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Liderança e gestão
educacional:
o desafio de fazer acontecer
Júlio Furtado
www.juliofurtado.com.br
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Para início de
conversa...
Os Gestores Escolares da Educação
Pública precisam, acima de tudo,
garantir:
• Acesso de todos à escola,
• Permanência e
• Qualidade Social do processo.
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O que é Qualidade Social ?
• Representatividade sociocultural.
• Atendimento às necessidades de todos, com igual oportunidade de
acesso e qualidade, de forma a possibilitar uma real promoção
social.
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Qual o seu conceito de igualdade?
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Quais as competências
necessárias para liderar?
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São necessárias
competências
em três níveis:

Ação
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Não adianta só liderar ou só gerenciar.

Liderar

Gerenciar

Gerir

Perseguir a
excelência nos
processos e nas
pessoas

Cuidar para que
os processos
funcionem

Gerenciar e
aperfeiçoar os
processos

Desenvolver
pessoas para que
se tornem líderes

Cuidar para que
as pessoas façam
o que devem
fazer

Gerenciar e
desenvolver pessoas
para que façam a
gestão cada vez
melhor dos processos
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PODER

ESTRATÉGIA

O poder é sempre
limitado, logo, não
pode ser exercido
sem estratégias.
O líder precisa ter
consciência do seu
poder e do seu
“não-poder”.
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Recursos

Gerente

Processos e
Projetos

Gestor
Educacional

Líder
Resultados
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Escolar

Gerente

Pedagógico

Gestor
Líder

Da sala de
aula
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Gestão da Educação Municipal
Racionalização dos Coordenação do
recursos
esforço coletivo
financeiros e
para o alcance dos
materiais
objetivos traçados

Competências e habilidades
de gestão financeira, gestão
de recursos e gestão de
processos

Competências e habilidades
de gestão da motivação,
gestão de conflitos e gestão
da avaliação de desempenho
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O gestor educacional
precisa ter um olhar
estratégico, que
somente é possível,
alternando o
“olhar de perto” e o
“olhar de longe”.
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GESTÃO DO PODER
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Os três tipos de poder segundo
John Galbraith

Poder
Condigno

Compensatório

Condicionado

O poder da
punição

O poder da
troca

O poder do
convencimento

Poder

Poder
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Vínculo da Gestão
Com as
pessoas

Com os
processos

Com a
causa
(projeto)

Personalismo

Gerenciamento

Gestão

O sucesso
depende de
“agradar” a todos

O sucesso
depende de
organização e
controle

O sucesso
depende de
envolver todos na
causa (projeto)
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Grandes líderes tornam-se grandes
líderes para realizarem alguma coisa,
não para “serem importantes”.
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Estilos de Gestão
Estilos de
gestão

Cultura
Processos

Gestão por
antecipação

Sistemas
Estrutura
Regulamentações

Liderança
atual

Gestão de curto prazo

Gerenciamento
de
oportunidades

Gestão da
sobrevivência

Guiada pela
ameaça

Futuro

Hoje

Gestão do Status
quo
25
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Saber relacionar-se

Saber
enxergar o
todo

Saber fazer
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Desmoralização

Resultado

Negligência

Complacência

Barber, 2009
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Delegar X Abdicar
DELEGAR - É dar a outra pessoa uma tarefa cuja
responsabilidade, em última instância, cabe a quem
delega. Pressupõe:
• Fazer com, Acompanhar, Controlar, Dar apoio
ABDICAR - É passar para outra pessoa uma tarefa e a
responsabilidade total da mesma. Pressupõe:
• Deixar na mão do outro
• Somente cobrar resultado
• Não se comprometer

Não se delega responsabilidade!!!
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As três ações que fazem acontecer
• Dirigir, orientar ou inspecionar em plano superior
• Remete-se ao ato de comando

SUPERVISIONAR

• Verificar se está sendo feito da maneira certa
• Corrigir, se necessário.
• Assistir, auxiliar tecnicamente
• Prestar ajuda

ASSESSORAR

• Fazer junto se for preciso
• Instruir, ensinar como se faz
• Sustentar, amparar, favorecer

APOIAR

• Criar instrumentos para que algo aconteça
• Cuidar do contexto para algo aconteça
• Criar condições
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VERBO

COMPLEMENTO ( o quê ?)

AUTO-AVALIAÇÃO

1

2

3

4

5

APOIAR
CUIDAR
COBRAR

OS VERBOS QUE
O GESTOR
PRECISA
CONJUGAR:

RECONHECER
INFORMAR
MOTIVAR
CORRIGIR
GARANTIR
ORGANIZAR
DEFINIR
SUSTENTAR
AVALIAR
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O perfil do líder que transforma
• Nos últimos 50 anos houve uma “deslegitimação” da
liderança legal ou atribuída.

Atribuição

Conquista
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Os dois principais requisitos da
liderança transformadora:
1. A capacidade sócio relacional
•
•
•
•

Tecer relações e fazê-las prosperar;
Compreender o outro;
Detectar talentos;
“Cenografar” situações.
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Os dois principais requisitos da
liderança transformadora:
2. Compreensão da relação entre liderança e
objetivos do que se lidera.

Liderança

Objetivos

A Liderança deve servir ao modelo de instituição e
não o contrário.
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O impacto da BNCC no currículo
e nas práticas pedagógicas:
desafios e possibilidades da
gestão municipal
34
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MARCOS LEGAIS QUE EMBASAM A BNCC
DOCUMENTO

O QUE DIZ
Art. 210º

Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino
Fundamental, de maneira a assegurar formação básica
comum (…) - 1988

Art. 26º

Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e
Médio devem ter BASE NACIONAL COMUM, a ser
complementada em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar - 1996

Diretrizes
Curriculares
Nacionais

Art. 14º

Define BASE NACIONAL COMUM como conhecimentos, saberes e
valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas
e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento
científico e tecnológico (...) - 2013

Plano
Nacional
de Educação

Metas
2, 3 e 7

Estabelecida como estratégia para o cumprimento das metas
2, 3 e 7 - 2014

Constituição
Federal
Lei de
Diretrizes
e Bases
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O que é a Base Nacional Comum Curricular?
• A BNCC é um documento que
determina os conhecimentos
essenciais que todos os alunos da
Educação Básica devem aprender.
Todos os currículos de todas as
redes públicas e particulares do
país deverão conter esses
conteúdos.

36

18

11/12/2018

A BNCC é uma Lei
• Como a BNCC define os
conhecimentos essenciais para
toda a Educação Básica e é
obrigatória, ela, teoricamente,
ajuda a diminuir as
desigualdades de aprendizagem:
todos os alunos terão,
legalmente, o mesmo direito de
aprender o que é fundamental.
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BNCC não é currículo!!
A BNCC trata dos conhecimentos
essenciais que todos os alunos têm
o direito de aprender e que
deverão constar, obrigatoriamente,
em todos os currículos, de todas as
escolas públicas e privadas do país.
O currículo em si será elaborado
por estados e municípios e, por
fim, pelas escolas.
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Etimologicamente
o termo
“currículo”
encontra a sua raiz
na palavra latina
curriculum,
derivada do verbo
currere, que
significa caminho,
percurso a seguir.
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O que deve constar do currículo?

Olivier Reboul, filósofo francês (1925-1992) diz
que deve ser ensinado na escola
tudo o que une e tudo o que liberta.
Identidade

Autonomia
intelectual
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Currículo
BNCC

P.D.

60%

40%

Parte Diversificada
Conteúdos
Instrumentais

Conteúdos
culturais

50%

50%
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A ESTRUTURA DA BNCC

44
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Nova nomenclatura BNCC
Eixos

Unidades
temáticas

Conteúdos

Objetos de
conhecimento

Objetivos

Habilidades
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Estrutura da BNCC – Educação Infantil
COMPETÊNCIAS GERAIS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
FAIXAS ETÁRIAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
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Os seis direitos de
aprendizagem da E. Infantil
•Explorar
•Expressar-se
•Brincar
•Conviver
•Participar
•Conhecer-se
47

Os cinco campos de experiência

1.
2.
3.
4.
5.

Eu, o outro e nós (Habilidades Sociais, Autonomia e Identidade)
Corpo, gestos e movimentos (habilidades do corpo)
Traços, sons, cores e formas (Expressão artística)
Escuta, fala, pensamento e imaginação (Campo da Oralidade e Letramento)
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
(Conhecimento de mundo: natureza, ciência e matemática).
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Estrutura da BNCC – Ensino Fundamental
COMPETÊNCIAS GERAIS
ÁREAS DE CONHECIMENTO
COMPONENTES CURRICULARES
UNIDADES TEMÁTICAS
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
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ENSINO FUNDAMENTAL

Etapas
Áreas de
Conhecimento

LINGUAGENS

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

CIÊNCIAS
HUMANAS

ENSINO
RELIGIOSO

Língua
Língua
Portuguesa
Portuguesa

Matemática
Matemática

Ciências
Ciências

Geografia
Geografia

Ensino
Religioso

Arte
Arte

Componentes
Curriculares

História

Educação
Física
Educação

Física

Língua Inglesa

Língua Inglesa
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Currículo em Espiral

9º ANO

Porcentagens: problemas que
envolvem cálculos percentuais
sucessivos.

8º ANO
Porcentagens.
7º ANO

6º ANO

Cálculo de porcentagens e de acréscimos
e decréscimos simples.
Cálculo de porcentagens por meio de
estratégias diversas, sem fazer uso da regra de
três.
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Unidades temáticas de Língua Portuguesa
Escrita
Conhecimentos
linguísticos e
gramaticais

Leitura

Oralidade

Língua
Portuguesa

Educação
Literária
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Unidades temáticas de Matemática
Álgebra
Grandezas e
medidas

Geometria

Números

Matemática

Probabilidade
e estatística
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DESAFIOS PARA A GESTÃO
EDUCACIONAL
54
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TEORIAS DO CURRÍCULO
Teorias
tradicionais
• Ensino
• Aprendizagem
• Avaliação
• Metodologia
• Didática
• Organização
• Planejamento
• Eficiência
• Objetivos

Teorias póscríticas

Teorias Críticas
• Ideologia
• Reprodução cultural
e social
• Poder, Classe social
• Capitalismo
• Relações sociais de
produção
• Conscientização
• Emancipação
• Currículo oculto
• Resistência

• Identidade,
alteridade, diferença
• Subjetividade
• Significação e
discurso
• Saber-poder
• Representação
• Cultura
• Gênero, raça, etnia,
sexualidade,
muticulturalismo
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Três cuidados essenciais:
Discordâncias com
relação a conteúdos
e habilidades

• O período das discordâncias já passou. A BNCC já é
Resolução com força de lei.
• Registrar e fundamentar discordâncias para
encaminhamento na época de revisão do documento.

Discordâncias
político-ideológicas

• A BNCC é política de Estado e, como tal está sujeita à
variação ideológica.
• Quando há mudança de ideologia no governo, faz
parte do processo a mudança de concepções.

Descrença na
continuidade do
processo.

• Enquanto política de Estado, sua continuidade está
ligada à manutenção ideológica.
• As maiorias legislativas garantem a não aprovação de
mudanças no processo.
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A transição da Ed. Infantil para o
Ensino Fundamental

Pós-família
ou Préescola?

Alfabetização
e letramento
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O currículo é composto de CONTEÚDO + METODOLOGIA +
AVALIAÇÃO. Isso quer dizer que faz parte do currículo,
assegurar o direito de aprendizagem para TODOS os alunos e
não apenas para os melhores, através da definição das
expectativas de aprendizagem em cada ano. A coordenação
pedagógica precisa levar os professores a definir claramente as
seguintes questões:

Sugestão de questões para reflexão dos professores
1. Quais as expectativas de aprendizagem que você tem para os seus alunos
ao longo de cada bimestre/semestre/ano?
2. O que você faz para acompanhar a aprendizagem de seus alunos passo-apasso?
3. O que você faz para resgatar a aprendizagem dos alunos que não estão
acompanhando a maioria?
4. Que sugestões você tem para aprimorar esse processo?
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Gestor e coordenador precisam ser, acima de tudo, bons
mobilizadores e engajadores, em especial dos professores,
no processo de elaboração curricular.

TAREFA
• Que habilidades/conteúdos, além dos que estão descritos na
BNCC, a Rede Municipal julga essencial constar em cada
ano/componente curricular? (SEMED)
• Que habilidades/conteúdos além dos que constam na BNCC e no
PME, a escola julga essencial fazer parte do currículo? (Escola)
• Quais temas regionais/locais as escolas julgam essencial constar
no currículo? (Escola)

59

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS
DA BNCC
60
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Ensino
instrumentalizante

Ensino
enciclopédico
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Algumas das principais mudanças
que a BNCC traz
• Aprendizagem ativa: cada conhecimento está ligado a uma habilidade
que permite ao aluno aplicá-lo a um fim. Há habilidades envolvendo
processos cognitivos mais sofisticados como investigar, analisar e criar, em
contraposição a outros mais passivos, como lembrar e identificar. Isso
favorece o protagonismo do aluno dentro e fora de sala de aula.
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O chamado "conteudismo" saiu de cena para dar lugar
ao desenvolvimento de competências e habilidades.
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Ensinar conteúdos
• Compreensão e reprodução
dos conceitos.
• Relação entre conceitos.
• Exemplos esporádicos.
• Momento da explicação e
momento da fixação.
• Contextualização parcial.
• Erro visto como não
aprendizagem.

Desenvolver competências
• Aplicação dos conceitos em
situações práticas.
• Inter-relaciona conhecimentos,
habilidades e atitudes.
• Aprendizagem através da
solução de problemas reais.
• O erro é visto como um dado
nível ou forma de
compreensão.
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A ideia central do desenvolvimento
de competências é contextualizar
os conteúdos dados em salas de
aula de forma que os alunos
apliquem os conhecimentos
adquiridos em seu cotidiano
fora da escola.
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Saber resolver um
sistema de Equações.

Lucas comprou 3 canetas e
2 lápis pagando R$ 7,20.
Danilo comprou 2 canetas e
1 lápis pagando R$ 4,40.
Qual o preço de um lápis e
qual o preço de uma
caneta?

Saber classificar
orações subordinadas e
coordenadas.

Escrever um texto sobre a
importância coleta seletiva
do lixo.

Saber como se forma o
solo e classificá-lo.
Caracterizar os tipos de
vegetação e de erosão.

Explicar as causas dos
deslizamentos de encostas
e apontar algumas ações
preventivas.
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Conhecimentos

Experiências

Competência

Habilidades

Atitudes
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Os três eixos da Competência
Expressão
Compreensão

Argumentação
Decisão

Extrapolação
Criação

Expressar
sobre si
mesmo

Construir e
utilizar
argumentos

Aprofunda o
que aprendeu

Compreender
a expressão
do outro

Tomar
decisões
seguras

Cria e percebe
novas relações
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Algumas das principais
mudanças que a BNCC traz

• Progressão da aprendizagem:
a progressão das aprendizagens
organizada ano a ano deixa mais
claro o que se espera que o
aluno aprenda e favorece o
desenvolvimento de habilidades
mais complexas, especialmente
nos anos finais do Ensino
Fundamental.
70
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Quais os principais desafios
para o professor?
Desenvolver
Garantir os
competências
direitos de
através do
aprendizagem.
currículo.

Colocar a
Pedagogia
Diferenciada
em prática.
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Maior desafio de todos:

Obter bons resultados em sala de aula
Habilidades e
competências

Mediação

Aprendizagem
Sentido e
significado

Avaliação
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Valores e atitudes do Gestor
Municipal de Educação
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Ações iniciais

Finanças

Escolas
da Rede

Levantamento
completo de estrutura,
funcionamento e
resultados.

Equipamentos
Materiais

Estoque

Patrimônio

Alimentos

Profissionais

Parceiros

Agenda

Ações para os 100
primeiros dias de
gestão.

Projetos
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Líder Abelha

Líder Disco Velho

Faz cera e se levanta só
para ferrar os outros.

Só chia.

Líder Caranguejo
Só faz o serviço andar pra
trás.

Líder Doril

Surgiu problema?
Sumiu...

Líder Chiclete

Líder Broadway

Não desgruda!

Só pensa em eventos

Líder Síndico

Líder Fósforo

Só se preocupa com o
prédio.

Esquenta a cabeça
por pouco.
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Líder James Bond

Líder Morcego

Vive espionando.

Só aparece no fim do
expediente.

Líder Atendente

Líder Peixe

Só fala: “O próximo”.

Na hora de tomar decisão, nada.

Líder Limão
Vive azedo.

Líder Sorvete
Se derrete todo quando
vê um superior.

Líder Lombardi

Líder Touro Sentado

Só fala por trás.

Não tira o traseiro da cadeira.
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Sugestões de vídeos:
• https://www.youtube.com/watch?v=7wgoBh7DObA
• https://www.youtube.com/watch?v=cEwF5bWWSX0
• https://www.youtube.com/watch?v=ZdLWxOGB0eE
• https://www.youtube.com/watch?v=_vUlqIgJkm4
• https://www.youtube.com/watch?v=oRmFkhsrWqM&t=109s

• https://www.youtube.com/watch?v=4Ig7q29BBPA
• https://www.youtube.com/watch?v=wi9nmro7OoQ
• https://www.youtube.com/watch?v=TUxCPZNmEVM
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www.juliofurtado.com.br
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