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Resumo

O objetivo do trabalho é refletir sobre o papel da gestão Pedagógica como estratégia, em todo espaço educacional, para garantir o sucesso do aluno na vida e na sociedade em
que ele está inserido. A metodologia aplicada, de cunho teórico, foi de como trabalhar a competência em Educação para o aluno e o professor, como a faculdade de mobilizar
um conjunto de recursos cognitivos - como saberes, habilidades e informações - para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações que os desafiem em sala de
aula, como a didática aplicada, a aprendizagem, o currículo, o planejamento e a avaliação. A conclusão se dá com uma síntese da prática de como utilizar "o saber em ação" ou
"o agir em situação". Nisso, um grupo de cinquenta Gestores Educacionais, reflete e responde a um questionário relativo ao tema, verificando a pertinência de repensar sua
ação pedagógica.

Palavras chave: Gestão pedagógica, habilidade e competência.

Abstract

The objective is to reflect on the role of management as Pedagogical in any educational space, a strategy to ensure student success in life and the society in which it is inserted.
The methodology applied theoretical nature, was working competence in education for students and teachers, such as the ability to mobilize a set of cognitive resources - such
as knowledge, skills and information - to solve effectively and efficiently with a variety of situations that challenge them in the classroom, as applied to teaching, learning,
curriculum planning and evaluation. The conclusion is given with an overview of the practice of using "knowledge in action" or "to act in a situation." Then a group of fifty
Educational Managers, reflects and responds to a questionnaire on the topic, checking the relevance to rethink their pedagogical action.

Keywords : educational management , skill and competence.

1.Introdução

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que o Brasil conquistou há dois anos, registrado como relevante e alto, não chegou à Educação. O relatório “Educação para Todos”,
divulgado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), mostra que a baixa qualidade do ensino nas escolas deixa as crianças para trás. É
diretamente responsável por colocar o país na 88ª posição no Índice de Desenvolvimento Educacional (IDE) (PEREIRA, 2010).

Sabe-se que existe certa falta de qualidade na aprendizagem no sistema educacional brasileiro, devidamente atestada por estudos nacionais e internacionais, com a UNESCO.
Esse dilema possibilitou a análise sobre a capacidade que as redes públicas de ensino teriam para qualificar seu processo de ensino-aprendizagem e sua gestão e, assim, seu
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compromisso com a Educação para todos.

Para promover o sucesso do aluno na sociedade, faz-se necessário pensar o aluno como construção social, preparando-o para a rede de informações e decisões que enfrentará
em seu cotidiano através da leitura significativa da palavra e de tudo que o cerca.

Aprendizagem é tema central na atividade do professor. Pode-se dizer que todo o trabalho do professor se resume na questão da aprendizagem. Dewey
chega a afirmar que, se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou; se o aluno não apresentou, o esforço do professor foi uma tentativa de
ensinar, mas não ensinou, assim como, no comércio, se o freguês não chegou a comprar, o comerciante não pode dizer que vendeu (FALCÃO, 2003, p.
19)

Todo objetivo educacional tem a qualificação do aprendiz como meta. Toda alfabetização envolve a leitura da palavra e, ao mesmo tempo, a leitura do mundo. Desta forma, a
leitura do mundo precede a leitura da palavra (FREIRE, 2004, p.53). O ser humano percebe o mundo ao seu redor antes mesmo de aprender a ler as palavras. Ele lê,
compreende, só que esta leitura precisa ser refletida. A superação da construção é um parto que traz ao mundo este homem novo não mais opressor, não mais oprimido, mas
homem libertando-se (FREIRE, 2006, p.35). A liberdade nasce da consciência crítica daquilo que se vê e se reflete. Ao analisar a realidade, o homem a transforma, criando a
sua própria história e tornando-se ser histórico-social (2006, p. 92).

Nesse contexto, as escolas e seus componentes precisam rever suas competências e habilidades básicas para o pleno exercício da cidadania, onde se apoiará a construção da
Proposta Pedagógica e de sua prática.

A Gestão Escolar, ao liderar o processo pedagógico na unidade escolar, deve promover a aprendizagem de cada aluno e acompanhar se o aluno consegue de fato aprimorar
suas competências pessoais, sociais, e cognitivas, é relevante aprofundar os conhecimentos e reflexões sobre a organização curricular a partir de competências e habilidades.

Com isso, foi realizada uma Formação para um grupo de cinquenta gestores públicos de escolas da cidade de Recife-PE, com o intuito de levar a uma reflexão de sua prática
pedagógica em relação à sua postura como mediador das habilidades e competências para a formação do aluno. Logo em seguida, foi aplicado um questionário e realizado uma
análise sobre a pertinência do tema e a reflexão sobre a sua prática cotidiana.

2.Desenvolvimento

Pensando em Competências e Habilidades

Estudos recentes afirmam que a sociedade vive um momento forte de transformações. Vive-se uma nova cultura, onde se reflete nas formas de produção e aquisição de novos
saberes. Nisso as competências e habilidades ganham um olhar diferenciado.

Não há uma definição pronta de habilidade e competência. Porém, Perrenoud (2001) compreende que a competência implica em uma mobilização dos conhecimentos e
esquemas que possibilitam desenvolver respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas novos. Onde competência é uma orquestra, um conjunto de esquemas, ela
envolve diversos esquemas de percepção, pensamento, avaliação e ação.

A competência resulta da relação entre pensamento e ação, refere-se à capacidade de ser pró-ativo, agir eficazmente frente a uma situação nova ou diante de um problema.
Competência é o resultado do pensamento somado à ação.

Ser competente é, portanto, ser capaz de fazer a mobilização de saberes em ação (PERRENOUD, 2001). É ensinar como aprender a encontrar a sua habilidade. A aprendizagem,
segundo Piaget, requer mudança de comportamento através da plasticidade dos processos neurais cognitivos, assimilando e acomodando o novo conceito. A assimilação é uma
forma de adaptar-se ao meio. Ela acontece quando o sujeito incorpora os dados externos aos esquemas que se possui anteriormente. A acomodação é a modificação necessária
dos esquemas para poder incorporar esses dados externos (PIAGET, 1973).

Há mecanismos indissociáveis de assimilação e acomodação, independente da adaptação ser biológica ou intelectual. Na adaptação biológica temos “[...] um equilíbrio entre a
assimilação do meio ao organismo e a acomodação deste aquele”. Na adaptação intelectual temos “o equilíbrio entre a assimilação da experiência às estruturas dedutivas e a
acomodação dessas estruturas aos dados da experiência” (PIAGET, 1976).

As potencialidades do sujeito só se transformam em competências efetivas por meio de aprendizados que não intervêm espontaneamente, por
exemplo, junto com a maturação do sistema nervoso, e que também não se realizam da mesma maneira em cada indivíduo. Cada aprende a falar, a
andar... As competências, no sentido que será aqui utilizado, são aquisições, aprendizados construídos, e não virtualidades da espécie (PERRENOUD,
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1999, p.20-21).

Descobrir suas habilidades ou auxiliar nessa descoberta tornou-se prioridade na sociedade, onde a educação sistemática torna-se mediadora desse processo. A habilidade é a
capacidade de lidar com algo, seja uma informação, o manuseio de uma máquina ou a identificação de possíveis caminhos para o enfrentamento de um problema da vida
cotidiana. Ou seja, habilidade é a soma do saber e do fazer (PERRENOUD, 2001). A competência do educador se encontra nas estratégias de qualidade utilizadas para pensar
um problema e na escolha dos instrumentos adequados à sua solução, em qualquer área do conhecimento, seja ele complexo ou não. A argumentação utilizada para convencer
é uma habilidade de extrema necessidade.

Entretanto, para a construção de um conteúdo ou mesmo para apresentá-lo é necessário integrar e articular outros conhecimentos, adequando-os à situação de interação que
se está enfrentando. Os recursos linguísticos, como também conhecimentos, saberes e raciocínio, quando organizados, permitem cumprir tais tarefas. Através desses meios, as
habilidades traduzem uma qualidade do saber-agir em determinado contexto.

Se tais atividades multiplicarem-se, contribuirão para implementar verdadeiros esquemas de mobilização dos conhecimentos. Se forem mais
ocasionais, permitirão ver um modo possível de mobilização, sem formar realmente competências, talvez induzindo uma outra relação com o saber, ao
incitar os alunos a adotarem uma postura ativa, a considerarem os conhecimentos como chaves para fechaduras desconhecidas, cuja descoberta pode
ser esperada um dia ou outro (PERRENOUD, 1999, p.23).

Uma habilidade não se relaciona a uma competência em especial. Muitas vezes, uma mesma habilidade pode contribuir para competências diferentes. Nem toda habilidade
precisa se tornar uma competência e, assim também, algumas habilidades tornam-se competências por elas mesmas.

Na educação, como em tantas outras áreas, é relevante o quanto as competências e habilidades precisam ser valorizadas e investidas no dia-a-dia escolar e em seus conteúdos
específicos, promovendo melhores resultados.

Como ampliar as competências e habilidades no currículo e na didática?

O intuito da Educação que prioriza as competências/habilidades para modificar as práticas pedagógicas, resultando em uma melhor aprendizagem, pede tarefas que estimulem
e desafiem os educandos a retomar os conhecimentos já adquiridos e, através deles, construir novos conhecimentos.

O esforço de explicitação do uso dos conhecimentos e das competências deve encontrar um eco na mente do aprendiz. A mobilização, assim como a
transferência, supõe uma intenção (REY apud PERRENOUD1999). A escola contenta-se, exageradamente, em pressupô-la e em limitá-la à vontade de
adquirir “boas bases” que, mais adiante, serão um fundamento de competências significativas (PERRENOUD, 1999, p. 45).

A boa didática, somada a um bom método de ensino e às boas estratégias, focalizam uma boa aprendizagem quando há uma organização do conteúdo na formação do
conhecimento. As habilidades podem ser desenvolvidas junto a outros sujeitos ou mesmo ao objeto e tal objeto, o conteúdo, é uma ferramenta fundamental nesse processo. A
habilidade do ser crítico se faz previamente necessária à aquisição do conhecimento, só não se pode questionar algo, sem antes ter o conhecimento necessário para isso.

Quando a prática é tomada como curiosidade, então essa prática vai despertar horizontes de possibilidades. [...] Esse procedimento faz com a que a
prática se dê a uma reflexão e crítica. (FREIRE, 2004, p. 40). O de que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão
sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. (FREIRE, 2004, p. 43).

Para o sucesso do aluno o trabalho pedagógico consiste na importância em levar em conta os conhecimentos prévios, que estão, direta ou indiretamente, ligados ao assunto em
estudo e que são necessários à aquisição ou ampliação da habilidade requerida.

(1) a socialização do conhecimento produzido pela humanidade; (2) as diferentes áreas de atuação; (3) a relação ação-reflexão-ação; (4) o
envolvimento do professor em planos sistemáticos de estudo individual ou coletivo; (5) as necessidades concretas da escola e dos seus profissionais;
(6) a valorização da experiência do profissional. Mas, também: (7) a continuidade e a amplitude das ações empreendidas; (8) a explicitação das
diferentes políticas para a educação pública; (9) o compromisso com a mudança; (10) o trabalho coletivo; (11) a associação com a pesquisa científica
desenvolvida em diferentes campos do saber”. (ALVES, 1995 apud CARVALHO e SIMÕES, 1999 p.4).
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O conhecimento prévio precisa ser ampliado, fazendo-se necessários dois movimentos: a capacidade de aprender a partir da aprendizagem já adquirida e o entrelaçamento
entre o que se aprende a fazer e o que se aprende a compreender. Então, o processo de aprendizagem requer conhecimentos prévios somados ao compreender e fazer.

Toda educação tem como objetivo a aprendizagem que leva ao sucesso do aluno na vida e na sociedade. Nisso, a escola precisa definir bem as respostas dos questionamentos
sobre: o que, como, para quem e, sobretudo, para que ensinar. Para garantir o desenvolvimento de competências e habilidades, e não a transmissão pura e simples de
conhecimentos. Isso decodifica o planejamento, o ensino e a avaliação.

Em face da discussão dos conceitos de currículo, ora enfatizando as prescrições de conteúdos ou de atividades, ora o processo, MOREIRA (apud
OLIVEIRA, 1997) aponta o surgimento de duas distinções no currículo: currículo formal e currículo real ou oculto. O currículo citado pela escola era o
formal; já o currículo oculto era aquele transmitido implicitamente, mas não mencionado pela escola e que se fazia de tal forma poderoso, pois podia
propiciar controles sociais, lutas ideológicas e políticas, provocadoras de mudanças sociais (OLIVEIRA, 2008, p.4).

Pensar o currículo nesse movimento sem desprezar o conteúdo é mobilizar eficientemente os saberes para resolver situações reais ao longo da vida, no trabalho e na sociedade.
Um currículo deve ser comprometido com a superação do fracasso escolar, enquanto as crianças e os jovens estiverem na escola e com o sucesso na vida pós-escolar.

Não há consenso sobre o que é currículo, declara MOREIRA (apud OLIVEIRA, 1997, p. 11-12), sobretudo porque é um conceito relacionado a uma
complexidade de problemas e a uma construção cultural, histórica e socialmente determinada, porém ressalta que as definições de currículo,
geralmente, abrangem “[...] conhecimento escolar e experiência de aprendizagem”. Dentro do enfoque de conhecimento escolar, que tem predominado
ao longo dos tempos, o currículo é o “[...] conhecimento tratado pedagógica e didaticamente pela escola e que deve ser aprendido e aplicado pelo
aluno”; aqui surgem questões sobre o que um currículo deve conter e como devem ser organizados os conteúdos. Pelo enfoque de experiência de
aprendizagem, “[...] currículo passa a significar o conjunto de experiências a serem vividas pelo estudante sob a orientação da escola”; neste
momento, estão as questões sobre como selecionar as experiências a serem transmitidas e como organizá-las (OLIVEIRA, 2008, p.6).

A organização curricular, nessa perspectiva, enfatiza como o aluno aprende, oportunizando-lhe, nas situações de aprendizagens, a mobilização dos esquemas mentais variados
e próprios de cada sujeito. Não podemos esquecer a importância da atitude do professor, já que esta atitude é fundamental para a motivação de cada aluno. Sem motivação,
qualquer enfoque didático é estéril. Os conteúdos, selecionados a partir das competências a serem desenvolvidas, passam a se constituírem, necessários para o aprimoramento
do exercício dos esquemas mentais do sujeito aprendiz.

De que serve ir à escola se esta não nos prepara para enfrentar as situações do dia-a-dia, se não nos permite compreender melhor o que acontece a
nossa volta?
Esta pergunta constitui a principal preocupação de muitos professores do ensino fundamental, e grande parte de sua tarefa educacional foi dirigida a
aprendizagens que preparem para a vida, A incorporação dos procedimentos como conteúdos curriculares, proposta pelas administrações educacionais,
dentro o marco da atual reforma educacional (ORÓ, 1999, p.21).

Então, um currículo que visa o desenvolvimento da competência permite ao aluno associar o aprendizado ao seu dia-a-dia, auxiliando na resolução de problemas e na superação
dos desafios do cotidiano imediato.

Como já discutido, os conteúdos escolares constituem-se em ferramentas para propiciar o desenvolvimento de competências/habilidades em crianças e jovens. Isso implica uma
organização específica da escola, da prática pedagógica do professor, da sala de aula, da avaliação, da formação de grupos de alunos e dos materiais utilizados. É impossível
haver a aprendizagem se não existir contato com a realidade. Os conceitos que devem ser aprendidos são construídos por meio de experiências concretas estabelecidas com os
objetos e os seres vivos (ORÓ, 1999, p.23).

Na via do aluno, o fazer pedagógico tem papel fundamental, pois o professor é mediador nesse processo. Ele seleciona e oferece, através de atividades significativas, materiais,
livros didáticos e diferentes tecnologias, a fim de que os alunos usufruam diversificadas fontes de pesquisas e utilizem-nas na busca de informações. Pela ação pedagógica o
aluno transforma as informações construídas em conhecimento, mobilizando-se no desenvolvimento de suas competências/habilidades.

Pelo pensamento pós-moderno de (OLIVEIRA apud DOLL, 1997, p. 171-172), “[...] o currículo é um processo, – não o de transmitir o que é
(absolutamente) conhecido, mas o de explorar o que é desconhecido; e através da exploração os alunos e professores ‘limpam o terreno’ juntos,
transformando assim o terreno e eles próprios”. (OLIVEIRA apud DOLL, 1997, p. 147) acentua que “[...] o currículo não é apenas um veículo para
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transmitir conhecimentos, mas é um veículo para criar e recriar a nós mesmos e à nossa cultura” (OLIVEIRA, 2008, p.5).

No conhecimento e em suas diversidades, cada disciplina tem as suas particularidades, metodologia e abordagem próprias. Logo, nenhum fenômeno social, natural ou científico
pode ser compreendido exclusivamente por uma disciplina. Havendo a integração das diferentes áreas e disciplina facilita-se o ensino e a aquisição da aprendizagem.

Toda a equipe escolar, sejam funcionários, professores, coordenação pedagógica e direção, realizando um trabalho coletivo e planejado através de diálogos com outros campos
de conhecimento e buscando os pontos convergentes nas diferentes disciplinas levaram as suas práticas escolares a tornarem-se, de fato, práticas sociais.

Ao compreender o processo de aprendizagem do aluno, será facilitado ao educador dar continuidade ao planejamento coletivo, possibilitando a autonomia e a responsabilidade
do aluno pela a aquisição do conhecimento e do pensar critico.

Em meio ao processo pedagógico das competências e habilidades, ressalta-se o processo cognitivo do aluno (como se aprende) em diferentes estilos de aprendizagens; a
organização quantitativa e qualitativa dos conteúdos em sua integração leva a desenvolver habilidades, abordar conteúdos a partir de situações-problema, ensino focado nas
situações do cotidiano, com o apoio de recursos, didática voltada ao questionamento da realidade, a troca de saberes, reflexão da prática docente, não se esquecendo da
avaliação da aprendizagem adequada ao aprender a aprender para aprimorar o processo de aprendizagem.

Aprendizagem e comportamento são termos estritamente relacionados: fala-se de aprendizagem em relação às novas maneiras pelas quais um
organismo se comporta. E também, se é verdade que as mudanças de comportamento nem sempre são exemplos de aprendizagem, a definição
relatada pelos dicionários de psicologia e por quase todos os manuais é descrita como “uma mudança relativamente permanente do comportamento
devido à experiência” (PERINI, 2004, p.59).

O principal agente da aprendizagem é a atividade daquele que aprende. Portanto, “aprendizagem pode ser definida com uma modificação relativamente duradoura do
comportamento, através de treino, experiência, observação” (FALCÃO, 2003, p.20), a qual reflete socialmente.

Habilidades e competências na Avaliação

Nesse processo docente, repensar avaliação é continuar a dinâmica estabelecida a partir do modelo qualitativo, compartilhando a afirmação de que os sujeitos escolares são
sujeitos históricos e sociais.

Reconstruir o processo de avaliação torna-se parte de um movimento articulado com o compromisso e desenvolvimento de uma prática pedagógica comprometida com a
inclusão, com a pluralidade e com o respeito às diferenças. Trata-se de um movimento, fruto de uma concepção de escola como território múltiplo, marcado pela diversidade de
cultura e vozes, verificando a aquisição do Processo de aprendizagem individual do sujeito - o aluno, com o professor e o Processo aprendizagem do Grupo/classe e Equipe
docente. Uma dupla dimensão da avaliação.

DUPLA DIMENSÃO DA AVALIAÇÃO
PROCESSO INDIVIDUAL Sujeito Aluno/a Professor/a
ENSINO/APRENDIZAGEMObjeto Processo aprendizagem Processo de ensino
PROCESSO GRUPAL sujeito Grupo / Classe Equipe docente
ENSINO/APRENDIZAGEMObjeto Processo aprendizagem Processo de ensino
Fonte: Zabala, 2000.

Nessa perspectiva, a avaliação formativa oferece possibilidades ao professor de acompanhar mais de perto a aprendizagem do aluno e, assim, ajudá-lo no percorrer escolar
cotidiano. Fundamentando-se na troca de experiências através do diálogo e no replanejamento de sua prática educacional. Entretanto, é uma modalidade de avaliação
trabalhosa perceber as particularidades e o todo de um grupo no processo de Ensino/aprendizagem. Tal processo avaliativo exigirá energia, disponibilidade e tempo para
acompanhar sistematicamente.

Conseguir um clima de respeito mútuo, de colaboração, de compromisso com um objetivo comum é condição indispensável para que a atuação docente
possa se adequar às necessidades de uma formação que leve em conta as possibilidades reais de cada aluno e o desenvolvimento de todas as
capacidades. [...] um clima de cooperação e cumplicidade é a melhor maneira de que dispomos para realizar uma avaliação que pretende ser formativa
(ZABALA, 2000, p.210).
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A avaliação faz parte da didática aplicada e a sua permanência no trabalho do processo de ensino e aprendizagem em meios aos objetivos propostos no percurso verifica o
progresso, as dificuldades e orienta para intervenções necessárias, sejam elas individualmente ou em grupo.

A avaliação determina o grau da assimilação do conteúdo e das técnicas/normas; auxiliam ao professor na melhora de sua metodologia de trabalho e, também, ajudam os
alunos a desenvolverem a autoconfiança ao verificar o quanto aprendeu e assimilou os conceitos. Não esquecendo, nesse processo, que a motivação do docente no ensino e na
aprendizagem significativa deve estar presente em seu dia-a-dia. Faz-se necessário a utilização de um vocabulário formal acessível para mediar a aquisição dos conceitos.

Se buscamos uma escola que não seja uma preparação para a vida, mas que seja ela mesma uma rica experiência de vida, se buscamos uma escola
que não seja reprodutora dos modelos sociais discriminatórios, mas promotora do desenvolvimento integral de todos os alunos, temos de repensar a
avaliação (VASCONCELOS, 2000).

Nessa perspectiva, conhecer os alunos, identificar suas necessidades e interesses e autoavaliar-se são momentos de um diagnóstico relevante para a educação. Pontuar
melhoras e dificuldades encontradas pelos alunos, professores e escola em geral são reflexões submetidas às metas e possibilidades de uma escola de qualidade. Em que
medida os alunos desenvolvem suas habilidades e competências?
A avaliação ajuda nessa resposta.

Toda avaliação deve ser resultado da observação, do diagnóstico e do novo planejamento. A observação sistemática de diferentes atividades e tarefas, sejam elas individuais ou
em grupo, é um excelente instrumento para trabalhar a habilidade do aluno e do próprio professor.

2.1 Material e métodos

Esta investigação foi desenvolvida através de uma metodologia de pesquisa quali-quantitativa. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória na qual foi utilizada como
instrumento de sondagem, a modalidade do questionário. A pesquisa qualitativa faz parte de uma metodologia de pesquisa que não obedece a roteiros definidos rigorosamente
e são baseados em pequenas amostras. O instrumento utilizado – questionário – foi elaborado com questões fechadas, em que foram abordadas temáticas que possibilitaram a
reflexão e discussão sobre a construção qualitativa para o sucesso do aluno. Elaborou-se um questionário reflexivo, referentes às habilidades e competências necessárias. Ao
término do conteúdo abordado, entregou-se o questionário, que os cinquenta gestores presentes responderam.

2.2 Resultados e discussão

Em meio às respostas obtidas, destacam-se os percentuais superiores a 50% para ser analisado. Na primeira pergunta: A Equipe Pedagógica se reúne para refletir sobre a
prática educacional?
84% responderam que não se reúne. E na segunda pergunta: Existe formação continuada que trabalhe as habilidades e competências com o corpo docente?
74% responderam que não acontece. Nas perguntas realizadas, percebe-se que os saberes e as competências são aspectos mediadores do desenvolvimento profissional
docente. A reflexão sobre a sua prática pedagógica subsidia na reorganização de novas práticas, fundamentando-as a partir de novas compreensões acerca do seu papel,
colaboram para seu aperfeiçoamento profissional. Então, compreende-se que a formação precisa permanecer em meio ao processo do ensino e aprendizagem.

Na terceira pergunta: São perceptíveis as mudanças tecnológicas e sociais?
100% responderam que sim. E na quarta pergunta: A escola se organiza para responder a demanda de jovens qualificados que o mercado exige?
54% responderam que não e 40%, que talvez. O desenvolvimento tecnológico é o que mais cresce nos últimos anos e a escola precisa está atenta a isso, como bem foi
demonstrado. As exigências do mercado de trabalho interferem na organização pedagógica. Porém, sendo bem claro, precisa-se de um olhar diferenciado, levando-se a
rediscutir sociedade e mercado de trabalho. Com isso, o cidadão é formado não apenas como pessoa, mas segundo as exigências da sociedade, desejando: capacidade de
trabalhar em equipe, inteligência emocional, visão ampla da realidade, dinamismo, autonomia, liderança e criatividade.

Na quinta pergunta: O Currículo é discutido?
90% responderam não. E na sexta pergunta: A postura didática é analisada no grande grupo ou individualmente?
74% responderam não. Entretanto, cada docente precisa direcionar seu currículo e suas ações didáticas para que os alunos desenvolvam suas habilidades. Nisso, a avaliação
bem elaborada possibilita ao professor compreender melhor o que foi aprendido ou não, dando auxílio na intervenção necessária. O interesse do aluno deve ser relevado pelo
professor como ponto de partida para uma motivação conceitual.

Aprende-se aos poucos, e cada um dentro do seu ritmo próprio. É fácil admitir que o conteúdo hoje aprendido dependa do conteúdo aprendido
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anteriormente. A aprendizagem está sempre se efetuando: é um processo que começa com o nascimento (ou talvez antes) e continua de uma forma
ou de outra durante toda a nossa vida (FALCÃO, 2003, p.20 e p.25).

Na sétima pergunta: Procura-se trabalhar com os alunos o conteúdo de forma significativa?
66% responderam que não, onde provavelmente os professores se preocupam em repassar o conteúdo curricular, apenas. Para se ampliar e/ou modificar as estruturas do aluno
é importante provocar discordâncias ou conflitos cognitivos que resultam em desequilíbrios, onde em meio às reflexões e atividades ele consiga reequilibrar-se, superando o
conhecimento anterior e reconstruindo o mesmo (PIAGET, 1997).

Na oitava pergunta: A avaliação acontece apenas individualmente?
80% responderam que sim. Segundo Ribeiro (1999, p. 79), as avaliações do professor procedem em três grandes tipos: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Cada uma
delas tem a sua especificidade, complementam-se e são indispensáveis.

Na nona pergunta: A função social da aprendizagem, em sua escola, é garantir o sucesso do aluno?
Responderam 100% que sim. Explicitando o quanto o sucesso do aluno requer uma boa aprendizagem.

Na décima pergunta: O seu alunado sabe analisar e sintetizar?
52% responderam que sim e 48% talvez. Análise e síntese são dois procedimentos distintos e inseparáveis e, por isso, serão abordados juntos. René Descartes, na obra
“Discurso do Método” (1956, P. 22), procurando traçar normas gerais indispensáveis a qualquer trabalho científico, formulou quatro regras:

I) Nunca aceitar como verdadeira qualquer coisa, sem conhecê-la como tal; II) Dividir cada uma das dificuldades e abordar num maior número possível
de parcelas necessárias para melhor resolvê-las (é a análise); III) Conduzir por ordem de pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais
fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente até o conhecimento dos mais complexos (é a síntese); IV) A última á a dos
"desmembramentos tão complexos... a ponto de estar certo de nada ter omitido".

Na décima primeira pergunta: O seu alunado sabe refletir e descrever um pensamento filosófico?
52% responderam que talvez, o restante dos gestores se dividiu entre sim e não. O ser humano precisa aprender a descrever o que se observa ou mesmo o que adquiriu como
conhecimento, ao mesmo tempo em que reflete sobre ele. Ação e reflexão e ação se dão simultaneamente (Freire, 2006, p.149).

Nas seguintes perguntas: Rapidamente, você poderia pensar em três habilidades que se destacam no seu alunado quando realizam atividades em grupo?
Se os seus alunos fossem sorteados para representar Romeu e Julieta de William Shakespeare, para o governador do Estado, no prazo de uma semana, eles teriam
competência para isso?
Você acredita que o seu aluno protagoniza sua história ao sair dos seus muros educacionais?
Você acredita que o seu aluno saberá redimensionar a sua capacidade de lidar com o que a vida lhe apresenta, em sua diversidade?
Em média, 50% responderam talvez. É preciso repensar as habilidades e competências que estão sendo trabalhadas no ambiente educacional.

Assim, é perceptível que não se pode desprezar o movimento dialético entre gestão pedagógica/professor e aluno/professor em sala de aula, nos espaços-tempos coletivos de
planejamento e formação, marcados pela construção de saberes e pelos desafios do processo ensino-aprendizagem de habilidades e competências. Neste contexto define-se
que o papel do professor é de preparar as melhores condições para o desenvolvimento de competências, isto é, não transmitir apenas informações isoladas, mas apresentar
conhecimentos contextualizados, usando estratégias para o desenvolvimento de habilidades específicas, utilizando linguagem adequada e contextualizada. Resulta-se assim, na
aquisição de recursos que possam ser mobilizados no momento em que a vida lhe proporcionar tais desafios.

3.Considerações Finais

As diretrizes curriculares nacionais, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), em seus diferentes níveis da Educação no Brasil, têm colocado, de forma globalizada, a
necessidade de centrar o ensino e aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do aluno, não apenas se preocupando com o conceitual. Com
isso, a escola vai se adaptando as transformações e as necessidades da atualidade.

Ao pensar no direcionamento do processo de ensino e aprendizagem para desenvolver habilidades e competências, deve-se esclarecer que elas precisam está inseridas como
objetivos de ensino. Fazem-se necessárias à inclusão, dentre suas responsabilidades, ensinar ao aluno a analisar, sintetizar, comparar, classificar, descrever, refletir, opinar,
generalizar... Caso isso não ocorra, haverá uma tendência a permanecer apenas no conteúdo e as competências e habilidades serão apenas palavras.
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Quando se tem o desenvolvimento de competências e habilidades como vivência diária, facilita-se o trabalho pedagógico integrado, onde o professor saberá a sua
responsabilidade nessa vivência. Muitos professores não compreendem o significado e precisam ser esclarecidos e trabalhados para obter, por consequência, o sucesso do aluno
através de sua didática aplicada.

Essa didática contribuirá para uma mudança significativa na prática da escola. Toda mudança que envolve o repensar a prática educativa, perpassa a aprendizagem, o
planejamento e a avaliação. Também, se uma habilidade é vista como foco do ensino, a sua aquisição deve ser planejada e avaliada.

Nas escolas públicas do Recife-PE ou, ainda, em outras tantas comunidades escolares, a Gestão Pedagógica precisa repensar seu processo educacional, levar o aluno a analisar,
a sintetizar, a comparar... Passa a ser uma forma bem mais interessante de se avaliar a aquisição da habilidade, tanto para o aluno, quanto para o professor, evitando que o
aluno apenas reproduza um conteúdo estudado. É também Perrenoud (1999) quem diz que "construir uma competência significa aprender a identificar e a encontrar os
conhecimentos pertinentes".

Na prática, tudo isso significa que os alunos precisam traçar os seus próprios caminhos, os quais não se encontram prontos e acabados, precisando desenvolver a sua
capacidade de buscar e construir o seu conhecimento, como a dinâmica social tanto solicita.

Portanto, para a construção de uma nova visão moderna de Educação, a Gestão Pedagogia precisa trabalhar seu corpo decente, seus professores, no compromisso didático em
formar jovens capazes de protagonizar sua história e redimensionar sua capacidade de lidar com o que a vida lhe apresenta.
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