
iscutir a formulação de uma 
proposta pedagógica que 

possibilite a inclusão dos Direitos 
Humanos e a aprendizagem vol
tada ao atual mercado de tra
balho é o objetivo da profes
sora Renata Carone Sborgia, 
com a publicação da obra 
Responsabilidade acadêmica do 
gestor educacional, pela Madras 
Editora. Mestra em Psicologia 
pela Universidade de São Paulo 
(USP) e pós-graduada em Direitos 
Humanos - Teoria e Prática pela 
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-RJ), Renata 
evidencia a necessidade de otimi
zar a gestão dos serviços educa
cionais, o que, para eia, tem leva
do o gestor educacional a buscar 
alternativas que melhorem a efi
ciência nos estabelecimentos de 
ensino. Em entrevista à Gestão 
Educacional, a autora ressalta 
que o modelo de ensino preci
sa enfatizar e assumir um caráter 
dinâmico, no qual o desenvolvi
mento de capacidades, compe
tências e valores passe a estar na 
primeira linha das preocupações 
dos sistemas educativos. 

Gestão Educacional: Nos dias 
atuais, é necessária a implanta
ção de um novo modelo de ges
tão educacional? O que esse mo
delo deve enfatizar? 
Renata Sborgia: Sim. O conheci
mento passou a ser a mola pro
pulsora da sociedade moderna, 
e o acesso à informação deixou 
de ser limitado somente ao pro

fessor ou à escola . Ass im, o 
conteúdo disciplinar deve enfa
tizar novas habilidades e compe
tências para os educandos como 
forma de preparar instrumentos 
para lidar com a nossa nova re
alidade. O modelo educacional 
precisa enfatizar e assumir um 
caráter dinâmico, no qual o de
senvolvimento de capacidades, 
competências e valores passe a 
estar na primeira linha das preo
cupações dos sistemas educa
tivos. O modelo deve enfat i
zar o conhecimento conforme 
a nossa real idade, bem como 
apresentar ao gestor educa
cional as novas atr ibuições exi
gidas pela atual realidade, res
saltar os Direitos Humanos na 
grade curricular como discipli
na regular e [proporcionar] uma 
aprendizagem voltada às exigên
cias do mercado de trabalho. 

Gestão Educacional: Que resul
tados são esperados do gestor 
educacional? 
Renata: Os resultados são múlti
plos, em virtude da modernidade. 
Entre os resultados esperados es
tão o envolvimento de uma me
todologia educacional inovadora, 
chamando a atenção das institui
ções educacionais para rever, mo
dificar ou alterar (se necessário) 
suas propostas pedagógicas com 
habilidades e capacidades aos 
educandos para sua melhor adap
tação ao mercado de trabalho; [os 
resultados também incluem] uma 
proposta pedagógica moderniza
da, dinâmica, não só para desen

volver melhor o senso crítico dos 
alunos como [para] inserir uma 
educação em Direitos Humanos 
no currículo escolar. [Ou seja], re
sultados que ofereçam valores e 
possibilidades educacionais maio
res e duradouras aos educandos 
para o mercado de trabalho, que 
devem também trabalhar a ética 
para cidadãos mais humanizados. 

Gestão Educacional: E o que deve 
ser contemplado na proposta pe
dagógica? 
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Renata: Há de se ter princípios 
comprometidos e assumidos pe
la instituição de ensino dentro da 
proposta pedagógica que sirvam 
de sustentáculos para suas es
tratégias, decisões e ações efica
zes e eficientes. Menciono alguns 
princípios que poderão ser pos
tos na prática, de fácil aplicabi
lidade para a construção de uma 
proposta, tais como atualização 
tecnológica, responsabilidade 
social, inserção no mundo do co
nhecimento de forma sistemati
zada e organizada - explicando a 
finalidade da teoria na prática -, 
estímulo à reflexão crítica e cons
trutiva para educandos - futuros 
formadores de opiniões funda
mentadas e consistentes - den
tre outras questões importantes. 
O gestor educacional é participa
tivo; assim, agente de mudanças 
na educação. 

Gestão Educacional: Como fun
ciona o planejamento participa
tivo e situacional? 
Renata: A organização esco
lar tem três áreas fundamentais 
de gestão: pedagógico-didática, 
funcional e espacial e a adminis-
trativo-financeira. É preciso assu
mir o planejamento participati
vo e situacional e reconhecer que 
hierarquia, autocracia e confor
mismo não têm mais sentido nos 
dias de hoje. É preciso entender 
que o funcionamento está emba-
sado nas mudanças, nas moder
nas teorias de administração que 
viabilizam a prática diária educa
cional, com ênfase na liderança, 
na tomada de decisões, nas es
tratégias e na flexibilidade e au
tonomia das escolas. São pla
nejamentos com o novo tipo de 

gestão, em que devem prevale
cer liderança, participação, cria
tividade, iniciativa, cooperação e 
motivação. 

Gestão Educacional: Quais são 

as tarefas do gestor educacional 

frente à proposta pedagógica? 

Renata: Uma das tarefas do gestor 

educacional é fiscalizar, bem co

mo cobrar o cumprimento das pro

messas das instituições de ensino 

com suas novas e atuais propos

tas pedagógicas para seu público: 

os educandos. Assim, faz-se neces

sário detectar e avaliar frequente

mente as novas exigências do mer

cado de trabalho com uma visão a 

médio e longo prazo, visão pluralis

ta das situações atuais, capacidade 

de gerenciar um ambiente acadê

mico cada vez mais complexo e oti

mizar a proposta pedagógica que 

valoriza os Direitos Humanos. O 

gestor educacional é a nova figura 

da atualidade, com atribuições que 

vão além das citadas acima. 
Gestão Educacional: Por que é 
necessária a implantação de uma 
proposta pedagógica evocando 
os Direitos Humanos como disci
plina curricular? 
Renata: Há a necessidade de uma 

proposta pedagógica evocando 
Direitos Humanos como discipli
na regular no currículo do ensi
no fundamental até a graduação. 
A crise de valores na sociedade 
atual tornou-se comum. Evocar 
uma reflexão para eles, reforçada 
pelo sentimento que toma conta 
dos responsáveis pela educação 
das futuras gerações, é um de
ver. Despertar para a necessida
de de uma abordagem sobre éti
ca, sobre a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, tendo co
mo objetivo essencial a constru
ção de um ensino e sociedade ali
cerçados em princípios éticos da 
justiça, da liberdade, da solida
riedade, do respeito às diferen
ças, dos direitos e deveres dos ci
dadãos é fundamental. Evocar 
Direitos Humanos como conteúdo 
disciplinar nas escolas é essencial. 
É um tema que não pode mais ser 
negligenciado na educação. 

Gestão Educacional: Como o ges
tor deve se preparar para atuar 
com uma educação voltada aos 
valores humanos? 
Renata: O gestor educacional, 
agente envolvido neste proces
so de ensino, precisará de atitu
de, ou seja, é aquele profissional 
envolvido, comprometido e des
temido que deve acolher, desen
volver e acompanhar lado a lado 
todo o processo de aprendiza
gem e avanço do corpo discen
te em especial. Valores humanos 
em educação exigem um aper
feiçoamento constante do ges
tor educacional na pesquisa, no 
aprimoramento e na flexibilida
de, para que sua ação esteja em 
função da necessidade do edu
cando. 
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 8, n. 89, p. 12-13, out. 2012.




