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No atual contexto da "sociedade do conhecimento" e da conectividade em rede, surgem 

questões novas que importam tanto à educação como à investigação e ao pensamento 

teórico no domínio das Ciências Sociais. Em tempo de mutações rápidas e imprevisíveis, 

o que significa ser cidadão? Que contradições afetam as lógicas neoliberais, cívicas e 

comunitárias? Que possibilidades para uma cidadania cosmopolita? Que vias se abrem 

à (re)criação de identidades cívicas partilhadas e plurais? Serão superáveis as antinomias 

nascidas entre cidadania e identidade? Como se expressa a ideia de cidadania em 

diferentes discursos? Em que medida tem sido possível à escola de hoje contribuir para 

o desenvolvimento de um ethos de cidadania que congregue pluralização e abertura no 

processo de desenvolvimento das identidades dos alunos? Que lideranças de escola são 

constitutivas de uma "escola cidadã"? Como experienciam e constroem os alunos a ideia 

de cidadania? 

Ao tomar como foco de estudo as questões que se levantam em torno da pluralidade de 

conceções de cidadania nos contextos complexos da escola de hoje, esta publicação 

contribui para um conhecimento aprofundado dos contextos e experiências que a escola 

proporciona aos alunos em termos da educação para a cidadania, bem como dos efeitos 

das políticas oficiais na produção de diferentes discursos sobre cidadania. Permite ainda 

compreender as lógicas de construção de cidadania na escola e de que modo elas se 

enraízam ou não em momentos históricos relativamente próximos. 

 

Liderança em Gestão Escolar 

Autora: Heloisa Luck 

Ano: 2008 

Editora: Vozes 

 

Neste volume da série Cadernos de Gestão, Heloísa Lück proporciona aos gestores 

escolares que orientem a sua atenção ao exercício da liderança efetiva em sua própria 

atuação profissional e na dos membros da comunidade escolar e para que promovam 

em suas escolas a criação de uma cultura escolar orientada para o compartilhamento de 



uma liderança marcada pelo comprometimento conjunto com os objetivos 

educacionais, pelo espírito de equipe e proatividade. 

 

Professores e Estilos de Liderança 

Autoras: Ana Priscila Batista e Lidia Weber 

Editora: Juruá 

Ano: 2015 

 

A partir de análises acerca de diferentes interações professor-aluno e de como podem 

influenciar diversos aspetos do comportamento infantil, foi desenvolvido e é 

apresentado no presente livro o modelo teórico dos Estilos de Liderança de Professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Tal modelo refere-se à análise do 

comportamento de professores a partir das dimensões/escalas: responsividade, 

exigência e controle coercitivo. Essas escalas descrevem comportamentos que devem 

ser avaliados, pois podem influenciar o comportamento dos alunos, ao mesmo tempo 

em que podem sofrer influência de diversas variáveis. Para a identificação de tais estilos, 

foi desenvolvido, e também é apresentado, o Inventário de Estilos de Liderança de 

Professores (IELP). Trata-se de um instrumento válido, fidedigno, normatizado e de fácil 

aplicação, que pode ser utilizado em pesquisas e práticas no campo da Psicologia e da 

Educação. A utilização do IELP pode contribuir para reflexões sobre comportamentos de 

professores e, consequentemente, sobre a qualidade na interação com os alunos. 
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A discrepância entre as mudanças no mundo e a estagnação das escolas é tamanha que 

o cenário requer medidas verdadeiramente transformadoras para que a educação 

institucionalizada volte a se integrar com os indivíduos que ocupam suas salas de aula e 

que poderão ser os agentes de mudança do futuro. Diante disso, Série Educação - Gestão 

Escolar: Perspetivas, Desafios e Função Social propõe uma abordagem a partir da 

informação, do conhecimento e da comunicação: os aspetos que fazem a diferença e 

definem o funcionamento do mundo atual. Parte-se da delimitação do contexto em que 

se insere esse tipo de gestão e dos princípios que estabelecem o vínculo entre a escola 

e o projeto de sociedade. Todos esses conceitos preliminares serão sintetizados em um 

modelo de gestão referencial, com ênfase no currículo e nos desafios e exigências das 

organizações educacionais. Também são consideradas as bases legais da atividade de 

gestão, a partir das quais as alternativas metodológicas serão definidas para alcançar os 

objetivos particulares de cada instituição. Série Educação - Gestão Escolar: Perspetivas, 

Desafios e Função Social oferece uma ampla gama de instrumentos e processos que 

aproximam as elaborações teóricas à realidade concreta do dia a dia nas escolas, 

mostrando que é possível administrá-las com eficiência, ética e perspetivas futuras 

positivas. 
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