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INTRODUÇÃO

A discussão que este trabalho fomenta é a formação

continuada de gestores da Educação Básica,

tomando como objeto de estudo as práticas de gestão

da escola. Entendemos a gestão da escola, sob a

perspectiva democrática e desenvolvemos o processo

de investigação/formação, buscando estabelecer uma

rede de diálogos de saberes e troca de experiências

entre os gestores e estudantes.

OBJETIVO
Propor indicadores de inovação que sustentam as

práticas de gestão e os saberes produzidos pelas

equipes diretivas na escola com vistas a contribuir

para a elaboração de programas de formação de
gestores da Educação Básica.

METODOLOGIA

RESULTADOS

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Delineamento: qualitativa do tipo participante.

Procedimentos: a metodologia do trabalho 

desenvolveu-se com a participação das diretoras de 

duas escolas de Educação Básica no RS; uma 

estadual, localizada em Canoas, e uma privada, em 

Porto Alegre. Realizou-se o acompanhamento das 

gestoras em diferentes atividades promovidas pelas 

instituições, elaborando registros reflexivos, que 

foram utilizados para posterior análise. Foi 

sistematizado um quadro de indicadores validado 

com as gestoras participantes da pesquisa. As 

dimensões analíticas resultantes desta etapa da 

pesquisa apresentam a complexidade dos processos 

de gestão em que se configuram práticas inovadoras 

na escola básica e seguem orientando a realização 

de Rodas de Diálogo com Gestores/as.
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Escola como espaço de formação

A continuidade da discussão, distribuindo o 

conteúdo de cada dimensão em indicadores 

referenciados em resultados e referenciados em 

processos, está sendo apliada a partir da análise da 

realidade de outras escolas. Foram realizadas, até 

o segundo semestre de 2017, quatro Rodas de 

Dialogo com Gestores/as. Nesse percurso, vem se 

potencializando a Roda de Diálogo como 

articuladora da relação universidade e escola, 

fornecendo elementos para vislumbrar os saberes, 

tensionamentos e possibilidades das práticas 

inovadoras de gestão da escola.
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