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RESUMO

Este artigo apresenta a importância da
escola como espaço de formação do

professor, que contribua para que se torne
um profissional autônomo, acreditando

que a gestão democrática e participativa
favorece essa realização,  tendo a frente o

diretor escolar que coordene o trabalho,
faça parte da equipe e seja um educador

atuante no processo.

PALAVRAS-CHAVE

  Especialista em Educação

formação continuada

gestão democrática

ABSTRACT

This article discusses the importance of
the school as space where teacher
training takes place, a training that aids
professional autonomy. It is based on the
belief that democratic and participative
management favor teacher’s achievement,
with the school head as coordinator of the
work,  member of the team and active
educator in the process.
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1 INTRODUÇÃO

A formação docente, vale ressaltar, pode se dar em dois momentos: a

formação inicial, como esclarece Libâneo (1999), esclarece que a formação inicial

é a que acontece nos cursos de licenciatura e nas faculdades de educação e a

formação continuada, a que se realiza na escola, ou seja, no próprio local de

trabalho, por intermédio das reuniões de estudo, nas tomadas de decisão em

conjunto,  na atuação da coordenação pedagógica e o professor, nas palestras

que acontecem no interior da escola e  nos estudos realizados fora dela, em

seminários, congressos entre outros.

Primeiramente, ao se defender a idéia de formação continuada, é preciso

compreender a escola  como espaço favorecedor dessa ação, concebê-la como

local de trabalho coletivo, tirando o professor do isolamento ao qual, muitas vezes,

a profissão o confina, para que aconteça  um verdadeiro trabalho em equipe, em

que  os especialistas em educação1  participem da formação e contribuam para

um melhor desempenho docente e conseqüentemente da própria escola.

Com a chegada do modelo tecnicista na educação, a escola ficou sem

visão de totalidade do processo educativo, causada por influência da Teoria da

Administração Geral, o modelo taylorista e fayolista com que se identificaram a

empresa. Isto impediu o desenvolvimento de um trabalho coerente com a proposta

pedagógica, separou a concepção da execução. Esta compartimentalização do

processo educativo não contribuiu para avanços na educação. Aos técnicos

especialistas era reservado pensar o processo educativo e planejá-lo, aos

professores, executá-lo.

 Alonso (1999, p. 14), explica esta dicotomia ao mencionar que:

A separação entre o pensar e o agir no desenvolvimento educativo foi,
em grande parte, responsável pela supervalorização do trabalho dos
administradores e especialistas do ensino em detrimento do professor,
cuja ação ficou reduzida à mera aplicação de normas e preceitos,

1 Especialistas em educação entende-se que são os administradores escolares (diretores
de escola), os supervisores pedagógicos e os orientadores educacionais, e especialmente
na rede estadual de ensino em Campo Grande, MS, os coordenadores pedagógicos.



180 Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 6, n.3, p. 177-185, dez. 2002

nem sempre bem compreendidos, reduzidos aos seus termos mais
simples, de forma a permitir um controle mais fácil por parte das
autoridades de ensino.

Este pensamento aponta para a perda da autonomia docente com a

chegada dos especialistas em educação que vieram para exercer a função de

controle e fiscalização sobre a atuação do professor. Este foi afastado do processo

de elaboração do planejamento e execução, cabendo-lhe apenas a última tarefa,

perdendo, com isto, o controle do seu próprio trabalho e de sua profissão, tornando-

se dependente das decisões de outros.

A gestão democrática e participativa, entendida como um processo de

aprendizado e de luta política,  não se limita à prática educativa em sala de aula,

mas requer a participação efetiva de toda a comunidade escolar, pois o professor

encontra-se inserido neste processo podendo colaborar com a melhoria da gestão

e reverter o papel dos especialistas, devendo esses tornarem-se educadores e

parceiros do professor.

Para o desenvolvimento deste estilo de gestão, que permite que o grupo de

educadores apresente sugestões e comprometa-se com as idéias propostas, é

necessário que se tenha à frente um diretor de escola que seja uma liderança

reconhecida por toda a comunidade2   e se perceba como um educador, que tenha

a base docente na sua própria formação, conforme ressalta Saviani (1986, p. 190):

[...]  é preciso dizer que o diretor de escola é antes de tudo, um
educador; antes de ser um administrador ele é um educador. Mais do
que isso: em termos típico –ideais, ele deveria ser o educador por
excelência dado que, no âmbito da unidade escolar, lhe compete a
responsabilidade máxima em relação à preservação do caráter educativo
da instituição escolar.

Esse diretor que entende de educação, valoriza e compreende o ato

pedagógico, exerce uma prática educativa, preocupando-se em investir na

formação docente, na autonomia de sua equipe de trabalho e na motivação para

que o próprio professor  invista na sua formação e consiga que sua atuação seja

de fato mais autônoma. Ou seja, nesta modalidade de gestão busca-sea

2 Compreende-se por comunidade todos que compõem a escola: funcionários administrativos,
professores, técnicos, alunos e pais.
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participação ativa e aperfeiçoamento contínuo de todos os envolvidos no processo

educativo, para que, por meio de uma ação conjunta possam criar a escola que

acreditam. Sobre o assunto Resende (1995, p. 158) afirma:

[...]  para se pensar a mudança na escola é aquela que contempla a
figura do educador, seja ele, especialista ou professor. Isto porque  se
eles não se dispuserem a reconstruir sua formação e autogerir o
aprimoramento profissional, todo o processo estará comprometido.

   Para que o trabalho de toda a equipe escolar seja coletivo é preciso

ressaltar a gestão democrática, como um estilo de gestão que tem como valor o

diálogo, a participação do professor no seu próprio processo de formação, a sua

contribuição na administração da escola e o trabalho coletivo na organização do

ambiente escolar.

Nessa perspectiva de atuação apresenta-se, a seguir, alguma

possibilidaes de ações nas escolas visando a alcançar a autornomia pedagógica

dos professores.

2 A FORMAÇÃO DOCENTE EM SERVIÇO – ALGUMAS

REALIZAÇÕES POSSÍVEIS NAS ESCOLAS

A possibilidade do educador construir novos conhecimentos sobre a prática

pedagógica requer um projeto político pedagógico consistente e elaborado pela

equipe. Esta construção coletiva  faz com que o professor se sinta valorizado

socialmente e o motiva para realizar mudanças no processo educativo, pois ele

está se tornando um produtor de conhecimento.

Os projetos de formação na escola, conforme esclarece Carvalho (1998),

precisam ir além de um rol de cursos para a equipe, devem consistir em uma

ação cotidiana por meio do trabalho de parceria entre professor  e coordenação/

direção, que possibilite o repensar sobre o que se faz, fundamentando o trabalho

com teoria, cabendo ao professor saber justificar a sua prática pedagógica e não

encará-la como uma ação espontânea sem necessidade de suporte teórico.

Portanto, bons projetos de formação fazem diferença na gestão de sala de aula e

conseqüentemente, na gestão escolar.
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Para que a escola possa dar conta  da sua tarefa, que é tão importante,

necessária e complexa, é imprescindível que os professores e demais

funcionários que sejam capazes, conforme cita Alonso (1999), de reinterpretar

os seus papéis e com isso investir na sua própria formação visando a uma escola

que seja uma instituição com ideais de uma educação democrática.

O professor, em seu trabalho, acaba por estar mais isolado, vendo a

autonomia como individualismo, atribuindo a si todos os fracassos ou as glórias

conquistadas, sem discuti-las com os colegas e demais membros da equipe da

escola. Para minimizar o isolamento da profissão vale ressaltar as recomendações

de Cachapuz (1999) quanto à profissão docente: não trabalhar sozinho -

conversar, discutir sobre o que faz, enfim trabalhar em conjunto. Estudar sempre,

ter o compromisso com a pesquisa, e finalmente acreditar na profissão, ter auto-

estima, que é a valorização social do professor.

Para que a escola seja de fato esse local que contribui para o avanço

profissional do educador, deve-se contar com uma direção que promova o

intercâmbio entre os educadores e torne a escola um ambiente socializador do

saber e do fazer. Que as reuniões pedagógicas aconteçam e sejam o momento

em que os docentes possam  compartilhar suas pesquisas e descobertas, como

apresenta o autor ao reforçar a compreensão de escola como espaço de formação.

Para a formação de professores, o desafio consiste em conceber a
escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam
atividades distintas. A formação deve ser encarada como um   processo
permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas, e
não como uma função que intervém à margem dos projetos profissionais
e organizacionais (NÓVOA, 1997, p. 29).

A produção de documentação de caráter formativo é necessária quando

se almeja a formação de um professor  mais autônomo. Registrar as ações da

escola é  essencial nesse processo de favorecimento de formação continuada

da equipe. Documentar seus avanços e retrocessos permite aos professores a

garantia da socialização do pensamento do grupo. É uma proposta possível de

ser realizada esse registro sistemático de todo trabalho como uma prática a ser

incorporada no cotidiano escolar.  Assim como o  material produzido durante a

capacitação por professores e formador deverá ser arquivado, para que não se
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percam as reflexões, os estudos, assim também os projetos realizados com os

alunos, as sugestões de atividades dos demais professores, os planos anuais

necessitam ser sistematizados e socializados, para que o professor possa se

reconhecer como alguém que produz conhecimento e socializa-os.

Os  projetos de formação não devem ser diferenciados para professor e

diretor, há  necessidade de uma integração de toda a escola, para que  possam

alcançar os objetivos propostos, pois não se podem admitir diretores escolares

que não participem do processo de formação docente.

Ribas e Carvalho (1999, p. 57), reforça essa idéia:

Qualquer projeto de formação contínua do professor que se proponha a
uma modificação efetiva da ação docente para além da utilização de
recursos técnico-pedagógicos – para formar alunos conscientes e críticos,
com autonomia para investir e capacidade para encontrar as suas próprias
respostas – deve supor, necessariamente, um trabalho de formação
dos dirigentes escolares e demais responsáveis pelo processo de
educação escolar; isso a fim de torná-los conscientes de sua
responsabilidade atual e prepará-los para uma atuação mais efetiva frente
ao processo de mudança necessária.

Acredita-se que o professor só poderá  melhorar a  gestão da sua sala de

aula a partir do momento em que conheça o que faz e acredite no seu trabalho.

Conhecer até mesmo para poder rejeitar, ou acreditar para poder mudar e

implementar. É através da  reflexão na e sobre a ação que se conseguirá contribuir

na formação de um professor  mais autônomo, pois é uma ação intencional

comprometida filosófica e socialmente. Ressaltando que “[...] a prática exige um

constante ir-e-vir de um plano a outro do teórico ao prático e do prático ao teórico”

(MACHADO, 2000, p. 231).  A escola deve propiciar a fundamentação na formação

do professor, do diretor e do supervisor, razão pela qual se defende a articulação

da teoria e da prática contribuindo para a formação de um professor autônomo,

que é mais uma tarefa da gestão da escola.

Esse exercício de trabalho coletivo, de decisões conjuntas, só acontece

a partir do diálogo, no confronto de idéias, permitindo que, nas argumentações

teóricas e nas práticas refletidas, novas competências possam fluir na escola

contribuindo para a melhoria do processo educacional e para que modificações

aconteçam na gestão escolar.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Lutar pelo prestígio e valorização social da profissão docente, por melhores

salários e condições de trabalho, deve ser uma constante na escola, mas é preciso

que seja oferecido um trabalho de qualidade que possa contribuir para a

transformação social, e isto requer o investimento na formação docente.

Não se pode deixar de mencionar que a atuação do professor não se

restringe somente ao trabalho docente, embora seja o que mais lhe exija. Ele é

membro de uma equipe pedagógica que precisa de sua  participação, quer no

projeto educativo da escola quer na comunidade educacional. Esta ação

compartilhada requer desse professor estudo permanente, a participação efetiva

nos eventos, realizando intercâmbios entre os educadores, organizando os

registros das ações, fazendo a sistematização do processo pedagógico e  que

possa se reconhecer como um produtor de conhecimentos, que contribui na

gestão do trabalho escolar. Assim, este tipo de administração, na qual se

acredita, demanda estudo e trabalho coletivo, cooperativo, diálogo permanente

com toda a comunidade.

Ressaltou-se neste artigo  a importância de o professor com autonomia

pedagógica,   com direito à formação continuada, participante dos trabalhos

em equipe reforçando a idéia da necessidade de uma gestão democrática e

participativa que realmente valorize o docente. São aspectos fundamentais para

que consiga proporcionar uma educação de qualidade a todos, sendo necessário

uma outrra visão dos especialistas, não mais de controlador e o gerente

fiscalizador, mas sim de um dirigente que coordene e faça parte da equipe,

oriente, contribua, seja parceiro do corpo docente e participe do processo

educativo, vislumbrando e efetivando juntos melhorias em todo o projeto

pedagógico da escola.
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