




Por opção ou sujeição,
a escola mudou. É fa-
to. Os alunos idem.
Superexpostos à infor-

mação, à tecnologia e aos impera-
tivos do mundo competitivo, com
referenciais éticos cada vez menos
universais, estão cada um em uma
ponta do processo de transformações
que ganhou velocidade inédita a par-
tir dos anos 80. E o professor? Es-
premido pelas demandas de escolas
e de alunos, busca meios para rede-
finir o seu ofício.

Um dos conceitos mais em voga,
em virtude do atual cenário, é o da
construção de competências, princí-
pio apoiado por organismos interna-
cionais como a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco) e adotado
pela última Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB 9.394/96). As
competências são originárias da adap-
tação, para o universo da educação,
de preceitos adotados pelo mundo do
trabalho na década de 80.

O principal artífice dessa pas-
sagem é o sociólogo suíço Philippe
Perrenoud, que condensa suas
idéias a respeito do tema no livro
10 Novas Competências para En-
sinar (leia indicações de leitura na
página 39). Segundo Perrenoud, o
eixo do saber do professor é trans-
ferido do conhecimento sobre as
disciplinas ensinadas para a "facul-
dade de mobilizar um conjunto de
recursos cognitivos (saberes, capa-
cidades, informações) para solucio-
nar com pertinência e eficácia uma
série de situações".

E quais seriam as competências
que o professor da escola básica de-
veria desenvolver para responder a
contento às demandas educacionais da
atualidade? Educação ouviu educa-
dores e profissionais da área de recur-
sos humanos - muitos deles também

ITO COLATERAL
Excesso de avaliações e controles, e um nível de atividades de

formação que os levou a desviar o foco da sala de aula: num primeiro
momento, esse foi o resultado palpável do movimento das escolas de
exigir que os professores participassem da gestão escolar e fizessem
cursos de atualização.

"Foi uma sobrecarga de trabalho que resultou no processo contrário
ao que se queria", lembra José Salvador Faro, vice-presidente do
Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro). "O professor se
tornou um executor de tarefas extra-educacionais. Começou a fazer
muitas atividades administrativas e poucas no lado pedagógico." Faro
menciona principalmente as fichas de avaliação instituídas pelo
Conselho Estadual de Educação paulista, hoje suprimidas.

Para a professora Eli Fabris, da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos, essa dimensão formalista é um problema da adoção dos critérios
de competência. "Ao longo da história, nossas reformas educacionais
têm primado pela ênfase na legislação. As mudanças não podem ser
textuais, precisam chegar às representações e às práticas sociais", diz.

"No Brasil, a idéia das competências está muito vinculada à
pedagogia por objetivos, cujo paradigma é tecnicista e pragmático",
acrescenta. Para ela, entender o contexto da aprendizagem, ter
conhecimento sólido em sua área de formação, criar propostas
pedagógicas que tenham significado para os alunos, conhecer as
diversas culturas dos jovens, repensar os tempos e espaços da escola, e
analisar o currículo a partir das culturas nele presentes são as
competências centrais que os docentes devem buscar.

INC.UIRI.MVE DEXAPAC FAR
Mais do que competências,

os professores - e por extensão
a educação - ganhariam mais se
a eles fosse destinado um
tratamento mais respeitoso,
com sua inclusão na elaboração
dos projetos da escola e na
formulação de seus valores. É o
que pensa o professor Nilson
José Machado, da Faculdade de
Educação da USP, sobre o uso
do conceito das competências
no Brasil, sobretudo no âmbito
da escola pública. "A equação
'preparar melhor para

remunerar melhor' é um
equívoco. Os programas de
capacitação, quanto mais bem-
sucedidos, mais afastam da sala
de aula o professor do ensino
básico, que acaba indo para o
ensino superior", diz.

Para Machado, todos os cursos
de capacitação deveriam ser
extintos e o professor da rede
pública com titulação acadêmica,
remunerado no mesmo nível que
os docentes universitários com
títulos equivalentes. E o principal:
contratação em regime de tempo
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José Tolovi Jr., do Great
Place to Work: para entender

"como os jovens funcionam", é
preciso "usar o Messenger"

professores ou ligados à educação —
para alinhavar sugestões de competên-
cias (ou, no fundo, direções) que de-
vem estar no horizonte de quem tra-
balha no ensino básico.

Assumir a própria ignorância: eis o
primeiro conselho, um tanto provo-
cativo, do consultor e pedagogo José
Emídio Teixeira. "Antes, o professor era
um sábio. Hoje, há todo um aparato para
que se aprenda por conta própria", diz.
Sua visão é a mesma de Marcos Nasci-
mento, diretor de RH da EDS Brasil e
professor de gestão de pessoas da Fun-
dação Armando Álvares Penteado
(Faap), em São Paulo. "Os professores
têm de dar vazão à capacidade de as
crianças e os adolescentes encontrarem
soluções diferentes. O que interessa é
trazer experiência", avalia.

A necessidade de atualização per-
manente, tanto no que se refere ao
universo conceituai como às novas

tecnologias, é uma das indicações re-
correntes. Para Eloísa Ponzio, direto-
ra de formação contínua e eventos do
Pueri Domus Escolas Associadas, o
"professor tem de se requalificar para
ser a dupla educativa do aluno na bus-

integral. "Isso permitiria que
fizesse atividades de pesquisa e
tivesse outras vivências. Tenho
convicção de que, no final das
contas, não sairia mais caro para
o Estado."

Machado não é contrário à
idéia das competências - chegou
até a participar de palestras com
Philippe Perrenoud -, mas à
maneira como é implantada. "Os
materiais dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs),
por exemplo, são minuciosos
demais. Dizem como avaliar,

como fazer tudo. Tratam os
docentes como incompetentes."

Para ele, a ação do
professor tem quatro grandes
dimensões: a de cartografo de
relevâncias (que mapeia e
hierarquiza o conhecimento),
a de contador de histórias
(que utiliza a narrativa para
construir significados), a de
mediador (que busca uma
autoridade legítima, consensual,
pelo uso da palavra), e a de
tecelão (que tece significados o
tempo todo).

ca do conhecimento". Ela julga im-
portante, no entanto, fazer um alerta.
"A formação de professores virou uma
indústria, com aglomerados que mais
parecem shows de rock. A verdadeira
formação é no cotidiano."

Para dar conta dessa tarefa, várias
escolas contam com unidades de for-
mação de professores, em que siste-
matizam práticas e trocas de expe-
riências. Para Zélia Cavalcanti, dire-
tora do Centro de Estudos da Escola
da Vila, de São Paulo, que realiza pro-
gramas de formação continuada des-
de os anos 80, não se pode perder de
vista que o modelo de Perrenoud é for-
mulado como um ideal de educador e
de educação. "A cada momento e em
cada posição, algumas competências
passam a ser mais importantes, a ter
pesos diferentes", pondera.

O entendimento do contexto em
que se dá a prática didática é justa-
mente outra necessidade muito apon-
tada. Magdalena Jabut, coordenado-
ra do Instituto Superior de Ensino
Vera Cruz, destaca em primeiro lu->
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gar o gerenciamento da sala de aula,
competência que implica exercer vá-
rios saberes ao mesmo tempo. "Or-
ganizar o tempo e o espaço, saber se-
lecionar os temas, vinculá-los a ou-
tros conhecimentos e contextualizá-
los, entre outras coisas, fazem parte
dessa competência", diz.

"A FORMAÇÃO
DE PROFESSORES
VIROU INDÚSTRIA.
A VERDADEIRA
FORMAÇÃO É NO
COTIDIANO", DIZ
ELOÍSA PONZIO

Nilson Machado,
da USP: ação
do professor
tem dimensões
do "cartografo",
do "contador
de histórias",
do "mediador"
e do "tecelão"

O trabalho em equi-
pe, nos mais diversos ní-
veis de atuação, é outro
requisito indispensável.
Não só em função de o
conhecimento, cada vez
mais, ser multidisci-
plinar, mas também pela
necessidade de intera-
ção com orientadores,
coordenadores, direção,
pais e comunidade.
Além disso, é preciso
conhecer como a escola
é gerida para que o pro-
fessor potencialize sua

própria atuação.
A busca por estimular a aprendi-

zagem, a abertura para novas tecno-
logias, a participação em novas ins-
tâncias do cotidiano escolar, a neces-
sidade de formação contínua - nada
disso deve fazer com que o docente
esqueça dos saberes tradicionais, li-
gados à formação clássica.

"O educador precisa saber como
se formam a personalidade, o indiví-
duo, as nuanças culturais que con-
dicionam seu comportamento, e como
a base social influencia as relações en-
tre os diversos grupos", acrescenta
Valério Macucci, professor de gradua-
ção e pós-graduação de gestão de pes-
soas e liderança da Faculdade Ibmec
São Paulo. "Precisa estudar psicolo-
gia e sociologia, ter formação ética,
política e filosófica para saber como
a sociedade se forma." Tarefa que re-
quer também, como se nota, amparo
institucional e social.

Foco
A crise que tomou cor-
po na rede escolar pri-
vada na segunda meta-
de da década de 90

trouxe à tona uma expressão que até
então parecia relegada a outro tipo de
corporação: eficiência em gestão.
Com a oferta de escolas privadas e
de vagas crescendo bem mais que o
número de alunos que as procurava,
o inevitável aconteceu: fusões, falên-
cias - o mundo competitivo apresen-
tou suas credenciais ao setor educa-
cional. Desde então, a gestão passou
a ser uma competência valorizada in-
clusive entre professores. Nesse caso,
a noção está associada a aspectos
como administração da carreira e par-
ticipação na escola.

"Percebemos uma lacuna eviden-
te em relação à gestão no ensino bá-
sico", diz Ryon Braga, vice-presi-
dente da UniSchool (Universidade
da Escola), instituição de ensino vol-
tada ao setor educacional que lança
em 2006 o Programa de Gestão Edu-
cacional Avançada (Progea). O pro-
grama pode ser cursado como uma
pós-graduação lato sensu ou em
módulos - 16 no total, abordando as-
pectos como análise setorial, legis-
lação, planejamento, marketing, ges-
tão financeira e do conhecimento.

Os cursos do programa já existiam
como unidades separadas e permiti-
ram traçar um perfil dos educadores.
Segundo Ryon, muitos deles vêm de
escolas confessionais em busca de
capacitação para gerir suas institui-
ções ou para interagir com os ges-
tores. Na outra ponta, há muitos ad-
ministradores que buscam conhecer
o universo educacional.
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em gestão
Outro curso que amplia a oferta na

área de gestão é o de Empreendimen-
tos Educacionais, elaborado pelo Inte-
ligência Educacional e Sistema de En-
sino (lesde). "Queremos ampliar a idéia
do espaço profissional na educação.
Para se trabalhar na área, não precisa
ser só como professor. Na escola, 95%
das pessoas estão preocupadas com
aprendizagem, não com o negócio", diz
Maria Sebastiani, diretora-adjunta pe-
dagógica do lesde. O curso tem 453
horas de duração e dois módulos, fei-
tos em sistema semipresencial, com
videoaulas e acompanhamento de tu-
tores nas diversas cidades em que ocor-
rerá. O foco é no empreendedorismo.

Tanto Ryon como Maria Se-
bastiani reconhecem que não é sim-
ples transpor conceitos de gestão para
a educação. "A responsabilidade é
maior. Não é um salão de beleza. As
conseqüências de formar mal um alu-
no são diferentes das de um corte de
cabelo mal feito", acrescenta Maria.
"No caso dos professores, há diver-
sos níveis de comprometimento, pois
têm cargas horárias diferentes e mui-
tos dão aulas em várias escolas. Um
grande desafio para o gestor é rever-
ter isso, fazer o professor vestir a ca-
misa da escola, ter uma interação com
a instituição que vá além das aulas",
completa Ryon. >•

ADMINISTRAÇÃO
DA CARREIRA E
PARTICIPAÇÃO  
 NA GESTÃO DA

ESCOLA SÃO
COMPETÊNCIAS

VALORIZADAS

TRATAMENTO
PREFERENCIAL

Professores da educação infantil e do primeiro ciclo
do ensino fundamental sem formação superior são
alunos preferenciais do Programa Universidade para
Todos (ProUni), que confere bolsas a estudantes de
baixa renda em universidades particulares. Para esses
docentes, a bolsa não precisa observar as limitações de
renda familiar estabelecidas para os candidatos em
geral (um salário mínimo e meio por pessoa para bolsa
integral e até três salários mínimos por pessoa para
bolsas de 50%).

O benefício, no entanto, não é muito utilizado.
Segundo o diretor do Departamento de Modernização e
Programas da Educação Superior, Celso Carneiro Ribeiro,
dos 112.275 bolsistas do ProUni em 2005, apenas 1.019
(0,9%) eram professores. Mas o interesse, garante ele, é
grande. "Temos recebido muitas cartas de professores do
ensino básico do interior do Brasil querendo informações
sobre o programa. Isso mostra que o ProUni pode
ajudar em sua formação."
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O que se espera
Compromisso com o
ensinar: pré-condição
para o exercício da pro-
fissão. O professor tem

de estar comprometido com o ofício e
consciente de que o educador desem-
penha papel de relevância social.

Saber contar histórias: compe-
tência central do ofício do professor. A
construção de narrativas é uma forma
de vinculação imprescindível entre pro-
fessor e aluno, sobretudo na educação
infantil e no primeiro ciclo do ensino
fundamental. A narrativa proporciona
noções de temporalidade, capacidade
de fabulação e permite que se extraia
uma "moral da história", por meio da
qual se constróem, de forma conjunta,
significados, princípios e valores.

Promover situações significa-
tivas de aprendizagem: é o que ga-
rante a interação entre professor e alu-
no e a assimilação não só de conteú-
dos específicos, mas também de pro-
cessos de aprendizagem.

Mediar problemas e conflitos:
em sala de aula ou nos espaços
institucionais da escola, o professor é
figura central para construir uma au-
toridade legítima, que se baseia na
palavra, na comunicação, naquilo que
é pactuado visando ao bem-comum.

Servir de exemplo: os profes-
sores, sobretudo os da educação infan-
til e do primeiro ciclo do fundamen-
tal, são referências para seus alunos.
Precisam, portanto, ter conduta em que
eles possam se espelhar.

Ouvir a experiência dos pais:
recomendação especial aos professores
que não têm filhos. Conhecer o ponto
de vista de quem convive com crianças
e adolescentes pode acrescentar novos
elementos para se entender o seu desen-
volvimento. Consultores de RH suge-
rem que as escolas proporcionem esse
contato a seus professores.

Conhecer as novas tecnologias
e estar preparado para usá-las: além
do domínio de recursos que podem ser
utilizados em aula, como retroprojetores,

programas de navegação na internet e
para organizar e apresentar conteúdos, os
consultores sugerem que o professor sai-
ba usar o Messenger e outros programas
de conversação. É uma maneira de en-
tender como funciona a cabeça do jovem.

Domínio técnico-pedagógico: o

educador deve ter conhecimento pleno
sobre a evolução do processo cognitivo
da criança, o que está relacionado a cada
idade e como o método pedagógico da
escola em que leciona trabalha cada uma
das fases.

O QUE SE iSPERADAESC
Ter boa infra-

| estrutura de base:

em primeiro lugar, é

preciso ter classes

limpas, com carteiras e cadeiras

em bom estado. O ideal é que o

espaço físico seja originalmente
planejado para abrigar uma

escola, pensado a partir das

necessidades didáticas.

Possibilitar o acesso ao
conhecimento: é vital que se

tenha uma biblioteca atualizada,

com livros e publicações

periódicas, para estimular o

hábito de leitura e estudos entre

professores e alunos. O acesso à

internet também é desejável.

Criar um ambiente institucional
que propicie o desenvolvimento
do professor: a escola precisa ter

canais permanentes de diálogo e de

troca de experiência e discussão

entre professores, orientadores e

coordenadores.

Promover a formação contínua:
para que o professor possa estar

sempre atualizado, a escola deve

realizar cursos, palestras e

treinamentos orientados por seus

próprios educadores e por

convidados. O cuidado a ser

tomado é de não sobrecarregar o
professor a ponto de prejudicar as

aulas e sua preparação.

Estimular a formação acadêmica:

os professores que conseguiram ou

estão em busca de titulação

acadêmica devem ser
recompensados com melhores

salários, subsídios para os cursos de

pós-graduação, mestrado ou
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do professor...
Enxergar o conhecimento de

forma não fragmentada: é importan-
te relacionar os saberes específicos das
disciplinas, perceber sua inter-relação.

Saber trabalhar em equipe: um
dos pontos centrais e mencionados por
praticamente todos os educadores e pro-
fissionais de RH ouvidos. O entrosa-
mento em equipe deve acontecer nos
vários âmbitos: entre os próprios profes-
sores, para que possam fazer relações
entre suas disciplinas e compartilhar o
olhar sobre os alunos; com a coordena-

OLÁ
doutorado e flexibilidade na
grade de aulas para que possam
cumprir seus créditos.

Treinar e educar o professor
para receber o retorno sobre
seu trabalho: o professor, dizem
os consultores, não é receptivo
à crítica de suas ações. Caberia
à escola treiná-lo para
"aprender a ouvir" e buscar a
melhoria contínua também por
meio desse mecanismo.

Plano de desenvolvimento
individualizado: a partir da
avaliação das forças e fraquezas
do professor, a escola pode
planejar o seu desenvolvimento
ao longo do tempo, ajudando-o a
preencher lacunas do
conhecimento e a vencer
bloqueios comportamentais.

cão e orientação pedagógica, para ava-
liar o planejamento e as práticas, trocar
experiências, receber orientação e seguir
diretrizes comuns em relação ao currícu-
lo e ao processo pedagógico da escola; e
com as áreas administrativas, para que as
necessidades materiais possam ser pre-
vistas e supridas de forma planejada.

Ampliar o próprio repertório
cultural: com a visão cada vez mais acei-
ta de conhecimento interdisciplinar, o pro-
fessor, de qualquer área, deve ter referên-
cias culturais sólidas. Ler, ir ao cinema,
ao teatro, a exposições, viajar, interessar-
se pelas diferenças culturais, tudo isso
pode contribuir para enriquecer o olhar e
as relações que se podem extrair sobre
determinado tema.

Ter conhecimento teórico so-
bre grandes áreas do saber rela-
cionadas à educação: filosofia, an-
tropologia, sociologia e psicologia so-
cial ajudam a entender diversas relações
do processo educacional. É preciso sair
um pouco da didática e da pedagogia.

Entender o aluno: compreender o
mundo da criança e a realidade em que
ela vive. E preciso ler o aluno num senti-
do maior, fora do contexto didático, por
meio de seus rascunhos, de suas roupas,
de suas diversas formas de linguagem.

Estar aberto ao novo, porém
com critério: o dogmatismo pode ser
um dos maiores inimigos do profes-
sor, alerta um consultor. Porém, em-
barcar em qualquer onda novidadeira
também pode ser temerário. Nada é
bom apenas por ser novo.

Estar preparado para ser o elo
de comunicação entre família e es-
cola: para exercer bem esse papel, opro-
fessor precisa estar pronto para informar
com clareza os pais e envolvê-los na vida
escolar, quando necessário. No caso de
professores de escolas públicas, muitas
vezes essa capacidade de comunicação
deve estender-se à comunidade, em que
a escola muitas vezes desempenha pa-
pel fundamental.

Saber gerenciar a sala de aula:
competência central para a prática peda-
gógica. Envolve o exercício conjunto de
várias outras competências e habilidades,
como organizar o tempo e o espaço, se-
lecionar saberes, conhecer as diversas
faixas etárias e as implicações psicológi-
cas, socioculturais, psicopedagógicas,
relacionar várias áreas do conhecimen-
to, contextualizar as informações e en-
tender a dinâmica do grupo, entre outras.

Aprender a aprender: idéia liga-
da à aceleração do conhecimento, que não
permite que o educador pare de estudar e
se acomode com aquilo que aprendeu em
sua formação universitária. Porém, como
a oferta de saber é muito grande, ele deve
"aprender a não aprender", ou seja, fil-
trar o que é relevante e descartar o resto.
Nessa perspectiva, deve gerenciar sua for-
mação contínua, planejando o seu desen-
volvimento no longo prazo.

Entender o papel da TV: a te-
levisão é o mais abrangente meio de
comunicação do país e fonte de infor-
mação para alunos de todos os estra-
tos sociais, tendo influência bem maior
que a internet. >•
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Calcanhar-de-aquiles
Internet, celulares, aulas

com diversos recursos
audiovisuais, programas

de bate-papo entre os
alunos. Difícil haver tema que tenha me-
xido tanto com as rotinas da sala de aula
nos últimos anos como a tecnologia. Para
Cícero Domingos Penha, diretor de Ta-
lentos do Grupo Algar, que mantém uni-
versidade corporativa, o audiovisual é ne-
cessidade absoluta. "O aluno precisa ver

graficamente. É preciso ter em sala, no
mínimo, um retroprojetor. Isso diminui,
inclusive, a rejeição psicológica que ele
tem ao ver o professor todo dia."

O professor José Tolovi Jr., diretor
do Great Place to Work, instituto que

avalia empresas quanto à qualidade de

vida no trabalho, defende que o docente
"tem de vivenciar a evolução da socie-
dade, o uso de ferramentas". "Não adian-
ta reclamar que os jovens de hoje são

diferentes. É preciso entender como eles
funcionam. Quem dá aula para adoles-

cente tem de usar o Messenger."

A defesa incondicional da tecnologia
em sala de aula está longe de ser unâni-

me. Se a sociedade e a escola em parti-
cular se ressentem da aceleração da vida
moderna e do esgarçamento das relações,

muitas vezes atribuído aos meios de co-
municação, por que então adotar sua ló-

gica? "Uma das competências essenciais
do professor de hoje é repensar e pro-
blematizar os tempos e espaços da esco-
la, indo na contramão do que apregoa a
modernidade", avalia a professora Eli
Fabris, do curso de prática pedagógica
da Universidade do Vale do Rio dos Si-

nos, de São Leopoldo (RS).
"A escola não pode ser apressada",

acrescenta Nilson José Machado, chefe
do Departamento de Metodologia do En-

sino e Educação Comparada da Facul-
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dade de Educação da Universidade de

São Paulo. "Sob esse aspecto, ela virá
sempre a reboque. Não pode ser algo
congelado no tempo e nem ter a volúpia

da internet. Precisa ter um equilíbrio

entre o que conservar e o que transfor-
mar. Não deve estar na fronteira das
mudanças, e sim pensar o que as

tecnologias significam."
Alguns usos da tecnologia, no entan-

to, tornam-se corriqueiros na formação
de professores. O Instituto Superior de
Educação Vera Cruz criou em seus cur-
sos de licenciatura um portal de comuni-
cação entre professores e alunos. É utili-
zado para entrega e devolução de traba-
lhos, contatos, publicação de textos e pro-
dução de revista eletrônica. "Uma ferra-

menta de trabalho", explica Magdalena
Jalbuti, coordenadora da instituição. "As
alunas usam a informática para elabora-
ção de um produto, como a revista, em

que desenvolvem

Cícero Domingos trabalho com gê-
Penha, do Grupo neros narrativos."
Algar: aluno JáoPueriDo-
precisa "ver mus está inves-
graficamente" tindo no ensino

presencial em

rede, em conjunto com escolas de Portu-
gal, Moçambique, Angola e Cabo Verde.

O lançamento do programa de pós-gra-
duação lato sensu Ensinar a Aprender, o

Desafio do Educador Contemporâneo,

voltado à formação continuada de pro-
fessores do ensino básico, foi realizado

em 8 de dezembro, com palestras do ex-
ministro Paulo Renato Souza e do edu-

cador português José Pacheco, da Esco-
la da Ponte (Portugal). Uma vez por se-
mana, de fevereiro a novembro de 2006,
grupos de professores se reunirão para
ouvir palestras de educadores, a partir das

quais farão discussões e trabalhos.

www.revistaeducacao.com.br



PARA SABER MAIS
As Competências para Ensinar no Século XXI: A
Formação dos Professores e o Desafio da Avaliação,
de Philippe Perrenoud, Monica Gather Thurler e
outros (Artmed, 176 págs,. R$ 37). Coletânea de
textos que serviram de base a conferências
proferidas pelos autores em 2001, no Brasil.

A Prática Reflexiva no Ofício do Professor, de
Philippe Perrenoud (Artmed, 232 págs., R$ 42).
Ofício do professor a partir da razão prática,
da aprendizagem por meio da experiência
e da reflexão na (e sobre) a ação.

Professores para quê?, de Georges Gusdorf
(Martins Fontes, 264 págs., R$ 41,50),
Ensaio do filósofo francês sobre o significado
permanente da educação, abordando a relação
entre mestre e discípulo sob um ponto de vista
contrário ao ensino de massas.

A Administração na Próxima Sociedade, de Peter
Drucker (Nobel, 216 págs., R$ 57). O recém-falecido
Drucker analisa as mudanças econômicas e sociais
decorrentes da revolução da informação,

Alienígenas na Sala de Aula, organização de Tomaz
Tadeu da Silva (Vozes, 248 págs., R$ 34,80). Conjunto de
ensaios sobre educação a partir de perspectiva da crítica
de estudos culturais.

O Valor de Educar, de Fernando Savater (Martins
Fontes, 268 págs., R$ 37,50). Liberdade, disciplina,
família, limites da escola, sexo, formação moral -
reflexão sobre o papel do educador

Organização e Gestão da Escola, de José Carlos
Libâneo (Alternativa, 320 págs., R$ 29) Mostra como
objetivos particulares do professor podem se
equilibrar com a cultura organizacional da escola

Text Box
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ONDE ESTUDAR
Conheça as principais instituições de ensino que oferecem cursos para formação e qualificação de professores:

REDE NACIONAL
• Senac
www.senac.br
ACRE

• Universidade Federal do Acre
www.ufac.br
ALAGOAS
• Universidade Federal de Alagoas
www.ufal.br

AMAPÁ
• Universidade Federal do Amapá
www.unifap.br

AMAZONAS
• Universidade Federal do Amazonas
www.ufam.edu.br

BAHIA
• Universidade do Estado da Bahia
www.uneb.br
H Universidade Estadual

de Feira de Santana
www.uefs.br
M Universidade Federal da Bahia
www.ufba.br
CEARÁ
• Universidade Estadual do Ceará
www.uece.br

ffi Universidade Federal do Ceará
www.ufc.br

DISTRITO FEDERAL
• Universidade Católica de Brasília
www.ucb.br
W Universidade de Brasília

www.unb.br

ESPÍRITO SANTO
• Universidade Federal do Espírito Santo
www.ufes.br

GOIÁS
• Universidade Católica de Goiás
www.ucg.br

• Universidade Estadual de Goiás
www.ueg.br
B Universidade Federal de Goiás
www.ufg.br

MARANHÃO
• Universidade Federal do Maranhão
www.ufma.br

MATO GROSSO
H Universidade Federal de Mato Grosso
www.ufmt.br

MATO GROSSO DO SUL
• Universidade Católica Dom Bosco
www.ucdb.br

• Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul

www.ufms.br

MINAS GERAIS
H Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais

www.pucminas.br

• Universidade Federal de Juiz de Fora
www.ufjf.edu.br

» Universidade Federal de Minas Gerais
www.ufmg.br

• Universidade Federal de Uberlândia
www.ufu.br

PARÁ
• Universidade do Estado do Pará
www.uepa.br
ü Universidade Federal do Pará
www.ufpa.br

PARAÍBA
• Universidade Federal de Campina

Grande
www.ufcg.edu.br
• Universidade Federal da Paraíba

www.ufpb.br

PARANÁ
• lesde - Inteligência Educacional e
Sistema de Ensino
www.iesde.com.br
m Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e

Extensão
www.ibpex.com.br

• Pontifícia Universidade Católica do
Paraná
www.pucpr.br

• Universidade Federal do Paraná
www.ufpr.br

H Universidade Estadual de Maringá
www.uem.br

PERNAMBUCO
ü Universidade Federal de Pernambuco
www.ufpe.br

PIAUÍ
• Universidade Federal do Piauí
www.ufpi.br

RIO DE JANEIRO
• Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro
www.puc-rio.br

H Universidade Estácio de Sá
www.estacio.br

w Universidade do Estado do Rio de Janeiro
www.uerj.br

H Universidade Federal Fluminense
www.uff.br

RIO GRANDE DO NORTE
H Universidade Federal do Rio Grande do

Norte
www.ufrn.br

RIO GRANDE DO SUL
• Pontifícia Universidade Católica do Rio

Grande do Sul
www.pucrs.br

• Universidade do Vale do Rio dos Sinos
www.unisinos.br

• Universidade Federal do Rio

Grande do Sul
www.ufrgs.br
RONDÔNIA
H Fundação Universidade
Federal de Rondônia
www.unir.br

RORAIMA
• Universidade Federal de Roraima
www.ufrr.br
SANTA CATARINA
• Universidade Federal de Santa Catarina
www.ufsc.br
SÃO PAULO
• Centro de Estudos da Escola da Vila
www.vila.org.br

m Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas

www.fmu.br
• Centro Universitário Senac

www.sp.senac.br
• Instituto Sedes Sapientiae
www.sedes.org.br
• Instituto Superior de

Educação Vera Cruz
www.iseveracruz.edu.br

9 Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
www.pucsp.br
•t Universidade Anhembi Morumbi
www.unischool.com.br
M Universidade de Mogi das Cruzes
www.umc.br

» Universidade de Santo Amaro
www.unisa.br

• Universidade de São Paulo
www.usp.br

• Universidade Estadual de Campinas
www.unicamp.br

W. Universidade Estadual

Paulista Júlio de Mesquita Filho
www.unesp.br

8 Universidade Federal de São Carlos
www.ufscar.br
ü Universidade Metodista de São Paulo
www.metodista.br

• Universidade Presbiteriana Mackenzie
www.mackenzie.com.br
M Universidade São Judas
www.usjt.br

9 Universidade São Marcos
www.smarcos.br.

SERGIPE
• Universidade Federal de Sergipe
www.ufs.br

TOCANTINS
• Universidade Federal do Tocantins
www.uft.edu.br
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