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O artigo problematiza a formação do/a gestor/a escolar a partir do Programa de Formação
Continuada de Gestores Escolares de Pernambuco – PROGEPE. Para tanto, foram analisados os
efeitos dessa política na condução e produção do/a gestorgerente escolar responsabilizado, e
autorresponsabilizado, pelo sucesso da gestão por resultados, política implantada pelo Programa de
Modernização da Gestão Educacional – Metas para Educação (PMGE/ME). O referencial teórico
formouse, em especial, com as contribuições de Michel Foucault acerca do governo de si e dos
outros, discussão pertinente ao conceito de governamentalidade. Este estudo salienta que, de acordo
com a política adotada pelo governo de Pernambuco, em relação à gestão escolar, a formação do/a
gestor/a ganha centralidade. No entanto, o gestor/a democrático tem perdido espaço para a formação
do/a gerente escolar, cada vez mais responsabilizado e autorresponsabilizado, pelo desempenho da
sua escola, gerando certo esgotamento.

Palavraschave: Formação do Gestor; Governamentalidade; PROGEPE.
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APRESENTAÇÃO

Este estudo se propõe a apresentar uma discussão acerca do processo de implantação do Programa de
Formação Continuada de Gestores Escolares de Pernambuco – o PROGEPE. Tratase de uma
discussão complexa por ser uma proposta de “formar”, “avaliar” e “certificar” gestores escolares
com um perfil desejado para atuarem com base em uma política de governo estadual com forte
influência do neoliberalismo.

A gênese da proposta implica reflexões que vem sendo consolidadas no âmbito das diretrizes
políticas para a formação do gestor escolar em Pernambuco. Realizaremos uma análise preliminar
dos documentos oficiais que fazem referência direta à formação do gestor escolar em âmbito
nacional e mais diretamente as normativas que regem o PROGEPE em Pernambuco.

A formação continuada do gestor escolar lança questionamentos diretamente relacionados ao perfil
de profissional que se deseja formar para atuar no sistema educacional público, considerando as
mudanças ocorridas nas últimas décadas no Brasil. Diante dos novos desafios da educação, esse
profissional é solicitado a responder às exigências de competitividade fruto do ranqueamento das
avaliações nacionais, configuradas no contexto do processo de reestruturação produtiva que afetou a
organização escolar a partir dos anos 90. Esse modelo está apoiado no avanço tecnológico, cujas
características principais são a flexibilidade e a descentralização.

Para Ferreira (2013), este movimento, embora não seja novo, revestese de novas características,
visto que está assentado nas rápidas transformações tecnológicas, em novas formas de organização e
de gestão do trabalho. A rigidez/padronização produzida para as demandas da organização do
trabalho de base taylorista/fordista, tornamse inadequada para atender as novas habilidades são
necessárias para se transitar em um mundo em que as transformações vêm acontecendo de forma tão
veloz. Para responder às exigências desse novo contexto, “a educação precisa alcançar qualidade
capaz de responder às demandas decorrentes das transformações globais nas estruturas produtivas e
do desenvolvimento tecnológico” (SOUZA, 2013, p.264).

Nesse cenário de mudanças políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, que vem modificando
fortemente os encaminhamentos das políticas educacionais, presenciamos uma propagação e uma
necessidade de atualização veloz dos saberes. Esperase dos trabalhadores a atualização constante
dos seus conhecimentos e das suas habilidades para acompanhar os desdobramentos dos avanços,
principalmente no que concerne ao atendimento das demandas contextuais da economia globalizada.
De modo especial, a gestão educacional passa a ocupar espaço privilegiado nas políticas
governamentais, seja em âmbito federal, estadual ou municipal e consequentemente impõe um novo
perfil de gestor/a escolar.

A FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR NO BRASIL: BREVES APONTAMENTOS

Não é propósito deste estudo, revisar a trajetória da formação do gestor escolar no Brasil, mas para
contextualizar a temática geral, consideramos importante tecer alguns comentários a respeito deste
percurso, para melhor situar o problema.

No decorrer da história, aspectos diferenciados motivaram a construção teórica da administração
escolar no Brasil, e esse processo esteve diretamente ligado ao perfil de profissional considerado
apropriado para atuar em cada período histórico. Abdian, Liveira e Hojas (2010) apontam que nas
décadas de 1960 e 1970, o modelo teórico que influenciou a política de gestão educacional
apoiavase na Teoria da Administração Geral (TAG). Neste período, a autoridade e a
responsabilidade pela tomada de decisões era centralizada, e como na fábrica, a administração da
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escola obedecia uma liderança cujo poder partia de uma direção hierárquica, de cima para baixo.
Para Barbosa e Abdian (2013) não existia “nesse momento histórico, por parte desses teóricos da
Administração Escolar, um olhar crítico que considere a ideologia presente em tais teorias e suas
consequências sociais e educativas”. O contexto político da ditadura militar impedia qualquer
possibilidade de crítica e abria espaço para tendências tecnicistas de gestão, que visavam a eficácia e
a eficiência administrativa do sistema educacional.

Em meados da década de 1980, com a abertura política, a configuração de uma gestão escolar com
forte ligação empresarial, largamente difundida nas décadas anteriores, passa a ser questionada. Esse
período marca uma verdadeira virada nas discussões a respeito da gestão escolar e do papel do
gestor, propondo a partir de então uma visão radicalmente democrática e participativa das formas de
conduzir as escolas no país, propondo eleições para diretores e gestão colegiada nas escolas.

O esgotamento do modelo taylorista/fordista no final da década de 80 gerou mudanças no processo
de gerir a escola. A partir da lógica da produção flexível e competitiva, passam a ser exigida a
atualização constante dos saberes dos trabalhadores, em todos os campos de atuação, inclusive os
educadores. Os profissionais da educação foram acusados de estarem defasados e não atenderem às
exigências das novas formas produtivas e de trabalho, desencadeadas pela globalização da economia
e a reforma neoliberal.

De acordo com Machado (2000, p. 99) “No final da década de 80 e início de 90, as abordagens de
descentralização ganharam espaço, com o reconhecimento do local e, em especial, das escolas como
locus privilegiado de desenvolvimento das políticas de qualidade educativa”. Esse período traz no
bojo das mudanças sociais, culturais e econômicas, novas concepções quanto à administração e à
formação dos seus dirigentes, o que impõe novas formas de atuação das organizações públicas. Em
relação ao contexto de mudanças, Machado (2000, p.106) ressalta:

De outra parte, o movimento mundial por autonomia das escolas surge no
contexto das mudanças impostas às organizações pelo novo modelo
produtivo e tecnológico contemporâneos, gerando consequências nas
abordagens e padrões de gestão que passam a relevar, entre outros: as
estruturas flexíveis e horizontalizadas, a avaliação de resultados, a
capacidade de inovação, de resolução de problemas, a responsabilização, a
participação e o controle social dos usuários dos serviços, bem como os
métodos de aprendizagem em equipe.

Esses impactos trazem desafios que passam a ser percebidos nos encaminhamentos ou respostas para
as políticas públicas, para a administração da educação, como também para as políticas de formação
de profissionais da educação (FERREIRA, 2013). Dentre essas, destacase o processo formativo em
cursos de curta e média duração para gestores escolares. É importante destacar que a formação inicial
dos gestores da educação, até então, ocorriam nos cursos de Pedagogia.

Para Gatti (2008, p. 58):

O surgimento de tantos tipos de formação não é gratuito. Tem base histórica em condições
emergentes na sociedade contemporânea, nos desafios colocados aos currículos e ao ensino, nos
desafios postos aos sistemas pelo acolhimento cada vez maior de crianças e jovens, nas dificuldades
do diaadia nos sistemas de ensino, anunciadas e enfrentadas por gestores e professores e
constatadas e analisadas por pesquisas. Criaramse o discurso da atualização e o discurso da
necessidade de renovação (GATTI, 2008, p.58).

Essas políticas de formação continuada encontram respaldo jurídico na Constituição Federal (CF, de
1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, de 1996), pois ambas apontam
como parte das obrigações do Estado brasileiro o aperfeiçoamento profissional continuado dos
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educadores, inclusive em serviço. De acordo com Aguiar (2011), no Brasil, a formação continuada
de gestores da educação básica, teve um grande impulso no âmbito das políticas do governo federal a
partir de 2003, com ações direcionadas à formação dos profissionais da educação.

Ainda para a autora, podese atribuir este interesse à influência decorrente de acordos internacionais
firmados entre Brasil e organismos multilaterais que vêm apontando a gestão eficiente e eficaz como
elemento chave para assegurar a boa qualidade do sistema de ensino e das escolas, como também,
chama atenção para a importância da movimentação da sociedade civil organizada, que conseguiu
inscrever a gestão democrática da educação como princípio constitucional. Para Cervi (2013, p. 20)
“problematizar a escola democrática e nela a produção do gestor democrático é problematizar a
atualidade nas políticas de gestão”.

O governo Lula (20032010), é apontado por Aguiar (2011), como um período em que vários
programas que focalizam a gestão escolar e a formação de gestores foram formulados e/ou revisados,
citando o exemplo do Programa Nacional de Formação de Conselheiros Escolares, do Programa
Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública, do Programa de Apoio aos Dirigentes
Municipais de Educação – PRADIME, da rede nacional de formação continuada, dentre outros. Ao
longo do primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff (20112014), podemos considerar que
permanece uma continuidade e/ou fortalecimento desses programas, uma vez que a sua política de
governo e a do seu antecessor se assemelham. Em âmbito estadual, Pernambuco lança em 2012 o
Programa de Formação de Gestores Escolares de Pernambuco (PROGEPE), cujo contexto para o seu
surgimento e implantação será discutido a seguir.

RUMOS DA POLÍTICA DE GESTÃO EDUCACIONAL EM PERNAMBUCO

No Brasil, em meados da década de 90, os ajustes estruturais provocados pela globalização tornaram
central a reforma do Estado, principalmente no que se referia à sua esfera administrativa. Essas
mudanças tiveram início com o governo Fernando Henrique Cardoso e designou o então presidente,
ao Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE a tarefa de executar a reforma.
O ministro Bresser Pereira assumiu o MARE e iniciou as alterações no texto constitucional. O
Estado vinha sendo apontado como o responsável pela crise fiscal dos anos de 1980, pela intervenção
estatal e por seu modelo burocráticoadministrativo. A reforma gerencial caracterizase pelo controle
gerencial, pela competitividade administrativa e pela participação da sociedade no controle das
organizações e políticas do Estado (BRESSER, 2005).

Para Peters, Marshall e Fitzsimons (2004, p. 81), a nova gestão pública, sob a nova forma do
gerencialismo presente nesse modelo, apresenta como principais aspectos “o uso extensivo de
contratos escritos e acordos de desempenho; contratos de trabalho de curto prazo; sanções e
recompensas econômicas; redução, em múltiplas formas, de responsabilidades; separação
institucional entre o órgão financiador e provedor [...]”. Ainda para os autores, o gerencialismo
neoliberal se legitima porque “o neoliberalismo representa um substancial de governança,
precisamente por causa de sua capacidade de combinar a economia, o social e a política em nome da
escolha racional como princípio de legitimidade” (p.83).

O gerencialismo, enquanto política norteadora tem sido defendido por muitos governos, pois surgem
como promissora para resolução dos problemas educacionais. Para Ball (2005), o gerencialismo da
gestão busca produzir modos de vida, uma performance. Com isso, as políticas de gestão voltamse
para atender os apelos da performatividade que chegam até o sujeitos através dos sistemas de
avaliação por desempenhos, bonificações, rankings, entre outras formas de parâmetros de
produtividade. Ball (2005, p. 543), define o conceito de performatividade como sendo:
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[...] uma tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação que
emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de
controle, atrito e mudança. Os desempenhos de sujeitos individuais ou de
organizações servem de parâmetros de produtividade ou de resultado, ou
servem ainda como demonstrações de “qualidade” ou “momentos” de
promoção ou inspeção. Eles significam ou representam merecimento,
qualidade ou valor de um indivíduo ou organização dentro de uma área de
julgamento, tornando os “silêncios audíveis”. (BALL, 2005, p. 543).

O desempenho, a comparação, a competividade passam a ser marcantes para o “desenho” da
performatividade. Nessa lógica, a busca pelo desempenho máximo é constante, logo, a eficiência e a
eficácia tornaramse a preocupação central e passam a ser monitoradas, medidas e comparadas com
os resultados de outras instituições, professores, gestores, alunos/as.

No ano de 2006, o Governo Federal, em apoio a reforma gerencial proposta por Bresser (2005,
lançou o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados
Brasileiros e Distrito Federal (PNAGE). O PNAGE baseiase nos pressupostos da administração
pública gerencial, com vista para os resultados. Corroborando com a política de modernização dos
Estados brasileiros e do Distrito Federal e considerando a participação do Estado de Pernambuco no
PNAGE, o decreto nº 29.289, de 07 de Junho de 2006, regulamenta e institui o Programa de
Modernização da Gestão e do Planejamento do Estado de Pernambuco – PNAGEPE.

O PNAGEPE vigora partindo de um acordo firmado entre a União, Estado e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Essa questão aparece regulamentada no art. 2º do
documento.

O PNAGEPE será executado com recursos de financiamento oriundos do Acordo de Empréstimo
firmado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, transferidos mediante Convênio de Participação no Programa, a ser firmado
entre o Governo do Estado e o MP, e com os correspondentes recursos de contrapartida a cargo do
Estado (PNAGEPE, 2006).

Em Pernambuco, o Programa prevê uma modernização da gestão pública amparada no planejamento,
orçamento, controle e gestão. O PNAGEPE é lançado no ano de 2007 e passa a atuar na área da
educação, através do Programa de Modernização da Gestão – Metas para Educação (PMGE/ME),
lançado em 2008 no bojo do PNAGEPE na gestão Eduardo Campos.

O PMGE/ME é considerado a maior mudança na gestão educacional em Pernambuco nas últimas
décadas. Com a implantação do PMGE/ME a organização e o funcionamento das escolas estaduais
passaram por processos de monitoramento do cotidiano escolar. O PMGE/ME visa planejar,
monitorar, estimular a política de responsabilização e descentralização e por fim avaliar as ações
relativas à promoção da gestão por resultados. Essa tendência gerencialista de gestão em
Pernambuco “[...] difere do controle tradicional e burocrático, centralizado na regulamentação, e
caminha para uma forma mais flexível em relação ao processo educacional com visível centralização
do interesse do sistema na melhoria dos resultados escolares (AUGUSTO, 2011, p. 175).

Elevar os indicadores educacionais do Estado, sobretudo do Sistema de Avaliação da Educação de
Pernambuco (SAEPE) e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) são os objetivos
primordiais do programa, uma vez que o Estado apresentou no em um período anterior ao
lançamento do PMGE/ME, o pior desempenho do Brasil no IDEB. Para tanto, o governo definiu
metas a serem cumpridas, ano a ano, pelos gestores das unidades e gerências regionais. De acordo
com Ferreira (2013, p. 66), recai sobre os gestores escolares, novas formas de controle do seu
trabalho e um novo perfil para lidar com as demandas competitivas passa a ser exigido.

Novos procedimentos foram implementados, como o controle estatístico de
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processo e de produto, instalandose uma nova tensão, que se caracteriza pela
redução do espaço de decisão sobre procedimentos cada vez mais
padronizados, o que implica a redução de demanda por conhecimentos
especializados e habilidades, a par do aumento da demanda de atitudes e
conhecimentos científicotecnológicos e de gestão mais ampliados para
viabilizar os processos de melhoria de qualidade e competitividade.
(FERREIRA, 2013, p. 66)

Os/as gestores/as escolares estaduais, vem sendo submetidos a uma política de gestão por resultado,
onde cada unidade de ensino precisa estabelecer quantitativamente um percentual de melhorias das
metas pactuadas através do Termo de Compromisso e Responsabilidade e monitoradas
bimestralmente através do Pacto pela Educação, programa que estimula a competividade entre
escolas, gestores e Gerências Regionais de Ensino (GRE). Para Souza (2013, p. 266) “Cabe lembrar
que tal iniciativa se insere em uma tendência internacional de intensificação e fortalecimento de
mecanismos de controle da qualidade da educação por meio de avaliação de desempenho”.

A meta de cada escola é utilizada para o cálculo do Bônus de Desempenho Educacional (BDE),
instituído pelo governo estadual, como um incentivo financeiro destinado aos profissionais de todas
as escolas que atingirem as metas propostas. O BDE é concedido anualmente para os profissionais da
educação, lotados há mais de 6 (seis) meses nas escolas que atingirem no mínimo 50% (cinquenta
por cento) das metas estabelecidas no início do ano entre o/a gestor/a e a Secretaria de Educação.

O BDE é utilizado, como um mecanismo de controle dentro dos moldes neoliberais, criando um
evidente aspecto competitivo entre as escolas, docentes, gestores. É uma forma tipicamente
empresarial, inserida na educação pública, que passa a considerar o resultado, independentemente da
heterogeneidade das escolas estaduais, baseada em premiações e disputas como forma de alavancar
os resultados esperados. Para Ferreira (2013, 2013), novas subjetividades passam a ser criadas para
viabilizar o processo de internalização do controle, o estabelecimento do controle interpares e a
apropriação dos conhecimentos que são necessários para que esta participação seja mais ativa.

Com a implantação do PMGE/ME, o gestor escolar passa a ganhar centralidade para o êxito do
programa. Embora o referido documento não mencione diretamente a criação de formação
continuada para gestores, procura disseminar/sugerir uma nova cultura de gestão, um novo perfil
para o/a gestor/a escolar orientado pelo alcance de resultados.

Corroborando a política do PMGE/ME, em 2012, o então governador de Pernambuco Eduardo
Campos, revoga os decretos de nº 24. 238 de abril de 2002 e o de nº 27. 928 de 17 de maio de 2005,
que regulamentavam a forma de escolha dos gestores escolares e resolve através do decreto Nº
38.103, de 25 de abril de 2012, tornar público os critérios e procedimentos para realização de
processo de seleção para a função de representante de diretor escolar e diretor adjunto nas escolas da
rede estadual. Entre os critérios, passa a ser exigida a participação dos candidatos no Programa de
Formação de Gestor Escolar – (PROGEPE).

Entre os objetivos do PROGEPE, uma das finalidades é desenvolver “[...] ações diagnósticas,
formativas e avaliativas com o objetivo de contribuir na formação de lideranças sistêmicas capazes
de atuar no conjunto da escola, assegurando que cada estudante atinja o seu potencial e cada escola
se transforme em uma excelente escola” (PERNAMBUCO, 2012a, p. 1). Para Cervi (2013), a
formação continuada passa a ser um meio conveniente de modificar os comportamentos na produção
de indivíduos tanto para o Estado, como para as corporações. Na prática, as competências e
habilidades que esperase que um gestor da rede estadual de Pernambuco adquira, está
fundamentalmente relacionado aos objetivos da formação.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_gerente_escolar_em_formacao_a_experiencia_do_progepe_em_pernam.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O PROGEPE: CURRÍCULO E FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR

De acordo com as estratégias de elevação da qualidade e melhoria do desempenho do sistema
educacional em Pernambuco, o Estado vem dirigindo aos gestores escolares uma política de
formação, vinculada ao PROGEPE. O programa foi lançado em 2012 e traduz uma política de
formação continuada voltada para os gestores escolares no estado, abrangendo o processo seletivo e
o processo formativo, compreendendo ao curso de aperfeiçoamento/certificação e o curso de
especialização/mestrado profissional:

a) o processo seletivo que compreende o Curso de Aperfeiçoamento e a
certificação em conhecimentos em gestão escolar, e tem como finalidade
identificar um conjunto de competências profissionais relacionadas à gestão
escolar; e
b) o processo formativo que compreende o curso de especialização e
mestrado profissional, e tem como objetivo promover atualização,
aprofundamento, complementação e ampliação de conhecimentos
indispensáveis ao exercício da função de diretor escolar e diretor adjunto,
necessários ao desenvolvimento de novas competências em gestão,
monitoramento e avaliação educacional (PORTAL SIEPE, 2014).

É uma formação específica, visto que o programa é uma das ações que integra a atual política
educacional do estado que tem foco na gestão por resultados. Para Cervi (2013), as formações
continuadas, os projetos, os programas fazem parte do funcionamento de uma maquinaria – a escola
– e passam a criar uma necessidade de aperfeiçoamento contínuo, condição favorável para deixar as
pessoas preparadas para “o que der e vier”.

Nesse sentido, o PROGEPE surge como uma possibilidade de atualização para os gestores em
exercício e para os docentes que desejam ocupar uma vaga na gestão escolar nas escolas estaduais
em Pernambuco, ressaltando que o processo seletivo inclui as seguintes etapas: a) inscrição; b)
conclusão do curso de aperfeiçoamento; c) aprovação na avaliação de certificação em gestão escolar;
d) processo consultivo e) designação do governador.

O processo formativo do PROGEPE foi desenvolvido em parceria com a Universidade de
Pernambuco, estadual, e foi dividido em três etapas: curso de aperfeiçoamento, de especialização e
de mestrado, as duas últimas etapas estão em andamento. A primeira etapa foi concluída entre os
meses de julho e setembro de 2012, como forma determinante para a participação dos candidatos na
seleção de gestores/as escolares da rede estadual de educação.

O currículo do curso de aperfeiçoamento foi desenvolvido em 12 módulos, contabilizando uma carga
horária de 180 h/a, sendo 96 horas presenciais obrigatoriamente aos sábados e 84 horas à distância.
As atividades virtuais foram desenvolvidas no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco
(SIEPE), a partir de um login e senha gerado por cada aluno cadastrado no sistema. As inscrições
para o processo seletivo foram realizadas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico da
secretaria de educação do estado.

Os 12 (doze) módulos presenciais foram aplicados por docentes do quadro efetivo da Universidade
de Pernambuco (UPE) e por docentes contratados a partir de uma seleção simplificada realizada pela
instituição. O material didático não foi desenvolvido de forma colaborativa com a universidade de
Pernambuco. A sua elaboração foi realizada por técnicos e consultores da Secretaria de Educação
que em sua maioria são consultores de renome na área da administração, apresentados nos módulos
como “conteudistas”. A organização e gestão dos contéudos do PROGEPE foi coordenado por
Regina de Fátima Migliori, consultora da UNESCO. Os 12 (doze) módulos do curso de
aperfeiçoamento abordaram as seguintes temáticas:
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1. Políticas Públicas educacionais – conhecimento e aplicação
2. Gestão com foco em educação em valores humanos, cultura de paz e sustentabilidade
3. Gestão democrática, instrumento de gestão e diálogos com a comunidade
4. A contribuição dos órgãos colegiados na melhoria da aprendizagem dos estudantes
5. Projeto político pedagógico
6. Gestão financeira
7. Educação de qualidade social
8. O impacto da neurociência na sala de aula
9. Políticas de responsabilização educacional

10. Competências e gestão de pessoas
11. Monitoramento e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem
12. Tecnologias a serviço da educação e gestão

A formulação curricular do PROGEPE visa estimular entre gestores/as “conhecimentos e
competências específicas [...] visando adequálas às mudanças e avanços do século XXI no que se
refere ao cumprimento de objetivos e metas necessários ao desenvolvimento humano e social de cada
indivíduo (PERNAMBUCO, 2012 a). Sobretudo, considerando “a necessidade de formar diretores
escolares dispostos a assumir papéis de liderança em cada escola e no sistema de ensino e que se
interessem e trabalhem pelo sucesso de sua escola e de outras escolas, considerando a política
educacional do Estado e do país” (PERNAMBUCO, 2012a).

As justificativas em torno da adoção de um modelo de formação continuada para gestores/as no
estado, vem acompanhada pela noção de aquisição de novas competências, com destaque para a
liderança. Observase que o PROGEPE assume um papel estratégico por legitimar um perfil de
gestor/a que seja capaz de liderar, inovar a cultura da escola, gerir os recursos financeiros, realizar
processos de monitoramentos, fazer parcerias e principalmente atuar no cumprimento das metas
estabelecidas externamente pela secretaria de educação para cada escola.

Com o fim de validar e certificar os/as candidatos/as que concluíram o curso de aperfeiçoamento, foi
instituída uma avaliação de desempenho, como está normatizado em orientações oficiais publicada
em diário oficial:

Após a conclusão do curso de aperfeiçoamento o (a) candidato (a)
submeterseá a avaliação em conhecimento em gestão escolar, de caráter
obrigatório e classificatório, que tem por finalidade aferir competências
profissionais relacionadas à conhecimentos, habilidades e competências nas
dimensões pedagógicas, administrativa, financeira e valores humanos
(PERNAMBUCO, 2012b)

No presente contexto, a certificação obrigatória expressa a exigência de competências comuns para
atuação do gestor/a. A avaliação em conhecimentos em gestão escolar foi elaborada versando sobre
os conteúdos integrantes dos módulos do PROGEPE e do documento elaborado pela Secretaria de
Educação intitulado: Competências para a gestão escolar. As “novas” competências para os gestores
foram divididas em 6 (seis) dimensões (subdivididas em unidades e componentes), a saber:

1. Planejamento Estratégico: Transformando a Escola para o Século XXI

2. Gestão da Equipe: Liderança na Construção Coletiva de Sistemas Virtuosos

3. Integração com a Comunidade: Comunicação e Redes Virtuosas de Relacionamentos

4. Gestão dos Recursos de Apoio à Administração e ao Ensino: Potencialização da Tecnologia e dos
Conhecimentos para a Aprendizagem
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5. Gestão Administrativa e Financeira da Escola: Desenvolvendo Processos Eficazes

6.Modelo de Gestão: Foco nos Valores Humanos, na Cultura de Paz e na Sustentabilidade.

A avaliação para a certificação de conhecimentos em gestão escolar constituiu uma etapa obrigatória
para o exercício de função de gestor no estado, pois “somente poderão participar da Avaliação em
Conhecimentos em Gestão Escolar professores efetivos que tenham participado do Curso de
Aperfeiçoamento ofertado pela Secretaria de Educação de Pernambuco no âmbito do PROGEPE
[...]”. (PERNAMBUCO, 2012b). De acordo com os critérios para certificação, “Será certificado o
candidato que obtiver desempenho igual ou superior a 70% (setenta por cento), correspondente à
nota 7,0 (sete) na escala de zero a dez, na Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar”.
(PERNAMBUCO, 2012c). Para Ramos (2001), normalizar as competências é um processo de
definição de padrões e/ou normas que possam ser validadas em diferentes ambientes e gera uma
organização de saberes em volta do trabalhador, agindo como um parâmetro para avaliar a
produtividade. Neste caso, a processo de certificação aplicado através do PROGEPE possibilitou
determinar os “aptos” e “não aptos” para ocupar a função de gestor escolar, visto que se deseja um
determinado perfil para encaminhar a atual política educacional do Estado.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Diante da política de formação continuada no país, os cursos direcionados para gestores ganharam
destaque na última década, são diferenciados em vários aspectos: nomenclatura, duração, conteúdo,
metodologia e obedecem, via de regra, as intencionalidades do contexto educacional onde foi
produzindo, e dos sujeitos inseridos nesse processo formativo, no entanto, algo comum os une,
esperase a aquisição de novos saberes, de um novo perfil de gestor que responda as exigências da
competividade atual.

Em Pernambuco, entre as demandas para aplicabilidade das reformas educacionais ocorridas nos
últimos anos, a formação continuada para gestores passou a ser uma exigência. É preciso adequar as
condutas do gestor escolar para o recente modelo gerencial de organização da educação, baseado no
desempenho, monitoramento, na competição e avaliação, numa lógica de performatividade alinhada
às exigências neoliberais. O Programa de Formação de Gestores Escolares de Pernambuco 
PROGEPE surge a partir dessa demanda, o curso tem o propósito de “formar” e “certificar” os
gestores das escolas estaduais com base na política do governo. Através do seu currículo, direciona
uma formação e consequentemente uma forma de atuação para o gestor préestabelecida através das
exigências do modelo de gestão por resultados.

Os documentos oficiais que regulamentam o PROGEPE referemse ao papel estratégico que os
gestores estaduais devem assumir que é o de liderar, ser capaz de inovar a cultura da escola, gerir os
recursos financeiros, fazer parcerias e principalmente para que atuem no cumprimento das metas
estabelecidas externamente pela secretaria de educação para cada escola.

As formações continuadas desencadeiam uma série de medidas que passam a interferir diretamente
na gestão escolar, principalmente sobre os sujeitos gestores/as. A partir dessa racionalização, ao
longo do processo formativo do PROGEPE, novas competências e habilidades passam a ser
requeridas dos/as gestores/as escolares para melhor atuarem na condução da atual política
educacional do Estado.
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