola, de modo que se faz necessário muito mais apoio e
acompanhamento por parte da secretaria de educação do estado.
Ainda sobre o perfil, tratando aqui da formação e especializações, percebeu-se que
poucos gestores são habilitados em administração. A maioria são de profissionais com
formação em matérias específicas para lecionar em sala de aula. A normativa do estado que
trata da eleição do diretor escolar, prevê que, tão logo seja eleito, este deverá passar por uma
especialização em gestão escolar. No entanto, observando a proposta, percebe-se que as horas
de treinamento são insuficientes para o aprendizado necessário. Cursos para gestão escolar
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são disponibilizados, mas os gestores precisam se interessar em se desenvolver. Ainda assim,
apenas a teoria não é suficiente. O ensinamento sobre a prática da gestão de resultados, do
gerenciamento da rotina voltada para a execução das ações e da perseguição das metas é a
tarefa que deve ser desenvolvida nas escolas, em função da relevância da informação
fornecidas pelos gestores na pesquisa, de que a maioria ainda utiliza o projeto pedagógico
para a gestão escolar.
Relevante também observar que os gestores não atribuem o resultados dos indicadores
do IDEB ao desempenho de sua gestão, o que demonstra que esses gestores ainda não têm o
modelo de gestão voltada para resultados como referência. Além disso, também avaliam
positivamente sua gestão independente dos resultados apresentados.
Constata-se então que são profissionais com perfis que precisam ser ajustados à
necessidade da função, que precisam ser reconstruídos para as novas metodologias de gestão
propostas para a educação. Verificou-se o conflito na prática das escolas em relação a
utilização do Projeto Pedagógico e o PDE-Escola, agora interativo, para gestão das escolas.
São novos modelos, novas tecnologias e grandes desafios para a educação e para enfrentar
fazem-se necessárias mudanças mais profundas.
Durante o processo, ficou clara a necessidade dos diretores e dos gestores de PDE em
relação ao suporte para utilizar eficientemente o PDE-Escola.
Respondendo ao problema proposto, ele foi analisado sob duas perspectivas.
No primeiro momento, numa análise mais detalhada, considerando as concepções do
PDE Interativo, e especificamente as dimensões propostas na ferramenta, que é onde se
encontra toda a base de informação para que os gestores possam gerir estratégicamente,
verificou-se que os gestores das escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio de
Porto Velho tem dificuldades em utilizar o PDE-Escola interativo e por isso não cumprem
todas as etapas. Apenas 39,1% dos diretores realiza todas as etapas e 21,7% dos gestores de
PDE, que, muitas vezes, é quem realmente executa a ferramenta.
Compreende-se que as inovações tecnológicas ainda são um desafio para grande parte
da população, no entanto, já é uma realidade que sem o desenvolvimento dessa competência,
o profissional torna-se limitado no que concerne as novas técnicas de gestão. Tem-se então
uma ferramenta estratégica rica em informação para tomada de decisão, que não está sendo
utilizada adequadamente.
No segundo momento, numa análise macro, considerando o modelo SWOT que foi
adaptado para a gestão da educação, e é utilizado como base do PDE-Escola, em análise às 5
etapas que constituem esse modelo para a gestão da escola, observou-se nas escolas e nos
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gestores visitados que as 3 primeiras etapas (preparação da escola para o PDE, auto-avaliação
e definição da visão estratégica) são desenvolvidas no ambiente da escola. No entanto, as
etapas conclusivas (execução ou implementação dos planos de ação e monitoramento e
avaliação) não estão sendo executadas como deveriam. A execução das ações não é realizada
na sua totalidade, e por isso as metas não estão sendo alcançadas.
Assim, da totalidade de 100% da estrutura do modelo SWOT adaptado para o PDEEscola, que correspondem a 5 etapas, as escolas de ensino fundamental e médio de Porto
Velho estão executando apenas 3 etapas de sua totalidade, o que corresponde a utilização de
apenas 60% do PDE-Escola, enquanto ferramenta estratégica para fazer a gestão da escola.
Assim , os diretores das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio de Porto
Velho utilizam apenas 60% do potencial do PDE Escola para fazer a gestão estratégica da
escola e garantir o alcance das metas.
Como proposta de melhoria para o programa, sugere-se
Desenvolver inicialmente as competências dos gestores, segundo a teoria de
competência proposta
Revisão do modelo da Ferramenta PDE, Utilizando o Mapa Estratégico de
Kaplan e Norton (2004) , para facilitar ao gestor a identificação dos fatores que
precisam ser desenvolvidos na escola e assim continuar a evolução
metodológica do programa .
Utilizar a filosofia da Teoria “U”, proposta por Scharmer (2010) para
promover a transformação individual – diretores - com a mudança dos modelos
de gestão e consequentemente a transformação da equipe.
A pretensão com os resultados da pesquisa é de que estes poderão contribuir com uma
reflexão acerca da evolução dos paradigmas da gestão escolar, e que as escolas possam
alcançar a plenitude do seu potencial.
Para pesquisas futuras, sugere-se que seja verificada, a rotina do gestor escolar e o
desenho de um modelo padrão de acompanhamento das metas e gerenciamento das ações,
como acontecem nas organizações modernas. Além disso, seria proveitoso desenvolver o
relacionamento rotineiro entre as escolas para trocar experiências, especialmente entre as
escolas com os melhores resultados, para que estas possam auxiliar as escolas com resultados
mais comprometedores a promover a mudança desses números e voltarmos a alcançar nossas
metas, promovendo o desenvolvimento da educação no Município de Porto Velho.

108

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBINO, Alair Guedes. O plano de desenvolvimento da escola (PDE), na perspectiva
da gestão do conhecimento, para práticas administrativas e pedagógicas focadas na
lhoria do desempenho educacional. Estudos IAT, ISSN 2178-2962, Salvador, v.1, n.3, p.
3-28, dez. 2010.
ANDREWS, K. R. The concept of corporate strategy. Homewood, IL: Dow JonesIrwin,
1971.
ANSOFF, I. Estratégia empresarial. São Paulo: McGrawHill,1965.
ARANHA, M. L. A. História da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1996.
BABBIE, Earl. Métodos de pesquisa de Survey. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
BIAGIO, Luiz Arnaldo; BATOCCHIO Antonio. Plano de negócios: estratégia para micro e
pequenas empresas. São Paulo: Manole, 2005.
BISPO MARIA, Aparecido. Assessor Técnico de implantação para a ZAP 1 no Estado de
Rondônia. SEDUC. 9 de setembro de 2013 (entrevista).
BORINI, Felipe Mendes. Transferência, desenvolvimento e reconhecimento de
competências organizacionais em subsidiárias estrangeiras de empresas multinacionais
brasileiras. Tese (Doutorado em Administração da Universidade de São Paulo). São Paulo,
USP, 2008. 180 p. Disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde04122008-012232/publico/BoriniFelipe_2008_Tese_final.pdf>. Acesso em 21 dez. 2012.
BRANDÃO, H. P. Aprendizagem, contexto, competência e desempenho: um estudo
multinível. 2009. Tese (Doutorado). Brasília, 2009.
BRASIL. PORTARIA NORMATIVA Nº 27, DE 21 DE JUNHO DE 2007. Institui o
Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE-Escola.
BRASIL. Projeto BRA/98/11: Plano de Desenvolvimento da Escola/FUNDESCOLA,
Brasília. DF, 1998.
BRASIL. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e da
outras previdências. Disponível em: <http://www.abrelivros.org.br/abrelivros/dados/anexos/
129.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2012 a.
BRASIL. Projeto de Lei nº 4155/98, que apresenta o Plano Nacional de Educação (2000)
Disponível em: <http://www.anped11.uerj.br/21/MANCEBO.htm>. Acesso em: 15 dez. 2012
BRASIL. Constituição República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal,
1988.
BRASIL. Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ministério da
Educação. Brasília,1996.

109

BRASIL. Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola: aumentando o
desempenho da escola. 3. ed. Brasília: FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, 2006 .
BRASIL. Resolução nº 9 de 24 de abril de 2007. Ministério da Educação. Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação. Conselho Deliberativo. Brasília, 2007.
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) 2012.
BRASIL. O PDE INTERATIVO. 2013. Disponível em: <http://pdeinterativo.mec.gov.br/
pdeinterativo2013/manuais/ManualPDEInterativo2013.pdf>. Acesso em 16 jun. 2013 b.
BRASIL. Legislação Escolar. 2013. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.
br/storage/ materiais/0000013613.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2013
BRASIL. Ministério da Educação. FUNDESCOLA. Disponível em: <http:
//www.enap.gov.br/downloads/ ec43ea4fFUNDESCOLA_final.pdf. >. Acesso em 20 jun.
2013
BRASIL. Ministério da Educação. FUNDESCOLA: O programa, 2002. Disponível em:
<www.fundescola.org.br>. Acesso em: mar. 2013.
BRASIL. Resolução 25/2011. Relatório Geral do PDE,2013.
BRASIL. IDEB - Resultados e Metas. Escolas Estaduais de Porto Velho. 2013. Disponível
em:<http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=308281>.Acesso
em 09 Mar. 2013.
CAMPOS, Vicenti Falconi. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Nova
Lima: INDG Tecnologia e serviços LTDA, 2004.
CHANDLER, A. Strategy and structure. Cambrige: MIT Press, 1962.
CRESWEELL, John W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos. 3.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
CRISÓSTOMO, Adriana Lorena Mendes. Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE):
o que mudou nas escolas públicas estaduais de Teresina? Disponível em: <http://www.ufpi.
br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/ evento2004/GT.5/GT5_11_2004.pdf>. Acesso
25 jun 2012.
DAFT, Richard L. Administração. São Paulo: Thomson Learning, 2006.
DELORS, J. (Coord.). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para UNESCO da
comissão internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez,1999
DEMO, Pedro. O Porvir: desafio das linguagens do século XXI. Curitiba – PR: IBPEX,
2007.
DOURADO, Luiz Fernandes. Políticas e gestão da educação básica: democratizando o
acesso e a permanência com qualidade. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p.
921-946, out. 2007.

110

DRUGG: Katia Issa. O desafio da educação: a qualidade total. São Paulo: Makron Books,
1994.
FÉLIX, Maria de Fátima Costa. Administração Escolar: Um problema educativo ou
empresarial. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1986.
FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. C. C. Estratégias empresariais e formação de
competências. São Paulo: Atlas, 2000.
_____.Construindo o conceito de competência. Revista de Administração Contemporânea.
v. 5, p. 183-196, 2001.
_____.Alinhando Estratégias e Competências.
competências. RAE. Vol.44. Nº 1, 2004.

Forum

alinhando

estratégia

e

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
FREITAS,Luis Carlos de et al. Avalição de Escolas e Universidades. Campinas,
SP:Komedi, 2003.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo. Atlas. 1991.
HAMEL, Gary; PRAHALAD, C.K. The core competence of the corporation. Harvard
Business Review, p. 79-91, May/June 1990.
_____.Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para obter o controle do seu setor e
criar mercados de amanhã. Rio de Janeiro: Campus, 1995.
_____.Competindo pelo futuro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Trad. de Paulo Meneses e Karl-Heinz
Efken.Petrópolis: Ed. Vozes, 1992, 269p
HOFER, C. W., & SCHENDEL, D. E. (1978). Strategy formulation: Analytical concepts. St
Paul: West Publishing. Co., 1978.
HORA, Dinair Leal da. Gestão Democrática na Escola. 6. ed. São Paulo:Papirus, 1994.
KAPLAN, Robert S. Organização orientada para a estratégia: como as empresas que
adotam o balanced scorecard prosperam no novo ambiente de negócios. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2000.
KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. Mapas Estratégicos: convertendo ativos
intangíveis em resultados tangíveis. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
KRAWCZYK, N. O PDE: novo modo de regulação estatal? Cadernos de Pesquisa, v. 38, n.
135, p. 797-815, set./dez. 2008.
LEÃO, A. C. Aspecto externo de la administracion escolar. In. RUIZ, S. H. (Org.).
Organizacion Escolar. Mexico: union tipografica editorial hispano americana, 1954.
_____.Introdução à administração escolar. 3.ed. São Paulo: Editora Nacional,1953.

111

LE BOTERF, G. De la compétence – essai sur um attracteur étrange. In: Les éditions
d’organisations. Paris: Quatrième Tirage, 1995.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e
organização. São Paulo: Cortez, 2005.
_____.Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.
LÜCK, H. et. al. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. 4. ed. Rio de Janeiro:
DPO&A, 2000.
MACHADO, Fabiana de Oliveira. Coordenação pedagógica. Acosta-Canoas: ULBRA,
2008.
MARÍAS, J. História da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
MARX & ENGELS. Obras escolhidas. Rio de Janeiro: Editorial Vitória, 3 volumes, 19561963.
MAYER, Polyane Passos; CANOPF, Liliane. A correlação entre a administração geral e a
administração escolar. Synergismuss Cyentifica. Universidade Tecnológica do Paraná.UTF
PR, Pato Branco, n. 3, v. 1, 2008.
MCCLELLAND, D. C. Testing for competence rather than intelligence. American
Psychologist, n. 28, p. 1-4, 1973.
MILES, R. E., SNOW, C. C. Organizational strategy, structure and process. New York:
Mc Graw Hill, 1978.
MINTZBERG. H. A ESTRUTURAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice - Hall,1979
MINTZBERG, HENRY. Generic Strategies: Toward a Comprehensive Framework.
Advances in Strategic Management, v.5 JAI Press Greenwich - CT p.1-67, 1988.
MINTZBERG, Henry; AHSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia: um
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez;
Brasilia, DF: UNESCO, 2007.
MORIN, Edgar. (2000) - A cabeça bem feita. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
NONAKA, I; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa. Como as empresas
japonesas geram a dinâmica da inovação. Traduação Ana beatriz Rodrigues;Priscila Martins
celeste. Rio de Janeiro: Elsevier,1997.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estratégia empresarial e vantagem
competitiva. São Paulo: Atlas, 2001.
PARO, Vítor H. Administração escolar: uma introdução crítica. 6. ed. São Paulo: Cortez,
1993.

112

_____.A educação, a política e a administração: reflexões sobre a prática do diretor de
escola. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, 2010.
PLATÃO. As Leis. Bauru: Edipro, 1999.
_____.A República. 6. ed. Lisboa Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990.
POLITZER, Georges. Princípios elementares de filosofia. 9. ed. Lisboa: PO.Prelo,1979.
PORTER, Michael E. Estratégia: em busca da vantagem competitiva. Rio de Janeiro:
Campos, 1998.
RIBEIRO, J. Q. Fayolismo na administração das escolas públicas. São Paulo:
Linotechnica, 1938.
ROBBINS, Setphen Paul. Fundamentos do comportamento organizacional. Trad.
Reynaldo Marcondes. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
RONDÔNIA. Decreto 14.578 – Institui o Programa PDE- Escola em Rondônia- 18 de
setembro de 2009.
RONDÔNIA. (Estado). Decreto-lei, N. 16.202, de 20 de Setembro de 2011. Eleição do
Diretor escolar. Disponível em:
<http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/DECRETO16202_20092011_DOE1820_2009
2011.pdf>. Acesso em 16 jan. 2012.
RONDÔNIA. Secretaria de Estado de Educação. Relatório de Escolas Novas e
Remanescentes - PDE-Escola. Porto Velho, 2013a.
RONDÔNIA. Portaria 0780/13 - Insitui o Comitê Estratégico Estadual para implantação/
implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, Escola e PDE Interativo, nas
escolas do Estado de Rondônia, 2013b.
SALIM, Cesar Simões et al. Construindo planos de negócios. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
SCHARMER, Claus Otto. Teoria U: como liderar pela percepção e realização do futuro
emergente. Rio de Janeiro: Elsevier: 2010.
SENGE, Peter M. A Quinta Disciplina: Arte e Prática da Organização de Aprendizagem. SP:
Best Seller. 1998.
SENGE, Peter. et.al. Escolas que aprendem. Um guia da quinta disciplina para educadores,
pais e todos que se interessam por educação. São Paulo: ARTMED, 2005.
_____.A Revolução Decisiva: como indivíduo e organizações trabalham em parceria para
criar um mundo sustentável. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
STEINER, G. A. E MINER, J. B. Política e estratégia administrativa. Rio de Janeiro:
Interciência, 1981.

113

SIENA, Osmar. Metodologia da pesquisa científica: elementos para elaboração e
apresentação de trabalhos acadêmicos. Porto Velho: UNIR, 2007.
TEIXEIRA, H. J. Da administração geral à administração escolar: uma revalorização do
diretor da escola pública. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.
TRINDADE, Rosaria da Paixão. Plano de desenvolvimento da escola: as contribuições do
planejamento na gestão escolar. (Dissertação) Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS, 2009.
WRIGHT, P., KROLL, M. E PARNELL, L. Administração estratégica: conceitos. São
Paulo: Atlas, 2000.
XAVIER, Antônio Carlos da Ressurreição; SOBRINHO, José Amaral. Como elaborar o
Plano de Desenvolvimento da Escola. Brasília. DF: Projeto Nordeste/ FUNDESCOLA/
MEC, 1998.
XAVIER, Antônio Carlos da Ressurreição; PLANK, David; SOBRINHO, José Amaral.
Escola Eficaz, escola de qualidade: novos paradigmas para a gestão da escola.In Guia de
Consulta para o Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação/PRASEM,
Brasília. DF: projeto Nordeste, 1997.
XAVIER, Antônio Carlos da Ressureição; AMARAL SOBRINHO, José. Como elaborar o
plano de desenvolvimento da escola: aumentando o desempenho da escola por meio do
planejamento eficaz.3.ed.Brasilia. FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, 2006.
ZARIFIAN, P. Objectif compétence: Mythe,construction ou realité? Paris: Liaisons, 1999.

114

ANEXOS

115

Questionário A
Entrevistado: Diretor escolar
1.

Quanto tempo atua na área de educação?
(
(
(
(

2.

Quanto tempo na função?
(
(
(
(

3.

)0a5
) 6 a 10
) 10 a 20
) Acima de 20

)0a5
) 6 a 10
) 10 a 20
) Acima de 20

Em que condições assumiu o cargo de Diretor escolar?
( ) Eleição
( ) Indicação da SEDUC
( ) Outro.Qual? ____________________________________

4.

Qual a sua formação?
( ) Pedagogo
( ) Administrador
( ) Outro. Qual?____________________________________

5.

Qual sua especialização?
( ) Pedagogo
( ) Administrador
( ) Outro. Qual?____________________________________

6.

Qual ferramenta você utiliza para gestão e desenvolvimento da escola?
( ) Projeto pedagógico
( ) PDE-Escola

7.

Você recebeu treinamento/ capacitação para utilizar o PDE interativo?
( ) Sim
( ) Não

8.

Que ponto forte você dispõe, segundo sua percepção, que melhor o auxilia a utilizar o PDE-Escola?
( ) História de vida
( ) Formação profissional
( ) Domínio de Tecnologias

9.

( ) Facilidade na socialização do conhecimento
( ) Experiência Profissional
( ) Conhecimento e prática de Planejamento

Como você considera o PDE-Escola em relação ao Projeto Pedagógico?
( ) Auxiliar
( ) Concorrente
( ) Complementar

10. As metas a serem alcançadas pela escola estão claramente definidas?
( ) Sim
( ) Não
11. As metas da escola são perseguidas e alcançadas?
( ) Sim
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( ) Não
12. O PDE de sua escola é elaborado de forma participativa?
( ) Sim
( ) Não
13. Sua escola possui a equipe de sistematização do PDE ( Coordenador do PDE, Líderes estratégicos,
Diretor escolar) ?
( ) Sim
( ) Não
14. Quem faz o gerenciamento do PDE interativo na sua escola?
( ) Coordenador do PDE
( ) Líderes estratégicos
( ) Diretor escolar

15. Em relação à execução, considerando as dimensões do PDE Interativo, quanto você utiliza o PDE-Escola
para gestão de sua escola?
(
(
(
(
(
(

) A escola já realiza todas as etapas do bloco 1 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 2 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 3 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 4 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 5 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 6 do PDE

16. Você viu mudanças na escola com a utilização do PDE-Escola?
( ) Sim. Pouca
( ) Sim. Muita
( ) Não. Não vi mudanças
17. O PDE-Escola, como ferramenta estratégica, colaborou para o alcance das metas e resultados
a serem alcançados ?
( ) Colabora para o alcance das metas e resultados da escola
( ) Não colabora para o alcance das metas e resultados da escola.
18. A escola possui planejamento estratégico?
( ) Sim
( ) Não
19. Houve melhoria para a gestão escolar com a implantação do PDE?
( ) Sim
( ) Não
20. Houve melhoria na qualidade de ensino desde a implantação do PDE na sua escola ?
( ) Sim
( ) Não
21. Houve aumento da permanência do aluno na escola desde a implantação do PDE ?
( ) Sim
( ) Não
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22. A que você atribui as baixas notas das escolas públicas de ensino fundamental apontadas pelo IDEB em
Porto Velho em 2009 e 2011?Marque na coluna abaixo de 1 a 10 por ordem de importância.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Professores despreparados
) Professor desmotivado
) Alunos sem base escolar
) Alunos desmotivados
) Equipe descomprometida
) Apoio da SEDUC
) Dificuldade de gerenciar as metas
) Evasão escolar
) Família
) Outro. Quais? ________________________________

23. Qual a nota que você atribui a sua gestão?
(
(
(
(

)0a5
)6a7
)8a9
) 10

24. O que falta para chegar à nota 10?
(
(
(
(
(
(
(
(

) Desenvolvimento de mais habilidades de gestão
) Desenvolvimento de técnicas de liderança
) Desenvolvimento de ações do PDE-Escola
) Capacitação para a utilização do PDE-Escola
) Equipe comprometida
) Motivação
) Apoio do Governo do Estado
) Outro. Qual________________________________________
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Questionário B
Entrevistado: Responsável pelo PDE-Escola
1.
(
(
(
(
2.
(
(
(
(

3.

Quanto tempo atua na área de educação?
)0a5
) 6 a 10
) 10 a 20
) Acima de 20
Quanto tempo na função ?
)0a5
) 6 a 10
) 10 a 20
) Acima de 20

Como foi escolhido para a função que exerce?

( ) Eleição
( ) Indicação da SEDUC
( ) Outro. Qual? ____________________________________

4.

Qual a sua formação?

( ) Pedagogo
( ) Administrador
( ) Outro. Qual? ____________________________________

5.

Qual sua especialização?

( ) Pedagogo
( ) Administrador
( ) Outro. Qual? ____________________________________

6.

Qual ferramenta mais utilizada para a gestão e o desenvolvimento da escola?

( ) Projeto pedagógico
( ) PDE-Escola

7.

Você recebeu treinamento para utilizar o PDE interativo?

( ) Sim
( ) Não

8.

Que ponto forte o diretor dispõe, segundo sua percepção, que melhor o auxilia a utilizar o PDE-Escola?
( ) História de vida
( ) Formação profissional
( ) Domínio de Tecnologias

( ) Facilidade na socialização do conhecimento
( ) Experiência Profissional
( ) Conhecimento e prática de Planejamento
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9.

Como você considera o PDE-Escola em relação ao Projeto Pedagógico?

( ) Auxiliar
( ) Concorrente
( ) Complementar
10. As metas a serem alcançadas pela escola estão claramente definidas?
( ) Sim
( ) Não
11. As metas da escola são perseguidas e alcançadas?
( ) Sim
( ) Não

12. O PDE de sua escola é elaborado de forma participativa?
( ) Sim
( ) Não

13. A equipe de sistematização do PDE (Coordenador do PDE, Líderes estratégicos, Diretor escolar)
participa efetivamente nas ações do PDE ?
( ) Sim
( ) Não

14. Quem faz o gerenciamento do PDE interativo na sua escola?
( ) Coordenador do PDE
( ) Líderes estratégicos
( ) Diretor escolar

15. Em relação à execução do PDE, considerando as dimensões do PDE Interativo, quanto você utiliza o
PDE-Escola ?
(
(
(
(
(
(

) A escola já realiza todas as etapas do bloco 1 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 2 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 3 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 4 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 5 do PDE
) A escola já realiza todas as etapas do bloco 6 do PDE

16. Você viu mudanças na escola com a utilização do PDE-Escola?

( ) Sim.Pouca
( ) Sim.Muita
( ) Não. Não vi mudanças

17. O PDE-Escola, como ferramenta estratégica, colaborou para o alcance das metas e resultados a serem
alcançados ?

( ) Colabora para o alcance das metas e resultados da escola
( ) Não colabora para o alcance das metas e resultados da escola.
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18. A escola possui planejamento estratégico?

( ) Sim
( ) Não
19. Houve melhoria para a gestão escolar com a implantação do PDE?
( ) Sim
( ) Não

20. Houve melhoria na qualidade de ensino desde a implantação do PDE na sua escola ?
( ) Sim
( ) Não

21. Houve aumento da permanência do aluno na escola desde a implantação do PDE ?
( ) Sim
( ) Não

22. A que você atribui as baixas notas das escolas públicas de ensino fundamental apontadas pelo IDEB em
Porto Velho em 2009 e 2011 ? Marque na coluna abaixo de 1 a 10 por ordem de importância.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Professores despreparados
) Professor desmotivado
) Alunos sem base escolar
) Alunos desmotivados
) Equipe descomprometida
) Apoio da SEDUC
) Dificuldade de gerenciar as metas
) Evasão escolar
) Família
) Outros. Quais? ____________________________________

23. Qual a nota que você atribui a sua gestão?
(
(
(
(

)0a5
)6a7
)8a9
) 10

24. O que falta para chegar à nota 10?
(
(
(
(
(
(
(

) Desenvolvimento de mais habilidades de gestão
) Desenvolvimento de técnicas de liderança
) Desenvolvimento de ações do PDE-Escola
) Equipe comprometida
) Motivação
) Apoio do Governo do Estado
) Outros. Quais? ____________________________________
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Questionário C
Entrevistado: Professor
1(
(
(
(

)0a5
) 6 a 10
) 10 a 20
) Acima de 20

2(
(
(
(

Quanto tempo atua na função de professor?

Qual a sua formação?

) Pedagogo
) Administrador
) Matéria específica
) Outro. Qual? ? ____________________________________

3-

Qual sua especialização?

( ) Pedagogo
( ) Administrador
( ) Outro. Qual? ? ____________________________________
4-

A escola acompanha suas atividades?

( ) Sim
( ) Não
5-

Você participa da construção do PDE-Escola?

( ) Sim
( ) Não

6-

Que ponto forte o diretor escolar, segundo sua percepção, que melhor o auxilia a utilizar o PDE-Escola?

( ) História de vida
( ) Formação profissional
( ) Domínio de Tecnologias

7-

( ) Facilidade na socialização do conhecimento
( ) Experiência Profissional
( ) Conhecimento e prática de Planejamento

Qual o impacto da gestão da escola a partir do PDE-Escola para o professor?

( ) Não sei o que é o PDE-Escola
( ) Colabora para o desenvolvimento da minha autonomia
( ) Não colabora no desenvolvimento da escola

8-

A escola possui planejamento estratégico?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
9 - A que você atribui as baixas notas das escolas públicas de ensino fundamental apontadas pelo IDEB em
Porto Velho em 2009 e 2011 ?Marque na coluna abaixo de 1 a 10 por ordem de importância.
( ) Professores despreparados
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(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Professor desmotivado
) Alunos sem base escolar
) Alunos desmotivados
) Equipe descomprometida
) Apoio da SEDUC
) Dificuldade de gerenciar as metas
) Evasão escolar
) Família
) Outros. Quais? ____________________________________

10 -Qual a nota que você atribui à gestão da escola?

(
(
(
(

)0a5
)6a7
)8a9
) 10

11-O que falta para chegar à nota 10?
(
(
(
(
(
(
(

)Desenvolvimento de mais habilidades de gestão
)Desenvolvimento de técnicas de liderança
)Desenvolvimento de ações do PDE-Escola
)Equipe comprometida
)Motivação
)Apoio do Governo do Estado
)Outros. Quais? ____________________________________

