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RESUMO 
 
 
 

 
O presente estudo tem como objeto os saberes da formação inicial de gestores escolares e sua 
relação com os saberes da prática gestora. Adota os estudos da Análise de Discurso 
Textualmente Orientada (ADTO) de Norman Fairclough (2001) como modelo analítico, tendo 
como objetivo geral analisar a relação entre os saberes da formação inicial para o campo da 
gestão escolar, construídos no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), e os saberes da prática gestora expressos nos discursos de gestores/as escolares da 
Rede Municipal de Ensino do Recife, a partir Concepção Tridimensional do Discurso - 
Discurso como Texto, Discurso como Prática Discursiva e Discurso como Prática Social, da 
Interdiscursividade e da Intertextualidade como categorias para análise. O referencial teórico 
toma como categorias analíticas os estudos sobre Formação Inicial, Saberes Docentes e 
Gestão Escolar, baseando-se nos aportes teóricos de Zeichner (1993), Freire (1996), Pimenta 
(1999), Charlot (2000, 2002), Tardif (2002), Guimarães (2004), Spósito (2005), Batista Neto 
(2006), Imbernón (2006), Libâneo (2007b), Luck (2007), dentre outros. Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos de coleta a entrevista em 
profundidade e o questionário. O campo de estudo foi a Rede Municipal de Ensino da Cidade 
do Recife e os sujeitos participantes foram gestores/as de escolas públicas municipais desta 
Rede, egressos do Curso de Pedagogia da UFPE.  Os resultados apontam que os sujeitos 
constroem, articulam, mobilizam e ressignificam saberes plurais em dois campos de 
discursividade: da formação inicial e da prática gestora, compreendidos como lugares 
institucionais de constituição e circulação de discursos. A análise dos discursos sobre os 
saberes constitutivos da formação inicial para o campo da gestão e sobre os saberes 
constitutivos da prática gestora construídos nas relações que se estabelecem no espaço da 
formação acadêmica e no exercício profissional revelaram aproximações e distanciamentos 
entre estes campos em virtude da complexidade das demandas da função na gestão, 
permitindo-nos ainda inferir sobre a coexistência de formações discursivas - discursos sobre 
distanciamento entre a teoria e a prática gestora, discursos em favor da perspectiva 
democrática na organização e gestão escolar e discursos sobre o gerencialismo dos aspectos 
pedagógicos, administrativos, humanos e financeiros como um saber experiencial 
fundamental à mediação das relações interpessoais - que permeiam o saber-fazer profissional 
no processo de organização e gestão escolar.  
 
 
 
Palavras-chaves: Formação Inicial. Curso de Pedagogia. Gestão Escolar. Saberes da 
Formação. Saberes da Prática Gestora.  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
The object of study of this dissertation is the knowledge of the initial training of school 
administrators and their relationship to the knowledge of management practices.  It worked 
with the study of Discourse Analysis Textually Oriented (ADTO) Norman Fairclough (2001) 
as analytical model, whose main purpose was to examine the relationship between the initial 
knowledge of school management built over the course of Education, Federal University of 
Pernambuco and knowledge of managers of the Municipal School of Recife. These 
relationships occurred from the speeches, textual and discourse and social practice and 
analytical category. The categories of analysis were the studies on Initial Teacher Education, 
Teachers and the Knowledge Management School where they were searched in the following 
theorists: Zeichner (1993), Freire (1996), Pepper (1999), Charlot (2000, 2002), Tardif (2002 ), 
Guimaraes (2004), Sposito (2005), Batista Neto (2006), Imbernón (2006), Lebanon (2007b), 
Luck (2007), among others. The research was conducted with a qualitative approach, by 
collecting data, interviews and questionnaires. The research is the Municipal School of Recife 
and its management of public schools that were graduates of the college of Education, Federal 
University of Pernambuco. The results show that subjects construct, articulate, mobilize and 
give meaning to the knowledge plurals in two universes of discourse: training and practice 
management, such as placement of an institutional set up and use of speech. The analysis 
focuses the knowledge constituting the initial directed to the world of management and 
knowledge management constituting the practice developed in the relationships established 
within academic and professional performance, show similarities and differences between 
these worlds because of complexity of the demands of the role in management. There is a 
permission in the interference on the various factors prevailing in the organization and school 
management.  
 
 
 
 
Keywords: Training. Course of Education. School Management. Knowledge Training. 
knowledge of practice management. 



 

 

RÉSUMÉ 
 
 
 
Cette étude a comme objet les savoirs de la formation initiale des gérants scolaires et sa 
relation avec les savoirs de la pratique de gestion. Elle adopte les études de la Méthode 
d’Analyse du Discours Textuellement Orientée (TODA) de Norman Fairclough (2001) 
comme modèle analytique, ayant comme but général analiser la relation entre les savoirs de la 
formation initiale au domaine de la gestion scolaire, construits au Cours de Pédagogie de 
l’Université Fédérale de Pernambouc, Brésil (UFPE), et les savoirs de la pratique de gestion 
exprimés aux discours des gérants/es du Réseau Municipal d’Enseignement du Recife, à partir 
de la Conception Tridimensionnelle du Discours – Discours comme Texte, Discours comme 
Pratique Discursive et Discours comme Pratique Sociale, de la Interdiscursivité comme 
categories d’analyse. La référence théorique a comme categories analytiques les études sur 
Formation Initiale, Savoirs des Enseignants et Gestion Scolaire, ayant pour base les 
contributions théoriques de Zeichner (1993), Freire (1996), Pimenta (1999), Charlot (2000, 
2002), Tardif (2002), Guimarães (2004), Spósito (2005), Batista Neto (2006), Imbernón 
(2006), Libâneo (2007b), Luck (2007), parmi autres. Il s’agit d’une recherche d’abordage 
qualitatif qui utilise comme instruments de prélèvement le interview en profondeur et le 
questionnaire. Le domaine d’etude a été le Réseau Municipal d’Enseignement de la Ville du 
Recife et les sujets participants ont été les gérants/es des écoles publiques municipales de ce 
réseau, sortis du Cours de Pédagogie de l’UFPE. Les résultats demontrent que les sujets 
construisent, articulent, mobilisent et résignifient des savoirs pluriels dans deux champs de 
discursivité: de la formation initiale et de la pratique de la gestion, compris comme lieus 
institutionnels de constitution et circulation de discours. L’analyse des discours sur les savoirs 
constitutifs de la formation initiale pour le domaine de la gestion et sur les savoirs constitutifs 
de la pratique de la gestion construits dans les relations que sont établies dans le champ de la 
formation académique et dans l’exercice professionnel démontrent des approches et des 
éloignements entre ces champs, à cause de la complexité des nécessités de la fonction de 
gestion, permettant encore inférer sur la coexistence de formations discursives – discours sur 
l’éloignement entre la théorie et la pratique gestionnaire, discours pour la perspective 
démocratique dans l’organisation et la gestion scolaire et discours sur le managérialisme des 
aspects pédagogiques, administratifs, humains et financiers comme un savoir expérimental et 
fondamental pour la médiation des relations interpersonnelles – qui font part du savoir 
professionel dans le processus de l’organisation et de la gestion scolaire. 
 
 
Mots-Clés: Formation Initiale. Cours de Pédagogie. Gestion Scolaire. Savoirs de la 
Formation. Savoirs de la Pratique de Gestion.
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

“Como professor devo saber que sem a 
curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere 

na busca, não aprendo nem ensino”. 
Paulo Freire 1 

 

 

 

Este trabalho envolve o debate sobre saberes docentes e formação de gestores 

escolares no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para atuar 

no campo da gestão escolar, campo este que influencia e é influenciado pelas transformações 

postas pelo mundo atual e pelo avanço tecnológico, constituindo-se em um cenário de desafio 

para os/as pedagogos/as uma vez que exige destes uma pluralidade de saberes para atender a 

complexidade das demandas do cotidiano escolar.  

As modificações estruturais na sociedade contemporânea têm exigido novas formas de 

organização do Estado, assim como, a reconfiguração de projetos de educação desenvolvidos 

no país em virtude dos interesses de mercado. 

Os estudos de Ball (2001) evidenciam que os princípios da globalização2 e do projeto 

neoliberal são norteadores das reformas das políticas nacionais como aspectos necessários à 

reestruturação do capital. Em função da perspectiva mercadológica, os mecanismos de 

regulação do Estado não se preocupam apenas com as reformas no setor econômico e político, 

mas necessitam também da regulação do campo pedagógico (escolas, universidades, revistas 

especializadas, departamentos de educação, fundações privadas, dentre outros espaços) para 

institucionalizar a lógica das políticas globais no contexto das políticas locais mediante a 

disseminação de uma formação cultural fundada na individualidade e na competitividade no 

âmbito das práticas educativas.  

Para Batista Neto (2006), a cultura empresarial no contexto escolar pode ser percebida 

através da utilização de conceitos de autonomia de gestão, qualidade e produtividade; de 

                                                 
1  FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. (p.33). 
2  De acordo com Ball (2001, p.101), a tese da globalização se fundamenta “[...] no futuro do Estado 
Nacional como uma entidade cultural e política. Esta tese é articulada através de quatro perspectivas fortemente 
interrelacionadas que têm como referente respectivamente a transformação econômica, política, cultural e 
social”. 
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abordagens e metodologias de planejamento estratégico; e contrato de gestão como eixos do 

planejamento, alcance de metas e de avaliação de desempenho do sistema educacional para 

atender as demandas do setor produtivo. 

Desse modo, percebe-se que, nas últimas décadas, o mundo do trabalho tem 

repercutido diretamente no mundo da escola, influenciando na forma de ser, de sentir, de 

pensar e de atuar dos sujeitos em sociedade, uma vez que o espaço escolar tem sido concebido 

como o principal responsável pela formação e qualificação profissional desse novo perfil de 

trabalhador. 

A esse respeito, Monteiro (2004, p.06) alerta para o fato de que “[...] enquanto o 

capital está interessado em preparar um novo trabalhador, é necessário, principalmente, a 

formação de um novo homem”. Tal afirmação nos possibilita reconhecer que o processo 

formativo vai além da perspectiva do desenvolvimento de competências profissionais para 

atender as necessidades de mercado, mas, sobretudo, em contribuir para a formação humana 

dos atores sociais (FREIRE, 1996; SOUZA, 2004), na qual os valores coletivos, as relações 

éticas e afetivas possam ser cultivadas como aspectos essenciais para a construção de uma 

sociedade mais justa, humana e democrática. 

Diante desta perspectiva, o debate instalado nos últimos vinte anos em torno da 

profissionalização docente tem favorecido o crescimento de discussões sobre a valorização da 

formação profissional e das práticas educativas de professores/as enquanto atores sociais e 

produtores de saberes (TARDIF, 2000). 

Assim, é no contexto da formação profissional, âmbito no qual também se situam 

algumas pesquisas sobre saberes docentes em sua dimensão plural, heterogênea e temporal 

(TARDIF, 2000, 2002), que se insere o nosso objeto de estudo - os saberes da formação 

inicial para o campo da gestão e sua relação com os saberes da prática educativa de 

gestores/as escolares. 

O interesse pelo tema nasceu em 2006, quando ainda cursávamos a disciplina de 

Estágio Integrado I, da Habilitação em Administração Escolar do Curso de Licenciatura Plena 

em Pedagogia da UFPE, disciplina esta que nos possibilitou uma aproximação com o 

cotidiano escolar de gestores/as escolares de uma escola pública estadual da Região 

Metropolitana do Recife, através de atividades de pesquisa e observação de suas práticas 

educativas. 
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Paralelamente ao estudo da disciplina de Estágio Integrado I, trabalhávamos numa 

escola pública municipal exercendo a função técnico-pedagógica3 de assistente de direção, 

assumindo o desafio, junto às gestoras desta rede de ensino, de contribuir tanto com a 

formação humana quanto com a formação profissional do corpo docente, que era composto no 

período da pesquisa por estagiários/as oriundos do curso de magistério do normal médio.  

Assim, ao defrontarmos com a complexidade do contexto escolar dessas Unidades de 

Ensino – estadual e municipal – e com a prática educativa desenvolvida pelas gestoras destas 

respectivas redes de ensino, percebemos que mobilizavam uma pluralidade de saberes para o 

atendimento das demandas do cotidiano escolar, aspecto este que nos motivou a estudar na 

formação continuada em nível Lato Sensu 4, em 2008, os saberes mobilizados pelos/as 

gestores/as escolares na prática da gestão escolar. 

Portanto, na perspectiva de ampliar as discussões sobre formação inicial, saberes 

docentes e gestão escolar, tomando como foco de estudo a formação inicial no Curso de 

Pedagogia da UFPE como território fértil de produção e mobilização de saberes para o campo 

da gestão, é que sentimos a necessidade de investigar a temática desta dissertação no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado na Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Refletir sobre os saberes constitutivos da formação de gestores escolares e de dialogar 

com os saberes da prática social no campo da gestão pressupõe um olhar sobre a formação 

inicial no Curso de Pedagogia da UFPE por entendermos como lócus da formação 

profissional de pedagogos/as para atuar em diversos espaços educativos e, em especial, no 

campo da gestão escolar. 

Nesta perspectiva, o nosso olhar para o campo da formação inicial no Curso de 

Pedagogia da UFPE se justifica por compreendermos que é neste espaço que os profissionais 

da educação em formação têm a possibilidade de apropriar-se das dimensões epistemológicas, 

metodológicas, sociais e ético-políticas da profissão, de construir saberes de caráter plural e 

                                                 
3  De acordo com a Lei Nº 16768 / 2002, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino do Recife 
(SMER), em seu Título V (Do Grupo Ocupacional do Magistério), artigo 11, parágrafo 3º, considera como 
função técnico-pedagógica o magistério no âmbito da administração educacional, coordenação, supervisão e da 
inspeção escolar. Disponível no endereço eletrônico: http://www.legiscidade.com.br/lei/16768/ . Acesso 
em 27 de fevereiro de 2009.  
4  O Curso de Especialização em Gestão Escolar foi realizado na Faculdade Frassinetti do Recife 
(FAFIRE), sob a orientação da professora Orquídea Maria de Souza Guimarães. Este estudo foi apresentado no 
V Seminário Internacional - As redes de Conhecimento e as Tecnologias: Os outros como legítimo Outro, 
realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (URRJ) em junho de 2009 e publicado no CD-ROM do 
evento. 
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de ressignificar a prática educativa. Além disso, é no campo da formação onde diversos 

estudos sobre os saberes docentes também estão situados. 

Assim, em busca de dialogarmos sobre a temática e considerando as categorias 

teóricas da pesquisa - formação inicial, saberes docentes e gestão escolar -, sentimos a 

necessidade de fazer uma incursão nas literaturas produzidas na área.  

Nas últimas décadas, estudos e pesquisas sobre formação de professores e saberes 

docentes (ZEICHNER, 1993; FREIRE, 1996; CHARLOT, 2000, 2002; TARDIF, 2002; 

MONTEIRO, 2004; GUIMARÃES, 2004; PIMENTA, 2005; IMBERNÓN, 2006; SILVA, 

2007; dentre outros autores) têm sido um campo de interesse e preocupação por parte de 

professores e pesquisadores da área, que sentem a necessidade de investigar o saber-fazer 

docente na relação com a dinâmica escolar.  

Deste modo, para situarmos o debate sobre formação inicial, reportamo-nos aos 

estudos de Zeichner (1993), Freire (1996), Imbernón (2006), dentre outros teóricos que fazem 

discussões sobre formação de professores como um processo contínuo, sistemático, permeado 

pela ação reflexiva que norteia o saber-fazer e o ser profissional em face da complexidade 

política e sócio-cultural da educação. 

Além destes, apoiamo-nos no estado da arte sobre formação de professores no Brasil, 

apresentado nas produções de André et al. (1999), Ramalho et al. (2002) e de Fell, Souza e 

Augusto (2009), que evidenciam o campo da formação inicial no Curso de Pedagogia como 

objeto de investigação de crescentes estudos na atualidade, as discussões sobre saberes 

docentes como temática emergente e que a temática formação de gestores escolares, alvo de 

nossas reflexões neste trabalho, tem sido pouco pesquisada nos anos 2000. 

Neste sentido, refletir sobre a formação inicial de gestores escolares no Curso de 

Pedagogia da UFPE como lócus de produção, articulação e mobilização de saberes tem sua 

relevância acadêmica e social, diante da necessidade de fomentar nas instituições de ensino 

superior maiores discussões e reflexões sobre a temática e de contribuir para a produção de 

novas pesquisas na área, tendo em vista a melhoria da qualidade da prática educativa de 

gestores escolares em suas dimensões pedagógicas, administrativas, financeiras e humanas. 

Em se tratando dos estudos sobre o Curso de Pedagogia, constatamos uma diversidade de 

pesquisas produzida sobre a temática ao longo dos anos. Desse modo, privilegiamos os 

aportes teóricos de Silva (2006), Brzezinski (2006), Libâneo (2007a) e Saviani (2008), que 

nos possibilitam compreender os embates políticos e sociais que permeiam as discussões em 

torno da identidade do Curso de Pedagogia no Brasil. 
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No que se refere à literatura específica sobre a formação de gestores escolares, 

encontramos as produções5 de Santos, Guiseline e Marques (2003); Araújo (2006); Ferreiro 

(2007); Paro (2007); Cardoso e Oliveira (2007), que discutem sobre os seguintes aspectos: a 

indissociabilidade entre política/gestão, ensino/pesquisa enquanto instâncias que devem estar 

presentes na formação dos gestores da educação e nas práticas de gestão escolar; a relevância 

da formação inicial e da formação específica no campo da gestão escolar para atender as 

demandas do cotidiano; as limitações na formação geral ofertada nos cursos de pedagogia, 

pelo fato de não fornecer subsídios teórico-metodológicos específicos da gestão escolar, 

reforçando as práticas de gestão escolar que privilegiam as questões administrativas, 

financeiras e jurídicas quando deveriam priorizar a função pedagógica e social da escola; e a 

evolução do Curso de Pedagogia no Brasil, destacando os impasses na constituição da 

identidade do pedagogo (licenciado ou especialista da educação) e a superação desta 

dualidade. Encontramos ainda a pesquisa de Sales6 (2005), que envolve uma discussão sobre 

educação inclusiva e a prática pedagógica de gestores e educadores de apoio de escolas 

públicas estaduais. 

Para dialogar sobre os saberes docentes, utilizamos os aportes teóricos de Freire 

(1996); Pimenta (1999); Charlot (2000, 2002); Tardif (2002); Guimarães (2004); Batista Neto 

(2006), dentre outros teóricos que compreendem os sujeitos como produtores de 

conhecimentos e os saberes docentes como plurais, construídos dialeticamente nas relações 

que estes estabelecem com outros sujeitos, com o mundo no qual se inserem e na relação com 

a prática educativa. 

Segundo Nunes (2001), as discussões sobre saberes docentes não são recentes em 

nosso cenário social e educacional. Estes estudos surgiram no âmbito internacional a partir 

dos anos de 1980, com o movimento de profissionalização docente que suscitava a ruptura 

com o paradigma dominante7 e a implementação de bases epistemológicas da educação 

comprometidas com a socialização do saber científico e formação humana dos atores sociais.  

                                                 
5 Fontes de pesquisas investigadas: Associação Nacional de Política e Administração Escolar (ANPAE); 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação (ANPED); Encontro Nacional de Didática e 
Prática de Ensino (ENDIPE); Educação & Sociedade: Revista Quadrimestral de Ciência da Educação. Centro de 
Estudos e Sociedade (Cedes); e Banco de Teses e Dissertações da UFPE. 
6  Pesquisa produzida no Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, do Programa de Pós-
Graduação da UFPE. 
7  Esta perspectiva tem sido evidenciada nos estudos de Cunha (1998), Silva (2007), dentre outros 
autores. No capítulo seguinte, faremos a discussão sobre os modelos de formação de professores, nos quais o 
paradigma dominante é tratado. 
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Ao fazermos uma incursão no Núcleo de Formação de Professores e Prática 

Pedagógica, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE8, verificamos que os 

estudos e pesquisas que discutem sobre saberes docentes iniciaram nos anos de 2000. Além 

disso, é importante destacar que não identificamos nenhum trabalho sobre formação inicial de 

gestores escolares produzido neste Núcleo, aspecto este que confere relevância acadêmica a 

esta pesquisa.  

No que se refere à literatura específica sobre saberes da prática gestora, a pesquisa de 

Augusto (2009) revelou que os/as gestores/as escolares constroem um saber de 

gerenciamento dos aspectos pedagógicos, dos aspectos administrativos e financeiros, e dos 

segmentos escolares, produzido, na maioria das vezes, a partir das experiências pessoais e 

profissionais vivenciadas no processo de organização e gestão escolar.   

Para tratar sobre o campo da gestão escolar, um dos cenários de atuação do/a 

pedagogo/a, dialogamos com Spósito (2005); Libâneo (2007b); Luck (2007), dentre outros 

teóricos que discutem sobre as metamorfoses do mundo do trabalho e suas influências no 

processo de organização e gestão escolar; o papel do/a gestor/a escolar enquanto líder 

mediador das relações de poder no contexto da escola; e a importância da dimensão coletiva 

no trabalho pedagógico como aspecto necessário ao desenvolvimento de uma prática gestora 

comprometida com a democratização e com a qualidade da educação. 

Diante do que foi evidenciado, algumas inquietações permearam a definição do objeto 

de pesquisa, materializando-se nos seguintes questionamentos: Quais são os saberes 

construídos na formação inicial para a gestão e como estes são mobilizados no cotidiano 

escolar? Quais os saberes constitutivos da prática educativa dos/as gestores/as escolares? Será 

que os saberes construídos na formação inicial do Curso de Pedagogia da UFPE para a gestão 

escolar dialogam ou se distanciam dos saberes constitutivos da prática gestora? Que 

                                                 
8  Dentre as pesquisas produzidas no Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE destacamos os estudos de Silva (2000), que tratou sobre o 
processo de construção de saberes profissionais dos professores das séries iniciais do ensino fundamental na 
zona rural; Guimarães (2004), que estudou a mobilização de saberes docentes no contexto do ensino 
fundamental dos anos iniciais; Santos (2006), que estudou a mobilização de saberes experienciais no ensino 
superior privado; Lins e Silva (2007), que discutiu os saberes disciplinares mobilizados pelas egressas em sua 
prática docente, apreendidos no componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica do curso de pedagogia da 
UFPE; e Rocha (2008), cuja pesquisa enfatizou a construção dos saberes da docência na formação inicial, a 
partir da nova concepção de Prática de Ensino instituída no componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica 
da UFPE. Esse levantamento foi realizado através do CD-ROM 30 Anos da Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Pernambuco, produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de 
Educação da UFPE, 2008.  
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estratégias os/as gestores/as escolares utilizam para apropriar-se e/ou construir novos saberes 

imprescindíveis à sua prática educativa? 

Desse modo, a partir dessas indagações, a questão central norteadora da pesquisa foi: 

qual a relação entre os saberes da formação inicial para o campo da gestão escolar construídos 

no Curso de Pedagogia da UFPE e os saberes da prática educativa de gestores escolares, 

expressos nos discursos dos sujeitos? 

 A nossa hipótese9 consiste no entendimento de que o campo da formação inicial e o 

campo da prática gestora são espaços formativos que ora se aproximam, entrecruzam e ora se 

distanciam face às necessidades e exigências da função gestora. Neste sentido, acreditamos 

que a relação entre os discursos sobre saberes constitutivos da formação inicial para a gestão 

escolar e sobre os saberes da sua prática gestora são reveladores de que a formação inicial no 

Curso de Pedagogia da UFPE tem favorecido a construção, a articulação e a mobilização de 

uma pluralidade de saberes voltados para as dimensões política e pedagógica no contexto da 

prática gestora, distanciando-se das dimensões administrativa e financeira que também 

compreendem a complexidade do cotidiano escolar e das quais os gestores escolares 

necessitam de saberes para a realização de uma prática educativa que privilegie o atendimento 

das demandas em sua totalidade. 

 Assim, buscando responder às questões propostas e no sentido de constatar a 

veracidade de nossa hipótese, tomando como base a abordagem qualitativa para o 

entendimento da realidade, é que esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação 

entre os saberes da formação inicial para o campo da gestão escolar construídos no Curso de 

Pedagogia da UFPE e os saberes da prática gestora expressos nos discursos de gestores/as 

escolares da Rede Municipal de Ensino de Recife. 

 Para tal, delimitamos como objetivos específicos: i) Identificar e analisar os discursos 

sobre os saberes constitutivos da formação inicial para o campo da gestão escolar; ii) 

Identificar e analisar os discursos sobre os saberes constitutivos da prática gestora; iii) 

Analisar como os discursos sobre os saberes ditos da formação inicial para o campo da gestão 

escolar se aproximam, dialogam e/ou se distanciam dos saberes da prática gestora. 

 Este trabalho está estruturado em 04 (quatro) capítulos. No primeiro, apresentamos 

uma discussão teórica sobre a formação inicial de gestores escolares, desenvolvendo breves 

                                                 
9  É importante destacar neste momento que, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 
de Pedagogia propostas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação (2006), a formação inicial no Curso 
de Pedagogia da UFPE tem priorizado a docência em sua dimensão ampliada como base da identidade do Curso 
em tela, isto é, a docência enquanto prática educativa em espaços escolares e não-escolares. 
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reflexões em torno da trajetória histórica do Curso de Pedagogia no Brasil. Além disso, 

também fizemos uma discussão sobre os saberes docentes enquanto um saber social e plural, 

construído historicamente pelos sujeitos no decorrer de sua trajetória pessoal e profissional, 

focalizando em seu interior, os saberes da formação profissional voltados para o campo da 

gestão escolar como uma totalidade de conhecimentos, habilidades e competências que 

possibilitam a reflexão e norteiam a prática educativa dos profissionais da educação. 

No segundo capítulo, evidenciamos o campo da gestão escolar, apresentando as 

concepções e os paradigmas de organização escolar que influenciaram a prática educativa dos 

gestores escolares em diversos contextos histórico-sociais.  

No terceiro capítulo, apresentamos o percurso teórico-metodológico traçado para nos 

aproximarmos da realidade a ser investigada. Neste estudo, de abordagem qualitativa, 

utilizamos como procedimento básico a entrevista em profundidade para a coleta das 

informações e o questionário para a construção do perfil sócio-educacional dos sujeitos da 

pesquisa.  

Como modelo analítico para o tratamento dos dados, utilizamos a Análise de Discurso 

inspirada nos aportes teóricos de Norman Fairclough (2001), que compreende o discurso 

numa perspectiva tridimensional, constituído de significado político e histórico-social, que 

tanto pode contribuir para a reprodução das relações sociais como também para a 

transformação da sociedade e dos indivíduos. 

No quarto capítulo, apresentamos a análise sobre os achados da pesquisa, 

estabelecendo o diálogo com a literatura proposta. 

Por fim, apresentamos as nossas considerações sobre o fenômeno investigado, 

indicando aspectos relevantes apontados na pesquisa e finalizamos com algumas “pistas” para 

a produção de novos estudos sobre a temática. 
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1. FORMAÇÃO INICIAL NO CURSO DE PEDAGOGIA: LÓCUS DE 

CONSTRUÇÃO DE SABERES PARA O CAMPO DA GESTÃO 

ESCOLAR 

 
 

 

“A formação tem inerente não só um estado, mas 
também um processo, um caminho essencial ao sentido do ser na 

sua dimensão existencial”. 
Ivanilde Alves Monteiro. 10 

 

 

 

Neste capítulo, buscamos situar as discussões em torno da formação inicial no Curso 

de Pedagogia no contexto de mudanças sócio-culturais, entendendo este espaço de formação 

como possibilidade de (re)construção de saberes e de reflexão na e sobre as práticas 

educativas no campo da gestão escolar. Além disso, aqui estão situados alguns estudos sobre 

os saberes docentes em sua dimensão plural, heterogênea e temporal (TARDIF, 2000, 2002). 

Adotamos neste estudo a concepção de formação de professores como processo 

contínuo, reflexivo, dialógico e intencional, que não se finda no âmbito da formação inicial e 

não se constitui por si só, mas se inicia a partir dela, na relação com a prática pedagógica e se 

amplia através de uma formação permanente e no decorrer da trajetória pessoal e profissional 

(MONTEIRO, 2004; LINS E SILVA, 2007; ROCHA, 2008). 

Nesta perspectiva, apesar de entendermos a formação como um processo permanente, 

a partir das relações que o sujeito estabelece em diversos espaços sociais (família, escola, 

cursos de formação acadêmica, na relação com o trabalho docente, dentre outros espaços 

formativos) e que vai sendo tecida pela ação reflexiva, pelo diálogo com seus pares e pela 

busca constante por novos conhecimentos e habilidades necessárias à atuação profissional, 

voltamos o nosso olhar para o campo da formação inicial (Curso de Pedagogia da UFPE) por 

entendermos ser este o lócus responsável pela formação profissional de pedagogos/as para o 

exercício da docência no campo da gestão escolar.  

 

 

                                                 
10  MONTEIRO, Ivanilde Alves. Formação Inicial, Identidade Profissional e Profissão Docente: As 
Representações Sociais dos Alunos do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. 
Universidade do Minho. Braga, 2004. TESE de Doutorado. (p.106) 
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1.1. A Formação Inicial 

 
 

As discussões em torno da formação de professores no Brasil estão situadas 

historicamente no plano das políticas públicas educacionais, planejadas na perspectiva de 

contribuir para a formação humana e para a formação profissional dos atores sociais com 

vistas a atender aos interesses mercantis (MONTEIRO, 2004; IMBERNÓN, 2006; SILVA, 

2007).   

Nesse sentido, a complexidade das relações políticas, sociais, econômicas e culturais 

atribue novas demandas às instituições educativas e novas competências profissionais para o 

exercício de ações pedagógicas comprometidas com a formação humana e cidadã dos sujeitos.  

Os processos formativos vão além da perspectiva de ensinar conteúdos, mas envolvem 

a reflexividade das ações e das situações contextuais para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas alicerçadas em valores ético-políticos, coletivos, afetivos que favoreçam a 

consolidação dos ideais democráticos necessários à humanização dos sujeitos (FREIRE, 

1996; SOUZA, 2006). 

Assim, entendemos que a formação inicial deve ser compreendida como território 

fértil de produção e ressignificação de saberes ao fornecer as bases epistemológicas e políticas 

do processo educativo, numa relação indissociada e reflexiva com a realidade da prática 

social, tendo o compromisso com a formação política, ética e humana de educadores/as na 

mudança e para a mudança (IMBERNÓN, 2006). 

É nesta perspectiva que Monteiro (2004) nos diz que 

 

[...] os professores em formação, principalmente em formação inicial, necessitam ter 
clareza das dimensões sociais de sua profissão: as determinações sociais do processo 
educativo dos seus alunos, as tensões sociais existentes nas escolas, as relações de 
poder que estão estabelecidas nos processos de aprendizagem, enfim, de que seu 
trabalho é eminentemente político. (MONTEIRO, 2004, p.127-128). 

 
 
Os estudos de Silva (2007) sobre Formação de Professores e Políticas de Avaliação da 

Educação Superior evidenciam que as políticas de formação de professores/as no Brasil têm 

sido, historicamente, norteadas por dois modelos de formação11 – o Instrumentalista e o 

                                                 
11  Segundo o autor, o Modelo Instrumentalista surgiu no contexto de reforma do Estado e da 
reestruturação do capital para atender ao mercado globalizado e vem sendo defendido pelo MEC/CNE como 
base para as reformas educacionais contemporâneas; enquanto que o Modelo Emancipador nasceu no contexto 
do movimento organizado dos profissionais da educação (ANFOPE) em defesa de uma formação de professores 
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Emancipador – modelos estes tecidos nas relações antagônicas entre as classes sociais, em 

meio ao cenário de reestruturação da economia globalizada e do ideário neoliberal, que se 

configuram como elementos determinantes nas políticas de educação no Brasil. Sobre esses 

modelos de formação de professores/as, Silva (2007) afirma que 

 
 
O Modelo Emancipador e o Instrumentalista tentam responder aos imperativos do 
contexto atual. O primeiro busca superar a perspectiva de uma sociedade de 
mercado, baseando-se na idéia de democracia e de cidadania para a construção de 
uma política global de formação dos(as) profissionais da educação; o segundo 
intenciona alimentar e acelerar a implementação de um sistema de formação de 
pedagogos(as)-professores(as) a partir das exigências das agências internacionais de 
fomento, pautadas no projeto de sociedade de mercado global (SILVA, 2007, p.24). 

 
 
O modelo instrumentalista de formação de professores/as, segundo o referido autor, 

corresponde ao paradigma dominante da ciência moderna positiva e toma como base 

epistemológica a concepção da educação bancária e a racionalidade técnica quando 

 
 
[...] coloca o conhecimento técnico-pragmático como indispensável e central para 
qualquer ação humana mais elaborada, recusa, assim, a discussão desse 
conhecimento por crivos éticos, pois intenciona naturalizar a técnica nas relações 
sociais em função da produtividade e da eficiência (SILVA, 2007, p. 21).  
 

 
A política de formação de professores/as fundada neste modelo tem a sua organização 

curricular distante do que é previsto pela Base Comum Nacional (que define os 

conhecimentos gerais e as especificidades locais na composição dos saberes da formação a 

serem apreendidos nas instituições de formação superior) e adota como objetivos dos 

processos formativos a valorização de domínio de conteúdos e o desenvolvimento de 

competências para o exercício da docência, considerada como prática de ensino; sem uma 

preocupação com uma formação reflexiva, criativa e possibilidades de intervenção crítica 

sobre a realidade. A leitura que se faz sobre a perspectiva de formação é que esta propõe dois 

tipos de profissionais - a formação de especialistas com uma formação ampla e a formação de 

professores/as com uma formação restrita à docência de sala de aula, isto é, uma política de 

formação de professores/as alicerçada na fragmentação entre as bases epistemológicas e 

políticas da pedagogia e do contexto das práticas educativas. 

                                                                                                                                                         
comprometida com ideais democráticos, formação da subjetividade dos sujeitos, valorização da profissão e do 
profissional e emancipação humana, alicerçada na premissa da educação como direito público e subjetivo do 
cidadão e dever do Estado (SILVA, 2007). 
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Já o modelo emancipador está fundamentado no pressuposto da racionalidade prática, 

dando relevância a um modelo de formação de professores/as comprometido com a formação 

política, com a emancipação humana em sua totalidade e com a consolidação de uma 

sociedade justa e democrática (SILVA, 2007). 

Os processos formativos, segundo este modelo, tomam como referência a Base 

Comum Nacional (BCN) para a organização de seus currículos, intencionando formar 

professores/as com uma visão abrangente, contextualizada, reflexiva, como processo 

permanente e indissociada do contexto da prática educativa. O/A professor/a, neste contexto, 

não é mais concebido/a como transmissor/a de conteúdos, mas como pesquisador/a crítico- 

reflexivo/a, produtor/a de saberes, isto é, sujeito ativo na produção do conhecimento.  

A concepção de docência defendida pelo modelo emancipador, segundo Silva (2007), 

é entendida em sentido ampliado, diante da intencionalidade de formar o/a professor/a e 

especialista no/a educador/a, constituindo-se como princípio da identidade da profissão do 

profissional da educação. Assim, a formação em sentido amplo, unitário, permanente, 

político, indissociada do contexto das práticas pedagógicas e considerando as exigências do 

mundo contemporâneo “[...] visa superar a perspectiva instrumentalista e imediatista da 

identidade profissional do(a) pedagogo(a)-professor(a), pois possibilita ultrapassar a distinção 

entre os que pensam e organizam a educação e os que praticam o ensino” (SILVA, 2007, 

p.26). 

A indissociabilidade entre a teoria e a prática, entre o ensino e a pesquisa nos cursos 

de graduação vem sendo considerada como possibilidade de ruptura com o paradigma 

dominante, ainda presente nos processos formativos e nas práticas pedagógicas, e 

consolidação do paradigma emergente12 na contemporaneidade. 

 No contexto de reforma de Estado e de reestruturação do capital, a consolidação do 

paradigma emergente (CUNHA, 1998; BRANDÃO, 1999; SILVA, 2007) se constitui em um 

desafio para as políticas de formação de professores, diante das novas demandas educacionais 

que exigem um perfil profissional de educadores com uma formação docente que valorize o 

saber científico-acadêmico indissociado da dimensão ético-política da profissão, tão 

necessária à vida em sociedade. Sobre esse aspecto, Imbernón (2006) também nos diz que 
                                                 
12  Cunha (1998), ao fazer a discussão sobre o paradigma emergente na modernidade, compreende a 
construção do conhecimento como um processo cognoscente do sujeito sobre o objeto. Deste modo, esta autora 
evidencia que na contemporaneidade não há mais espaço para a o processo educativo fundado na memorização, 
repetição e transmissão de conhecimentos, aspectos do ensino tradicional. Entretanto, destaca que apesar de 
vivermos em uma sociedade contemporânea, tanto o ensino tradicional proposto pelo paradigma dominante 
quanto o ensino crítico-reflexivo vêm sendo fomentados no âmbito das instituições de formação docente superior 
e das práticas pedagógicas, posto que “o novo não se constrói sem o velho e é a situação de tensão e conflito que 
possibilita a mudança” (p.25). 
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Em suma, a profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século 
XIX de mera transmissão do conhecimento acadêmico, de onde de fato provém, e 
que se tornou inteiramente obsoleta para a educação dos futuros cidadãos em uma 
sociedade democrática: plural, participativa, solidária e integradora (IMBERNÓN, 
2006, p.07). 

 Alguns estudos (CUNHA, 1998; WEBER, 2000; FERREIRO, 2007, dentre outros) 

apontam a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa e sua relação com a prática educativa 

como aspecto relevante do paradigma emergente para a apreensão e aproximação da realidade 

da prática educativa, e, desse modo, constroem possibilidades de intervenção pedagógica 

necessárias à formação política, ao desenvolvimento da capacidade reflexiva e da autonomia 

dos sujeitos.  

Assim, diante da perspectiva da indissociabilidade sinalizada pelo paradigma 

emergente como possibilidade de interrelação entre o campo teórico-metodológico, 

epistemológico e político apreendido no contexto da formação inicial e o campo da prática 

educativa, sentimos a necessidade de evidenciar as pesquisas de Andre et al. (1999), Ramalho 

et al. (2002) e Fell, Souza e Augusto (2009), cujas pesquisas sobre formação de professores/as 

dão ênfase ao campo da formação inicial e à emergência de estudos sobre saberes docentes 

como foco de investigação na atualidade face à complexidade e especificidade do trabalho 

pedagógico.  

Em seus estudos, André et al.13 (1999) analisam as produções de pesquisa das 

dissertações e teses nos programas de pós-graduação em educação do país no período de 1990 

a 1996, nos artigos publicados em 10 periódicos da área entre 1990 e 1997 e nas pesquisas 

apresentadas no Grupo de Trabalho (GT) Formação de Professores da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), no período de 1992 a 1998. Os 

resultados revelam que as pesquisas sobre formação de professores/as nas teses e dissertações 

e no GT da ANPED focalizam discussões em torno da formação inicial, demonstrando 

preocupações com a formação do professor para atuar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 

                                                 
13  Os estudos de André et al. (1999) enfatizam que na década de 1990 as discussões sobre formação de 
professores estavam presentes em 284 trabalhos produzidos na área. Destes, evidenciam preocupações com o 
tema da Formação Inicial (76%); Formação Continuada (14,8%); e Identidade e Profissionalização Docente 
(9,2%). Os artigos e periódicos publicados no período de 1990 a 1997 sobre formação de professores no Brasil 
evidenciam estudos em torno do tema da Identidade e Profissionalização Docente (28,7%); Formação 
Continuada (26%); Formação Inicial (23,5%); e Prática Pedagógica (22%). Dos trabalhos apresentados no GT 
Formação de Professores da ANPED, no período de 1992 a 1998, a Formação Inicial concentra maior número 
de trabalhos (41%), seguido da Formação Continuada (22%), Identidade e Profissionalização Docente (17%), 
Prática Pedagógica (14%) e Revisão de Literatura (6%).  
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O trabalho investigativo de Ramalho et al.14 (2002) permite reconhecer que as 

pesquisas na linha de formação de professores/as vêm se expandindo nos últimos anos 

(perfazendo um total de 246 linhas de pesquisas em nível de pós-graduação), ampliando o 

debate sobre o professor e sobre sua formação. Seus estudos mostram que a prática docente 

nos anos de 2000 tem sido evidenciada nos projetos de pesquisa sobre o/a professor/a e sua 

formação em todas as regiões, destacando ainda uma preocupação em torno da formação 

inicial no âmbito das regiões Norte e Nordeste, com foco de estudos nos Cursos de Pedagogia 

e Licenciaturas; seguida da formação continuada, que tem predominado nas pesquisas das 

regiões Sul e Sudeste.  

Além disso, estes autores apontam que as pesquisas sobre saberes docentes vêm se 

constituindo em uma temática emergente na atualidade e que a temática de formação de 

gestores/as escolares, alvo de nossas reflexões neste trabalho de investigação, foi pouco 

pesquisada neste período.  

Recentes estudos apresentados por Fell, Souza e Augusto 15 (2009), que tratam sobre a 

produção de pesquisas educacionais no XIV ENDIPE, revelam que a temática da formação 

inicial, tanto no contexto dos cursos de licenciatura quanto nos Cursos de Pedagogia, foi a 

segunda maior preocupação de estudos e pesquisas sobre o processo formativo docente na 

atualidade. Essas autoras ainda afirmam que pesquisas sobre a docência no ensino superior 

vêm se constituindo em objeto de estudo emergente na contemporaneidade e que os estudos 

                                                 
14  As pesquisas de Ramalho et al. (2002) revelam que as temáticas evidenciadas sobre o professor e sobre 
a sua formação tratam de estudos sobre Profissão/Profissionalização (18%); Desenvolvimento 
Profissional/Identidade (10%); Prática Pedagógica (9%); e Saberes Docentes (7%). Sobre o Professor, presentes 
em 93 produções, discussões enfatizam sobre Prática Pedagógica (20%), enquanto que sobre a sua Formação, o 
foco de atenção dos estudos foi a Formação Inicial (62) com especificidade no Curso de Pedagogia (17%) e 
Licenciaturas (14%) nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste respectivamente; seguido da Formação 
Continuada (52), predominando estudos sobre a Prática Docente (9%) na região Sudeste; e Formação Geral 
(131), referente aos trabalhos que não especificaram se tratar da Formação Inicial ou da Formação Continuada, 
que enfatizam o estudo da Prática Pedagógica (10%) também na região Sudeste.  
15  O estado da arte sobre as pesquisas educacionais no XIV ENDIPE no que se refere ao estudo da 
formação de professores realizado por Fell, Souza e Augusto (2009) foi apresentado no 19º Encontro de 
Pesquisas em Educação Norte e Nordeste (EPENN), realizado em João Pessoa (PB). Tais estudos destacam que 
das temáticas com maior representatividade nas 434 produções, 135 trabalhos (31%) tratam sobre Formação 
Continuada, focalizando maiores discussões sobre Projetos, Propostas, Programas e Políticas de Formação 
(57%) e Saberes e Práticas Pedagógicas (37%); 118 trabalhos (27%) abordavam a Formação Inicial, 
problematizando estudos sobre Curso de Licenciatura (47%), Curso de Pedagogia (42%) e Magistério no Ensino 
Superior (13%) como temática emergente; 75 trabalhos (17%) discutiam sobre Identidade, Profissionalização 
Docente e Trajetórias de Formação (17%), tratando sobre Concepções, Saberes, Práticas Docentes e 
Representações Sociais dos Professores (41%), seguido dos estudos sobre Identidade Docente (25%), Trajetórias 
Profissionais (18%) e Condições de Trabalho, Organização Sindical, Planos de carreiras e Profissionalização, 
totalizando em 16%. 50 trabalhos (11%) trataram sobre formação inicial e continuada, com foco sobre Saberes e 
Práticas Pedagógicas dos Professores (56%), seguido de Projetos e Propostas sobre a Formação de Professores 
(17%). Além disso, também evidenciam que estudos sobre gestores como sujeitos de pesquisas ainda são 
percebidos em apenas 16 produções (4%). 
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sobre saberes docentes têm sido crescentes nas discussões sobre Formação Continuada; 

Formação Inicial e Continuada; e Identidade, Profissionalização Docente e Trajetórias de 

Formação. Além disso, o foco dos sujeitos dessas produções ainda é os/as professores/as e 

pouco se tem pesquisado sobre os gestores escolares. Estas pesquisas exemplificam um 

recorte de estudos no campo de formação inicial que vem sendo desenvolvidos nas últimas 

décadas, demonstrando uma preocupação com o saber-fazer pedagógico no campo da 

educação. 

Neste sentido, entendemos que o diálogo entre a teoria e a prática, enquanto alicerce 

indissociado que respalda a produção de estudos no campo da formação de professores/as, 

evidencia uma concepção de educação como prática social e política, à medida que possibilita 

compreender a construção de saberes no processo formativo, a prática educativa dos 

professores/as nos contextos escolar e social, as dificuldades de aprendizagens dos/as 

educandos/as, além de propor ações pedagógicas que possam contribuir para a 

democratização do saber numa perspectiva crítica, reflexiva e emancipatória (ZEICHNER, 

1993; FREIRE, 1996; SILVA, 2007). 

 Além disso, a relação indissociada entre a teoria e a prática favorece a ação reflexiva 

do/a professor/a sobre sua formação, saberes e práticas. Nessa perspectiva, os estudos de 

Zeichner16 (1993) sobre o/a professor/a como prático reflexivo ajudam a compreender que as 

mudanças conceituais sobre as concepções e práticas educativas refletem os ideais político-

ideológicos, econômicos e educacionais de um dado contexto histórico, como por exemplo: 

* Tradição Acadêmica - Caracteriza-se pela influência da formação clássica em letras mais a 

experiência de ensino com a perspectiva de formar professores/as especialistas das matérias 

de estudo. De acordo com esta tradição, os programas de formação de professores/as se 

preocupam com a preparação de professores/as conteudistas, isto é, com a formação de 

docentes preocupados apenas com a aquisição e transmissão de conhecimento, distante da 

formação reflexiva dos alunos; realizada no âmbito de escolas, departamentos e faculdades de 

educação. 

* Tradição da Eficiência Social - traz como pressuposto a influência dos estudos científicos 

(abordagem behaviorista) na base da construção curricular dos programas de formação de 

professores/as. Nesta perspectiva, os programas de formação na década de 1970 tinham a 

                                                 
16  Zeichner (1993) apresenta as quatro principais tradições da prática na formação de professores 
(tradição acadêmica, da eficiência social, desenvolvimentista, e da reconstrução social), nas quais estão 
implícitas as abordagens pedagógicas que permeiam os conceitos de ensino reflexivo propostos nos programas 
de formação de professores dos EUA e que têm sido importados para o nosso contexto político-educacional ao 
longo dos anos. 
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preocupação de desenvolver a competência técnica do/a professor/a para a execução 

sistemática de estratégias de ensino, previamente definidas nos programas e projetos 

educativos, visando formar alunos/as com as habilidades técnicas exigidas pelo mercado 

industrial. 

* Tradição Desenvolvimentalista – prioriza o desenvolvimento natural do/a aluno/a como 

base para a organização curricular dos programas de formação de professores/as. Com isso, 

os/as futuros/as professores/as são preparados/as para ensinar em escolas progressivas, 

orientadas para o crescimento e desenvolvimento da criança, priorizando os interesses, os 

conhecimentos prévios e a realidade social da mesma. 

 Assim, diante da perspectiva de contribuir para o desenvolvimento natural do/a 

aluno/a, era necessária formação de professores/as nas seguintes dimensões: a) naturalista - 

Formar professores/as para serem bons observadores, capazes de planejar atividades dentro da 

sala de aula e aprender com elas. Neste sentido, o conhecimento da psicologia do 

desenvolvimento da criança e a relação interativa, dialógica e afetiva entre professor/a e 

aluno/a são evidenciados como elementos fundamentais no processo de ensino-aprendizagem; 

b) artística - Formar professores/as para o desenvolvimento de uma prática de ensino atrativa 

e estimulante, através de experiências com dança, teatro, escrita, pintura e narração de 

histórias, de modo que a aprendizagem possa ser prazerosa e incentive a criatividade, a 

imaginação, a curiosidade e a indagação dos alunos); e c) investigativa - Formar 

professores/as pesquisadores/as. 

* Tradição da Reconstrução Social - define a escolaridade e a formação de professores/as 

como sendo os eixos fundamentais à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 

mediante a formação política dos homens/mulheres e da prática docente reflexiva. Além 

disso, esta tradição pressupõe a formação do professor reflexivo, crítico e atuante no processo 

de transformação das desigualdades sociais que permeiam o cotidiano escolar e social.  

 A esse respeito, Monteiro (2004), concordando com Zeichner (1993), evidencia que 

 
Esta orientação mantém uma relação direta com a teoria crítica aplicada ao currículo 
ou ao ensino. A formação de professores deve desenvolver nos alunos a capacidade 
de análise do contexto social que rodeia os processos ensino-aprendizagem. Nesse 
ponto de vista, a teoria deve estar integrada na prática, dado que a prática produz o 
conhecimento tácito que deve ser considerado pelo seu valor. A prática é tida como 
uma oportunidade para se adquirir conhecimento e nisso reside o seu valor 
(MONTEIRO, 2004, p.145). 
 

 
 Podemos compreender que a formação do/a professor/a reflexivo/a implica na 

reflexividade constante na e sobre a prática pedagógica como possibilidade de 
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desenvolvimento de propostas educativas comprometidas com a transformação dos indivíduos 

e da sociedade, posto que a ação reflexiva possibilita ao professor fazer uma leitura de mundo, 

percebendo as relações de poder travadas no âmbito social, econômico, político e cultural; 

reconhecer as bases epistemológicas e políticas que norteiam o processo educativo; e a 

assumir uma postura ética e política comprometida com a heterogeneidade e singularidade 

dos atores sociais e com a melhoria da qualidade da educação. 

 A concepção do/a professor/a enquanto ser cognoscente e a perspectiva de uma 

educação humanizadora e emancipatória também têm sido evidenciadas nos estudos de Freire 

(1996). Segundo este autor, os/as professores/as estão em constante processo de reflexão na e 

sobre a prática docente, sempre na condição de busca, de construção e de ressignificação de 

saberes necessários ao desenvolvimento de um projeto educativo que privilegie não só o 

desenvolvimento intelectual, mas a formação do homem/mulher em sua totalidade (ética, 

política, afetiva, social e cognitiva), pois, tal como afirma Freire (1996), “a consciência do 

mundo e a consciência de si como ser inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente 

de sua inclusão num permanente movimento de busca” (p.64).  

 A educação enquanto instrumento de formação humana do “ser inacabado”, segundo 

Freire (1996), possibilita ao homem/mulher ver-se como sujeito (movidos pelas emoções e 

intenções, certezas e incertezas), interagir com a diversidade de situações, relacionar-se de 

forma mais dialógica, afetiva e lúdica com a heterogeneidade de indivíduos e intervir na 

transformação da sua realidade social. A esse respeito, este autor ressalta que 

 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do 
exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à 
curiosidade epistemológica, e de outro, sem o reconhecimento do valor das 
emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação (FREIRE, 
1996, p.51). 
 

 
 Deste modo, o exercício da profissão docente não consiste em transferir 

conhecimentos, mas exige um conjunto de saberes necessários à prática educativa como: 

respeito à autonomia, criticidade e ética, valorização das experiências e o querer bem aos 

educandos, humildade e bom senso, alegria, esperança e a consciência do inacabamento, 

comprometimento e disponibilidade para o diálogo, reflexão crítica sobre a prática e a 

convicção de que um mundo mais justo e humano é possível se o construirmos através da 

educação alicerçada na perspectiva política e democrática.  
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 A perspectiva de uma educação humanista e democrática no Brasil, à qual 

Freire (1996) se refere como necessária à formação política dos atores sociais, teve ênfase no 

cenário político da sociedade brasileira na década de 1930, contexto este marcado pela 

ditadura militar de Getúlio Vargas.  É neste cenário histórico-social e político que o Curso de 

Pedagogia no Brasil foi criado em 1939 (BRZEZINSKI, 2006; SILVA, 2006; LIBÂNEO, 

2007b).  

No tópico a seguir, voltaremos o nosso olhar sobre o Curso de Pedagogia por 

entendermos ser este o lócus da formação profissional de pedagogos/as para atuar em 

instâncias escolares e não-escolares e, sobretudo, no campo da gestão escolar. Além disso, 

investigarmos sobre o Curso de Pedagogia no Brasil nos remete aos embates políticos, sociais 

e epistemológicos travados em torno da identidade do referido curso, sendo para isso 

necessário um breve resgate de sua história. 

 

 

1.2. Algumas Reflexões Sobre a História do Curso de Pedagogia no Brasil 

 

  

A discussão sobre a formação inicial de gestores/as escolares pressupõe uma leitura 

crítica sobre a trajetória histórica dos Cursos de Pedagogia no Brasil e os embates políticos e 

sociais constituintes desse processo histórico que ainda repercutem nas políticas de formação 

de professores/as na atualidade.  

Alguns autores (BRZEZINSKI, 2006; LIBÂNEO, 2007a; SAVIANI, 2008; dentre 

outros) evidenciam que até os anos de 1930, a formação de professores/as era realizada no 

âmbito dos cursos de magistério - Escolas Normais. 

Neste sentido, o Curso de Pedagogia no Brasil tem a sua gênese nas antigas escolas 

normais, onde “[...] instalaram-se também, no século XX, as primeiras experiências de cursos 

pós-Normais – gérmen dos cursos superiores de formação do pedagogo”, como lócus formal e 

obrigatório de formação para o magistério" (BRZEZINSKI, 2006, p.19). 
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O cenário político e social, a partir dos anos de 193017, começou a sofrer modificações 

com o surgimento da escola nova, de inspiração norte-americana, cujo movimento de 

educadores preconizava a ruptura com o modelo de ensino tradicional e a implementação de 

uma escola pública e gratuita, fundamentada em concepções e métodos educativos que 

privilegiassem a formação intelectual e humana dos indivíduos. A esse respeito, Libâneo 

(1998) enfatiza que a pedagogia renovada progressista, também denominada de escola nova 

ou ativa, compreendia a educação como  

 
 
[...] um processo interno, não externo; ela parte das necessidades e interesses 
individuais necessários à adaptação ao meio. A educação é a vida presente, é parte 
da própria existência humana. A escola renovada propõe um ensino que valorize a 
auto-educação (o aluno como sujeito do conhecimento), a experiência direta sobre o 
meio pela atividade; um ensino centrado no aluno e no grupo (LIBÂNEO, 1998, 
p.22). 

 
 

Neste contexto, os Pioneiros da Educação Nova, que tiveram Anísio Teixeira como 

principal representante deste movimento, exerceram uma forte influência na implementação 

de programas e políticas educacionais numa perspectiva formativa dos indivíduos. 

A primeira escola de formação de professores em nível universitário, conforme os 

estudos de Teixeira (1977) foi institucionalizada no ano de 1932, sendo incorporada à 

Universidade do Distrito Federal em 1935. 

O ano de 1937, segundo Saviani (2008), teve seu contexto histórico-social marcado 

pelo regime centralizador do Estado Novo, contexto este onde foi constituída a Universidade 

do Brasil, reconhecida como modelo padrão para a organização de todas as instituições de 

formação superior no país. Ainda neste cenário social e político, foi promulgado o Decreto-

Lei n. 1.190 de 4 de abril de 1939, que orientava a organização definitiva da Faculdade 

Nacional de Filosofia, estruturando-a em quatro seções: Filosofia, Ciências, Letras, e 

                                                 
17  Neste período, segundo Teixeira (1977), duas vertentes de pensamento polarizaram os debates sobre 
educação: os conservadores, que defendiam a pedagogia tradicional, o ensino facultativo da religião nas escolas 
oficiais e atribuíam à família a responsabilidade pela educação dos indivíduos; e os renovadores, filiados ao 
Movimento Escola Nova, que defendiam a Pedagogia Nova e reivindicavam uma escola pública, laica, gratuita e 
obrigatória, de responsabilidade da União. Desse modo, paradoxalmente, a educação foi concebida como um 
instrumento para reconstrução nacional e de promoção social, face à industrialização do país. Os ideais dos 
renovadores quanto dos conservadores católicos foram incorporados na Constituição de 1934, reconhecendo: a 
educação como direito de todos e dever do Estado, devendo ser o ensino primário integral, gratuito e de 
frequência obrigatória, extensiva aos adultos; a gratuidade do ensino posterior ao primário; a organização e 
manutenção de sistemas educacionais pelos Estados, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União; e a 
fixação de porcentagens mínimas a serem aplicadas na educação pelo governo federal e municipal (mínino de 
10%), estadual e distrito federal (mínimo de 20%) na área urbana e o percentual de no mínino de 20% do 
governo federal para a zona rural. 
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Pedagogia, tendo ainda a Didática considerada como "seção especial". A esse respeito, o 

referido autor enfatiza que  

 

 
Enquanto as seções de filosofia, ciências e letras albergavam, cada uma, diferentes 
cursos, a de pedagogia, assim como a seção especial de didática, era constituída de 
apenas um curso cujo nome era idêntico ao da seção. Está aí a origem do curso de 
pedagogia (SAVIANI, 2008, p.39). 

 

Assim, o Curso de Pedagogia no Brasil foi implantado em 1939, através da 

regulamentação do Decreto-Lei Nº 1.190, voltado para a formação de professores em nível 

superior para o magistério em cursos normais e para a formação de bacharéis para o exercício 

de cargos técnicos em educação. 

Sobre o Curso de Pedagogia, Libâneo (2007a) faz o seguinte comentário: 

 
 
É  a primeira  vez  que  aparece  na  legislação   um  curso  específico  de  pedagogia 
que  formaria  o licenciado para o  magistério  em  cursos  normais,  oferecendo  
também  o bacharelado para o exercício dos cargos técnicos de educação 
(LIBÂNEO, 2007a, p.122-123).  
 
 

Neste período, também são instituídos os cursos de Sociologia, Psicologia, dentre 

outros, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que 

passam a ser reconhecidos, posteriormente, como Ciências da Educação pelo fato de produzir 

estudos e pesquisas voltadas às questões da área educacional, sobretudo, em relação à 

aprendizagem.  

Ainda de acordo com a perspectiva de Saviani (2008), o currículo do Curso de 

Pedagogia no ano de 1939 era genérico, isto é, incorporava o ensino de métodos e técnicas de 

ensinar, utilizando-se ainda da contribuição de outras áreas da ciência, mas sem privilegiar um 

aprofundamento teórico e científico da educação, uma vez que não se tinha a preocupação em 

investigar sobre as questões e problemas do campo educacional.   

Neste sentido, todos os cursos instalados no país, inclusive o Curso de Pedagogia, 

seguiam o esquema 3+1, organizados em duas modalidades - bacharelado (com duração de 3 

anos, em que predominam as disciplinas de Psicologia Educacional em todos estes anos, 

História da Educação e Administração Escolar em dois anos) e a licenciatura em pedagogia 

(constituída  pelo curso de didática com duração de 1 ano, que era composta pelas disciplinas 

de Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Fundamentos Biológicos da 

Educação, Fundamentos Sociológicos da Educação e Administração Escolar (SILVA, 2006; 

BRZEZINSKY, 2006; LIBÂNEO, 2007a; SAVIANI, 2008).    
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No que se refere à disciplina de administração escolar, Silva (2006) evidencia que esta 

fazia parte do currículo, objetivando “[...] a inserção do pedagogo na organização e 

funcionamento da escola, portanto, era aquela que mais se aproximava do objetivo do curso – 

a formação profissionalizante” (SILVA, 2006, p. 44). Desse modo, o Curso de Pedagogia era 

considerado como um curso de bacharelado e para se ter a formação em licenciatura bastava 

cursar a didática geral e a didática especial, uma vez que as demais disciplinas já tinham sido 

cursadas no curso de bacharelado.  

Assim, a ênfase na formação de especialistas denominados como "técnicos da 

educação" e na formação de professores nos Cursos de Pedagogia estava atrelada às questões 

políticas e econômicas determinantes na sociedade, pois tal como afirma Saviani (2008) 

 
 
Ao que parece, o problema do encaminhamento que se deu à questão do Curso de 
Pedagogia reside numa concepção que subordina a educação à lógica de mercado. 
Assim, a formação ministrada nas escolas deveria servir à produtividade social, 
ajustando-se, o mais completamente possível, às demandas do mercado de trabalho 
que, por sua vez, são determinadas pelas leis que regem uma sociedade de mercado 
como esta em que vivemos. [...] Daí a pretensão de formar os especialistas em 
educação por meio de algumas poucas regras compendiadas externamente e 
transmitidas mecanicamente, articuladas com o treinamento para a sua aplicação no 
âmbito de funcionamento das escolas (SAVIANI, 2008, p.50-51). 
 

 
Nesta perspectiva, o Curso de Pedagogia tinha a pretensão de formar professores/as 

para a escolarização dos atores sociais e formar especialistas para garantir a eficiência do 

funcionamento da escola e a sua produtividade. Correspondendo a este último aspecto, 

Saviani (2008) denomina de "concepção produtivista de educação", isto é, a educação a 

serviço da lógica de mercado, que “[...] impulsionada pela Teoria do Capital Humano 

formulada nos anos 50 do século XX, se tornou dominante em nosso país a partir do final da 

década de 1960, permanecendo hegemônica até os dias de hoje” (SAVIANI, 2008, p.51). 

O cenário histórico-social da década de 1950 foi marcado pelo desenvolvimento da 

industrialização no Brasil, onde predominou a influência do tecnicismo no campo educacional 

em virtude da eficiência, eficácia, competitividade e lucratividade do mercado de trabalho, 

tendo a educação a responsabilidade de transmitir conhecimentos e preparar futuros 

profissionais com habilidades técnicas para atender às demandas do mercado industrial. De 

acordo com Libâneo (1998),  

 
 
A influência da pedagogia tecnicista remonta à 2ª metade dos anos 50 [...]. 
Entretanto foi introduzida mais efetivamente no final dos anos 60 com o objetivo de 
adequar o sistema educacional à orientação político-econômica do regime militar: 



 

 

38 

inserir a escola nos modelos de racionalização do sistema de produção capitalista. É 
quando a orientação escolanovista cede lugar à tendência tecnicista [...] (LIBÂNEO, 
1998, p.31). 

 
 
No final da década de 1950 e início dos anos de 1960, expandiu-se a mobilização 

popular em favor de uma concepção de educação fundada na perspectiva da contextualização 

do saber escolar com a realidade social e interesses de alunos/as, na formação crítica e da 

emancipação dos atores sociais. Conforme Libâneo (1998),  

 
 
No início da década de 60 surgem os “movimentos de educação popular” oriundos 
de setores influenciados pelo pensamento cristão, com a finalidade de atuar 
pedagogicamente na promoção da participação popular adulta na vuda política do 
país. Os pressupostos desse movimento giravam em torno do entendimento da 
educação como processo de conscientização das massas, através do diálogo de 
educadores-educandos, visando à transformação das mentalidades e da estrutura 
social (FREIRE, 1998, p.60). 
 
 

Assim, foi neste período que a pedagogia progressista, em suas tendências libertadora 

(inspirada em Paulo Freire) e libertária, evidenciaram-se no cenário educacional e apesar de 

ter sido reprimida durante o regime militar em 1964, ressurgiu, no final da décade de 1970, 

com mais vigor em sua tendência crítico-social dos conteúdos culturais. A esse respeito 

Libâneo (1998) afirma que 

 
 

Em oposição à pedagogia liberal, a pedagogia progressista concebe a educação 
como um processo de humanização dos homens, mas inserido no contexto de suas 
relações sociais. Parte de análise crítica das realidades sociais, sustenta as 
finalidades sóciopolíticas da escola na direção dos interesses emancipatórios das 
camadas populares (LIBÂNEO, 1998, p.68). 
 
 

Em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei Nº 

4.024/1961) foi aprovada e as modalidades de formação no Curso de Pedagogia (bacharelado 

e licenciatura) permaneceram, modificando-se, no entanto, a sua duração (para quatro anos), 

flexibilizando o estudo das disciplinas, de forma a permitir ao/à aluno/a cursar disciplinas do 

bacharelado e das licenciaturas de forma simultânea; deste modo, o esquema 3+1 deixa de 

vigorar.   

Em virtude da indefinição da identidade do Curso de Pedagogia, o conselheiro Valnir 

Chagas, através do Parecer n. 251/Conselho Federal de Educação (CFE), aprovado em 1962, 

propõe a extinção do referido Curso, que, por sua vez, representava também a extinção da 

profissão e do/a pedagogo/a. A respeito da extinção do Curso em tela, Silva (2006), diz que 
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“[...] a extinção provinha da acusação de que faltava ao curso conteúdo próprio, na medida em 

que a formação do professor primário deveria se dar ao nível superior e a de técnicos em 

educação em estudos posteriores ao da graduação” (p.15).  

No ano de 1964, a sociedade foi tomada pelo golpe militar, impondo-se a força do 

silêncio. Os projetos de educação popular inspirados nas idéias freireanas foram proibidos. 

Em 1968, foram iniciadas as Reformas nos Sistemas de Ensino: Reforma Universitária (Lei 

Nº 5.540/68) e a Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus (Lei Nº 5692/71). A Reforma 

Universitária (Lei Nº 5.540/68) estabelecia a formação em nível superior de professores/as 

para o ensino de 2º grau e a formação de especialistas destinados ao trabalho de planejamento, 

supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito escolar, reforçando “[...] os 

princípios da racionalidade, eficiência e produtividade no trato do ensino superior” (SILVA, 

2006, p.25).  

 Para atender ao que foi posto na Reforma Universitária, o Curso de Pedagogia tem seu 

currículo mínimo redefinido e sua duração é estabelecida com o Parecer 251/69 do Conselho 

Federal de Educação, também de autoria de Valnir Chagas. Este Parecer reconhece o Curso 

de Pedagogia como responsável pela formação em nível superior de professores/as das séries 

iniciais da educação básica e de especialistas para funções escolares e não-escolares, a partir 

de uma base comum curricular (composta pelas disciplinas de Sociologia Geral, Sociologia da 

Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Filosofia da Educação, Didática) e 

de uma parte diversificada constituída pelas habilitações em orientação educacional, 

administração, supervisão e inspeção escolar. 

 De acordo com Melo (2006), a ênfase na dimensão técnico-científica na estrutura do 

Curso de Pedagogia foi proposta com o Parecer 252/69, provocando intensas críticas por parte 

da academia e do movimento organizado de “educadores” neste período.  

 Com a institucionalização da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei Nº 5.692/71) na década de 1970, houve um fortalecimento da dicotomia presente na 

organização curricular do Curso de Pedagogia (bacharelado e licenciatura), à medida que 

previa a organização do ensino com base no tecnicismo e inspirada na teoria do capital 

humano, que por sua vez, compreendia a escolarização dos indivíduos, a formação da mão-

de-obra com competência técnica como eixo principal para a modernização do país. 

  Neste contexto, Saviani (2008, p.110) destaca a predominância da tendência crítico-

reprodutivista na educação, que vincula as teorias da educação às teorias da sociedade e na 

transferência dos princípios mercantis para o âmbito dos sistemas de ensino, reforçando a 

idéia de que é necessário reestruturar as políticas educacionais em favor da racionalidade e 
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produtividade dos processos educativos, uma vez que “[...] a subordinação da educação ao 

desenvolvimento econômico significava torná-la funcional ao sistema capitalista [...]”. 

  No final dos anos de 1970 e início de 1980, em função dos crescentes índices de 

analfabetismo no Brasil, o movimento social de educadores pela reformulação dos Cursos de 

Pedagogia e de Licenciaturas em virtude da definição do estatuto epistemológico da 

pedagogia e da identidade profissional do/a pedagogo/a no Curso de Pedagogia ganha forçou 

no cenário político brasileiro (MELO, 2006).  

 Com a abertura política do país em 1980, a democratização e a qualidade da educação 

pública se constituíram em bandeira de luta dos movimentos sociais, predominando neste 

período, a influência da pedagogia crítico-social dos conteúdos18, concepção esta fundada na 

articulação dos saberes escolares e culturais, indissociados da realidade social, colocando a 

educação a serviço da formação do sujeito cognoscente e da transformação social.  

 Dentre os movimentos, o Comitê Pró-Formação de Educadores foi criado, sendo 

transformado, em 1983, em Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação 

Profissional de Educadores na luta em defesa da democratização, da qualidade da educação e 

pela valorização do magistério. Em 1990, esta Comissão Nacional de Reformulação dos 

Cursos de Formação Profissional de Educadores se transformou em Associação Nacional para 

a Formação Profissional de Educadores (ANFOPE), defendendo a docência como base da 

identidade do profissional da educação, na perspectiva de contribuir para a transformação da 

realidade social (MELO, 2006; SILVA, 2007).   

 A esse respeito, Melo (2006) evidencia que 

 
 
[...] em relação ao curso de pedagogia, na década de 80, sobretudo às fragmentadas 
habilitações (à organização parcelarizada fragmentada do trabalho pedagógico 
escolar); à política corporativa enfrentada entre os seus diferentes protagonistas; à 
visão de neutralidade de compreender a escola deslocada dos diversos interesses, 
especialmente, os de classe; propiciou a expansão no país inteiro de cursos de 
pedagogia, com estruturas curriculares mais equilibradas entre o bacharelado (com 
ênfase em habilitações mais ou menos herméticas) e a licenciatura tomando a 
docência como base da formação da identidade dos profissionais da educação, sob a 
influência da Anfope, fazendo emergir propostas de cursos de “pedagogia” com base 
mais ou menos reducionista de docência (dependendo da proposta) – pela via da 
extinção das habilitações (MELO, 2006, p.256-257). 

 
 

                                                 
18  De acordo com Libâneo (1998), a pedagogia dos conteúdos de sentido crítico-social defende que a 
emancipação das camadas populares exige a articulação e utilização dos saberes escolares com a prática social 
dos homens,  evidenciando, deste modo, que “[...] o trabalho da escola não é substituído pela prática política fora 
dela, antes, a prática escolar é uma prática política enquanto instância transformadora das consciências” (p.72).  



 

 

41 

 Neste sentido, a ANFOPE vem preconizando, ao longo dos anos, a vinculação do 

Curso de Pedagogia à Licenciatura, em oposição à proposta do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), que tem defendido a identidade do Curso de Pedagogia com ênfase na 

formação de especialistas; cujas idéias são institucionalizadas pela atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB ( Lei Nº 9394/96).   

 É importante destacar que, paralelo ao movimento da sociedade civil em defesa da 

democratização da educação pública e da qualidade do ensino, assistimos, no cenário político 

e social da década de 1990, a influência da política neoliberal no bojo das políticas públicas 

estatais, preconizando o Estado mínimo (fim do Estado provedor - redução das intervenções 

estatais no campo social e econômico e ênfase na política de privatização dos bens públicos) e 

a reforma das políticas públicas educacionais locais, em virtude das exigências das políticas 

dos mercados globalizados.  

 No campo educacional, o “conceito de qualidade total”, disseminado no contexto da 

empresa, predominante na década de 1970, tem sido reintroduzido no âmbito das 

organizações escolares no cenário contemporâneo, visando alcançar o grau máximo de 

eficiência e de sua produtividade (SAVIANI, 2008). 

 Ainda nesta década, a atual LDB (Lei Nº 9394/96) foi promulgada, definido que os 

Cursos de Pedagogia se preocupassem, prioritariamente, com a formação de professores/as 

para a docência na educação básica, tal como destaca o Artigo 62 desta legislação 

educacional: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, LEI DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LEI Nº 9.394/96, Artigo 
62). 
 

 
A formação de especialistas, embora não seja mais a base da identidade dos 

profissionais de educação, está estabelecida na atual LDB (Lei Nº 9.394/96), artigo 64, que 

diz: 

 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em 
curso de graduação em pedagogia ou nível de pós-graduação, a critério da 
instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional (BRASIL, 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LEI Nº 
9.394/96, Artigo 64). 
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 Assim, o debate sobre a formação de professores/as para atuar na docência nas séries 

iniciais do ensino fundamental e em torno da formação de especialistas para atuar em diversas 

instâncias educativas tem sido polarizado entre os/as educadores/as ainda no cenário 

educacional atual, em virtude da complexidade das relações sociais inscritas no contexto 

escolar, exigindo dos/as pedagogos/as uma multiplicidade de saberes para atuar com 

competência no processo educativo (MELO, 2006). 

 Na ótica de Libâneo (2007a), a docência como base da identidade profissional do/a 

educador/a, ao ser instituída na legislação educacional brasileira, representa uma redução 

conceitual da Pedagogia, pelo fato de restringir o trabalho pedagógico à docência de sala de 

aula. Este autor defende que “a ação pedagógica não se resume a ações docentes, de modo 

que, se todo trabalho docente é trabalho pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é trabalho 

docente” (LIBÂNEO, 2007a, p. 14).  

 Assim, os embates epistemológicos entre Libâneo (que defende a formação de 

especialistas da educação como base da identidade do Curso de Pedagogia) e diversos 

teóricos que fazem parte da ANFOPE (que defende a docência como princípio da formação 

de professores/as), contribuíram para a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Pedagogia (DCN), instituída através da Resolução do CNE/CP Nº1 de 15 

maio de 2006.  

Esta Resolução do CNE (2006) define princípios e condições de ensino e de 

aprendizagem que devem ser respeitados pelos órgãos de ensino e instituições de educação 

superior do país. Destina ainda o Curso de Pedagogia como campo de formação de 

professores/as para atuar no exercício da docência na educação infantil, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, nos cursos de ensino médio na modalidade normal e na educação 

profissional nas áreas de serviços e de apoio escolar e outras áreas de conhecimento 

pedagógico.  

A docência é institucionalizada como base da identidade do Curso de Pedagogia, 

sendo compreendida no Artigo 2º, Parágrafo primeiro da Resolução do CNE/CP Nº 1, de 15 

de maio de 2006 como 

 
 

[...] ação educativa e processos pedagógicos metódico e intencional, construídos em 
relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 
princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos 
de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do 
diálogo entre diferentes visões de mundo (Artigo 2º, Parágrafo 1º da RESOLUÇÃO 
DO CNE/CP Nº1, DE 15 DE MAIO DE 2006). 
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Neste sentido, o exercício da docência possui um caráter de intencionalidade, sendo 

construído na inter-relação entre o saber acadêmico-científico e a realidade sociocultural e 

que não se restringe à prática docente no espaço de sala de aula, mas que envolve o exercício 

profissional em espaços escolares e não-escolares, realizando atividades educativas diversas 

quando estabelece no Parágrafo Único do Artigo 4º desta Resolução que 

 

 
As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão 
de sistemas e instituições de ensino, englobando: 
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 
próprias do setor da Educação; 
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 
e experiências educativas não-escolares; 
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares (Parágrafo Único, Artigo 4º da 
RESOLUÇÃO do CNE/CP Nº1, de 15 de maio de 2006). 

 
 

Podemos perceber ainda que a participação na organização e gestão de processos 

educativos em contextos escolares e não-escolares também é considerada como um campo de 

formação do/a professor/a no Curso de Pedagogia, compreendida como exercício da docência.  

A interdisciplinaridade (diálogo entre os conhecimentos apreendidos nas diversas 

disciplinas), a contextualização (inter-relacionar o saber acadêmico com a realidade social do 

contexto educacional), a democratização (socializar o conhecimento produzido socialmente), 

a pertinência e relevância social (literatura pertinente e produção de pesquisa comprometida 

com a transformação social), a ética e a sensibilidade afetiva e estética (formar profissionais 

sensíveis às necessidades, aos interesses e à singularidade dos indivíduos, respeitando os 

princípios éticos e sociais, sendo ainda responsáveis pela qualidade de seus estudos e 

pesquisas), são definidos como princípios constituintes da formação do/a professor/a, 

consolidados em conexão com o exercício da profissão, tal como destaca o Artigo 3º da 

Resolução do CNE/CP Nº1, 2006: 

 
 

Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 
consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 
relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética (Artigo 3º, da 
RESOLUÇÃO do CNE/CP Nº1, de 15 de maio de 2006). 

 
 
  Assim, podemos perceber que a formação profissional se dá mediante a conexão entre 

a formação inicial e o exercício da prática educativa, na perspectiva de contribuir para o 



 

 

44 

desenvolvimento da visão sistêmica do licenciado sobre a escola e sobre o compromisso 

social desta com a qualidade da educação e com a formação da cidadania dos atores sociais; 

formar aluno/a-pesquisador/a para o desenvolvimento de pesquisas educacionais; e para atuar 

na gestão de processos educativos.  

Para o alcance de tais perspectivas formativas, a Resolução do CNE (2006) indica que 

a estrutura dos Cursos de Pedagogia deve contemplar 3 núcleos de estudos – núcleo básico; 

de aprofundamento e diversificação de estudos; e de estudos integrados, núcleos estes que 

devem promover um aprofundamento das questões epistemológicas, metodológicas, políticas, 

ética, por meio de estudos teóricos indissociados da prática educativa, do incentivo à 

investigação científica, da reflexão crítica, da interdisciplinaridade e contextualização de 

saberes e cotidianos das práticas.  

A integralização destes núcleos de estudos deve estar posta no projeto político-

pedagógico do Curso de Pedagogia, sob a orientação do corpo docente da instituição, 

conforme o Artigo 6º 19 da referida Resolução do CNE (2006) que define a estrutura do Curso 

de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições. 

 Assim, podemos compreender que a formação profissional nos Cursos de Pedagogia 

para o exercício da docência em espaços escolares e não escolares deve ser entendida numa 

perspectiva ampliada da educação, comprometida com a dimensão humana, social, política e 

profissional dos indivíduos. Aliado ao princípio da docência "ampliada" 20, a gestão passa a 

ser enquadrada por esta Resolução como eixos estruturantes da formação de pedagogos/as no 

Curso de Pedagogia.  

Nesta perspectiva, o exercício da docência atribuída ao/a pedagogo/a vai além da sala 

de aula, configurando no que Melo (2006) define de docência de modo ampliado em virtude 

da complexidade das demandas no contexto escolar e não escolar, prevendo deste modo, na 

participação deste/a no âmbito da gestão, que exige uma formação alicerçada na perspectiva 
                                                 
19  O Artigo 6º da Resolução CNE/CP Nº 1 (2006) estabelece os núcleos de estudos que estruturam o 
Curso de Pedagogia no Brasil e que devem se contemplados pelas instituições de ensino de modo: 
 I - Núcleo de estudos básicos diz respeito aos estudos das bases epistemológicas e metodológicas da 
educação, inter-relacionadas ao cotidiano das práticas pedagógicas, isto é, articulação do saber acadêmico à 
pesquisa, a extensão e à prática educativa, por meio da literatura pertinente e de reflexões críticas, que permitam 
ainda a atenção à posturas ética, estéticas e á ludicidade no exercício profissional. 
 II - Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos - dá ênfase às áreas de atuação profissional, 
definidas pelas instituições de ensino em seus projetos políticos pedagógicos, que buscará oportunizar pesquisas 
sobre processos educativos e gestoriais em espaços escolares, comunitários, assistenciais, empresariais, etc.; 
produção e uso de materiais didáticos; estudo e análise de teorias educacionais para elaborar projetos e 
programas inovadores. 
 III- Núcleo de estudos integradores - estimular o desenvolvimento cognitivo e mediante à participação 
de seminários, estudos curriculares, monitorias, pesquisas de iniciação científica, atividades práticas, utilização 
de recursos pedagógicos sob a orientação dos professores da instituição de ensino superior. 
20  O termo Docência de modo ampliada foi  encontrado nos estudos de Melo (2006). 
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da integralidade (licenciatura/bacharelado) e na indissociabilidade entre teoria e prática 

educativa, posto que “[...] a docência e a gestão são objetos e espaços formativos que se 

entrecruzam na prática pedagógica, e que requerem uma formação globalizada e complexa do 

profissional da educação” (p.265).  

Ainda segundo a referida autora, faz-se necessário a organização de uma estrutura 

curricular que privilegie a interdisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade dos fundamentos 

políticos, epistemológicos, metodológicos da educação, como também das diferentes 

especificidades da prática pedagógica no campo educativo escolar e não escolar.  É deste 

modo que, Melo (2006) reafirma que 

 
 
[...] está se falando de um Curso de Pedagogia que, por conveniência legal, está 
inscrito nas amarras da denominação “licenciatura” e que tem que buscar artifícios, 
por dentro do curso, para a concretização do bacharelado no seu interior, de modo 
articulado à licenciatura, como uma estrutura única. É, com certeza, uma 
estruturação que está em devir, o que muito contribuirá às diversas experiências de 
curso, para que seja fortalecido o estatuto epistemológico da pedagogia e do Curso 
de Pedagogia (MELO, 2006, p.267). 

  
 
 Defendemos que o princípio da docência também tem a sua relevância no contexto da 

formação e na prática educativa no campo da gestão, à medida que possibilita aos/às 

pedagogos/as compreender as relações entre professor/ e alunos/as; planejar coletivamente o 

projeto político-pedagógico da escola; implementar projetos didáticos e os recursos 

financeiros destinados à sua execução, coordenar reuniões com os segmentos escolares e com 

o conselho escolar; acompanhar o trabalho docente e o processo de aprendizagem dos/as 

alunos/as, dentre outras atribuições da prática gestora. 

A Resolução do CNE (2006) também estabeleceu que as habilitações fossem extintas, 

sendo a formação de profissionais de educação prevista no artigo 64 da atual LDB (Lei Nº 

9.394/96) assegurada pelos Cursos de Licenciatura em Pedagogia ou em Cursos de Pós-

Graduação, segundo o Artigo 10 e o Artigo 14, que dizem em seus respectivos primeiros 

parágrafos 

 
 
As habilitações em Cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime 
de extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução  
(Artigo 10º da RESOLUÇÃO do CNE/CP Nº1, de 15 de maio de 2006). 
 
A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 
3/2006 e desta Resolução, assegura a formação de profissionais da educação prevista 
no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96. 
§ 1º Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de pós-
graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os licenciados 
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(Artigo 14º e seu Parágrafo primeiro da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº1, de 15 de maio 
de 2006). 

  
 

Assim, compreendemos que, embora tenham sido extintas as habilitações, as 

determinações da citada Resolução do CNE de 2006 sinalizam possibilidades de uma 

formação profissional ampla no âmbito educacional e, principalmente, na gestão escolar, isto 

é, uma formação que prepare o/a pedagogo/a para atuar na totalidade das funções da gestão - 

dimensões pedagógica, administrativa, financeira e no trato com os recursos humanos -, 

dimensões estas que não têm sido devidamente priorizadas no Curso de Pedagogia da UFPE, 

que, portanto, tem se apresentado distante da complexidade da prática gestora. Inclusive, são 

muitos os egressos/as do Curso de Pedagogia que vêm procurando Cursos de Especialização 

Lato Sensu 21 para aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas, buscando uma 

especialidade que a graduação não forneceu.  

É neste sentido que, por um lado, concordamos com as perspectivas teóricas de 

Libâneo (2007a), quando o mesmo tem enfatizado uma formação profissional que não seja 

restrita à formação docente, do mesmo modo que a prática pedagógica22 não pode ser 

reduzida à prática docente. Entendemos que o campo da educação é plurifacetado e exige dos 

profissionais de educação, em especial, de gestores/as escolares, uma pluralidade de saberes 

para atender a complexidade das demandas da função. Por outro lado, partindo das 

experiências vivenciadas no campo da gestão escolar, também defendemos que a prática 

gestora não se realiza apenas com base nos saberes construídos na habilitação em 

administração escolar, mas exige de pedagogos/as a articulação e a mobilização de 

conhecimentos teórico-metodológicos indissociados da prática educativa, em que os saberes 

                                                 
21  Conforme Peixoto Filho (2004, p.75), a educação continuada promovida através de Cursos de 
Especialização lato sensu no âmbito do Centro de Educação da UFPE tem início nos anos 1990, atendendo 
profissionais das Redes pública e privada do Recife e Região Metropolitana. Neste período, ofertam-se 22 cursos 
de especialização atendendo 791 alunos/as matriculados/as. No ano de 2002, esses cursos se expandem, 
perfazendo um quantitativo de 86, atendendo a 4.195 alunos/as matriculados/as em virtude da qualificação 
profissional motivada pelas exigências do mercado de trabalho e pela possibilidade de progressão na carreira do 
magistério com base na titulação, conforme prevê o artigo 67, inciso IV da atual legislação educacional brasileira 
- Lei Nº 9.394/96. 
22  Segundo Santiago e Batista Neto (2008, p.24), a necessidade de diferenciar os termos prática 
pedagógica e prática docente vem sendo discutida por João Francisco de Souza, autor que nos possibilita 
compreender a educação numa perspectiva humanista, entendendo a pedagogia enquanto campo científico 
permeado pela intencionalidade e reflexividade da prática pedagógica dos sujeitos. Para os autores, “A prática 
docente é apenas uma das dimensões da prática pedagógica interconectada com a prática gestora, a prática 
discente e a prática gnosiológica e/ou epistemológica. A prática pedagógica inclui a prática docente, mas não a 
ela não se reduz [...]”. Isto significa que enquanto a prática docente se refere à atuação do professor em sala de 
aula, a prática pedagógica  compreende o conjunto de práticas educativas (e na qual se inclui a prática gestora) 
historicamente situada e institucionalmente realizada pela ação coletiva de sujeitos comprometidos com a 
construção da humanidade dos sujeitos. É por isso, que João Francisco de Souza nos diz que a prática 
pedagógica é na verdade práxis pedagógica. 
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da formação profissional, experienciais, curriculares, disciplinares, pedagógicos e demais 

saberes vão sendo consolidados, sistematizados e ressignificados.  

Por isso, é importante evidenciar que não estamos aqui defendendo o retorno das 

habilitações, mas a necessidade de uma formação profissional que proporcione estudos e 

pesquisas em que a docência e a gestão possam ser trabalhadas de forma interdisciplinar, isto 

é, de modo que a formação geral da educação e as especificidades dos campos de atuação do/a 

pedagogo/a (espaços escolares e não escolares) sejam priorizados no Curso em tela. 

 Nesses termos, ao tomarmos os discursos sobre os saberes constitutivos da formação 

inicial para o campo da gestão escolar e sua relação com os saberes constitutivos da prática 

gestora, optamos pela perspectiva multirreferencial23 (MARTINS, 2004) uma vez que esta se 

caracteriza pelo diálogo entre diferentes abordagens teóricas que se mostram divergentes por 

serem constituintes com dimensões políticas e epistemológicas próprias, mas que nos 

permitem refletir e compreender a complexidade do campo de estudo a que nos propomos, 

posto que  

 
A perspectiva multirreferencial propõe, por sua vez, abordar as questões anteriores 
tendo como objetivo estabelecer um novo “olhar” sobre o “humano”, mais plural, a 
partir da conjugação de várias correntes teóricas, o que se desdobra em nova 
perspectiva epistemológica na construção do conhecimento sobre os fenômenos 
sociais, principalmente os educativos (MARTINS, 2004, p. 86). 

 
 

Acreditamos que a formação inicial do/a pedagogo/a na sociedade contemporânea tem 

a sua relevância social e política diante da complexidade das relações sociais que permeiam a 

prática educativa, possibilitando por meio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa, uma 

conexão entre as teorias pedagógicas e as situações do cotidiano escolar.  

Entendemos ainda que a complexidade dos fenômenos educacionais exige uma 

atualização constante de saberes e a construção de novos saberes que possam qualificar as 

ações educativas no cenário escolar. Os estudos de Peixoto Filho (2004) sobre a formação 

continuada e profissionalização docente, tomando como objeto de pesquisa os Cursos de 

Especialização Lato Sensu no Centro de Educação da UFPE, buscam analisar os pressupostos 

teórico-metodológicos que embasam as propostas da Especialização em Administração 

                                                 
23   Segundo Martins (2004), a abordagem multireferencial, proposta por Jacques Ardoino é evidenciada 
no âmbito das ciências humanas e, especialmente, para  a complexidade e heterogeneidade dos fenômenos do 
campo educativo.Algumas pesquisas têm se respaldado em estudos multirreferenciais, dentre eles os de Porto 
(2008, p.206) sobre os discursos políticos, científico-acadêmicos e epistemológicos pela participação social no 
contexto das políticas de educação infantil no Brasil nos anos de 1970 a 2000, evidenciando que "longe de  ser 
uma inconsistência teórica, essa postura multirreferencial significa uma nova perspectiva epistemológica na 
construção do conhecimento sobre os fenômenos sociais, principalmente os educativos". 
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Escolar e Coordenação Pedagógica. Esse referido autor tem evidenciado que a formação 

continuada nos projetos de cursos de especialização lato sensu vem sendo considerada como 

aspecto necessário à qualificação profissional dos sujeitos na contemporaneidade, 

significando 

 

[...] mais do que aquisição de títulos e técnicas representa apropriação e produção de 
conhecimento e o exercício de outras práticas educativas que servirão de 
instrumento para melhor socialização e melhor materialização do fazer pedagógico 
escolar (PEIXOTO FILHO, 2004, p.36). 

 
 
 A formação continuada, neste sentido, vai além da perspectiva de ascensão da carreira 

profissional ou de treinamento/capacitação em serviço para realização de atividades, mas, 

deve ser considerada como um processo permanente de aprendizagem, permeado pela 

intencionalidade e responsabilidade ético-política com a qualidade da educação.  

 Para Melo e Cordeiro (2008), o processo de formação continuada toma a construção 

do conhecimento indissociada da prática social educativa, formação esta que possibilita um 

olhar crítico-reflexivo sobre o cotidiano escolar e das práticas pedagógicas e valoriza o 

diálogo e a ética como aspectos fundamentais para a formação integral dos atores sociais.   

É neste sentido que as autoras citadas se opõem ao modelo de formação tecnicista e 

defendem uma concepção de formação contínua, reflexiva, política e investigativa, voltada 

para a profissionalização docente, que oportunize o repensar da prática pedagógica e a 

construção e a ressignificação de saberes necessários ao exercício profissional com qualidade 

social. 

No tópico a seguir, discutiremos sobre os saberes docentes com a intenção de 

direcionar o nosso olhar para os saberes constitutivos da formação de gestores escolares, 

buscando uma interface com os saberes experienciais no campo da gestão.  

 

 

1.3. Saberes da Formação Inicial para o Campo da Gestão Escolar: Uma Construção 
Possível   

 

 

Discutir sobre os saberes da formação inicial no campo da gestão e sua relação com os 

saberes da prática educativa de gestores/as escolares nos remete ao debate sobre saberes 

docentes em sua dimensão plural, temporal e relacional.   
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Estudos sobre saberes docentes na sociedade contemporânea têm sido objeto de 

crescentes pesquisas em educação, pelo fato de se constituírem em eixos norteadores do fazer 

pedagógico no bojo da complexidade das relações sociais.  

Em nível local, o Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica do 

Programa de Pós-Graduação da UFPE tem produzido diversas pesquisas sobre saberes 

docentes.  Destacamos dentre esses, as produções de Lins e Silva (2007) e de Rocha (2008) 

que vêm discutindo sobre a construção e mobilização dos saberes da docência na formação 

inicial do Curso de Pedagogia a partir do componente curricular pesquisa e prática 

pedagógica. Além destes, os estudos de Guimarães (2004) apresentam-se relevantes nessa 

discussão por terem evidenciado a mobilização de saberes no contexto da prática docente no 

ensino fundamental, possibilitando-nos perceber o diálogo entre os saberes da docência e os 

saberes da prática, estes de natureza organizativa, cognitiva e afetiva para atender as 

necessidades da dinâmica do trabalho docente.  

Apesar de haver várias categorizações para o saber docente, destacamos os aportes 

teóricos de Pimenta (1999) e Tardif (2002), autores que possuem concepções aproximadas 

sobre os saberes da formação e saberes experienciais, focos de análise dessa pesquisa. Além 

destes, privilegiamos as discussões de Charlot (2000, 2002) por destacar o aspecto social e 

relacional do saber docente. 

As pesquisas sobre o ensino e profissionalização docente, a partir da década de 1980, 

trazem contribuições valiosas sobre o professor, sobre a formação docente e sua prática, 

rompendo com os paradigmas educacionais alienantes (tecnicista e behaviorista), que 

reconheciam o saber docente como um saber historicamente desvalorizado (TARDIF, 2002), 

por estar vinculado à reprodução de métodos e teorias dissociadas do contexto social e 

político que permeavam a sociedade e a profissão docente.   

Segundo Nunes (2001), a relevância da indissociabilidade entre a teoria e a prática 

como elemento estruturante do saber-fazer e ser docente passa a ser evidenciada no âmbito 

das pesquisas produzidas sobre a temática na década de 1990, reafirmando o/a professor/a 

como sujeito de um saber e de um fazer docente.  

Os saberes docentes, na perspectiva de Tardif (2002), são compreendidos como um 

conjunto de conhecimentos, competências, habilidades (ou aptidões) e as atitudes, que servem 

de alicerce à formação dos professores e ao trabalho docente.   

Além disso, este autor evidencia que a natureza do saber docente é social e não apenas 

uma construção individual do/a professor/a na relação com a sua prática docente, pelos 

seguintes aspectos: por ser produzido socialmente por diferentes grupos sociais e políticos; 
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por normatizar o trabalho escolar por meio de diretrizes e programas educacionais; e ser 

apreendido e socializado no contexto da profissionalização docente numa relação dialética e 

reflexiva.  Em seus comentários, Tardif (2002) nos diz que 

  
 
[...] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de 
realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que flutua no 
espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 
identidade deles, com as suas experiências de vida e com sua história profissional, 
com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares 
na escola, etc. (TARDIF, 2002, p.11). 
 

 
Assim, entendemos que o saber docente se constrói na interface entre o individual 

(movido pelas experiências, sentimentos, expectativas) e o social, isto é, "na relação que o 

sujeito estabelece com o mundo, com outros sujeitos e consigo mesmo", tal como afirma 

Charlot (2000, 2002).  

Para Charlot (2000), o homem/mulher desde que nasce tem a obrigação de aprender, 

de apropriar-se do mundo de coisas. O sujeito de saber é o/a homem/mulher que busca o 

saber, aquele que necessita de conhecimentos, habilidades, competências para relacionar-se 

com o mundo e com os outros de forma autônoma, crítica, criativa, isto é, com uma forma 

própria de ser, sentir e pensar para apropriar-se e interagir com o mundo, com os outros e 

consigo mesmo.  

Nesse processo de interação com o mundo, com os outros e com ele mesmo, o/a 

homem/mulher enquanto sujeito de saber (ser racional), mobiliza, a partir de suas estratégias 

internas (cognição), um conjunto de saberes apreendidos seja através do domínio de 

conhecimentos e informações, seja por meio de suas experiências pessoais, profissionais e 

interpessoais para relacionar-se com o mundo, com os outros e consigo mesmo. 

É nesse sentido que Charlot (2000, 2002) defende que a relação com o saber remete a 

uma concepção de sujeito enquanto ser epistêmico, movido pela sua historicidade, portador de 

desejos e sentimentos, produtor de saberes e ressignificando-os a partir das interações sociais. 

Desse modo, a relação com o saber é uma relação epistêmica, aspecto este que implica 

também em uma relação identitária, posto que, cada sujeito, a seu tempo e momento, tem a 

sua maneira de aprender, sentir, entender, construir. Em seus comentários, este autor nos diz 

que 

 
 
Toda relação com o saber, enquanto relação de um sujeito com seu mundo, é relação 
com o mundo e com uma forma de apropriação do mundo: toda relação com o saber 
apresenta uma dimensão epistêmica. Mas, qualquer relação com o saber comporta 
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também uma dimensão de identidade: aprender faz sentido por referência à história 
do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas 
relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros 
(CHARLOT, 2000, p.72). 

 
 
Assim, Charlot (2000) enfatiza que o sujeito enquanto um ser epistêmico também é 

um ser desejante, de modo que a relação com o saber pressupõe o desejo e a necessidade de 

aprender, apreender e mobilizar saberes para situar-se no espaço social, ao mesmo tempo em 

que se constitui como ser singular, com suas idéias, valores, opiniões, desejos, afirmações que 

lhes são próprias e que os diferem dos outros. Dessa forma, o/a homem/mulher “em resumo, é 

um sujeito indissociavelmente social e singular. E é como tal que se deve estudar sua relação 

com o saber” (CHARLOT, 2002, p.40). 

O aspecto relacional do saber docente e sua indissociabilidade com o trabalho docente 

são compreendidos por Guimarães (2004) como práticas sociais distintas, que somente 

adquirem sentido quando inter-relacionadas e re-significadas na ação pedagógica. Ainda na 

perspectiva da autora citada e corroborando com Tardif (2002), a concepção de saber e de 

conhecimentos são conceitos diferentes, sendo aquele constituído a partir deste, 

interconectados na prática docente, uma vez que  

 
 
[...] o conhecimento está ligado à produção sistematizada e reconhecida 
cientificamente  na  sociedade, enquanto que o  saber  é  visto  como produção 
ligada ao domínio de atividades, que depende da relação dos sujeitos com a 
realidade (GUIMARÃES, 2004, p. 27). 
 
 

O conhecimento é entendido numa perspectiva científica, sistematizado e validado por 

instituições, portanto, valorizado e reconhecido socialmente. O saber docente, por sua vez, 

configura-se como um saber não sistematizado pelo fato de ser construído e ressignificado 

através de suas experiências, isto é, no exercício da atividade docente.   

Para Tardif (2002), o saber docente possui um sentido amplo, isto é, não se restringe 

ao domínio dos conhecimentos científicos apreendidos nos cursos de formação profissional, 

mas tomando-os como referência para o diálogo com a realidade do contexto escolar, com as 

suas experiências profissionais, permitindo ainda a reflexividade sobre o saber-fazer 

pedagógico, o desenvolvimento de competências profissionais e a produção e a 

ressignificação de saberes sobre a prática.  

Corroborando com as idéias de Guimarães (2004), Bourdoncle (apud BATISTA 

NETO, 2006), nos diz que a profissão docente, diferente das profissões especializadas cujos 
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saberes são obtidos através de uma formação longa e de caráter sistemático e racional, 

aproxima-se mais do modelo artesanal que de especialistas em virtude do saber docente ser 

constituído de um saber experiencial. 

No entanto, contrários a essa concepção artesanal atribuída à profissão docente, os 

estudos e pesquisas de TARDIF (2002); GUIMARÃES (2004), dentre outros, têm 

evidenciado a relevância dos saberes experienciais como sendo o núcleo central do saber 

docente, compreendendo que é na prática docente que os professores/as dialogam com a 

teoria, com as circunstâncias e com os demais saberes, permitindo ao professo/ar refletir na e 

sobre a prática pedagógica.   

Assim, os/as professores/as, cujos saberes docentes consolidados com a experiência da 

ação educativa, ocupam uma posição estratégica no interior das relações complexas das 

sociedades contemporâneas, que determinam uma rede de conhecimentos necessários à 

formação e à inserção no mercado produtivo. 

 A característica relacional do saber docente pressupõe também o seu aspecto plural e 

temporal (TARDIF, 2002). Ou seja, o saber docente assume a característica de temporalidade 

por envolver as questões relacionadas às experiências familiares, escolares e da carreira 

profissional; e de pluralidade, porque “[...] envolve, no exercício do trabalho, conhecimentos 

e um saber-fazer bastante diversos provenientes de fontes variadas, e provavelmente de 

natureza diferente” (TARDIF, 2002, p.18).   

Entender o saber como plural e temporal implica em reconhecer a diversidade de 

saberes apreendidos em diversos espaços sociais e diferentes momentos da vida humana.  Isto 

significa que antes mesmo de ensinar, os professores já trazem em sua bagagem intelectual 

suas experiências acadêmicas de quando eram discentes e suas vivências pessoais e 

profissionais para o exercício da profissão docente.  

Na perspectiva do autor citado, o saber docente, quanto um saber plural, se constitui 

como um conjunto de saberes que se inter-relacionam e que tendem a ser hierarquizados pelos 

docentes em função de sua mobilização no trabalho docente, são eles: saberes disciplinares, 

saberes curriculares, saberes profissionais (incluindo os da ciência da educação e da 

pedagogia) e os saberes experienciais. No entanto, esses saberes não devem ser utilizados 

numa perspectiva aplicacionista, mas somente numa relação dialética e de interação.  

Assim, Tardif (2002, p.36) evidencia que os saberes da formação profissional 

(oriundos das ciências da educação e da ideologia pedagógica), onde são discutidos os saberes 

pedagógicos, compreendem o “[...] o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores (escolas normais ou faculdades de ciências da educação)”. 
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Neste sentido, os saberes profissionais dizem respeito ao conhecimento das bases 

epistemológicas e metodológicas da Pedagogia, que vão sendo construídos ou apreendidos no 

decorrer da formação profissional, incorporados e ressignificados na prática educativa. 

Com relação aos saberes disciplinares, estes envolvem os conhecimentos específicos 

das matérias ou das disciplinas, transmitidos pelas instituições universitárias. Esses saberes 

são definidos como “[...] aqueles que correspondem aos diversos campos do conhecimento, 

aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas 

universidades, sob a forma de disciplina, no interior de faculdades e de cursos distintos” 

(TARDIF, 2002, p.38).  

Os saberes curriculares correspondem aos conhecimentos da cultura erudita, 

apresentados em forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, método), que tendem a 

ser aplicados pelos professores/as. 

Em se tratando dos saberes experienciais, Tardif (2002) destaca que estes não são 

oriundos das instituições de formação profissional e nem dos currículos, mas que são 

apreendidos na dinâmica da prática docente, mobilizados para atender as demandas da função. 

Isto é, “os saberes experienciais têm origem, portanto, na prática cotidiana dos professores em 

confronto com as condições da profissão” (TARDIF, 2002, p.52).  Também denominados de 

saberes práticos, os saberes experienciais são os que fundamentam a prática e a competência 

profissionais, pelo fato de ser nelas onde os saberes são articulados, mobilizados e utilizados 

de forma crítica, produzindo-se novos saberes.  

É no contexto das práticas que os saberes plurais, compósitos e heterogêneos são 

consolidados, amalgamados, posto que “[...] os saberes experienciais não são saberes como os 

demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, “polidos” e 

submetidos às certezas construídas na prática e na experiência” (TARDIF, 2002, p.54). Ou 

seja, este autor evidencia em seus estudos uma epistemologia da prática profissional como 

espaço de produção, articulação, mobilização, utilização e de ressignificação de saberes 

docentes quando mediatizada pela ação crítico-reflexiva dos professores. 

Os saberes docentes são ainda personalizados e situados, posto que os/as 

professores/as pensam e realizam suas práticas imbuídos/as de emoções, valores, concepções 

que são próprios de sua singularidade. Além disso, é no exercício da prática que os/as 

professores/as vão criando suas estratégias pedagógicas, desenvolvendo competências 

profissionais que vão sendo incorporadas no seu trabalho pedagógico como possibilidades de 

responder às necessidades do cotidiano escolar.  Por outro lado, o saber docente também é 
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situado, porque a maneira de ser, sentir, pensar e agir dos indivíduos também é influenciada 

pelas relações que estabelece com a cultura e com a sociedade.  

Os estudos de Pimenta (1999), aproximando-se da concepção de Tardif (2002) têm 

evidenciado que a prática docente mobiliza uma interlocução de saberes docentes, sendo estes 

um dos aspectos que favorecem a formação da identidade docente.  Assim, classifica os 

saberes docentes em saberes da experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos, 

aproximando-se da perspectiva de Tardif (2002).  

Os saberes da experiência, na perspectiva de Pimenta (1999), são os saberes 

construídos cotidianamente pelos sujeitos, inclusive em sua trajetória pessoal e escolar 

quando discentes. Também dizem respeito aos conhecimentos adquiridos, re-elaborados na 

prática docente, da qual fazem parte os saberes pragmáticos específicos do trabalho para o 

atendimento das demandas escolares. Desse modo, estes são definidos como  

 

[...] aqueles que os  professores  produzem  no  seu cotidiano docente, num  processo  
permanente  de   reflexão  sobre  sua  prática,  mediatizada  pela  de outrem  –  seus  
colegas  de  trabalho,  os  textos  produzidos  por  outros  educadores  (PIMENTA, 
1999, p. 20). 
 
 

Os saberes do conhecimento se referem às concepções e conceituações teóricas e 

científicas que norteiam a prática educativa. Enquanto que os saberes pedagógicos tratam dos 

conhecimentos didático e metodológico, construídos na formação inicial docente e 

orientadores do fazer pedagógico. Estes também envolvem os saberes sobre a educação e a 

pedagogia. Assim, os saberes pedagógicos, segundo Houssaye (apud PIMENTA, 1999), 

devem ser construídos tomando como base as necessidades pedagógicas apontadas na prática 

docente. Nesse sentido, a prática é entendida como ponto de partida e ponto de chegada para a 

construção, ressignificação e produção de novos saberes.  

Os estudos de Batista Neto (2006) sobre os saberes pedagógicos e disciplinares 

específicos24 no Ensino de História enfatizam que as pesquisas educacionais nos campos 

conceituais25 da didática, do currículo e da formação de professores/as, apesar de serem 

                                                 
24  Batista Neto (2006) questiona o fato de se atribuir o termo específico aos saberes disciplinares por 
entender que estes também se relacionam com os saberes históricos, resultantes da seleção cultural e que são 
enfatizados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) em seu conjunto de disciplinas, interconectando-se a 
outros saberes necessários à formação e à prática docente.  
25  Estes campos conceituais na produção de pesquisas educacionais sobre a relação entre os saberes 
pedagógicos e saberes disciplinares específicos, que Batista Neto (2006) enfatiza, contribuem para a ruptura da 
visão reducionista e pragmática atribuída ao saber pedagógico. Os estudos no campo da didática demonstram 
interesse e preocupação em articular os conhecimentos científicos do campo da educação com as questões do 
processo de ensino e de aprendizagem no contexto escolar; com as relações entre os sujeitos escolares no 
processo educativo; com a transposição didática dos saberes científicos para uma situação concreta de ensino; e 
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distintos, demonstram preocupação e interesse em discutir a relação entre estes saberes como 

eixos importantes na construção do fazer docente, tendo em vista a perspectiva de contribuir 

para a superação da fragmentação existente no âmbito da formação e da prática pedagógica 

docente.  

Neste sentido, o referido autor compreende que “os saberes docentes são, assim, 

suporte e condição da atividade docente”, na medida em que possibilitam a reflexão na e 

sobre a prática docente (BATISTA NETO, 2006, p.52). Além disso, ressalta que o domínio e 

a mobilização de saberes docentes contribuem para o reconhecimento profissional do 

professor e da profissão docente. Para este autor, os saberes disciplinares específicos tratam 

dos conhecimentos socialmente sistematizados e que são discutidos por diferentes áreas 

científicas, enquanto que os saberes pedagógicos  

 

 
[...] se constituem, assim, enquanto saberes que possibilitam a compreensão da 
prática pedagógica, mas que servem de guia. Tais saberes tomam a ação como ponto 
de partida, mas também como ponto de chegada, pois dela partem, mas a ela voltam. 
Esse novo modo de conceber a formação de professores surge da necessidade de 
ressignificar a relação teoria e prática, necessidade que interpela a colaboração que 
os saberes pedagógicos podem ofertar à prática pedagógica em processos formativos 
(BATISTA NETO, 2006, p.52-53).   
 

 
Compreendemos que os saberes pedagógicos consistem no diálogo entre as 

concepções pedagógicas e educacionais com a prática educativa, possibilitando a partir das 

reflexões sobre o fazer pedagógico, construir novas concepções, saberes e práticas, re-

alimentando a teoria. 

Para Francisco (2006), os saberes pedagógicos têm sido compreendidos de forma 

equivocada pelos/as professores/as, em virtude de estes os relacionarem às “[...] noções 

simplistas, de senso comum, que significam aos docentes, muitas vezes, desde o dom de 

ensinar, passando por saber aplicar técnicas e métodos, ou mesmo, saber transmitir 

                                                                                                                                                         
com os fatores institucionais e extra-institucionais que interferem na aprendizagem e na organização do ensino. 
No campo do currículo, a proposta da diversidade cultural no plano curricular como elemento importante na 
função educativa da escola passa a ser reivindicada por grupos sociais que contestam a perspectiva unitarista 
curricular e que defendiam a concepção da escola enquanto espaço de formação humana e ético-cultural. E no 
campo da formação de professores/as, as pesquisas educacionais sobre a relação entre os saberes pedagógicos e 
saberes disciplinares específicos também questionam a dicotomia existente nos modelos de formação dos 
professores adotados no país - licenciatura e bacharelado, alertando ainda que a racionalidade técnica nos 
modelos de formação docente ainda é bastante presente nos currículos das instituições de ensino superior, à 
medida que não propõem uma organização curricular alicerçada na perspectiva da indissociabilidade entre o 
ensino e a pesquisa, entre a teoria e a prática.  
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conteúdos” (p.27).  Além disso, esta autora concorda com Batista Neto (2006) quando afirma 

que o saber só se constituiu enquanto tal na relação com a prática docente reflexiva. 

Ainda na perspectiva de Francisco (2006), a Pedagogia é conceituada como sendo  

 

 [...] o espaço dialético para a compreensão e operacionalização das articulações 
entre teoria e a prática educativa; assim, não basta à Pedagogia refletir ou teorizar 
sobre o ato pedagógico; não basta à Pedagogia também, orientar ou, muito menos, 
prescrever ações práticas para a concretização das práticas educativas 
(FRANCISCO, 2006, p.34). 
 

 

A Pedagogia enquanto teoria da educação toma como objeto a educação, 

preocupando-se em entender e explicar os fenômenos do campo educacional mediante a 

relação indissociada entre a teoria e a prática educativa, movida pela ação intencional, 

reflexiva e política dos atores sociais, que, ao dialogarem com a realidade, transformam as 

relações sociais, ao mesmo tempo em que são transformados por ela.  

Na ótica de Saviani (2008), o conceito de Pedagogia 

 
 
[...] se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em função da prática 
educativa.  A pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar, de alguma 
maneira, o problema da relação educador-educando, de modo geral, ou no caso 
específico da escola, a relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e 
aprendizagem (SAVIANI, 2008, p.102). 

 

 
O referido autor evidencia que a pedagogia como disciplina consiste no 

aprofundamento de estudos teóricos e práticos da educação, com vistas à formação 

profissional de educadores, considerando as determinações legais (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Pedagogia, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

Nº 9.394/96, dentre outras) que orientam a prática educativa. Além disso, Saviani (2008) 

ressalta que a Pedagogia, enquanto campo epistemológico, recebe contribuições de outras 

áreas científicas, isto é, das chamadas ciências da educação (Sociologia da Educação; História 

da Educação; Psicologia da Educação, dentre outras), que, embora possuam seu objeto fora da 

educação, subsidiam a compreensão dos fenômenos educacionais. 

Assim, partindo do pressuposto de que a indissociabilidade entre a teoria e a prática 

educativa se constitui como alicerce da formação profissional do/a pedagogo/a, entendemos 

que as instituições de formação superior possuem um papel primordial na formação política e 

humana destes profissionais. 
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Em seus pensamentos, Freire (1996), ao evidenciar o compromisso social e político da 

educação com a formação humana e emancipatória dos/as educandos/as, ressalta que isso só 

será possível mediante a consolidação de uma prática docente fundada numa perspectiva 

crítica ou progressista. Em oposição ao discurso do ensino bancário, este autor defende a 

valorização da dimensão ética e de alguns saberes fundamentais à prática docente, tais como: 

alegria e esperança no envolvimento com a prática docente; reflexão da prática docente e 

apreensão da realidade; querer bem aos educandos e respeitar a autonomia dos mesmos; 

incentivo à pesquisa e consciência do inacabamento; o exercício da curiosidade e do bom 

senso; saber escutar e dialogicidade, dentre outros saberes. 

Além disso, Freire (1996) evidencia que esses saberes, postos como fundamentais à 

prática educativa, “[...] devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da 

formação docente” (FREIRE, 1996, p.12). Isto é, devem ser apreendidos, construídos ao 

longo do processo formativo. 

Desse modo, entendemos que a formação profissional de pedagogos/as pressupõe um 

olhar cuidadoso sobre o papel social da escola no contexto político, econômico e sociocultural 

no qual está inserida; sobre a importância do princípio educativo na formação humana, 

profissional, política, afetiva e investigativa dos indivíduos, na perspectiva de contribuir para 

a valorização de práticas educativas que respeitem a heterogeneidade dos atores sociais e a 

construção de relações éticas e democráticas no âmbito escolar e social. 

Portanto, acreditamos que no campo da gestão escolar, a articulação, mobilização e 

utilização de saberes em dimensão plural como defende Tardif (2002) são indispensáveis para 

a organização do trabalho pedagógico, administrativo e financeiro alicerçado nos princípios 

da igualdade, da democracia, da participação e da eqüidade social.  

No capítulo a seguir, apresentaremos discussões sobre o campo da gestão escolar 

como lócus de construção, articulação e mobilização de saberes docentes para atender as 

necessidades e conflitos existentes no cotidiano escolar.. 
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2. GESTÃO ESCOLAR: CAMPO DA PRÁTICA EDUCATIVA DE 

GESTORES ESCOLARES E DE MOBILIZAÇÃO DE SABERES 

 
 
 

 
“A atuação do profissional da educação no campo da 

gestão requer o desenvolvimento de determinadas 
competências/habilidades que precisam ser tematizadas e 

experienciadas no decorrer do programa de formação que 
articule de forma sistemática teoria e prática”.  

Márcia Ângela da S. Aguiar26 
 

 

 

O campo da gestão escolar se configura como lócus de aproximação entre a formação 

inicial e a prática educativa, onde a articulação e a mobilização de saberes servem de base à 

ação educativa de gestores escolares. Assim, sentimos a necessidade de dialogar com o campo 

da gestão escolar, por acreditarmos que este se constitui em um campo de formação e de 

atuação dos profissionais da educação.  

Buscamos neste capítulo refletir sobre os paradigmas de organização e gestão 

escolares e suas influências no direcionamento das práticas educativas de gestores/as 

escolares na contemporaneidade. 

 

 

2.1. Concepções de Gestão Escolar e suas Influências na Organização do Trabalho 

Pedagógico 

 
 
Ao longo dos anos, a educação escolar vem se constituindo em objeto de atenção de 

políticas públicas educacionais, face aos elevados índices de analfabetismo no Brasil, aspecto 

este que interfere diretamente no processo de modernização do País, conforme afirma Botler 

(2007) quando diz que  

 
 

[...] nos anos de 1960 e 1970 a educação foi enfatizada como elemento central para o 
processo de desenvolvimento econômico social. Esse foco foi redirecionado nos 

                                                 
26  AGUIAR, Márcia Ângela da S. Gestão da Educação e a Formação do Profissional da Educação no 
Brasil. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S. (Orgs). Gestão da Educação: 
Impasses, Perspectivas e Compromissos. 6ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008. (p.207). 
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anos 80 numa conjuntura de democratização política, quando eram confirmados os 
baixos índices de rendimento do sistema educacional, considerados como um dos 
obstáculos à consecução da educação como um direito, como formação para a 
cidadania crítica, consciente e participativa (BOTLER, 2007, p. 124). 
 
 

Assim, sob a premissa do desenvolvimento econômico, a educação escolar vem sendo, 

historicamente, concebida como uma ferramenta essencial para a formação de um novo perfil 

de profissionais, que atenda às demandas do sistema produtivo. A esse respeito, Libâneo 

(2007b) afirma que  

 

[...] educação e conhecimento passam a ser, do ponto de vista do capitalismo 
globalizado, força motriz e eixos de transformação produtiva e do desenvolvimento 
econômico. São, portanto, bens econômicos necessários à transformação da 
produção, à ampliação do potencial científico-tecnológico e ao aumento do lucro e 
do poder de competição em um mercado concorrencial que se pretende livre e 
globalizado. (LIBÂNEO, 2007b, p. 110). 

 
 

As sociedades mundiais evoluíram com as metamorfoses do mundo do trabalho 

repercutindo diretamente na reforma das políticas educacionais e na mudança de modelos de 

gestão educacional, para formar o novo cidadão que a sociedade contemporânea, em sua 

complexidade, passou a exigir. É neste sentido que Libâneo (2007b) ressaltou que "a 

organização e os processos de gestão assumem diferentes modalidades, conforme a concepção 

que se tenha das finalidades sociais e políticas da educação em relação à sociedade e à 

formação de alunos" (p.323).  

Em se tratando dos paradigmas de organização e gestão escolar, este autor evidenciou 

as concepções (concepção técnico-científica e a concepção sociocrítica) que tiveram ênfase 

em contextos históricos de diversas sociedades, presentes ainda na contemporaneidade.   

A concepção técnico-científica teve ênfase no período industrial a partir da década de 

1950 e se fundamentou na teoria clássica da administração e nas idéias tayloristas, realçadas 

pela ciência positivista.  Neste contexto histórico-social, o conhecimento era exclusivo das 

elites dominantes enquanto que o homem-trabalhador era destituído do pensar, realizando 

apenas ações mecanizadas e fragmentadas (CHIAVENATO, 2000).  

Segundo este autor, o surgimento do modelo japonês (Toyotismo) inovou o processo de 

acumulação do capital ao promover o desenvolvimento da alta tecnologia (automação, 

robótica, micro-eletrônica, etc.) e ao se fundamentar na lógica da produção enxuta para 

maximizar os lucros, minimizar os prejuízos e otimizar o trabalho. Com isso, a reestruturação 

do sistema capitalista exigia um redirecionamento da política educacional brasileira em torno 
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da qualidade da escolarização dos atores sociais, de modo que privilegiasse a formação do 

sujeito cognoscente e o desenvolvimento de suas potencialidades individuais, necessárias à 

inserção destes no mercado produtivo, visto que 

 

 
No novo processo de produção, em que estão presentes as novas tecnologias e as 
novas ou mais flexíveis e eficientes formas de organização da produção, não há 
praticamente lugar para o trabalhador desqualificado, com dificuldades de 
aprendizagens permanentes, incapazes de assimilar novas tecnologias, tarefas e 
procedimentos de trabalho, sem autonomia e sem iniciativa, que é especializado em 
um ofício e não sabe trabalhar em equipe [...]  (LIBÂNEO, 2007b, p.110). 

 
 

Segundo Borges (2001), a concepção técnico-científica se preocupava em adequar as 

escolas aos preceitos empresariais, regulando a organização do trabalho escolar sob a ótica 

dos princípios da racionalização e da produtividade. Este modelo de gestão ou de 

administração empresarial privilegiava a visão burocrática27 na estrutura das organizações e 

nas ações pedagógicas a serem desenvolvidas na escola, a fragmentação das funções, 

centralizando o poder de decisão nas mãos dos/as diretores/as. Concordando com a autora, 

Libâneo (2007b) evidencia que 

 

 
Na concepção técnico-científica, prevalece uma visão burocrática e tecnicista de 
escola. A direção é centralizada em uma pessoa, as decisões vêm de cima para baixo 
e basta cumprir um plano previamente elaborado, sem a participação de professores, 
especialistas, alunos e funcionários. A organização escolar é tomada como uma 
realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente e, por isso, pode ser 
planejada, organizada e controlada, a fim de alcançar maiores índices de eficácia e 
eficiência (LIBÂNEO, 2007b, p. 323). 
 

 

Sobre a administração burocrática, Weber (1991) nos diz que essa é a forma mais 

racional da dominação, porque nela se alcança tecnicamente o máximo de rendimento em 

                                                 
27  A burocracia enquanto forma de dominação racional é discutida por Max Weber (1991) em Economia 
e Sociedade. Brasília: UNB, 1991. O conceito de dominação abordado por este autor se refere à obediência às 
ordens estabelecidas e que, portanto, a relação de obediência implica numa relação de poder/dominação. Nesse 
sentido, esse autor destaca que na administração burocrática estão presentes três tipos de poder ou de dominação, 
que buscam legitimar os interesses econômicos capitalistas: a carismática (que consiste na obediência do sujeito 
às ordens do líder carismático em virtude da devoção), a tradicional (obediência em virtude das tradições antigas 
e na legitimidade daqueles que exercem a autoridade, isto é, à pessoa do funcionário nomeado) e a dominação 
racional (dominação baseada na crença da legitimidade da ordem e do poder de mando daqueles que exercem a 
dominação, isto é, obediência ou subordinação do funcionário não se refere à figura do chefe, mas às normas 
administrativas que regulam as funções). Assim, pode-se compreender que a dominação racional se legitima 
através da racionalidade e objetividade das funções administrativas e da subordinação dos trabalhadores às 
normas e aos valores institucionais. 
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virtude da organização eficiente das relações produtivas e sociais, caracterizando-se pela: 

aplicação de regras técnicas e normas administrativas que regulam as atribuições dos 

indivíduos e padronizam as rotinas e procedimentos; pela hierarquia da autoridade 

(subordinação de indivíduos de cargo inferior a uma instância superior); pelo arquivamento de 

documentos; pela impessoalidade nas relações (distribuição de cargos e funções por 

competência técnica); pela especulação da administração (fiscalização das atividades por um 

profissional especializado); e pela existência de um quadro de funcionários subalternos – 

pessoas livres, que recebem uma remuneração fixa pelas tarefas administrativas que 

desenvolvem, com a possibilidade de assumir cargos superiores mediante a qualificação 

pessoal e profissional.  

Desse modo, fazendo um paralelo com as instituições escolares na atualidade, 

entendemos que a organização burocrática tem sido concebida como um elemento de 

mediação entre o sistema de ensino e as escolas. No contexto escolar, essas características 

burocráticas podem ser percebidas no horário de entrada e saída dos funcionários e alunos, no 

controle de horário de aulas e dos dias letivos, na realização de reuniões de pais e mestres, na 

preparação das aulas e atendimento aos pais, na emissão de documentos escolares (histórico 

escolar, declaração de alunos, parecer pedagógico, estatutos e regimento interno) e produção 

de documentos próprios (projeto político-pedagógico, projetos didáticos), na exigência da 

formação docente para o exercício da docência, dentre outras situações e aspectos que 

expressam as relações de poder na organização escolar. A esse respeito, Libâneo (2007b) 

afirmou que 

 

 
As escolas que operam com esse modelo dão muito peso à estrutura organizacional: 
organograma de cargos e funções, hierarquia de funções, normas e regulamentos, 
centralização das decisões, baixo grau de participação das pessoas, planos de ação 
feitos de cima para baixo (LIBÂNEO, 2007b, p. 323 - 324). 

 
 

 É importante evidenciar que a nossa intenção em discutir o conceito de burocracia 

como forma de dominação racional, proposto nos estudos de Weber (1991) não foi a de 

defesa da concepção do gestor burocrático, mas o de enfatizar que esta concepção ainda se faz 

presente nas organizações públicas das sociedades contemporâneas e no cotidiano de gestores 

escolares. 

 No que se refere à concepção sociocrítica de gestão, esta abrange as concepções 

autogestionária, a interpretativa e a democrática-participativa, apresentando-se em diferentes 
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formas de gestão democrática que ganham "força" no cenário educacional a partir da década 

de 1980 com o processo de redemocratização do país. Conforme Libâneo (2007b), 

 

 
Na concepção sociocrítica, a organização escolar é concebida como um sistema que 
agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas ações e as interações 
sociais que estabelecem entre si e com o contexto sociopolítico, nas formas 
democráticas de tomada de decisões. A organização escolar não é algo objetivo, 
elemento neutro a ser observado, mas construção social levada a efeito pelos 
professores, pelos alunos, pelos pais e até por integrantes da comunidade próxima. O 
processo de tomada de decisão dá-se coletivamente, possibilitando aos membros do 
grupo discutir e deliberar, em relação de colaboração (LIBÂNEO, 2007b, p. 324). 
 

 

 Neste sentido, podemos compreender que a concepção sociocrítica da gestão assume 

relevância social e política como possibilidade de consolidação de um projeto educativo 

comprometido com a dimensão coletiva dos sujeitos e com os princípios da qualidade, da 

autonomia e da democratização da educação pública brasileira. 

 Com base nesta concepção de gestão, a escola, enquanto uma construção social e 

coletiva da sociedade, mediatizada pelos fatores externos (aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais) e fatores internos (que dizem respeito à ação e reflexão dos sujeitos, 

envolvendo também relações de conflito e de poder) tem o desafio de desvencilhar-se das 

tendências pedagógicas que não priorizem o desenvolvimento da capacidade reflexiva dos 

sujeitos e de institucionalizar um modelo de gestão escolar que favoreça a formação humana 

dos sujeitos. 

 A concepção autogestionária dá ênfase à articulação e à mobilização dos sujeitos na 

construção de uma cultura organizacional instituinte, ou seja, a escola constrói suas próprias 

normas sociais de organização e gestão do trabalho escolar, desprezando a normatização 

oficial, posto que  

 

 
[...] baseia-se na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada e na 
acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição. 
Tende a recusar o exercício de autoridade e as formas mais sistematizadas de 
organização e gestão. Na organização escolar, em contraposição aos elementos 
instituídos (normas, regulamentos, procedimentos já definidos), valoriza 
especialmente os elementos instituintes (capacidade do grupo de criar, instituir, suas 
próprias normas e procedimentos). (LIBÂNEO, 2007b, p. 325). 
 

 

 Segundo este autor, a concepção interpretativa valoriza a subjetividade dos sujeitos na 

organização escolar. As percepções, sentimentos e idéias dos sujeitos inseridos no espaço 
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escolar são compartilhados pelo grupo e constituem-se como aspectos determinantes para a 

organização e funcionamento da escola. Assim como a autogestionária, esta também se opõe 

às normas e diretrizes burocráticas, que regulam as organizações sociais, posto que 

 

 
[...] o enfoque interpretativo vê as práticas organizativas como uma construção 
social com base nas experiências subjetivas e nas interações sociais. No extremo, 
essa concepção também recusa a possibilidade de conhecimento mais preciso dos 
modos de funcionamento de determinada organização e, em conseqüência, de haver 
certas normas, estratégias e procedimentos organizativos (Escudero e Gonzáles apud 
Libâneo, 2007b, p.325). 
 

 

 A concepção democrática-participativa se fundamenta na valorização da dimensão 

coletiva na tomada de decisão, ressaltando também a responsabilidade individual dos sujeitos 

no processo organizacional interno – planejamento, organização, gestão e avaliação – 

considerando as diretrizes, a normatização oficial e a conjuntura sócio-político-econômica e 

cultural. Sobre esta concepção de gestão, Libâneo (2007b) afirma que esta  

 
 
[...] baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da 
equipe. Acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos. 
Defende uma forma coletiva de tomada de decisões. Entretanto, uma vez tomada as 
decisões coletivamente, advoga que cada membro da equipe assuma sua parte no 
trabalho, admitindo a coordenação e a avaliação sistemática da operacionalização 
das deliberações (LIBÂNEO, 2007b, p. 325). 
 

 

 Assim, entendemos que a concepção democrática-participativa da gestão é 

considerada como a mais adequada à realidade das nossas escolas públicas pelo fato de 

estarem atreladas à organização de um sistema educacional que normatiza e gerencia as 

relações administrativas, financeiras, pedagógicas e humanas, legitimando-se no processo 

participativo e no princípio democrático como eixo norteador das relações de poder, tal como 

podemos compreender nos comentários de Libâneo (2007b): 

 
 
Advoga, pois, que a gestão participativa, além de ser a forma de exercício 
democrático da gestão e um direito de cidadania, implica deveres e 
responsabilidades – portanto, a gestão participativa. Ou seja, a gestão democrática, 
por um lado, é atividade coletiva que implica a participação e objetivos comuns; por 
outro, depende também de capacidades e responsabilidades individuais e de uma 
ação coordenada e controlada (LIBÂNEO, 2007b, p. 326). 
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Além disso, esta concepção de gestão foi concebida como bandeira de luta dos 

movimentos sociais, na busca de romper com as concepções autocráticas que regulam o 

processo de organização do trabalho escolar, privilegiar a participação social no interior das 

escolas e consolidar o processo democrático na organização do trabalho escolar. Sobre a 

gestão democrática, Bastos (2005) diz que 

 

 
A gestão democrática restabelece o controle da sociedade civil sobre a educação e a 
escola pública, introduzindo a eleição de dirigentes escolares e os conselhos 
escolares, garante a liberdade de expressão, de pensamento, de criação e de 
organização coletiva na escola, e facilita a luta por condições materiais para 
aquisição e manutenção dos equipamentos escolares, bem como por salários dignos 
a todos os profissionais da educação (BASTOS, 2005, p.07-08). 

 
 

A gestão democrática e a participação são tratadas pela atual Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB (Lei Nº 9.394/96) como princípios da educação pública 

brasileira, nos Artigo 3º Inciso VIII e Artigo 14 (Incisos I e II), que dizem: 

 
 
Art. 3º- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VIII - Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino. (LDB – LEI Nº 9.394/96, art. 3º, Inciso VIII). 
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; 
II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (LDB – LEI Nº 9.394/96, art. 14, Incisos I e II). 

 
 

Com base nestes dispositivos, pode-se perceber que o princípio de gestão democrática 

da educação está alicerçado na autonomia e na participação efetiva da comunidade escolar na 

organização do trabalho pedagógico. Nesses termos, entendemos que a gestão democrática e a 

participação são realçadas pela atual LDB como mecanismos necessários à resolução de 

conflitos do cotidiano escolar, ao fortalecimento da cidadania dos sujeitos e à promoção de 

uma educação pública de qualidade.   

Além disso, pode-se reconhecer que a participação implica num processo de 

autonomia dos atores escolares, tanto na construção coletiva do projeto político-pedagógico 

da escola, quanto na representatividade dos segmentos escolares em conselhos escolares, 

conselhos de classe, dentre outros canais de participação, nos quais os interesses da 

comunidade escolar serão definidos e assegurados coletivamente. 
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 Em seus estudos, Spósito (2005) tem enfatizado a importância da participação popular 

no âmbito escolar e social como mecanismo político de legitimidade dos interesses coletivos 

através da funcionalidade dos conselhos escolares, conselhos de classe, criação de grêmios 

estudantis, parcerias com Organizações Não-Governamentais (ONG’s) e comunidade local. 

Entendemos que o processo de gestão democrática depende da constituição e organização dos 

atores sociais na esfera escolar, para que se possam assegurar os interesses da coletividade e 

mediar as relações de poder existentes na escola.  

Segundo Bastos (2005), as correlações de forças entre os grupos sociais que compõem 

a escola acontecem de forma sutil. Podemos perceber as relações de poder no cotidiano 

escolar em situações como controle da merenda dos alunos, na proibição do brincar como 

forma de punição, na composição e distribuição de turmas (professores/as com muitos 

alunos/as e outros/as com poucos/as, uns/as com sala melhores e outros/as com espaço físico 

inadequado ao quantitativo de alunos/as, etc), na escolha e eleição de dirigentes, dentre outras 

situações.    

No processo de organização e gestão escolar, diante da correlação de forças no espaço 

existente no espaço escolar, o papel de liderança do/a gestor/a é apontado por Luck (2007; 

2008) como aspecto necessário para minimizar os conflitos em função dos interesses coletivos 

da comunidade escolar e, desse modo, alcançar os resultados planejados coletivamente. 

Assim, a autora citada evidencia que a liderança  

 
 

Trata-se de um exercício de influência que requer competências específicas, que se 
desenvolvem continuamente e demandam capacitação continuada no 
desenvolvimento do profissional para, cada vez melhor e de forma mais consistente, 
seja capaz de motivar, orientar e coordenar pessoas para trabalhar e aprender 
colaborativamente (LUCK, 2008, p.21).  
 

 
Assim, permite-nos compreender que o exercício de liderança não se constitui como 

uma característica inata aos indivíduos, nem é privilégio de alguns e nem tampouco exclusiva 

para aqueles que ocupam cargos de direção, mas faz parte da natureza do trabalho educacional 

dos/as educadores e, principalmente, do/a gestor/a escolar, que na condição de líder mediador 

e cooperativo deve privilegiar o fortalecimento das relações sociais e a descentralização de 

decisões no cotidiano escolar para a efetivação dos objetivos educacionais propostos pela 

escola. 

Nesse sentido, acreditamos que o/a gestor/a escolar enquanto profissional da educação 

precisa estar atento às mudanças políticas, socioeconômicas e culturais que alteram a 
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dinamicidade da escola e exigem a mobilização de saberes para garantir espaços de diálogos 

com os sujeitos escolares; mediar conflitos; promover e manter o espírito de equipe; estimular 

a integração e a participação da comunidade escolar e extra-escolar na tomada de decisões; 

garantir o cumprimento dos direitos educacionais; valorizar estratégias pedagógicas que 

possibilitem a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem; estimular a interação 

e o espírito de solidariedade entre alunos/as, professores/as e comunidade, dentre outras 

situações.    

 Os comentários de Libâneo (2007b) nos dizem que 

  
 

[...] o exercício da profissão ganha mais qualidade se o professor conhece bem o 
funcionamento do sistema escolar (as políticas educacionais, as diretrizes legais, as 
relações entre escola e sociedade, etc.) e das escolas (sua organização interna, as 
formas de gestão, o currículo, os métodos de ensino, o relacionamento professor-
aluno, a participação da comunidade, etc) e aprende a estabelecer relações entre 
essas duas instâncias (LIBÂNEO, 2007b, p. 289). 

 
 

Nesta perspectiva, a atuação do gestor escolar face à complexidade do cotidiano 

escolar, exige uma formação profissional (inicial e continuada) que possibilite  ao/a 

pedagogo/a refletir constantemente na e sobre a prática gestora e que contribua para a 

construção, articulação, mobilização e ressignificação de saberes necessários às demandas da 

função na gestão escolar.  
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3. O PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 

“Diferentemente da arte e da poesia que se concebem na 
inspiração, a pesquisa é um labor artesanal, que não prescinde da 

criatividade, se realiza fundamentalmente por uma linguagem fundada em 
conceitos, proposições, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói 

com um ritmo próprio e particular”. 
Minayo28 

 
 
 
 
 

A escolha do caminho metodológico para nos aproximarmos do nosso objeto de 

estudo foi traçada no momento da construção da pesquisa, sendo delineada na perspectiva de 

atender às inquietações que motivaram o estudo sobre os saberes construídos na formação 

inicial, voltados para o campo da gestão escolar, e sua relação com os saberes da prática 

educativa de gestores/as escolares. 

Nesse sentido, na busca de analisar a relação entre os discursos dos sujeitos 

pesquisados sobre os saberes constitutivos da formação inicial para o campo da gestão escolar 

e sobre os saberes constitutivos da prática gestora, privilegiamos a pesquisa social de 

abordagem qualitativa (LUDKE & ANDRÉ, 1986; CHIZZOTTI, 1998; MINAYO, 2000, 

2002).  

Segundo Minayo (2002), a pesquisa qualitativa privilegia aspectos da subjetividade 

humana (significados, motivações, valores, crenças, opiniões, aspirações, dentre outros 

elementos subjetivos) que não podem ser quantificados pelas ciências naturais. No entanto, a 

autora nos diz que os aspectos quantitativos não precisam ser de todo desprezados, mas 

podem ser utilizados de forma inter-relacionada no desenvolvimento de pesquisas, atribuindo 

qualidade ao tratamento dos dados.  

A possível inter-relação entre as perspectivas de abordagens qualitativas/quantitativas 

na pesquisa social pode ser percebida nos comentários de Minayo (2002) quando nos diz que 

 

 

[...] a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e 
relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 
estatísticas. O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. 
Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 
dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 2002, p. 22). 

                                                 
28  MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. 20ª ed. 
Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2002. (p.25). 
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Concordamos com Minayo (2000) quando enfatizou que a pesquisa social se difere da 

abordagem positivista por ter um caráter histórico, constituindo-se na dinâmica conflituosa da 

sociedade e adquirindo relevância no contexto histórico-social ao buscar respostas para os 

problemas sociais. Ou seja, a pesquisa social “[...] é uma atividade de aproximação sucessiva 

da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados” 

(MINAYO, 2000, p.23).  

Nesse caso, o aspecto qualitativo da pesquisa pressupõe a interação entre sujeito 

(dotado de intencionalidade) e o objeto num processo dialético, constituindo-se como eixo 

principal na investigação científica. 

Na perspectiva de Chizzotti (1998), a pesquisa qualitativa atribui aos indivíduos a 

condição de sujeitos, atores de sua realidade social, que, ao interagir com o meio social, 

desenvolvem a capacidade de interpretar fatos sociais, produzir questionamentos e construir 

novos conhecimentos, atribuindo-lhes significados.   

No entanto, esse autor nos alerta que essa interação entre o sujeito e o objeto dificulta 

o distanciamento do pesquisador no desenvolvimento da pesquisa, visto que “[...] o objeto 

dentro das ciências sociais é também sujeito e interage permanentemente como investigador” 

(CHIZZOTTI, 1998, p.35).  

Desse modo, a pesquisa qualitativa foi evidenciada neste estudo investigativo por 

privilegiar a subjetividade humana constituída pela dinâmica interativa das relações histórico-

sociais, possibilitando-nos compreender os sentidos revelados e implícitos nos discursos dos 

sujeitos da pesquisa em situações de entrevista sobre os saberes da formação e sua relação 

com os saberes da prática pedagógica no campo da gestão escolar. 

 

 
3.1. Campo de Investigação 

 

 
Elegemos como campo empírico a Rede Municipal de Ensino do Recife, por ser a 

Rede à qual estamos vinculadas profissionalmente e por ser um dos lócus da prática social de 

gestores/as escolares egressos/as do Curso de Pedagogia da UFPE. 
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3.2. Escolha dos Sujeitos da Pesquisa 

 

 
Nos estudos desenvolvidos por Chizzotti (1998, p. 83), as pessoas selecionadas para 

participarem da pesquisa são “[...] reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e 

produzem práticas adequadas para intervir nos problemas que identificam”. 

Para Minayo (2000), o trabalho de campo pressupõe, dentre outras ações, uma ação 

interativa e dialógica entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa para a coleta de 

informações significativas sobre o objeto de estudo, considerando que 

 
 
A pesquisa social trabalha com gente, com atores sociais em relação, com grupos 
específicos. Esses sujeitos de investigação, primeiramente, são construídos 
teoricamente enquanto componentes do objeto de estudo. No campo, fazem parte de 
uma relação de intersubjetividade, de interação social com o pesquisador, daí 
resultando um produto novo e confrontante com a realidade concreta como com as 
hipóteses e pressupostos teóricos, num processo mais amplo de construção de 
conhecimentos (MINAYO, 2000, p.105). 
 

 
Os sujeitos participantes selecionados para o desenvolvimento desta pesquisa foram 

os/as gestores/as egressos/as do Curso de Pedagogia da UFPE, com habilitação em 

administração escolar e que estivessem atuando nas escolas públicas municipais. O objetivo 

de termos investigado esses sujeitos foi o de saber como os discursos sobre os saberes da 

formação voltados para o campo da gestão, construídos no Curso de Pedagogia da UFPE, 

dialogam ou se distanciam dos saberes constitutivos da prática gestora. 

Assim, considerando que pesquisa qualitativa não implica na participação de um 

significativo quantitativo de sujeitos, posto que os discursos se constituem por processos 

subjetivos, imbuídos de sentidos, valores e representações que não podem ser mensurados, 

selecionamos 05 (cinco) gestores/as escolares das escolas públicas municipais do Recife, 

sendo todas do sexo feminino. Conforme o quadro 1, descrevemos a caracterização dos/as 

gestores/as egressos/as do Curso de Pedagogia da UFPE, observando a sua identificação por 

sexo e faixa etária, formação docente e a experiência profissional. 
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 Quadro 1 - Caracterização dos/as Gestores/as Escolares da Rede de Ensino 
Municipal do Recife: Identificação, Formação e Experiência Profissional 

 

 

 
Gestores/as e 
RPA’S29 das 
escolas onde 

atuam 

 
Formação Superior/Ano de Conclusão 

 
Tempo 

Geral na 
Rede – 
PCR 

 
Tempo de 

Experiência na 
Função Gestora 

na Unidade 
Escolar em que 

Trabalham 

 
Funções 

Exercidas 
Anteriores e / 

ou 
concomitantes  

 
 G

G 
(RPA 4) 

 
Graduação em Pedagogia da UFPE com 
Habilitação em Administração Escolar 

(1995); e Especialização em Coordenação 
Pedagógica (1999). 

 

 
14 anos 
(desde 
1995). 

 
06 anos (desde 

janeiro de 2003). 

 
Professora 

(função 
anterior). 

 
 

 G
C
H 

(RPA 4) 

 
Graduação em Pedagogia da UFPE com 
Habilitação em Administração Escolar e 
Supervisão e Coordenação Pedagógica 

(1996). 

 
06 anos 
(desde 
2003). 

 
03 anos (desde 

janeiro de 2006). 

 
Professora 

(função 
anterior) e 

Coordenadora 
Pedagógica (em 

outra rede de 
ensino) – função 
concomitante. 

 
 
 

 G
CS 

(RPA 4) 

 
Graduação em Pedagogia da UFPE com 
Habilitação em Administração Escolar 

(1996) 

 
06 anos 
(desde 
2003). 

 
1 ano e 10 meses 
(desde janeiro de 

2008). 
 

 
Professora 

(função 
concomitante). 

 
 G

M 
(RPA 4) 

 

 
Graduação em Psicologia da UFPE 

(1986) e em Pedagogia da UFPE com 
Habilitação em Administração Escolar 

(1996). 
 

 
09 anos 
(desde 
2000). 

 
1 ano e 10 meses 
(desde janeiro de 

2008). 

 
Professora 

(função 
concomitante). 

 
 G

A 
(RPA 5) 

 
Graduação em Pedagogia da UFPE com 
as Habilitações - Administração Escolar, 
Supervisão e Coordenação Pedagógica e 

Orientação Educacional (1993). 
 

 
22 anos 
(desde 
1987). 

 
06 anos (desde 

2003). 

 
Professora 

(função 
anterior). 

 

  

 Os sujeitos participantes da pesquisa são, exclusivamente, do sexo feminino e com faixa 

etária variável entre 30 e 49 anos. 

                                                 
29  A sigla RPA’S corresponde a Regiões Político-Administrativas do Recife. A Cidade do Recife é 
constituída por 94 bairros, sendo dividida territorialmente por 06 RPA’S: RPA 1 - Centro: 11 bairros; RPA 2 - 
Norte: 18 bairros; RPA 3 - Noroeste: 29 bairros; RPA 4 - Oeste: 12 bairros; RPA 5 - Sudoeste: 16 bairros; e RPA 
6 - Sul: 8 bairros. Informações obtidas através do endereço eletrônico: 
http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/cidade.php. Acesso em 15 de maio de 2010. 
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No que se refere à formação profissional superior, observamos que das gestoras 

pesquisadas, cujo critério estabelecido foi a formação superior em Licenciatura Plena em 

Pedagogia na UFPE e com Habilitação em Administração Escolar, duas delas cursaram outras 

habilitações. Além disso, apenas uma cursou uma outra graduação no campo das ciências 

humanas e outra gestora possui uma formação superior lato sensu em coordenação escolar.  

Sobre a experiência profissional no campo da gestão escolar, constata-se que, das 

gestoras pesquisadas, duas delas são iniciantes na função gestora (variando de 1 a 3 anos) e 

três possuem um tempo significativo de experiência (com 06 anos atuando na mesma Unidade 

de Ensino). Nesse sentido, considerando o tempo de experiência destas na gestão e o processo 

de eleição de dirigentes escolares, que foi implantado na Rede de Ensino Municipal do Recife 

com a Resolução Nº 10/2007 30 do CME. Vale ressaltar ainda que duas gestoras estão 

vinculadas profissionalmente à Rede de Ensino do Recife entre 14 e 22 anos e que estas 

exerceram um tempo significativo de docência de sala de aula (com 8 anos e 16 anos 

respectivamente). 

 Com relação à atuação do gestor/a escolar, enquanto função técnico-pedagógica, a atual 

LDB (Lei Nº 9.394/96), no parágrafo único do Artigo 67, afirma que  

 

 
Art. 67/Parágrafo Único - A experiência docente é pré-requisito para o exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de 
cada sistema de ensino. (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL Nº 9.394/96).  

 
 

Nessa perspectiva, o exercício da docência é posto como uma exigência legal para que 

o/a pedagogo/a possa atuar em outros espaços da prática educativa.  

 

 

3.3. Procedimentos Metodológicos 

 
 

Para apreendermos os discursos sobre os saberes constitutivos da formação inicial para 

o campo da gestão escolar e sobre os saberes constitutivos da prática gestora, construídos na 

formação inicial de gestores escolares no Curso de Pedagogia da UFPE, selecionamos a 

                                                 
30  A referida Resolução Nº 10/2007, criada pelo Conselho Municipal de Educação (CME), foi citada na 
página 73. 
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entrevista31 semi-estruturada em profundidade como procedimento metodológico básico desta 

pesquisa. A análise das entrevistas levou em conta, além dos teóricos adotados, a análise 

documental das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia - RESOLUÇÃO 

CNE/CP Nº1, de 15 de maio de 2006 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

Lei Nº 9.394/96.  Utilizamos ainda o questionário para caracterizarmos os sujeitos da 

pesquisa. Estes foram preenchidos no contato inicial com as gestoras, após a adesão 

voluntária à pesquisa. 

 
 

3.3.1. Entrevista em Profundidade 

 
 
 Segundo Minayo (2000), a entrevista é  “[...] a técnica mais utilizada do processo de 

trabalho de campo”, que privilegia a comunicação verbal dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

num processo interativo, possibilitando uma aproximação com a realidade investigada” (p. 

107).   

 Na ótica desta autora, as entrevistas na pesquisa social, como técnica de coleta de 

informações, são classificadas em estruturadas e semi-estruturadas. A entrevista estruturada 

consiste na aplicação direta de questionários pelo pesquisador ou indiretamente através de 

perguntas fechadas; enquanto que a semi-estruturada ou não-estruturada, que pode ser feita 

tanto de forma verbal quanto por escrito, caracterizando-se pela interação entre o pesquisador 

e os atores sociais. 

Na perspectiva de Lüdke e André (1986), a entrevista se constitui em um instrumento 

de pesquisa que pode ser utilizado não apenas nas atividades científicas, mas também, em 

outras atividades humanas, permitindo a “[...] captação imediata e corrente da informação 

desejada, praticamente com qualquer tipo de informante sobre os mais variados tópicos” 

(LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 34).   

Assim, a entrevista possui o caráter interativo ao possibilitar um diálogo mais 

aprofundado entre os sujeitos sobre temas diversos e uma característica dinâmica, ao 

possibilitar  

 
 
[...] correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na 
obtenção das informações desejadas. Enquanto outros instrumentos têm seu destino 
selado no momento em que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a 

                                                 
31  Os roteiros de entrevista e questionário utilizados estão respectivamente nos apêndices A e B. 
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entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado 
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). 
 

 

Selecionamos o tipo de entrevista semi-estruturada por acreditarmos que esta foi a 

mais adequada para o desenvolvimento desta pesquisa científica em educação, pelo fato de 

privilegiar a relação entre subjetivos/objetivos como elementos para a compreensão dos 

sentidos expressos nos discursos, comportamentos, atitudes e gestos dos sujeitos. 

 Para atender aos objetivos da pesquisa, selecionamos como procedimento 

metodológico básico a entrevista em profundidade, compreendida por Bogdan e Biklen 

(1994) e Scribano (2008) como sendo uma entrevista de estrutura flexível, que tem como 

característica o processo dialógico e interativo, isto é, uma indagação exaustiva acerca do 

tema na busca de obter informações precisas do entrevistado.  Privilegiamos a utilização da 

entrevista em profundidade para o desenvolvimento da pesquisa por entendermos ser a mais 

adequada, posto que vai suscitando e incorporando questões que não foram previstas no ponto 

de partida. Com esta ferramenta foi possível construir o processo da entrevista a partir do 

diálogo estabelecido entre pesquisador e entrevistados.   

Além disso, Bogdan e Biklen (1994) enfatizam que a entrevista em profundidade deve 

ser realizada “[...] em um tempo considerável com os sujeitos em seu ambiente natural, 

elaborando questões abertas do tipo “descreva um dia típico” ou “de que é que mais gosta no 

seu trabalho?”, registrando as respectivas respostas” (BOGDAN; BIBKLEN, 1994, p.17). 

Nesse sentido, o investigador deve, em função de um contato aprofundado, criar um clima 

descontraído para que os sujeitos possam expressar suas idéias e opiniões sobre determinado 

assunto de forma espontânea, à medida que a entrevista vai se realizando e os conteúdos 

discursivos vão emergindo na situação da entrevista. 

 Com o roteiro da entrevista flexível, a nossa pretensão foi a de apreendermos o que 

pensam os sujeitos da pesquisa sobre os saberes da formação construídos no Curso de 

Pedagogia da UFPE para o campo da gestão e como se relacionam com os seus saberes da 

prática gestora, observando ainda como esses discursos se aproximam, entrecruzam ou se 

distanciam.   
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3.3.2. Questionário 

 

 Utilizamos o questionário com o propósito de traçar o perfil dos sujeitos participantes, 

possibilitando sua identificação. Sobre esse instrumento metodológico de pesquisa, Chizzotti 

(1998) nos diz que 

 
 
O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemáticas e 
sequëncialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o 
objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre o 
assunto que os informantes saibam opinar ou informar.  (CHIZZOTTI, 1998, p. 55). 
 

 
 
3.4.   A Entrada no Campo  
 

 

A entrada no campo da pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo (2000), exige a 

definição de estratégias para a coleta das informações necessárias sobre a realidade 

investigada. Neste sentido, a autora destaca que o trabalho de campo significa o recorte 

espacial da pesquisa, tendo que “[...] ser pensado a partir de referenciais teóricos e de aspectos 

operacionais que envolvem questões conceituais” (MINAYO, 2000, p.107). 

Assim, considerando os sujeitos que elegemos para o desenvolvimento deste estudo - 

Gestores/as32 de escolas públicas municipais de Recife, egressos do Curso de Pedagogia da 

UFPE - , sentimos a necessidade de identificar em escolas os/as gestores/as escolares, uma 

vez que esta Rede de Ensino não possuía informações sistematizadas sobre a formação 

acadêmica destes profissionais na Diretoria Geral de Acompanhamento e Avaliação 

Educacionais (DIAE), órgão responsável, dentre outras atribuições, pela Formação 

Continuada dos Gestores Escolares e no setor de Gestão Democrática da Prefeitura do 

Recife33, da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife. 

 Diante da dificuldade de dados mais precisos sobre a formação superior dos/as 

gestores/as que atuam nas escolas da rede municipal de ensino do Recife, elegemos como 

                                                 
32  Na Rede de Ensino de Recife os/as gestores/as são denominados de dirigentes e vice-dirigentes das 
escolas públicas municipais.  
33  Informações obtidas através de uma entrevista informal realizada em 11/08/2008 e 19/08/2008 e de 
visita ao setor de Gestão Democrática da Prefeitura do Recife no dia 08/02/2009. 
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estratégia de aproximação do campo de pesquisa o contato pessoal e informal (por meio de 

visitas e por telefone) com o objetivo de compor uma amostra de 05 (cinco) egressos/as do 

Curso de Pedagogia da UFPE com habilitação em administração escolar.  

Realizamos diversas visitas em escolas públicas municipais e ainda contatos por 

telefone para a identificação de gestores/as egressos/as do Curso de Pedagogia da UFPE com 

a habilitação em administração escolar e confirmação de sua participação no desenvolvimento 

da pesquisa. Assim, contactamos com dirigentes e vice-dirigentes de mais de 50 (cinquenta) 

escolas municipais e a dificuldade maior com a qual nos deparamos foi o de encontrarmos 

muitos destes profissionais com formação em licenciaturas diversas, conforme regulamenta a 

Resolução Nº 10/2007 34 do Conselho Municipal de Educação do Recife (CME).  

Para a identificação dos sujeitos35 e a confirmação da participação dos mesmos na 

pesquisa, seguimos os passos descritos por Minayo (2000), quando se refere à introdução do 

pesquisador no trabalho de campo da pesquisa social: identificação do pesquisador; 

explicitação dos objetivos da pesquisa e a contribuição social desse estudo; e garantia de 

anonimidade da entrevista e de sigilo sobre a autoria de respostas evidenciadas na pesquisa. 

Assim, entregamos uma síntese da proposta deste trabalho contendo as informações sobre 

quem somos, o que estudamos e as intenções do nosso estudo para, deste modo, estimular o 

envolvimento dos sujeitos em participar deste trabalho.  

Em alguns casos, aplicamos o questionário de identificação dos sujeitos no contato 

inicial, deixando agendada a realização da entrevista em profundidade, observando o local e o 

horário mais convenientes para os sujeitos. No caso da entrevista com os/as gestores/as, esta 

foi realizada nas escolas, variando entre 45 minutos a 90 minutos, sendo ainda gravada com 

autorização destes/as e subsídio eletrônico – gravação em formato MP3. 

  

 

 

 

                                                 
34  Essa Resolução trata sobre o Regimento Eleitoral para Eleição de Dirigentes de escolas públicas 
municipais, e em seu artigo 9º (Incisos I, II, III, IV e nos Parágrafos 1º e 2º) caracteriza o perfil de educadores/as 
que podem assumir a função de gestor/a de suas Unidades Escolares: os/as professores/as com formação superior 
em licenciatura plena (seja em licenciatura plena em curso de pedagogia seja com formação em licenciatura 
diversas) e os que possuem o ensino médio (curso de magistério), desde que estejam cursando uma licenciatura; 
sem a exigência da formação específica (Cursos de especialização em Gestão Escolar) para a organização e 
gestão das escolas públicas municipais de Recife.   
35  Firmamos ainda o compromisso com os sujeitos participantes em fornecer um feedback das discussões 
construídas neste trabalho através da entrega de  um CD contendo a pesquisa  como possibilidade de contribuir 
para a qualidade de sua prática pedagógica. 



 

 

76 

 

 

 

3.5.  Modelo de Análise: Análise de Discurso36 

 
 
 

Para a análise dos discursos que emergiram em situações das entrevistas de/as 

gestores/as das escolas púbicas municipais do Recife, egressas do Curso de Pedagogia da 

UFPE, inspiramo-nos na perspectiva teórica de Norman Fairclough (2001), da qual utilizamos 

como categorias analíticas a perspectiva tridimensional do discurso, a intertextualidade e a 

interdiscursividade para o desenvolvimento da pesquisa. 

Segundo Fairclough (2001), a Teoria Social do Discurso – a Análise do Discurso 

Textualmente Orientada (ADTO) - evidencia a dimensão crítica da linguagem em articulação 

com a teoria social, com a perspectiva de investigar as mudanças sociais e culturais que 

incidem no contexto. Neste sentido, o discurso deve ser analisado numa perspectiva 

tridimensional, sendo compreendido, simultaneamente, como um texto, um exemplo de 

prática discursiva e um exemplo de prática social.   

A concepção tridimensional do discurso implica nas dimensões: 

1) Discurso como texto: que implica na análise lingüística dos textos, considerando o 

vocabulário (que trata das palavras individuais), a gramática (que trata das palavras 

combinadas em orações e frases), a coesão (que estabelece a ligação nas orações e frases) e a 

estrutura textual (que trata das propriedades organizacionais dos textos).  

Nesse momento, não nos detivemos na análise lingüística e nem gramática, mas 

buscamos fazer um corpus analítico dos discursos dos sujeitos materializados nos textos – 

entrevista – e extraímos algumas seqüências de frases e orações que tivessem sentido e 

coerência, denominadas por Fairclough (2001) de episódios, que evidenciam em seus 

discursos os saberes ditos da formação que estão sendo construídos no Curso de Pedagogia da 

UFPE e voltados para a gestão escolar. Desse modo, aplicamos o discurso como texto ou 

discurso materializado como texto. 

                                                 
36  Essa abordagem analítica surgiu nos anos de 1960, na França, mas só chegou ao Brasil na década de 
1980 com o fim da ditadura militar. A análise de discurso enquanto um campo de estudos discursivos nasceu no 
âmbito da lingüística e se originou a partir da articulação de três áreas de conhecimento: da lingüística, do 
marxismo e da psicanálise, mas não se restringiu a esses campos, visto que a linguagem não é apenas veículo de 
comunicação do homem - instrumento linguístico, mas tem relação com a história, diferenciando-se de acordo 
com os diversos contextos histórico-social e cultural. Nesse sentido, os estudos discursivos vão além da análise 
da língua, devendo ser compreendido em sua exterioridade, no social onde coexistem a linguagem, a história e a 
ideologia (FAIRCLOUGH, 2001; ORLANDI, 2007; FERNANDES, 2007). 
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2) Discurso como prática discursiva: que consiste na análise dos processos de 

produção, distribuição e consumo textual considerando o contexto situacional em que são 

produzidos.  Fairclough (2001) nos diz ainda que a análise da prática discursiva envolve uma 

microanálise (análise sobre o modo como os participantes produzem e interpretam discursos) 

e uma macroanálise (um olhar sobre o contexto da produção de discurso que interfere na 

interpretação de discursos e contribui para a produção de novos significados). 

Nesse sentido, foram objetos de análise os discursos que circulam nas entrevistas e nos 

documentos - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; a atual LDB – Lei 

Nº9.394/96, dentre outros documentos necessários. 

3) Discurso como prática social: que corresponde à análise das circunstâncias 

institucionais e organizacionais do evento discursivo, que são permeadas pela ideologia e 

relações de poder. A título de exemplo, o discurso materializado nos documentos e nos 

discursos dos sujeitos participantes da pesquisa. Nesse momento, o discurso como prática 

social nos permitiu identificar as relações de poder, crenças e ideologias que permeiam os 

discursos, visto que a linguagem é imbuída de sentidos e significados sociais, construída nas 

relações de mediação entre os sujeitos e o contexto social.  

A intertextualidade37 e a interdiscursividade também foram outras categorias que 

apropriamos da abordagem teórica de Fairclough (2001), posto que o discurso (como texto, 

como prática discursiva ou prática social) não é uma construção individual, mas se constitui 

no contexto histórico-social a partir da combinação e do confronto de discursos de outros 

sujeitos, contribuindo tanto para reproduzir ou transformar as relações de poder. 

Nesse sentido, a intertextualidade para Fairclough (2001) é 

 
 
[...] basicamente  a  propriedade  que  têm  os  textos  de  ser  cheios  de  fragmentos 
de outros  textos,  que  podem  ser  delimitados  explicitamente  ou  mesclados  e  
que  o  texto  pode  assimilar,  contradizer,  ecoar  ironicamente,  e  assim  por  
diante  (FAIRCLOUGH, 2001, p.114).   
 

 

                                                 
37  Segundo Fairclough (2001), o termo intertextualidade foi cunhado por Kristeva no final dos anos de 
1960 e fortemente utilizado por Bakhtin para análise de textos, considerando que a linguística não analisa as 
funções da comunicação da linguagem e nem se preocupa com o modo com que os textos e enunciados vão 
sendo constituídos e reestruturados. Fairclough prefere o uso da expressão "textos", evidenciando que os textos 
são constituídos de outros textos, por isso, intertextuais. Além disso, a intertextualidade possui um conteúdo 
histórico posto que os textos são construídos e reconfigurados a partir de textos passados que são reveladores de 
aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e ideológicos de um dado contexto histórico. A historicidade 
inerente aos textos também nos permite observar e compreender que as mudanças nas convenções sociais e o 
surgimento de outras ordens discursivas retratam aspectos da realidade social. Por isso, sugere que a 
intertextualidade deve ser o aspecto central na Análise do Discurso. 
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Desse modo, as relações intertextuais pressupõem a capacidade dos sujeitos em 

articular e transformar textos anteriores, reestruturar os já existentes e produzir novos textos, 

isto é, gerar conceitos e significados ideológicos, seja a serviço da dominação ou da 

transformação dos sujeitos e da sociedade.  

Fairclough (2001) aponta ainda uma distinção entre as relações intertextuais38: 

intertextualidade manifesta, defendida pelos analistas de discurso franceses (referindo-se à 

articulação com textos de outros autores de forma explícita ou sendo marcados por aspas), e 

intertextualidade constitutiva (que seria a incorporação dos conceitos e convenções que 

entram na produção textual), sendo a esta atribuído o termo de interdiscursividade. Essa 

diferença conceitual pode ser compreendida quando Fairclough (2001) nos diz que 

  
 

A intertextualidade manifesta é o caso em que se recorre explicitamente a outros 
textos específicos em um texto, enquanto a interdiscursividade é uma questão de 
como um tipo de discurso é constituído por meio de uma combinação de elementos 
de ordens de discurso (FAIRCLOUGH, 2001, p. 152). 
 
 

Assim, a interdiscursividade é tratada como a relação do discurso do sujeito (onde 

circulam diferentes conceitos) com outros discursos, isto é, consiste na articulação e diálogo 

“[...] entre diferentes formações discursivas39 ou diferentes textos” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

71). As relações interdiscursivas se diferenciam de acordo com os campos de presença 

(conceitos, enunciados formulados em outro lugar e que são trazidos e validados no discurso), 

concomitância (enunciados originados em diferentes formações discursivas e que se 

relacionam) e memória (quando o sujeito recorre a enunciados que não são mais discutidos, 

“ultrapassados” e que são resgatados pela memória dos sujeitos) a qual se relacione. 

Procuramos perceber essas categorias nas situações de entrevista quando os sujeitos 

trazem evidências de um discurso que pode ser permeado pela prática de gestão, como 

também pela formação inicial no Curso de Pedagogia e/ou pela formação continuada. 

                                                 
38  Fairclough se propõe a usar a intertextualidade de uma forma geral, isto é, sem fazer distinção desses 
termos (manifesta e constitutiva), mas introduz o termo interdiscursividade (atribuída a intertextualidade 
constitutiva) quando  for necessário evidenciar as convenções discursivas presentes no texto e não o texto em si 
(2001, p. 136-137). 
39   Formação discursiva é um conceito foucaultiano apropriado por Fairclough (2001) podendo ser 
compreendida como um conjunto de conceitos que estão, a todo momento, se entrecruzando e se modificando, 
gerando ordens discursivas (regras), que orientam a forma de pensar e agir dos sujeitos dentro de uma instituição 
ou sociedade. Nesse sentido, as formações discursivas constituem a base para a constituição do sujeito 
discursivo, contribuindo tanto para a interpretação de textos e produção de novos textos. Desse modo, as 
formações discursivas favorecem o desenvolvimento de relações intertextuais e interdiscursivas na análise de 
discurso orientada textualmente (ADTO). 
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Considerando as idéias de intertextualidade (relação entre os textos) e 

interdiscursividade (relação entre formações discursivas por onde circulam diferentes 

conceitos, que vão se tornando convenções sociais ou ordens discursivas), aliadas e 

evidenciadas por Fairclough (2001), nos remetemos à concepção do sujeito discursivo, 

conceituado por Fernandes (2007) como 

[...] um ser social apreendido em um espaço coletivo; portanto, trata-se de um 
sujeito não fundamentado em uma individualidade, em um “eu” individualizado, e 
sim um sujeito que tem existência em um espaço social e ideológico, em um dado 
momento da história e não em outro (FERNANDES, 2007, p.33).  

 
  

Nesse sentido, o sujeito discursivo como ser social é constituído por diferentes vozes 

sociais, ou seja, é polifônico, dialógico e heterogêneo, constituindo-se enquanto tal na 

interatividade com os discursos cotidianos de outros sujeitos. 

Assim, refletir sobre os discursos dos sujeitos da pesquisa a respeito dos saberes da 

formação e os saberes experienciais evidenciados em situação de entrevista implica em 

conceituar o termo discurso proposto nessa abordagem analítica.   

 Segundo Fairclough (2001), o conceito de discurso e de Análise de Discurso como 

método no campo das ciências sociais para a investigação da mudança social e cultural da 

sociedade se deu graças aos estudos foucaultianos. Conforme afirma este autor 

 
 

O trabalho de Foucault representa uma importante contribuição para uma teoria 
social do discurso em áreas como a relação entre discurso e poder, a construção 
discursiva de sujeitos sociais e do conhecimento e o funcionamento do discurso na 
mudança social (FAIRCLOUGH, 2001, p.62).  
 
 

A partir dos estudos arqueológicos de Foucault, duas contribuições foram 

incorporadas à ADTO: a visão constitutiva do discurso (o discurso constituindo a 

subjetividade dos sujeitos, objetos de conhecimento e as relações sociais, estabelecendo 

relações de poder) e a interdependência das práticas discursivas de uma sociedade e 

instituição, definida pela intertextualidade de textos (o discurso sendo formado a partir dos 

discursos de outros sujeitos). 

Diante dessa perspectiva, Fairclough (2001) defende que o conceito de discurso, em 

oposição à perspectiva lingüista tradicional, deve ser compreendido como “[...] uso de 

linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou 

reflexo de variáveis situacionais” (FAIRCLOUGH, 2001, p.90). Ou seja, o conceito de 

discurso vai além da perspectiva dos lingüistas tradicionais (que entendiam o discurso numa 
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perspectiva individual, sendo utilizada em favor de seus desejos e intenções) e dos 

sociolingüistas (que compreendiam o discurso como reflexo das variáveis sociais, mas sem 

reconhecer que a linguagem também influenciava na transformação social).  Logo, o discurso 

deve ser compreendido em uma perspectiva dialética, construído e ressignificado nas relações 

sociais que o sujeito estabelece na sociedade, contribuindo tanto para a reprodução da 

estrutura social quanto para as transformações dos indivíduos e da sociedade.   

Desse modo, Fairclough (2001) evidencia que 

 

 
O discurso contribui para as constituições de todas as dimensões da estrutura social 
que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias normas e 
convenções, como também relações, identidades e instituições que lhe são 
subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de representação no mundo, mas 
de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significados 
(FAIRCLOUGH, 2001, p.91). 
 

 
Concordando com o autor citado, Orlandi (2007) nos diz que, etimologicamente, a 

palavra discurso remete a palavra em movimento, referindo-se “[...] a idéia de curso de, de 

percurso, de correr por, de movimento”, distanciando da idéia de fala e comunicação 

(ORLANDI, 2007, p.10). É nesse sentido que a análise de discurso, como seu nome indica, 

não trata da língua e nem da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Tem como 

objeto de estudo o discurso, no qual se materializam sentidos ideológicos.  

Fairclough (2001) evidencia em seus estudos que o discurso representa uma forma de 

expressão, compreensão e de posicionamento do indivíduo na sociedade, uma vez que a 

linguagem possui dimensões de sentido que se inter-relacionam:  

* Discurso construindo identidades sociais e influenciando a posição de sujeitos. Logo, a 

linguagem possui uma função identitária. 

* Discurso construindo as relações sociais entre as pessoas, onde a ideologia e as relações 

de poder co-existem. Isto é, a linguagem com função relacional. 

* Discurso construindo crenças, opiniões e sistemas de conhecimentos. Logo, a linguagem 

dotada da função ideacional.  

Neste sentido, entendemos que o discurso possui uma conotação política e ideológica 

que se materializa no contexto da prática social, sendo constituído e transformado 

dialeticamente nas relações interativas que os sujeitos discursivos estabelecem com outros 

homens e em sociedade.   

Assim, por entender que a ADTO privilegia a análise dos processos discursivos de 

produção e de interpretação textual, na busca de compreender os efeitos sociais do discurso e 
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suas implicações na mudança social e cultural, acreditamos que essa abordagem analítica se 

justifica nesta pesquisa na medida em que nos possibilita analisar os sentidos explícitos e 

implícitos que circulam nos discursos dos sujeitos participantes da pesquisa a respeito dos 

saberes necessários para a formação de gestores escolares, permitindo-nos, ainda, perceber 

possíveis aproximações ou distanciamentos entre as práticas discursivas que emergem nas 

situações de entrevistas e as práticas sociais dos/as gestores/as escolares.  

 
 

3.6. Procedimento de Análise dos Dados 

 
 
Inspirada na análise de discurso na perspectiva de Fairclough (2001), a metodologia 

qualitativa deste estudo buscou analisar os discursos sobre os saberes da formação no 

contexto do Curso de Pedagogia da UFPE para o campo da gestão e sua relação com os 

saberes constitutivos da prática educativa de gestores escolares. 

A análise dos dados coletados foi empreendida a partir de duas dimensões que 

denominamos de Campos de Discursividade, enquanto campos de produção, mobilização e 

circulação de discursos sobre os saberes da formação e da prática social gestora, 

possibilitando-nos identificar e analisar os saberes extraídos dos discursos de gestores/as 

escolares, perceber como se aproximam, se cruzam, se distanciam, e, ainda, identificar as 

idéias-forças que permeiam estes discursos. 

A primeira dimensão diz respeito aos saberes constitutivos da formação inicial 

voltados para o campo da gestão escolar, apresentada no quadro 4 40.  

A segunda dimensão se refere aos saberes constitutivos da prática gestora, conforme o 

quadro 5 41, onde buscamos identificar e analisar os saberes construídos, mobilizados e 

ressignificados na prática cotidiana, no diálogo de gestores/as com os seus pares e nos 

processos de formação continuada do qual participam (sejam os promovidos pela Prefeitura 

do Recife sejam os de formação lato sensu). 

A categorização e análise dos discursos extraídos em situação de entrevista ocorreu da 

seguinte forma:  

a) No primeiro momento de análise, fizemos uma leitura minuciosa das entrevistas que foram 

gravadas e transcritas com o subsídio de MP3.  

                                                 
40  Ver na página 86. 
41  Ver na página 100. 
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b) No segundo momento, tomando como eixos direcionadores da investigação (formação 

inicial, saberes docentes e gestão escolar), categorizamos os discursos extraídos de/as 

gestores/as sobre os saberes constitutivos da formação para o campo da gestão, agrupando-os 

em três subcategorias (saberes pedagógicos, saberes de relações humanas e saberes reflexivos 

na e sobre a prática gestora), e sobre os saberes constitutivos da prática gestora, agrupando-os 

em cinco subcategorias (saberes pedagógicos, saberes de relações humanas, saberes reflexivos 

na e sobre a prática gestoras, saberes administrativos e saberes de finanças) para análise no 

próximo capítulo, conforme demonstramos nos quadros 4 e 5 respectivamente. 

c) No terceiro momento, realizamos a análise dos discursos extraídos do corpus analítico que 

emergiram nas situações de entrevistas, através da construção de episódios, que, segundo 

Porto (2008, p.225), consistem em “[...] pequenos fragmentos do discurso constituídos por um 

ou mais enunciados que contêm uma sequência temática capaz de permitir a identificação dos 

objetos e conceitos inscritos nos discursos [...]”.   

Segundo a autora citada, os recortes em episódios para o desenvolvimento analítico da 

pesquisa foram construídos de forma flexível para a evidência de conceitos, questões, 

estratégias necessárias a argumentações em função da discussão do objeto de estudo. De 

acordo com Fairclough (2001), episódios podem ser denominados como partes de um texto 

estruturado pela sua coerência, isto é, que tenha sentido, mesmo que haja pouca coesão 

explícita (p.113). 

d) Após a descrição e análise dos discursos explícitos e implícitos extraídos das situações de 

entrevistas com as gestoras, foi possível perceber as relações de interdiscursividade que os 

sujeitos estabelecem em suas práticas discursivas e em sua prática social, possibilitando-nos a 

identificação e análise posterior das seguintes idéias-forças: Discursos sobre o distanciamento 

entre a teoria e a prática gestora; Discursos em favor da perspectiva democrática na 

organização e gestão escolar; e Discursos sobre o gerencialismo dos aspectos pedagógicos, 

administrativos, humanos e financeiros. 
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4. CAMPOS DE DISCURSIVIDADE PARA A GESTÃO ESCOLAR: 

Aproximações e Distanciamentos entre os Saberes Constitutivos da 

Formação Inicial ou Acadêmicos e os Saberes da Prática Gestora 

 

 

 

 
“A idéia até aqui abraçada é de que os saberes 

necessários à prática docente não são limitados à 
aplicação, mas submetidos à releitura docente, que os 

torna adequados à realidade, dando-lhes sentido”. 
        Orquídea Maria de Souza Guimarães42 

 

 

 

A Rede de relações e práticas discursivas da cultura acadêmica do Curso de Pedagogia 

da UFPE e do campo da prática social gestora se configuram como um lócus de construção, 

articulação, mobilização e ressignificação de discursos sobre os saberes em sua dimensão 

plural. Desse modo, entendemos que estes campos de discursividade configuram um corpo de 

conhecimentos e de saberes distintos que possuem suas especificidades, mas que vão se 

constituindo como complementares entre si na interface entre a formação e a prática. 

Nesta perspectiva, este capítulo tem a intenção de apresentar um recorte dos 

enunciados que emergem nos discursos das gestoras da Rede Municipal de Ensino de Recife, 

egressas do Curso de Pedagogia da UFPE sobre os saberes da formação inicial para o campo 

da gestão escolar e sobre os saberes da prática gestora. 

É importante ressaltar que compreendemos os discursos sobre os saberes constitutivos 

da formação como saberes acadêmicos construídos no âmbito e ao longo da formação inicial 

no Curso de Pedagogia da UFPE. Por sua vez, os saberes constitutivos da prática gestora 

correspondem aos saberes construídos, mobilizados e ressignificados através de experiências 

profissionais no campo da gestão escolar, no diálogo de gestoras com os seus pares e por 

meio de processos de formação continuada do qual participam.  

 Como já foi salientado no capítulo 3, identificamos e analisamos conceitos e objetos 

sobre estes saberes, presentes nos discursos de gestores/as escolares participantes da pesquisa, 

a partir de duas dimensões: a) saberes constitutivos da formação inicial voltados para o campo 

da gestão escolar e b) saberes constitutivos da prática gestora. Através desta análise, foi 
                                                 
42  GUIMARÃES, Orquídea Maria de Souza.  Saberes Docentes Mobilizados na Dinâmica do Trabalho 
Docente: Um Olhar a partir do Ensino Fundamental. Recife: CE/UFPE, 2004. Dissertação de Mestrado. (p.41). 
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possível perceber como os discursos sobre os saberes da formação para a gestão escolar e os 

discursos sobre os saberes da prática gestora se aproximam, dialogam, se cruzam e se 

distanciam. Além disso, também identificamos e analisamos as idéias-forças43 categorizadas 

em: Discursos sobre o distanciamento entre a teoria e a prática gestora; Discursos em favor da 

perspectiva democrática na organização e gestão escolar e Discursos sobre o gerencialismo 

dos aspectos pedagógicos, administrativos, humanos e financeiros como um saber 

experiencial necessário à mediação de conflitos e das relações de poder entre os grupos 

sociais -  que permeiam nestes discursos, conforme abordaremos neste capítulo.  

 

 

4.1.  Campo de Discursividade pelos Saberes Acadêmicos Constitutivos da Formação 
Inicial no Curso de Pedagogia como um Campo de Produção e Circulação de 
Discursos sobre a Gestão Escolar 

  

 
Os estudos e pesquisas sobre formação de professores e saberes docentes (CHARLOT, 

2000; TARDIF, 2002; GUIMARÃES, 2004; dentre outros) evidenciam que o educador, na 

relação com o mundo, consigo mesmo e com os outros, constrói, articula, mobiliza, utiliza e 

ressignifica44 um conjunto de saberes-fazeres na relação com a prática educativa.  

Assim, fazendo uma análise sobre os discursos a respeito dos saberes construídos no 

campo da formação inicial para a gestão escolar e da prática social gestora, pronunciados 

pelos/as gestores/as da Rede de Ensino Municipal do Recife, egressas do Curso de Pedagogia 

da UFPE, observamos a existência de diversos discursos que são tecidos na dinâmica da 

realidade social, ao mesmo tempo em que são transformados por ela, e, nesse processo, vão 

sendo constituídos novos discursos, objetos e corpo de conhecimento sobre os saberes para a 

gestão escolar.  

É neste sentido que Tardif (2002, p. 36) define o saber docente “[...] como um saber 

plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Desse modo, entendemos 

                                                 
43  Utilizamos o termo idéia-força inspirado no mesmo sentido atribuído por Porto (2008, p.311), quando a 
autora identifica como os enunciados mais emergentes em determinados campos de discursividade. 
44  Sobre a ressignificação de saberes como um processo que ocorre mediante a reflexão sobre a relação 
teoria e a realidade do contexto educacional em que incide a prática educativa e que permite a re-leitura do 
saber-fazer docente e a produção e articulação de novos saberes para atender as necessidades do cotidiano, 
Guimarães (2004, p.40) enfatiza que “ao ressignificar, o/a docente realiza um ato político, ético, que 
desconsidera a neutralidade da educação e delega ao docente a tomada de decisões na organização e realização 
de seu trabalho [...]”. 
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que é no contexto da formação profissional e na prática educativa que pedagogos/as 

estabelecem relações com os diferentes saberes, sendo impossível dissociá-los.  

Os discursos das gestoras participantes revelam que a formação inicial no Curso de 

Pedagogia da UFPE contribuiu para a construção de saberes plurais, que foram extraídos dos 

dados do corpus analítico e agrupados em três categorias discursivas – a dimensão 

pedagógica, constituída do discurso e materializada neste trabalho como saberes pedagógicos; 

a dimensão humana, constituída do discurso em favor do trato com as relações humanas e a 

dimensão política, constituída do discurso reflexivo na e sobre a prática gestora, analisadas 

sob a ótica da literatura definida nos capítulos anteriores.  

São discursos e práticas discursivas que podem aparecer simultaneamente e em 

interdependência com outras formações discursivas, sobressaindo-se uma ou outra em relação 

às demais. Constituem-se como saberes distintos que têm sido construídos, articulados, 

mobilizados e utilizados no campo da gestão escolar para atender a complexidade do 

cotidiano escolar e da função na gestão, tal como vem pontuando Guimarães (2004), quando 

evidencia que os saberes docentes ganham sentido e significado social quando dialogados e 

materializados no exercício do trabalho docente. É na perspectiva de indissociabilidade entre 

saberes e práticas que Guimarães (2004) defende que 

 
 
[...] seria difícil compreender como e quais são os saberes mobilizados, utilizados e 
produzidos pelo/a docente retirando-os do espaço no qual eles acontecem, do mesmo 
modo que não é possível pensar no trabalho docente sem saberes específicos que lhe 
dão sentido e materializam-no (GUIMARÃES, 2004. p.25).  

 
 
 Vejamos no quadro a seguir a categorização dos enunciados sobre saberes da 

formação ou saberes acadêmicos para o campo da gestão escolar evidenciados nos discursos 

de gestoras escolares participantes deste trabalho.  
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Quadro 4 – Campo de Discursividade: Perspectiva Acadêmica 
 

Saberes da Formação Inicial para o Campo da Gestão Escolar Construídos no Curso de 
Pedagogia da UFPE45 

 
 

 
Conteúdo Enunciativo 

Saberes da Formação ou Acadêmicos 
 

 
Função Enunciativa 

 
Saberes Pedagógicos 

 
 

 
Função Enunciativa 

 
Saberes de Relações Humanas 

 

 
Função Enunciativa 

 
Saberes Reflexivos na e 
sobre a Prática Gestora 

 
 

- Saber coordenar e acompanhar o 
processo ensino-aprendizagem. 

- Saber construir projetos educativos. 
- Saber realizar reuniões 

pedagógicas. 
- Saber fazer planejamento 

pedagógico e avaliar o trabalho 
pedagógico da escola. 

- Ter conhecimento da legislação 
educacional. 

- Saber utilizar dinâmicas de grupo 
em reuniões pedagógicas. 

- Ter compreensão política, histórica, 
social e cultural da educação. 

- Saber observar o cotidiano escolar 
e demandas da função gestora. 
- Saber construir projetos de 

intervenção no campo de estágio. 
- Produzir estudos teóricos 

indissociados de atividades e 
pesquisas no campo da gestão (sobre 

concepções de gestão escolar, 
conselhos escolares e papel dos 
conselheiros e para fundamentar 

projetos educativos). 
 

 
 

- Saber ouvir, respeitar, articular e 
dialogar com a diversidade de atores 

sociais no espaço escolar - pais, 
alunos/as, professores/as, 

funcionários/as, estagiários/as e  
com a comunidade em geral. 

- Saber trabalhar em parceira com a 
equipe técnica (gestor, vice-gestor, 

coordenador) e com os/as 
professores/as. 

- Saber liderar e mediar conflitos 
interpessoais existentes no espaço 

escolar. 
- Ser lúdico e criativo na relação com 

a comunidade escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Reflexão crítica sobre a 
formação profissional no Curso de 

Pedagogia - priorização da 
docência de sala de aula e 

distanciamento do campo da 
gestão escolar 

- Reflexão crítica sobre as 
situações e conflitos do cotidiano 

escolar. 
- Reflexão crítica sobre a 

importância da prática de estágio 
de administração escolar no 

processo formativo. 
- Reflexão crítica sobre o 
(des)compromisso dos/as 

professores/as de estágio de 
administração escolar no processo 
de orientação e acompanhamento 
da aprendizagem dos/as alunos/as 

no campo de estágio. 
 
 

Fonte: AUGUSTO, 2010. 

 

Em nosso entendimento, estes saberes se constituem como elementos necessários no 

processo de organização e gestão escolar, que, na concepção de Libâneo ( 2007b),  

 

                                                 
45  Ver apêndice C / Quadro 2 - Categorização dos saberes constitutivos da formação inicial no Curso de 
Pedagogia para o campo da gestão e os episódios discursivos extraídos do corpus analítico em situação de 
entrevistas com as gestoras participantes da pesquisa.  
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[...] a organização e a gestão referem-se ao conjunto de normas, diretrizes, estrutura 
organizacional, ações e procedimentos que asseguram a racionalidade do uso de 
recursos humanos, materiais, financeiros e intelectuais assim como a coordenação e 
o acompanhamento do trabalho das pessoas (LIBÂNEO, 2007b, p.293). 

 
 

Neste sentido, entendemos que a formação inicial no Curso de Pedagogia tem o 

desafio de formar pedagogos/as para atuar no conjunto das dimensões pedagógica, financeira, 

administrativa e nas relações interpessoais com a comunidade escolar, possibilitando a 

construção e mobilização de uma pluralidade de saberes necessários à organização e gestão 

escolar. 

Dentre os componentes curriculares estudados ao longo da formação inicial no Curso 

de Pedagogia da UFPE, as gestoras destacam a importância das contribuições das disciplinas 

de Filosofia, Sociologia, Psicologia, História da Educação, das Metodologias de Ensino, 

Dinâmicas de Grupo, Avaliação da Aprendizagem, Educação e Trabalho, e Estrutura e 

Funcionamento do Ensino na construção de saberes para a docência de sala de aula e que têm 

sido articulados, mobilizados e utilizados no campo da prática gestora. Além destes, os 

componentes curriculares de Administração da Educação, Recursos Humanos, Estágio de 

Administração Escolar e Planos, Programas e Projetos da Educação têm a sua relevância no 

processo formativo, uma vez que permitem uma aproximação com as necessidades, 

dificuldades e demandas da prática gestora, favorecendo ainda o desenvolvimento da 

capacidade reflexiva sobre o processo formativo e sua (des)conexão com o exercício 

profissional. 

  

 
 
* Dialogando com os Saberes da Formação Inicial para o Campo da Gestão Escolar 
 

 
Saberes Pedagógicos 

 

Os saberes pedagógicos são aqueles que dizem respeito às concepções teóricas e 

metodológicas sobre a educação e sobre a pedagogia, desenvolvidos nos processos formativos 

e que se constituem enquanto tal na relação reflexiva com a prática educativa.  

Neste sentido, os discursos das gestoras evidenciam que a formação inicial no Curso 

de Pedagogia da UFPE contribui para a construção do saber docente e que este tem sido 

mobilizado e utilizado na realização de funções pedagógicas específicas no âmbito da 
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organização e gestão escolar, em virtude da necessidade de melhoria do processo de ensino-

aprendizagem.  

Conforme anunciamos no quadro 4, caracterizamos como saberes pedagógicos o  

saber de coordenar e acompanhar o processo ensino-aprendizagem; o saber de construir 

projetos educativos; o saber de realizar reuniões pedagógicas; o saber de fazer planejamento 

pedagógico e avaliar o trabalho da escola; ter conhecimento da legislação educacional na 

perspectiva de garantir direitos e deveres dos atores sociais; o saber de utilizar dinâmicas de 

grupo nas reuniões pedagógicas; o saber de observar o cotidiano escolar e as demandas da 

função gestora; e o saber de construir projetos de intervenção no campo de estágio; ter 

compreensão política, histórica, social e cultural da educação e de questões específicas do 

campo da gestão escolar (concepções de gestão da escola, conselhos escolares e papel dos 

conselheiros a título de exemplo).  Podemos exemplificar os nossos comentários com as 

afirmações das seguintes gestoras: 

 
 
“Da parte do magistério, destaco as metodologias da matemática, da língua 
portuguesa, história e geografia, como disciplinas importantes porque deram 
suporte enquanto professora e também enquanto gestora para o entendimento da 
construção da questão dos saberes dos alunos e para orientar melhor os professores 
numa proposta de construção de conhecimento” (GG). 
 
“O curso me deu uma base muito grande de como lidar, como avaliar. [...] mas 
tendo um embasamento para fazer uma avaliação da escola, fazer essa avaliação 
com meus professores, como fazer esse grupo NE?” (GCH). 
 
“[...] Quando a gente faz um planejamento, eu sou gestora, mas eu faço um 
planejamento para uma reunião por exemplo. Onde a gente aprende faz um 
planejamento? Onde (perguntei)? Lá, no curso de pedagogia. Tá entendendo? 
Quando eu faço uma reunião, uma dinâmica de grupo são conhecimentos que 
construí na docência do curso de pedagogia” (GCH). 
 
“Eu lembro que nós estudamos bastante as leis, muitas leis e isso me ajudou muito, 
hoje eu tenho uma coisa de buscar tudo na legislação... eu tenho a necessidade de 
me fundamentar. Eu tenho facilidade com essa coisa da lei...foi muito bom”  (GA). 
 
“As disciplinas pedagógicas contribuíram em muito, porque aprendi a refletir sobre 
as questões, a contextualizar as situações e aí entra a psicologia, a filosofia, a 
sociologia. Então, eu acho que essa diversidade, nesse sentido, contribui sim, 
porque todas as disciplinas tratam da questão humana dentro de determinados 
aspectos. E na escola procuro usar isso nas relações, me ajudando a fazer 
intervenções pedagógicas junto aos professores e à coordenação, como me ajuda na 
questão da compreensão dos processos da aprendizagem dos meninos [...]” (GCS). 
 
“Esse projeto de intervenção era feito a partir do que a gente olhava e via o que 
tinha e o que percebia o que tava faltando no colégio de aplicação” (GCH). 
 

 
Em nosso entendimento, os discursos de GG, GCS e GCH se referem à importância 

dos estudos das disciplinas de avaliação da aprendizagem, dos fundamentos da educação e das 
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metodologias do ensino na reorganização do processo educativo no espaço escolar e o de GA 

sinaliza a importância do conhecimento da legislação educacional estudados no Curso em tela 

e a sua utilização no contexto da prática gestora na perspectiva de garantia de direitos dos 

alunos/as. Em relação às questões específicas sobre o campo da gestão escolar, observamos 

no discurso de GCH a mobilização de saberes pedagógicos quando faz referência à construção 

do projeto de intervenção no campo de estágio de administração escolar.   

Assim, podemos inferir ainda que os saberes disciplinares, isto é, o estudo de 

conteúdos científicos de áreas da educação, construídos no campo da formação inicial, têm 

sido mobilizados e utilizados pelas gestoras escolares para o gerenciamento dos aspectos 

pedagógicos da instituição escolar. 

A respeito dos saberes disciplinares, Tardif (2002) destaca que estes implicam na 

socialização de conhecimentos científicos tratados por diferentes disciplinas no âmbito dos 

cursos de formação docente. Já na perspectiva de Batista Neto (2006), tais saberes 

disciplinares possuem relação com os saberes pedagógicos, no sentido de possibilitar a 

unidade entre o conhecimento científico trabalhado no conjunto de disciplinas e a realidade 

social dos indivíduos. 

Sobre os saberes pedagógicos, Pimenta (1999) e Tardif (2002) evidenciam que estes se 

constituem em uma dimensão do saber docente, que vai sendo construída nas relações 

interativas que os atores sociais estabelecem ao longo de sua trajetória pessoal e da formação 

profissional, sendo incorporada no exercício da prática educativa e ressignificada em função 

das necessidades e demandas da dinâmica escolar.  

Trazemos ainda outros discursos das gestoras participantes que fazem referência à 

construção da visão política, histórica e social e cultural da educação no âmbito e ao longo do 

processo formativo no Curso de Pedagogia da UFPE, conforme as seguintes falas: 

 
 
“De início, tivemos umas cadeiras muito fortes que ajustaram a cabeça que era, por 
exemplo, sociologia que a gente nunca tinha visto isso com aquela densidade né, os 
fundamentos... eram as cadeiras do básico. Depois nós tivemos antropologia e aí já 
começou a entrar nas questões da educação mesmo. E uma disciplina, assim, que 
trouxe um conteúdo que estrutura sua cabeça mesmo apesar de ser teórica, foi 
Educação e Trabalho. [...] Também tivemos história da educação que era muito 
interessante, porque aí você entendia como era vista e como a educação foi usada, 
manipulada ao longo dos anos pelas camadas sociais diversas que detinha o poder 
e tal. Então, assim, essa parte inicial de fundamentação teórica, de fundamentação 
sociológica, filosófica, eu acho que foi fundamental pra construir em mim, não sei 
nos outros, um ser que tem visão, que consegue pensar...entendeu?” (GA). 
 
“Psicologia nem preciso falar tanto porque a gente vivencia muito na prática. 
Foram cinco psicologias (psicologia infantil, da personalidade e outras), com o 
objetivo de fazer uma ponte com a escola. [...] Penso que uma teoria não tem 
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legitimidade sem a prática, porque fica um discurso vazio. [...]Em nada vai valer 
aquele conhecimento que adquirido no curso que fez, se você não ver a 
aplicabilidade dele ou não inseri-lo na prática. A prática nada mais é, do que a 
legitimidade do conhecimento construído. Então, não existiu uma disciplina mais ou 
menos importante, mas um conjunto de disciplinas que foram levando aos saberes” 
(GG). 

 
 

O aprofundamento de estudos teórico-práticos no campo da prática educativa e, em 

particular, no campo da gestão escolar tem sido realizado pelas gestoras para fundamentar a 

elaboração e implementação de pesquisas e de projetos educativos a serem desenvolvidos no 

contexto escolar. Desta forma, o saber teórico-prático construído no âmbito da formação 

acadêmica, também é apontado como um saber pedagógico pelo fato de entendermos que toda 

teoria só tem validade na relação com a prática. Tais afirmações podem ser percebidas nos 

comentários das gestoras GA, GG e GM quando dizem: 

 
 

“Uma competência que eu acho que adquiri na UFPE foi a produção de textos, [...] 
e hoje, eu tenho uma grande habilidade para produzir texto.[...]Então, eu faço 
projetos didáticos muito bons que são reconhecidos na Rede [...]é eu acho que é 
consequência da formação mesmo [...]” (GA). 
 
“Eu acho que tudo o que a gente viu estava interligado a outra. O que a gente via 
na faculdade era colocado em prova no campo de estágio. A gente ia ver o papel do 
gestor, como ele se portava com as relações sociais, o que acontecia... e olhe que 
naquele período não se falava nem em gestão democrática. [...] O estágio 
aproximou da realidade da gestão e era interessante porque a gente se encontrava 
na federal de quinze em quinze dias para discutir as dificuldades e o que a gente 
tava sentindo no campo de estágio, se foi bem recebido ou não” (GG). 
 
“Com relação a outras disciplinas de habilitação de administração escolar, só teve 
uma disciplina que foi com Maria Maciel que conheci um pouco de políticas 
públicas e que envolvia a questão de conselho escolar e foi com ela que a gente viu 
um pouco disso. E aí fizemos um trabalho que a gente foi para campo, visitar as 
escolas [...] e foi esse trabalho que eu achei bastante significativo nessa parte de 
gestão” (GM). 
 
 

Com base nestes discursos, entendemos que a formação inicial no Curso de Pedagogia 

da UFPE, ao se caracterizar pela sua diversidade curricular, tem contribuído para o 

desenvolvimento da capacidade reflexiva em torno das políticas públicas educacionais no 

cenário histórico-social brasileiro e das transformações societais que exigem a reforma das 

políticas nacionais sob a premissa de modernização do país, como também, sobre o papel 

social da escola diante do compromisso com a formação humana, ética e cidadã dos atores 

sociais.  

Os estudos de Ball (2001) nos possibilitam realizar uma análise da conjuntura atual e 

compreender as relações de poder existentes no âmbito das reformas das políticas nacionais 
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em função dos interesses de mercados globais. Desse modo, este autor tem enfatizado que as 

reformas da gestão pública representam uma valorização dos interesses privados no setor 

público e que as mudanças no campo das políticas educacionais têm sido realizadas com 

vistas a disseminar os princípios mercantilistas necessários à formação de profissional 

polivalente, produtivo, criativo e eficiente para atender as exigências do mercado produtivo.  

Por outro lado, Freire (1996), Monteiro (2004) e Souza (2004) enfatizam que, além da 

formação profissional vinculada ao mundo do trabalho, a perspectiva humanística da 

educação se constitui como objetivo principal da escola. Nesta perspectiva, entendemos que 

os processos formativos voltados para a cidadania e humanização dos atores sociais exigem o 

desenvolvimento de ações educativas alicerçadas nos princípios de qualidade, de 

democratização e gratuidade do ensino, do respeito à liberdade e à autonomia dos atores 

escolares, dentre outros, conforme está posto no artigo 3º da atual LDB (Lei Nº 9.394/96) 46.  

Outro aspecto relevante evidenciado nos discursos de GG diz respeito à prática de 

estágio de administração escolar como possibilidade de aproximação entre os estudos da 

educação com a prática social de gestores/as escolares, reafirmando o que destaca a gestora 

GG quando enfatiza que “[...] em nada vai valer aquele conhecimento que adquirido no curso 

que fez, se você não ver a aplicabilidade dele ou não inseri-lo na prática. A prática nada mais 

é, do que a legitimidade do conhecimento construído” (GG). 

 
 

 
Saberes de Relações Humanas  
 
 

Os saberes de relações humanas são outros saberes evidenciados nos discursos das 

gestoras como sendo aqueles utilizados e mobilizados no trato com os segmentos escolares - 

                                                 
46  De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/96), "o 
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 
 e o saber; 
 III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
 IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
 V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
 VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
 VII - valorização do profissional da educação escolar; 
 VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 
 sistemas de ensino; 
 IX - Garantia de padrão de qualidade; 
 X - valorização da experiência extra -escolar; 
 XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais". 
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pais, alunos/as, professores/as, funcionários/as e equipe técnica - no campo da gestão escolar 

e que estes têm sido construídos no âmbito da formação inicial no Curso de Pedagogia da 

UFPE.   

Neste sentido, as gestoras revelam em seus discursos que os saberes de relações 

humanas compreendem um conjunto de saberes específicos para o gerenciamento das relações 

interpessoais como: o saber ouvir, respeitar, articular e dialogar com a diversidade de atores 

sociais no espaço escolar; o saber trabalhar em parceira com a equipe técnica (gestor, vice-

gestor, coordenador) e com os/as professores/as; o saber de liderar e mediar conflitos 

interpessoais existentes no espaço escolar; e o ser lúdico e criativo com a comunidade escolar. 

Tais afirmações podem ser identificadas nos discursos abaixo: 

 
 
“[...] uma das coisas principais do Curso de Pedagogia para mim, eu estando na 
gestão, é a questão da minha concepção e convicção do respeito que a gente tem 
que ter com o que é público” (GM). 
 
“Além da disciplina de Educação e Trabalho, a de recursos humanos aproxima com 
o campo da gestão. [...] e eu acho que não existe outra função que você tenha que 
empregar mais as habilidades com recursos humanos do que com a gestão escolar 
[...] gosto muito de realizar dinâmicas, eu gosto muito de trabalhar com parábolas, 
às vezes, quando tenho que intervir numa determinada situação, as vezes conto uma 
história, faço a pessoa refletir” (GA). 
 
“Lembro da disciplina de recursos humanos, que era eletiva de administração, com 
boas lembranças, porque fez ver que o desafio de uma organização de uma escola 
era a questão de como administrar os recursos humanos, as relações interpessoais, 
de que era importante manter um gerenciamento de recursos humanos [...], ter uma 
política de gestão dentro da escola tomando os recursos humanos como a mola 
propulsora para o crescimento da escola” (GG). 
 
“Olha eu acho que a competência é saber se articular com todos os segmentos da 
escola e é onde entra a questão do diálogo, da questão da sua disponibilidade de 
ouvir e da disposição de discutir as coisas de forma tranquila. Então, eu acho que 
isso eu aprendi no Curso de Pedagogia e é básico para você ser gestora” (GM). 
 
“Um exercício também que já tinha desenvolvido o hábito na sala de aula foi 
aprender a ouvir todos os lados e contextualizar a fala das pessoas também. Você 
tem que ter habilidade para mediar conflitos porque são constantes e comuns dentro 
da escola. [...]” (GCS).  
 

 
A partir destes discursos, compreendemos que os saberes de relações humanas no 

âmbito da gestão escolar se constituem como elemento necessário para a realização de uma 

prática gestora consolidada no processo democrático, tendo o diálogo e o exercício da 

liderança destacados nos discursos de GM, GG e GCS como aspectos importantes para a 

consolidação de projeto educativo fundado em interesses coletivos e no fortalecimento de 
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relações cooperativas, éticas e afetivas entre os atores sociais, dentro e fora do interior da 

escola.  

Concordamos com as concepções de Luck (2008), quando evidencia a importância do 

exercício de liderança no contexto da prática gestora como um dos saberes necessários para 

gerenciar as relações interpessoais no espaço escolar, regulando as relações de poder, 

promovendo a articulação, a mobilização e a autonomia dos segmentos escolares na 

realização efetiva de suas funções.  Pois, conforme a referida autora,  

 
 
“O  trabalho  dos  gestores  escolares  se  assenta,  pois,  sobre  a  sua  a  capacidade 
de  liderança,  isto é,  de  influenciar  a atuação de pessoas (professores, 
funcionários, alunos, pais)  para a  efetivação  dos  objetivos  educacionais  proposto 
pela escola”  (LUCK, 2008, p.20). 

 
 

Por outro lado, entendemos que o saber de liderança dos segmentos escolares só se 

constitui enquanto tal em articulação com os demais saberes de recursos humanos 

identificados nos discursos das gestoras, exigindo a disponibilidade para o dialogo, isto é, 

ouvir, respeitar, argumentar, aprofundar questionamentos e reflexões, como também, a 

mediação de conflitos interpessoais e a valorização da participação coletiva na tomada de 

decisões que privilegiem a qualidade e a democratização do saber escolar.  

É nesta perspectiva que nos filiamos a Libâneo (2007) quando defende a relevância da 

organização e gestão escolar alicerçada na concepção democrática-participativa, pelo fato de 

esta favorecer a participação social de todos os segmentos escolares no cotidiano escolar, a 

divisão de responsabilidades e a descentralização do poder, possibilitando deste modo, a 

democratização das relações sociais no âmbito educacional.   

Segundo Aguiar (2007), a discussão em torno da democratização da escola pública se 

insere no cenário político e educacional a partir dos anos de 1980 diante da necessidade de 

superar a concepção técnico-burocrática que orientava a administração escolar segundo os 

princípios empresariais e de instalar um novo estilo de gestão fundada no processo 

democrático do trabalho pedagógico e das relações sociais no âmbito escolar. Para esta 

referida autora, “a gestão está associada ao fortalecimento da idéia de democratização do 

trabalho pedagógico, entendida como participação de todos nas decisões e na sua efetivação”, 

tendo como foco a melhoria da qualidade da educação (AGUIAR, 2007, p.38). 

 Dentre os mecanismos que favorecem a gestão democrática da escola, Marques (2000) 

realça a importância da efetivação dos conselhos escolares no espaço escolar enquanto 

mecanismo de participação coletiva no processo decisório.  
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A importância dos conselhos escolares no processo de organização e gestão 

democrática foi destacada anteriormente no discursos de GM:  

 
 
“Com relação a outras disciplinas de habilitação de administração escolar, só teve 
uma disciplina que foi com Maria Maciel que conheci um pouco de políticas 
públicas e que envolvia a questão de conselho escolar e foi com ela que a gente viu 
um pouco disso. E aí fizemos um trabalho que a gente foi para campo, visitar as 
escolas. Me lembro que fui para a escola municipal da Iputinga e foi um pouco rico 
porque tava havendo na época uma mudança de gestor, porque a secretária de 
educação Margarida Cantarelli exonerou a diretora de lá ... Aí, eu ainda conversei 
com a vice-diretora Helena sobre o funcionamento do conselho escolar e eles 
tinham uma estrutura muito boa de conselho escolar com a participação efetiva da 
comunidade e foi esse trabalho que eu achei bastante significativo nessa parte de 
gestão” (GM). 
 
 

Nesta perspectiva, acreditamos que a qualidade da educação perpassa a concretude do 

processo democrático na organização e gestão escolar, que, por sua vez, exige de 

pedagogos/as uma relação indissociada com a formação profissional (inicial e continuada) 

para compreender a complexidade da escola em sua totalidade e as relações de poder que se 

materializam no universo escolar, refletir sobre as suas práticas, construir e mobilizar saberes 

diversos (pedagógicos, experienciais, disciplinares, curriculares, dentre outros) que favoreçam 

a consolidação de ações educativas fundadas nas perspectivas humanística e democrática.  

É interessante, ainda, destacar a relevância da ludicidade e da criatividade apontada no 

discurso da gestora GA, ao fazer referência ao uso de dinâmicas de grupo, de leitura de 

histórias e de parábolas para intervir nas situações de conflitos e promover relações interativas 

no âmbito escolar, reafirmando a perspectiva teórica de Antunes (2009), que enfatiza a 

importância da utilização de estratégias didáticas para o trabalho com as relações 

interpessoais no âmbito escolar, como a utilização de jogos, dramatizações, leituras de textos 

poéticos e musicais e de outros recursos didáticos que possam facilitar o diálogo e a 

integração entre a família, escola e comunidade, além de trabalhar as emoções, permitindo 

refletir e reconhecer sentimentos próprios e de seus colegas.  

 
 
 
 
 
 

Saberes Reflexivos na e sobre a Prática Gestora 
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Os Saberes reflexivos na e sobre a prática gestora dizem respeito ao exercício da 

reflexividade desenvolvido no decorrer da formação inicial no Curso de Pedagogia da UFPE, 

a partir do aprofundamento de estudos teóricos indissociados de pesquisas e atividades 

práticas que contribuem para o repensar das práticas e para a construção de novos saberes 

para o atendimento das demandas administrativas, pedagógicas, financeiras e no trato com os 

segmentos escolares.  

Conforme os discursos das gestoras, identificamos e agrupamos os saberes reflexivos 

nas seguintes categorias: Reflexão crítica sobre a formação profissional no Curso de 

Pedagogia da UFPE - priorização da docência de sala de aula e distanciamento do campo da 

gestão escolar; Reflexão crítica sobre as situações e conflitos do cotidiano escolar; Reflexão 

crítica sobre a importância da prática de estágio de administração no processo formativo; e 

Reflexão crítica sobre o (des)compromisso dos/as professores/as de estágio de administração 

no processo de orientação e acompanhamento da aprendizagem dos/as alunos/as no campo de 

estágio.  

As gestoras GCH, GCS e GG revelam em seus discursos que o Curso de Pedagogia da 

UFPE tem priorizado a formação profissional para a docência de sala de aula, sobretudo, 

através dos estudos das metodologias da educação, mostrando-se distante das questões 

específicas do campo da prática gestora, apesar dos conteúdos trabalhados no âmbito da 

formação específica/habilitação em administração escolar. Exemplificamos nossas afirmações 

conforme os trechos das entrevistas abaixo: 

 

 
“Com certeza, o Curso de Pedagogia foi positivo na minha formação e ajuda na 
minha prática. Mas como gestor, o curso me ajudou muito pouco. Como professor, 
foi minha base, para entender tudo que eu tava passando. Gestor, pelo menos na 
habilitação que era específica para gestor, ficou muito a desejar. [...] O Curso de 
Pedagogia, em relação às matérias eletivas específicas de administração escolar, 
não me possibilitou na construção de saberes para o campo da gestão. [...] Agora, 
com relação ao magistério no Curso de Pedagogia, esse é o que trago comigo - as 
metodologias, avaliação, dinâmica de grupo” (GCH). 
 

“As metodologias contribuíram muito também, metodologias da matemática, da 
língua portuguesa. Quando você tá na universidade e sai dela, quando você está 
nela e no campo, você vê que elas não dá conta por conta de todas as respostas que 
você precisa no cotidiano. Mas elas contribuem e contribuíram muito para mim” 
(GCS). 

 

“[...] Agora, eu acho que deveriam contribuir mais, porque nessas disciplinas 
específicas, me lembro que a gente estudou na época, na avaliação geral alguns 
projetos que tinham sido desenvolvidos em determinados governos. Então, eu acho 
que poderia, além disso, trabalhar o projeto na escola , fazer essa ponte com o 
cotidiano da escola [...]. Mas, eu continuo insistindo..eu acho que a formação 
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poderia ter me dado mais entendeu? Sinto falta de ter aprofundado questões 
específicas no Curso de Pedagogia, porque fica muito para as metodologia” (GCS).  

 
“[...] Eu acho, é uma opinião minha, que o curso tava um pouco desatrelado ao que 
a gente vive na escola, os desafios, as entrelinhas do administrar hoje. Por exemplo, 
no período que fiz o Curso de Pedagogia não tinha nenhuma disciplina que 
estudássemos os recursos financeiros, talvez porque os recursos não vinham direto 
para a escola, mas para a secretaria de educação, que encaminhava depois para as 
escolas. Hoje, os recursos vêm direto para a escola” (GG).  

 
 

As necessidades de um processo formativo articulado com as demandas da prática 

educativa como possibilidade de superação da visão ingênua e de um desenvolvimento da 

criticidade têm sido enfatizadas por Freire (1996), perspectiva teórica com a qual nos 

filiamos.  

Segundo este autor, 

 
 

[...] a superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem 
deixa de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. 
Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, 
metodologicamente "rigorizando-se" na sua aproximação ao objeto, conota seus 
achados de maior exatidão (FREIRE, 1996, p.34). 
 

 
  Neste sentido, podemos compreender que a construção do saber reflexivo não é um 

processo que ocorre automaticamente, mas que vai sendo construído a partir do diálogo 

permanente entre a teoria e as experiências vivenciadas na prática educativa, que movem os 

atores sociais na busca de compreender os fenômenos educativos, na perspectiva de superar 

desafios e de (re)construir saberes para intervir de forma ética, criativa e com consciência 

política.  

Concordamos com a perspectiva freireana quando evidencia que a superação da 

ingenuidade para a criticidade deve ser viabilizada pelos processos formativos, onde o papel 

do educador também tem a sua relevância política e social na formação do ser cognoscente.  

Vejamos os discursos abaixo que fazem referência à construção do saber reflexivo 

sobre a prática de estágio de administração escolar e sobre o (des)compromisso dos/as 

professores/as deste componente curricular no processo de orientação e acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos/as no campo de estágio: 

 
 
“Em administração, eu senti um vazio muito grande na discussão, porque a 
professora passava muito tempo discutindo questões que não era  relacionadas à 
disciplina,  reportando-se muito ao curso que ela tinha fora da área de educação. 
[...] E aí pela observação do trabalho que a diretora fazia dentro da escola no 
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estágio, é que fui construindo algum conhecimento sobre o desenvolvimento das 
relações a nível do administrativo e eu tinha que fazer essa ponte com o que tava 
vivenciando na universidade porque nem os textos respondiam as necessidades que 
eu via no cotidiano da escola e nem as discussões que eram suscitavam dentro da 
disciplina ajudavam a refletir. Eu sai com uma sensação muito grande de vazio 
quando paguei essa habilitação [...]” (GCS). 
 
“Olha eu fiz o estágio na área de administração escolar... precaríssimo.  A gente fez 
um faz-de-conta, porque a pessoa que era responsável pela disciplina, nos levou 
para o laboratório de informática do ginásio pernambucano. [...] Saímos de lá e 
nem conhecemos o gestor, não acompanhamos e não observamos nenhum trabalho 
na escola. Então, assim, foi um estágio faz-de-conta e inclusive tinha dia que essa 
pessoa (professor da disciplina) sequer estava presente no laboratório, na maioria 
da vezes” (GM).  
 
“No Curso de Pedagogia a gente tinha uma disciplina de estágio de administração 
que só podia fazer no Colégio de Aplicação. Na época, esse estágio de 
administração a gente tinha que fazer um projeto de intervenção. [...] Poxa vida, o 
colégio de aplicação era onde a gente tava fazendo o estágio. O Centro de 
Educação ali e a gente não via essa relação, essa integração. E a gente fez um 
projeto de integração que nunca se deu, infelizmente, porque o gestor, na época, do 
colégio de aplicação não era aberto para gente. [...]” (GCH). 
 
“Na verdade, o campo de estágio é importantíssimo se for levado a sério, com garra 
e vontade, porque dá uma verdadeira noção de um pouco de prática e de uma 
realidade que às vezes na universidade a gente fica através de suposições. Ou é um 
quadro muito negativo que às vezes a escola pública é pintada negativamente, o que 
na verdade, não é verdade porque toda regra tem exceção. E às vezes pinta a escola 
pública como abandonada, cheia de problemas” (GG). 
 
 

 
Apesar de reconhecermos a relevância da prática de estágio como um espaço 

formativo em que se propõe a articulação entre a teoria e a prática, como também, o papel do 

educador na construção do saber reflexivo dos/as alunos/as, os discursos de GCS, GM e de 

GCH nos revelam que o estágio curricular de administração escolar do Curso de Pedagogia da 

UFPE parece não ter contribuído para a construção de saberes específicos do campo da gestão 

escolar, pelo fato de não ter sido orientado e acompanhado adequadamente pelos/as 

professores/as deste componente curricular no campo de estágio. Deste modo, o que se 

percebe nos discursos das gestoras é que os/as alunos/as eram "depositado" em espaços 

escolares de aprendizagens sem o suporte de uma articulação das questões teóricas com as 

vivências e dificuldades enfrentadas no campo de estágio.  

O descompromisso dos/as professores/as com o processo formativo dos/as alunos/as 

na prática de estágio parece ter causado sentimentos de frustração e descontentamento com a 

experiência de estágio no campo da gestão escolar, conforme os discursos apresentados 

anteriormente por GCH e GM. 

O comentário da gestora GG expressa o nosso entendimento a respeito da importância 

do campo de estágio de administração escolar como um espaço relevante de formação 
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profissional, representando a possibilidade de aproximação entre os saberes construídos no 

campo da formação inicial do Curso de Pedagogia da UFPE e as demandas e necessidades 

existentes no campo da gestão escolar.  Por outro lado, também alerta para o compromisso 

do/a aluno/a na construção de seus saberes e para a relevância de posturas éticas destes atores 

sociais na realização e divulgação de pesquisas desenvolvidas no campo de estágio, 

condizentes com a realidade escolar.  

É neste sentido que Lins e Silva (2007) defende que se faz necessário “[...] investir 

numa formação que vincule teoria e prática desde o início do curso de formação de 

professores, a partir da pesquisa e de uma efetiva inserção no interior da escola”, e que 

estimule o processo crítico-reflexivo sobre as práticas educativas.  

A esse respeito, Freire (1996) diz que “É pensando criticamente sobre a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 

reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática 

(FREIRE, 1996, p.43-44). 

Desse modo, Freire (1996) nos permite compreender que a construção do saber 

reflexivo não se constrói apenas no campo da formação inicial, mas na inter-relação com a 

prática profissional e articulado a um conjunto de outros saberes tais como: o incentivo à 

pesquisa, à rigorosidade metódica, a socialização de conteúdos contextualizados com as 

experiências e vivências dos educandos, e a valorização de posturas éticas, afetivas e 

solidárias para que se possa pensar certo. Ou seja, refletir sobre a prática educativa e criar 

possibilidades para a construção de saberes ao invés de transferi-los. 

Concordamos ainda com as concepções de Zeichner (1993), quando destaca a 

relevância que a ação reflexiva dos professores deve ter, ao ser desenvolvida no âmbito e ao 

longo do processo formativo, onde a indissociabilidade entre a pesquisa e o ensino, entre a 

teoria e a prática se constitui como elemento fundamental para a consolidação de práticas 

docentes reflexivas, que privilegiem a diversidade política e sócio-cultural dos atores sociais e 

favoreçam a formação do ser pensante, criativo, reflexivo, pesquisador e participativo. 
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4.2. Campo de Discursividade pelos Saberes Constitutivos da Prática Gestora: Campo 
de Produção, Mobilização, Ressignificação e Circulação de Discursos na e sobre a 
Gestão Escolar 

 
 

 O exercício da docência no campo da gestão escolar exige de/as gestores/as escolares 

a construção, a mobilização, a utilização e a ressignificação de uma diversidade de saberes 

para atender as necessidades pedagógicas, administrativas, financeiras e humanas que fazem 

parte da dinâmica escolar.  

Os saberes constitutivos da prática gestora são permeados pelo diálogo com os saberes 

advindos da formação inicial do Curso de Pedagogia da UFPE, com a prática cotidiana no 

campo da gestão escolar e com os processos de formação continuada (formação em serviço e 

cursos de formação superior lato sensu) na qual participam. São, portanto, saberes diversos 

que se constituem como alicerce da prática gestora e que se entrecruzam para atender as 

necessidades e demandas existentes no processo de organização e gestão escolar. 

Em nosso entendimento, os saberes constitutivos da prática gestora, expressos nos 

discursos das gestoras participantes, se filiam ao que enfatiza Tardif (2002, p.286) quando 

destaca que o fazer profissional não consiste na aplicação de teorias dissociadas da realidade 

da escola, mas se constitui em um “espaço original e relativamente autônomo de 

aprendizagem e de formação para os futuros práticos, bem como um espaço de produção de 

saberes e de práticas pelos professores experientes” 47, que devem ser permeados pela ação 

reflexiva e dialogadas com a formação profissional tanto inicial quanto de caráter contínuo.   

Corroborando as afirmações deste autor, Lins e Silva (2007, p.27) também evidencia a 

relevância da prática pedagógica como espaço de construção de saberes docentes e de 

confronto com os conhecimentos adquiridos em outras instâncias formativas. Conforme nos 

alerta o discurso da gestora GG quando destaca que “[...] sem a prática, a teoria se constitui 

em um discurso vazio”, compreendemos que a prática gestora, apesar de caracterizar-se pela 

realização de funções específicas, requer um diálogo constante com os saberes construídos no 

decorrer da trajetória pessoal e profissional, para que novos saberes e práticas sejam 

produzidos, confrontados e ressignificados em virtude da complexidade da dinâmica social e 

do contexto escolar.  

 Vejamos, no quadro a seguir, os saberes constitutivos da prática gestora, cujas funções 

enunciativas revelam que estes se constituem de saberes advindos da perspectiva acadêmica 

(apresentados no quadro 4) e de saberes experienciais, isto é, construídos na relação com 

                                                 
47  Grifos do autor. 



 

 

100 

prática educativa no campo da gestão escolar e através da participação em processos de 

formação continuada promovidos pela Secretaria de Educação Esporte e Lazer da Prefeitura 

do Recife. 

 
 
 

Quadro 5 - Campo de Discursividade: Perspectiva da Prática Social Gestora 
 

Saberes Constitutivos da Prática Gestora48 
 
 

 
Conteúdo Enunciativo 

Saberes Constitutivos da Prática Gestora  
 

Função Enunciativa 
 

Saberes 
Pedagógicos 

 

Função Enunciativa 
 

Saberes de 
Relações 
Humanas 

 

Função Enunciativa 
 

Saberes Reflexivos 
na e sobre a Prática 

Gestora 

Função Enunciativa 
 

Saberes 
Administrativos 

Função Enunciativa 
 

Saberes de 
Finanças 

 
 

 
- Conhecer as 
demandas e 

necessidades do 
contexto escolar. 
- Saber realizar 

reuniões 
pedagógicas; 

- Saber coordenar e 
orientar segmentos 

escolares. 
- Saber construir e 

implementar 
projetos didáticos, 
o Projeto Político 

Pedagógico da 
escola e o plano de 

gestão. 
 

 
- Saber ouvir e 
dialogar com a 

comunidade escolar. 
- Saber liderar e 
mediar conflitos 

interpessoais 
existentes no espaço 

escolar. 
- Saber trabalhar em 

parceria com as 
gerências da SEEL e 

outros órgãos 
públicos - conselho 
tutelar, ministério 

público. 
- Saber estimular a 
sensibilidade e a 

confiança entre os 
segmentos escolares. 

- Saber acolher o 
outro. 

 
- Reflexão crítica sobre a 
formação profissional no 

Curso de Pedagogia e 
seu distanciamento do 

campo da prática 
gestora. 

- Reflexão crítica sobre 
as atribuições do/a 

gestor/a em sua 
totalidade no contexto da 

prática. 
- Reflexão crítica sobre a 

importância do 
compromisso de 

professores/as com a 
qualidade da educação. 

- Reflexão crítica sobre a 
formação continuada 

promovida pela 
Prefeitura do Recife. 

 

 
- Gerenciar o 

trabalho burocrático 
e os recursos 

humanos através: 
 

* Organização da 
entrada e saída de 
alunos/as e pais na 

escola. 
* Cumprimento de 
prazos para o envio 

de documentos. 
* Reforma dos 

espaços físicos da 
escola. 

* Solicitação e 
controle de recursos 

materiais. 
 
 

 
- Gerenciar os 

recursos financeiros 
advindos do governo 

Federal -PDE, 
PDDE, Mais 

Educação, Escola 
Aberta- e do 

municipal nas 
situações de: 
Aplicação de 

recursos financeiros, 
prestação de contas, 

cálculo de ISS, 
dentre outras 

situações. 
 
 

Fonte: AUGUSTO, 2010. 

 

Conforme o quadro 5, o campo da gestão escolar implica na pluralidade, dispersão e 

convergência discursivas de saberes e, a partir da identificação de homogeneidades 

                                                 
48  Ver Apêndice D / Quadro 3 - Categorização dos saberes constitutivos da prática gestora e os episódios 
discursivos extraídos do corpus analítico expressos em situação de entrevistas com as gestoras participantes da 
pesquisa.  
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enunciativas de natureza pedagógica, humana e reflexiva, agrupamos como saberes 

constitutivos da prática gestora:  

a) Os saberes pedagógicos, os saberes de relações humanas e os saberes reflexivos na 

e sobre a prática gestora, evidenciados pelas gestoras como constitutivos da formação inicial 

no Curso de Pedagogia da UFPE. 

b) Os saberes administrativos e os saberes de finanças construídos, mobilizados e 

ressignificados com a prática educativa no campo da gestão escolar e nos espaços de 

formação continuada em serviço. São saberes de natureza burocrática e que identificamos 

como saberes experienciais, pelo fato de serem construídos no exercício da prática 

profissional e que se constitui enquanto tal à medida que se relacionam e incorporam em um 

repertório de saberes apreendidos no âmbito da vida pessoal e da formação profissional, isto 

é, “[...] com os saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, 

dos currículos e da prática cotidiana, o saber docente é, portanto, essencialmente heterogêneo” 

(TARDIF, 2002, p.54).  

Neste sentido, os saberes da experiência que são materializados e validados no campo 

da prática educativa orientam o fazer profissional em virtude da dinâmica escolar, 

possibilitam ainda a reflexão sobre a sua formação profissional e sua própria relação com o 

saber, na busca de superar limitações e de encontrar possibilidades para a construção de 

saberes e práticas comprometidas com a qualidade da educação e com a democratização das 

relações sociais no interior da escola.  

 

 
 

* Dialogando com os Saberes Constitutivos da Prática Gestora 

 
 
 
 No campo da gestão escolar, as gestoras de escolas públicas municipais do Recife e 

egressas do Curso de Pedagogia da UFPE revelam que constroem, articulam, mobilizam e 

incorporam em suas práticas um conjunto de saberes construído tanto no campo da formação 

inicial no Curso de Pedagogia da UFPE (categorizados em saberes pedagógicos, de relações 

humanas e saberes reflexivos) quanto no campo da prática gestora (agrupados em saberes 

administrativos e saberes de finanças). 
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Saberes Pedagógicos 

 
 

No que se refere aos saberes pedagógicos, estes são evidenciados nos discursos destas 

gestoras como sendo mobilizados, utilizados e ressignificados para a realização de funções 

pedagógicas específicas em torno da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.  

Neste sentido, estes saberes dizem respeito a: conhecer as demandas e necessidades do 

contexto escolar; saber realizar reuniões pedagógicas; saber coordenar e orientar segmentos 

escolares; saber construir e implementar projetos didáticos, o Projeto Político-Pedagógico da 

escola e o plano de gestão. Podemos exemplificar os nossos comentários com as afirmações 

das seguintes gestoras: 

 
 

“No dia-a-dia, o que é que a gente faz? Prioritariamente, a gente atende os pais e 
orienta os pais, atende o professor e orienta o professor, atende os alunos e orienta 
os alunos [...]” (GA).  
 
“A gente procurou sentar com os professores e junto à coordenação para ver o que 
vai construir a nível de 1º ciclo do 1º ano; de 1ºciclo do 2º ano em diante, porque 
uma escola onde você começa e termina o ano e vê que os meninos não estão 
aprendendo e as dificuldades estão se somando [...] porque posso ter uma escola 
muito bonitinha, mas se as coisas nas relações pedagógicas não estiverem 
acontecendo, essa escola não serve para o que ela foi feita” (GCS). 
 
“[...]Se você pegar meu plano de gestão tem muitos sonhos não realizados. Quando, 
no início da gestão, fui fazer o projeto político pedagógico no começo do ano, a 
equipe que sentou para sistematizar, se entusiasmou, tinha muitos sonhos [...]” 
(GM). 
 
“[...] A gente transformou a biblioteca em dois espaços [...] Tudo isso através de 
um projeto elaborado pelos segmentos escolares. Com isso, veio recursos próprios 
para isso. O laboratório de informática estava desativado e a gente fez um projeto e 
conseguimos reativar com 10 micros novos” (GG). 
 
“[...] São reuniões realizadas por grupos, porque a escola é composta por diversos 
segmentos e essa prática de ouvir é muito importante [...]” (GG). 
 
 

 
É interessante verificar que os saberes pedagógicos referentes à observação do 

cotidiano escolar e das demandas da prática gestora, à coordenação e reunião com os 

segmentos escolares e à construção e implementação de projetos educativos mobilizados, 

utilizados e ressignificados no processo de organização e gestão escolar, já tinham sido 

destacados pelas gestoras como saberes construídos no campo da formação inicial no Curso 

de Pedagogia da UFPE, como anunciamos no quadro 4.  
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No que se refere à construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico da 

escola e do Plano de Gestão, estes são evidenciados como sendo apreendidos no exercício da 

prática gestora, configurando-se como propostas de intervenção política em virtude do 

atendimento das necessidades e interesses comuns da comunidade escolar, tomando a 

dimensão pedagógica como foco principal das estratégias de intervenção na instituição 

escolar.  

Sobre o Projeto Político-Pedagógico da escola, Marques (2000) enfatiza que este se 

constitui como eixo norteador das ações pedagógicas, administrativas, humanas e financeiras 

da organização escolar, que deve estar alicerçado na dimensão coletiva e na concepção de 

gestão democrática, uma vez que é nele onde “[...] estarão definidas as diretrizes da 

instituição para a formação dos alunos, bem como seus compromissos político-sociais, além 

do tipo de gestão a ser adotado. Ele deve, portanto, ser elaborado pela comunidade escolar” 

com a perspectiva de contribuir para a formação do ser humano em sua totalidade. 

Em relação ao Plano de Gestão, a exigência deste para candidatar-se e assumir a 

função gestora de escolas públicas municipais do Recife está posta no Artigo 9º, Inciso IV da 

Resolução Nº 10/2007 do Conselho Municipal de Educação do Recife (CME), que trata sobre 

o processo eleitoral para dirigentes escolares. Segundo o referido Artigo: 

 
 
Art.9º - Poderão candidatar-se às funções técnico-pedagógicas de diretor e vice-
diretor os professores I, classes B a E, e os professores II, que atendam aos seguintes 
critérios: 
IV - Apresentarem, no ato da inscrição, plano de trabalho contendo as ações que 
pretendam desenvolver na unidade, na hipótese de serem eleitos.(RESOLUÇÃO Nº 
10/2007 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE.) 
 

 

Desse modo, o plano de gestão, ou o plano de trabalho, como se refere o artigo citado, 

deverá ser elaborado considerando a política educacional do município, as necessidades do 

contexto escolar e a consonância com o Projeto Político-Pedagógico da instituição de ensino à 

qual as candidatas concorrem. Além disso, precisa ser discutido e aprovado pelo Conselho 

Escolar da Unidade de Ensino, que enviará um parecer favorável ao Conselho Municipal de 

Educação. Este, após analisar o parecer emitido pelo Conselho Escolar e o referido plano, 

também emitirá um parecer aos/às candidato/as, dando-lhes permissão para inscrição da chapa 

e para prosseguir com o calendário eleitoral (realizar campanhas, participar de debates com a 

comunidade escolar, dentre outras situações), respeitando as normas estabelecidas na 
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Resolução, conforme destacam o Artigo 10 e Parágrafo Único do Artigo 11 da Resolução 

Nº10/2007 do CME: 

 
 
Art.10- O Plano de Trabalho a que se refere o inciso IV deverá ser submetido à 
análise e parecer do Conselho Escolar que verificará sua compatibilidade com a 
legislação vigente, com as diretrizes de política educacional do Município, com as 
demandas da comunidade escolar e com o Projeto Político Pedagógico da escola, 
encaminhando-o, em seguida, ao Conselho Municipal de Educação, para aprovação. 
(RESOLUÇÃO Nº10/2007 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). 
 
Art.11 / Parágrafo Único - No ato de inscrição os candidatos da chapa apresentarão 
Plano de Trabalho que contemple as necessidades específicas da escola onde 
estejam concorrendo, observadas as diretrizes da política educacional, o Projeto 
Político Pedagógico e as normas do Sistema Municipal de Ensino. (RESOLUÇÃO 
Nº10/2007 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).  

 

 
 Como podemos perceber, o processo eleitoral para dirigentes eleitorais se configura 

como um mecanismo para a efetivação da gestão democrática, à medida que dá visibilidade à 

autonomia na construção de planos de gestão e valoriza a participação da comunidade escolar 

através de conselhos escolares nas decisões, na avaliação, no acompanhamento e fiscalização 

do mesmo no contexto escolar.   

 
 
Saberes de Relações Humanas 

 
 
Os saberes de relações humanas são evidenciados nos discursos das gestoras como 

aspectos necessários para a consolidação de relações democráticas no âmbito escolar, 

materializadas através de um conjunto de saberes como: o saber ouvir e dialogar com a 

comunidade escolar; o saber liderar e mediar conflitos interpessoais existentes no espaço 

escolar; o saber trabalhar em parceria com as gerências da SEEL49 e outros órgãos públicos 

(conselho tutelar, ministério público, dentre outros); o saber estimular a sensibilidade e a 

confiança entre os segmentos escolares; e o saber acolher o outro. 

O saber ouvir e dialogar com a comunidade escolar como possibilidade de integração 

e estímulo à participação social dos segmentos escolares no âmbito escolar e o respeito às 

idéias, sentimentos, necessidades e valores coletivos podem ser percebidos nos comentários 

das gestoras GG, GCS e GCH: 

 

 

                                                 
49  A sigla SSEL corresponde a Secretaria de Educação Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife. 
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“Um saber principal que coloquei para você foi a questão dos recursos humanos, 
que construí lá (Curso de Pedagogia), que levo para a escola e que levo para a vida 
também. [...] As relações humanas é um dos saberes principais que se o gestor não 
tiver vai ter sérios problemas, porque o ato de ouvir é muito importante até porque 
o gestor passou muito tempo só falando, só dando ordem..e aí é onde ta a via de 
mão dupla; eu falo você ouve, você fala e eu ouço...é o diálogo com respeito e sem 
briga” (GG). 
 
“A gente fez um projeto na perspectiva de tratar as relações humanas. A gente vê 
pessoas doentes com nível de estresse muito grande. [...] Um dos papéis do gestor é 
esse: é cuidar das pessoas com quem a gente trabalha, porque não adianta ter uma 
escola bonita, ter espaço se você não se sente bem e motivado para fazer seu 
trabalho” (GG). 
 
“[...] Você permitir que o outro fale, eu acho que isso é indispensável. O que ele tá 
pensando, o que tá sentindo e o que tá pretendendo, de forma que ele sinta que você 
tá na escuta e não no silêncio, no sentido de que eu estou entendendo a posição 
dele, ainda que eu tenho outra coisa a propor” (GCS). 
 
“Eu vou muito para o diálogo, para a conversa. Por exemplo, quando acontece 
algum fato, então, vamos sentar todo mundo. Quem foram as pessoas envolvidas? O 
que foi que aconteceu? Isso eu faço com mãe, professor, pessoal técnico, 
estagiários, funcionários” (GCH). 
 
“[...] Você resolve conflitos entre alunos, entre professores, entre alunos e 
professores, entre aluno e pais de outro aluno, entre professor e pais, entre você e 
outra pessoa. Então, é uma gerência de conflito, o tempo inteiro a gente tá 
intervindo”  (GA). 
 
 
 

Além da importância do diálogo como eixo estruturante para o gerenciamento dos 

recursos humanos no processo de organização escolar, o discurso da gestora GG evidencia a 

necessidade da elaboração e implementação de um projeto alternativo que contribua para a 

saúde mental e corporal de todos aqueles que fazem a escola, quando reafirma que “[...] Um 

dos papéis do gestor é esse: é cuidar das pessoas com quem a gente trabalha, porque não 

adianta ter uma escola bonita, ter espaço se você não se sente bem e motivado para fazer seu 

trabalho” (GG). 

Concordamos com as afirmativas das gestoras quando enfatizam a necessidade de uma 

política de gestão de recursos humanos no contexto da prática gestora. A esse respeito, os 

estudos de Antunes (2009), defendem a relevância do desenvolvimento de um Projeto de 

Relações Interpessoais no interior das escolas com a perspectiva de elevar a auto-estima das 

pessoas, possibilitar a estas o reconhecimento de seus limites e de suas potencialidades (isto é, 

mergulhem em si), para que possam desempenhar com qualidade as suas funções, respeitando 

a singularidade de cada pessoa. Pois, segundo este autor,  

 
 
O estudo e as práticas das relações interpessoais buscam examinar os fatores 
condicionantes das relações humanas e, face aos mesmos, sugerir procedimentos que 
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amenizem a angústia da singularidade de cada um e dinamizem a solidariedade entre 
todos que buscam conviver em harmonia (ANTUNES, 2009, p. 10). 
 
 

  
A prática do diálogo, entendida pelas gestoras como um elemento fundamental no 

exercício da docência no campo da gestão escolar, também tem sido apontada como 

necessária para a utilização e mobilização do saber de liderança e de mediação de conflitos 

interpessoais e, ainda, para o trabalho em parceira com profissionais das gerências da SEEL e 

outros órgãos públicos, conforme podemos observar nos seguintes discursos: 

 

 
“[...] Diversos fatores influenciaram e me deram suporte para o gerenciamento da 
escola e de trato com as pessoas. [...] Aí tem que ter a parceira dos gestores – 
gestor e vice-gestor – se são parceiros as coisas podem ser balanceadas [...]” (GG.) 
 
“Um saber que construí na prática foi o de aprender a buscar o conhecimento, 
daquilo que eu não tive na formação. Isto é, saber me reportar as gerências que me 
mandam determinados trabalhos. Eu prefiro perguntar tudo de novo do que errar e 
ter que voltar o trabalho [...]” (GCS). 
 
“[...] uma coisa que aprendi desde cedo e que estou usando aqui é não mostrar 
temor. São alunos internos, que só saem de noite para estudar e tem que voltar pra 
lá. Estavam saindo fora da hora e precisam de acompanhamento. Então, outra 
coisa que estou aprendendo são os caminhos, pra quando as coisas não estiverem 
funcionando, saber onde fazer denúncias. Às vezes, a gente ia fazer denúncias de 
alunos que não estavam vindo e fizemos ponte com o conselho tutelar e não tomou 
nenhuma atitude no ano passado. Aí, eu descobri um site que posso entrar, tenho 
tudo documentado, para fazer denúncia [...]” (GCS). 
 
“Alunos especiais é outra coisa bonita aqui dentro da escola. Nós temos 21 alunos 
especiais. Quando a gente começou o ano passado, era cerca de 08 alunos, aí foi 
aumentando, aumentando. Eu tenho duas excelentes itinerantes aqui, excelente...e 
elas encaminham os meninos daqui para o SAPE no turno contrário e nós fazemos 
questão de dar um atendimento aqui na escola, personalizado, para cada um. Elas 
fazem esse trabalho magnificamente [...]” (GM). 
 

 

A partir destes depoimentos, percebemos as diversas dificuldades que permeiam a 

exercício da docência no campo da gestão escolar, seja na relação com professores que se 

sentem desmotivados por conta da desvalorização profissional, seja na relação com as 

demandas postas à função gestora, fiscalizadas pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 

da Prefeitura do Recife através de suas várias gerências, como também, na garantia de direitos 

e deveres educacionais dos/as alunos/as, através do trabalho em parceria com especialistas da 

educação (como é o caso dos itinerantes da gerência de educação especial) e com outros 

órgãos públicos, dentre eles, o conselho tutelar.  

A garantia de direitos dos/as alunos/as exige dos/as gestores/as escolares o 

conhecimento e utilização de políticas sócio-educacionais (Constituição Federal Brasileira de 
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1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Nº 9.394/96; Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA; dentre outros) e de caminhos jurídicos para o cumprimento dos 

deveres educacionais dos mesmos  no âmbito escolar, conforme evidenciam os discursos de 

GSC e GM. 

Com relação ao saber de estimular a sensibilidade e a confiança entre os segmentos 

escolares e o saber de acolhimento do outro, apesar de distintos, articulam-se entre si na 

relação com o exercício profissional, conforme demonstramos nos comentários a seguir: 

 
 

“Uma estratégia que uso muito é a do sentimento. Sentimento como você pode me 
perguntar? Minha gente, a gente está numa escola eu sou uma pessoa que acredito 
muito e sou de enfrentar. [...] A escola funciona porque procuro envolver o grupo, 
foi uma base de conquista mesmo. [...]” (GCH). 
“Eu gostaria que o secretário de educação que tivesse sensibilidade pra ver o que 
realmente a escola precisa, entendendo a escola como aluno, professor, diretor, 
pais, todo mundo que faz a escola e elaborar programas e projetos que realmente 
atendam a essas necessidade [...]a agente tem que trabalhar em função das 
possibilidades.” (GA). 
 
“Aqui, nós temos resistência por parte dos professores e é por isso que a gente 
colocou, para amarrar bem no PDE, momentos de trabalho dos professores 
especialistas com os professores, porque a gente já teve situações que é clara, 
evidente a rejeição do professor pelo aluno... é complicado, muito complicado e 
triste também. [...]” (GM). 
 
“Aprender a me afastar da escola em determinados momentos, até para trazer algo 
para ela, e acreditar naquele que ficou que ele vai será capaz de administrar 
situações enquanto eu estiver fora. Pois se alguém não acredita que é você capaz, 
não espere que o outro faça mesmo não. Aí, eu digo: olha, eu estou confiando em 
vocês [...] sabendo que as pessoas que estão também são capazes naqueles 
momentos de se auto-gerir dentro da escola. [...]” (GCS). 

 

 

A importância da afetividade também tem sido evidenciada por Guimarães (2004) 

quando enfatizou que esta se constitui como um aspecto fundamental na prática educativa, 

uma vez que implica na disponibilidade de ouvir e dialogar, valorizar sentimentos, idéias e 

expectativas dos atores sociais, proporcionando desta forma, o bem-estar no ambiente escolar 

e a humanização das relações entre as pessoas. Desse modo, entendemos que os saberes 

afetivos, construídos e mobilizados no âmbito da organização e gestão escolar, têm a sua 

relevância social à medida que possibilitam olhar o outro como um ser pensante, reflexivo e 

criativo e que permitem estar sensível às dificuldades pessoais e profissionais que interferem 

em sua prática, favorecendo, desse modo, a consolidação de relações mais interativas, 

solidárias, afetivas e dialógicas entre os segmentos escolares no ambiente educacional. É 
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neste sentido que o estímulo à sensibilidade e à confiança entre os segmentos escolares foi 

evidenciado como um saber afetivo necessário na organização e gestão escolar. 

A preocupação em acolher o outro, no sentido de fazer sentir-se bem no ambiente 

escolar, é outro saber mobilizado na prática das gestoras, como demonstra uma das falas da 

gestora GCS: 

 
“[...] Se o outro não se  sente acolhido, dentro da singularidade dele, a gente não 
constrói uma comunicação e não constrói uma prática da gestão com os demais 
segmentos. Uma coisa que não funciona na prática da gente e que não deve ser o 
cerne é chegar impondo porque as resistência numa escola pública se multiplica. 
Então, a escuta e o acolhimento, o que não significa sempre uma concordância, 
então criar essa disponibilidade interna deve ser o cerne do trabalho na gestão” 
(GCS). 
 

 

O saber de acolhimento do outro, conforme o discurso da gestora GCS evidencia a 

importância do diálogo e da troca com os pares como possibilidade de superação de conflitos, 

favorecendo ainda a aprendizagem mútua na relação de interação com a diversidade de atores 

sociais com suas singularidades no ambiente escolar. É nesta perspectiva, que acreditamos 

que tanto a prática educativa na gestão escolar quanto a formação profissional não podem 

fazer-se, como nos alerta Freire (1996, p.51), “[...] alheada, de um lado, do exercício da 

criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e do 

outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade [...]”. 

 
 

Saberes Reflexivos na e sobre a Prática Gestora 

 

 
Os saberes reflexivos na e sobre a prática gestora também são destacados como 

elementos significativos no processo de organização e gestão escolar, construídos no decorrer 

do processo formativo no Curso de Pedagogia da UFPE e re-significados na relação com o 

fazer profissional. Agrupamos os saberes reflexivos nas seguintes categorias: Reflexão crítica 

sobre a formação profissional no Curso de Pedagogia e seu distanciamento do campo da 

prática gestora; Reflexão crítica sobre as atribuições do gestor em sua totalidade no contexto 

da prática; Reflexão crítica sobre a importância do compromisso dos professores com a 

qualidade da educação; Reflexão Crítica sobre a Formação continuada promovida pela PCR - 

foco na dimensão pedagógica e das relações humanas; e troca de experiências e diálogo com 

os pares. 
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A mobilização e utilização do saber reflexivo sobre a formação profissional no Curso 

de Pedagogia e seu distanciamento do campo da prática gestora podem ser percebidas na 

riqueza dos comentários das gestoras GG, GM, GCS e GA, quando dizem: 

 

 
“[...] é um curso como todo curso, é uma provocação em relação aos saberes, 
porque você recebe os fundamentos iniciais que só vão ser aprimorados quando vai 
para  campo de trabalho mesmo e você confronta a prática com  as coisas iniciais 
que você aprendeu e ao longo do trabalho você vai buscando outras informações 
que complementem a tua graduação” (GM). 
 

“[...] eu não sei se tem uma formação que dê essa totalidade de conhecimentos e de 
instrumentos para você interagir. Eu acho que a minha formação poderia ter me 
dado mais, é isso que eu acho. Agora, o que recebi do Curso de Pedagogia em nada 
deixou de ser aproveitado e nessa perspectiva, eu vejo que existe um encontro. O 
desencontro da minha prática com a formação, é quando na verdade, eu não tive 
oportunidade na formação para refletir algumas questões [...] do ponto de vista 
financeiro e o burocrático [...]” (GCS). 

 
“Não existe prática sem embasamento teórico e nem teoria que não esteja validada 
na prática para não ficar um discurso vazio. Mas vejo que cada vez mais os Cursos 
de Pedagogia tem que se aproximar muito mais da escola porque o saber é 
dinâmico e as coisas mudam o tempo todo. [...] Esse professor de prática precisa 
conhecer a escola, ter momentos que a faculdade promova encontros com alunos 
para tirar dúvida dos alunos de como foi feito na escola, para  mostrar experiências 
positivas que vem sendo feitas pelos gestores..isso é muito importante. Acho que o 
curso de pedagogia tem que ser cada vez mais firmado por causa do pessoal de 
licenciatura que vem para a escola com um conhecimento fragmentado, enquanto 
que gente que é pedagoga tem um conhecimento mais amplo e a habilidade de 
articular diversos conhecimentos. [...]” (GG). 
 
“Eu não acho que o fazer administrativo é melhor, mais eficiente, porque a pessoa 
fez ou não pedagogia, porque na rede (municipal) basta que ele tenha feito 
licenciatura ou pedagogia. [...]o determinante disso é muito mais o perfil pessoal do 
administrador do que propriamente da formação que ele teve. [...]” (GA). 

 

 
Os discursos destas gestoras nos permite compreender que a experiência no campo da 

gestão escolar tem contribuído para a construção de um olhar crítico e reflexivo em torno da 

formação profissional no Curso de Pedagogia da UFPE e, principalmente, para o campo da 

gestão escolar, que por sua vez, mostrou-se distante das demandas da prática cotidiana, 

sobretudo, em relação às questões financeiras e burocráticas, conforme aponta a gestora GCS 

quando evidenciou que: “[...] O desencontro da minha prática com a formação, é quando na 

verdade, eu não tive oportunidade na formação para refletir algumas questões [...] do ponto de 

vista financeiro e o burocrático [...]”. (GCS)  

Nesta perspectiva, a importância da indissociabilidade entre os campos da formação e 

o campo da prática gestora é enfatizada como possibilidade de formar futuros gestores 
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escolares com saberes necessários para atuar não apenas na dimensão pedagógica, mas 

também, nas dimensões administrativas/burocráticas, financeiras e no trato com os recursos 

humanos, reafirmando o que nos diz a gestora GG  

 

“Não existe prática sem embasamento teórico e nem teoria que não esteja validada 
na prática para não ficar um discurso vazio. Mas vejo que cada vez mais os Cursos 
de Pedagogia tem que se aproximar muito mais da escola porque o saber é 
dinâmico e as coisas mudam o tempo todo. [...] Acho que o Curso de Pedagogia tem 
que ser cada vez mais firmado por causa do pessoal de licenciatura que vem para a 
escola com um conhecimento fragmentado, enquanto que gente que é pedagoga tem 
um conhecimento mais amplo e a habilidade de articular diversos conhecimentos. 
[...]” (GG). 
 

 

 Um aspecto interessante que as gestoras GG e GA evidenciaram diz respeito à 

formação profissional (curso superior em Pedagogia e /ou em qualquer licenciatura, sendo 

ainda permitido candidatos com magistério desde que estejam cursando uma formação 

superior) para assumir a função na gestão das escolas públicas da rede de ensino, formação 

esta exigida pela secretaria de educação, esporte e lazer da Prefeitura do Recife através da 

Resolução 10/2007 do Conselho Municipal de Educação (CME).  

Acreditamos que esta flexibilidade da formação profissional para assumir a função 

gestora, regulamentada pela Resolução citada, traz sérias implicações na construção do saber-

fazer profissional no processo de organização e gestão escolar, uma vez que a dinâmica 

escolar tem exigido a construção e atualização constante de seus saberes para atender as 

especificidades da profissão. 

As gestoras pesquisadas apresentam ainda o desenvolvimento do saber reflexivo em 

relação às atribuições do/a gestor/a em sua totalidade no contexto da prática e a repercussão 

de seu exercício profissional na dimensão emocional, conforme exemplificamos nos 

comentários a seguir: 

 

“[...] Eu sou muito ligada a área pedagógica mesmo, porque não vejo uma escola 
caminhar sem ter uma construção pedagógica que esteja dando retorno no sentido 
do aluno tá aprendendo, do professor tá tendo condições de ensinar que a gente 
sabe que não existe como deveria ser, mas a gente como gestor tem que garantir 
minimamente essas condições ainda que, como também gestor, ainda não tenha 
como dar conta de tudo” (GCS). 

 
“Como gestora, eu acho que, hoje, não se pode falar mais em gestão só no âmbito 
da administração. Administração do prédio é uma coisa, administração financeira, 
das pessoas é outra coisa. Agora, um gestor que não se coloca como um agente de 
transformação dessa comunidade, um gestor que não se coloca como uma pessoa 
que tá interagindo com os professores, com a equipe de coordenação pedagógica, 
que faz parte da equipe de administração da escola, eu acho que é uma coisa que 
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não pode acontecer... então, eu tento me envolver nas questões pedagógicas mais do 
que tudo” (GM). 
 
“[...] Não se pode ter um gestor apenas administrativo e financeiro. Você tem que 
ter o norte pedagógico, o cunho é o pedagógico. E para mim isso aqui foi uma 
verdadeira escola porque fui aprendendo. Nunca pensei que fosse me dar tão 
bem..isso não é na minha leitura, mas na leitura das pessoas” (GG). 
 
 
 

Os depoimentos de GCS, GM e GG evidenciam que a diversidade de atribuições 

pertinente à prática gestora, relacionada às dimensões administrativas, financeiras, humanas e 

pedagógicas, exige de gestores/as escolares a mobilização de saberes para garantir a 

organização e o funcionamento da escola, promover o envolvimento de todos na realização de 

suas funções no sentido de contribuir para a melhoria do processo educativo.   

Sobre este aspecto, Libâneo (2007b) alerta que, dentre outras especificidades no 

processo de organização e gestão escolar, a dimensão pedagógica deve ser entendida como 

foco principal da instituição escolar e que esta deve ser organizada e administrada em função 

da aprendizagem escolar de alunos/as. É neste sentido que nos filiamos às concepções deste 

referido autor, ao enfatizar que 

 

 
Uma escola bem organizada e gerida é aquela que cria e assegura condições 
organizacionais, operacionais e pedagógico-didáticas que permitam o bom 
desempenho dos professores em sala de aula, de modo que todos os seus alunos 
sejam bem-sucedidos em suas aprendizagens (LIBÂNEO, 2007b, p. 301-302). 

 
 

Outro aspecto que os discursos destas gestoras evidenciam, a respeito da reflexividade 

como um saber mobilizado e re-significado em suas práticas de gestão, foi a importância de 

posturas éticas na organização do trabalho pedagógico, administrativo, financeiro e nas 

relações com os segmentos escolares. A esse respeito, privilegiamos os estudos de Botler 

(2007, p.135) ao enfatizar relevância da ética na organização e gestão escolar como “[...] um 

saber orientado à reflexão, à ação e à aprendizagem”, tendo o/a gestor/a um papel 

fundamental na articulação e mobilização de todos os que fazem a escola em torno da 

construção de um trabalho coletivo, que, além de considerar as normas institucionais, deve ser 

permeado pela reflexão de práticas, valorização do diálogo e de relações solidárias na 

dinâmica escolar.  

Em nossa perspectiva, a valorização da eticidade nas relações interpessoais e nas 

práticas de gestão escolar favorece tanto às relações democráticas e participativas no contexto 
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escolar, como também contribui decisivamente para a formação da cidadania dos atores 

sociais e, principalmente, para a construção de relações mais humanas em sociedade. 

A reflexividade em torno da complexidade de atribuições na prática gestora e suas 

implicações na dimensão emocional, tanto de forma positiva, como evidenciam as gestoras 

GA e GCH, quanto de maneira negativa, conforme os discursos de GM e GCS, podem ser 

percebidas nos comentários abaixo: 

 

 
“Minha experiência na gestão é maravilhosa. Eu acho que eu aprendi em seis anos 
o que faltou ao longo dos 16. É uma função em que você tem a visão de totalidade. 
[...] Eu acho isso bacana” (GA). 
 
“[...] nunca pretendi ser gestora. [...] é diferente da situação em que se desejava 
chegar até a direção. [...] E aí a gente tem uma escola crescendo e fico muito feliz 
por isso, porque estou nessa gestão, estou ajudando a essa escola crescer, a essa 
escola a ser divulgada e a esses professores ter o prazer de ensinar” (GCH). 
 
“A experiência na gestão é uma parte sofrida, porque tem momentos que você 
procura se articular com todo mundo, mas na maior parte das vezes, você tá a 
frente das tomadas de decisões importantes. Então, tem momentos que é uma 
atividade muito solitária, porque você tem que ter clareza, ponderar as coisas, 
clareza das situações, procurar não ser precipitada, procurar refletir cada coisa 
que você vai dizer principalmente para as pessoas [...]” (GM). 
 
“Vi na gestão a possibilidade de fazer pela escola o que na posição de professora 
não podia pela natureza do trabalho. [...] Por isso, era um desejo meu assumir a 
gestão. [...] mas, atualmente a burocracia com que lidamos que, às vezes dificulta o 
fazer pedagógico e o grupo com que trabalhamos e como entendem o compromisso 
com o que fazemos Educação, sinceramente, mudou o meu sentimento com relação 
a ser gestora. Hoje, não se sinto feliz com o trabalho que realizo na gestão da 
escola” (GCS). 
 

 
Neste discursos, podemos compreender que as experiências da prática educativa na 

gestão escolar repercutem diretamente na dimensão emocional de cada profissional, à medida 

que provocam uma auto-reflexão de si e de suas práticas, influenciando, desta forma, na 

motivação ou não do desejo de ser gestora ou de continuar a exercer a função na gestão.   

Embora Tapia e Fita (2003) abordem estudos sobre a motivação para a aprendizagem, 

recorremos a estes autores porque nos permitem entender que a motivação ou a desmotivação 

estão relacionadas à forma de interação que os indivíduos (constituídos de sentimentos, 

expectativas, concepções, metas) estabelecem com as situações contextuais. Com isso, a 

motivação ou não acontece em função do significado do trabalho que realiza, influenciando 

no modo de ser, de pensar e de agir com os outros, consigo mesmo e com a prática gestora.   

Partindo do entendimento de que a motivação em ser ou não gestora perpassa o desejo, 

apoiamo-nos nas afirmações de Charlot (2000), quando ressalta que a relação com o saber 
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pressupõe um sujeito desejante, uma vez que o homem é visto como um ser inacabado e que 

não pode ser compreendido apenas em sua dimensão racional, mas também, em sua dimensão 

emocional, pelo fato de ser movido pela sua historicidade, ser portador de desejos, idéias, 

convicções, intuições e sentimentos, e de construir, mobilizar e ressignificar saberes ao 

estabelecer mediações com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Conforme Charlot 

(2000, p.81), “[...] não há relação com o saber senão a de um sujeito; e só há sujeito 

desejante”. O desejo mobiliza disposições internas do sujeito, relacionado ao prazer que se 

tem ao aprender e, nesse processo de interação social, os saberes vão sendo construídos e 

validados à medida em que são mobilizados e materializados no interior das práticas 

educativas. Assim, o desejo ou não, a motivação ou não de exercer a função gestora foram 

explicitados como sendo aspectos importantes para o ingresso e permanência nessa área de 

atuação profissional, como também têm sido construídos na relação com o saber-fazer 

profissional. 

A ação reflexiva em torno do compromisso dos/as professores/as do Curso de 

Pedagogia da UFPE (dos professores de prática de estágio) com a qualidade da educação 

também tem sido objeto de reflexões na prática das gestoras pesquisadas, como 

demonstramos nos seguintes comentários das gestoras GCH e GA: 

 

 
“A minha ansiedade maior é fazer com que os professores entendam o que está por 
traz de um salário e [...] fico angustiada quando vejo um professor dizer que não 
vai fazer algo porque a prefeitura não deu isso ou aquilo e começa a reclamar. [...] 
Penso que enquanto estou aqui, estou com meus alunos e quero o bem-estar dos 
meus alunos, eu quero que eles cresçam que tenham conhecimento” (GCH). 
 
“Eu parei uns trinta minutos porque eu precisava dizer aos professores os projetos 
que estavam acontecendo na nossa escola. Então, apresentei os projetos existentes 
na escola - PDDE, PDE, Escola Aberta, Mais Educação e o Pró-Jovem, tudo isso é 
do governo federal, para eles entenderem o que o que está tendo e o que é que está 
movimentando na escola. Então, senti essa necessidade e disse assim: vamos 
trabalhar junto, o que podemos fazer. Então, chegou uma verba, tomo mundo vai 
dizer qual a primeira necessidade” (GCH). 
 
“[...] Eu substituo o professor que falta e tem faltado muito... essa tem sido um 
grande problema na rede, já reconhecido inclusive pela secretaria da educação. 
Então, tem sido dito que a Rede está doente porque o professor falta. Aqui, eu tenho 
quase que diariamente um professor ausente e eu vou pra sala de aula, exceto 
quando eu tenho algo muito inadiável a fazer. E sempre tem algo importante pra 
fazer...sempre tem um documento pra encaminhar, um projeto pra ser elaborado, 
um relatório para ser encaminhado e aí você sobrecarrega o profissional e tira dele 
qualidade” (GA). 

 
 

Estes depoimentos nos revelam que motivar o trabalho docente dos/as professores/as 

para o cumprimento de suas funções pedagógicas tem sido um desafio constante no exercício 
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da prática gestora, pelo fato destas terem a sua importância na organização do trabalho 

escolar, seja mediante a implementação do projeto político-pedagógico da escola e de 

programas de financiamento da educação, seja na realização de conselhos de classe e na 

efetivação de conselho escolar, como também, na participação direta na construção de 

conhecimento de alunos/as. É no exercício da prática docente que os professores, segundo 

Libâneo (2007b, p.307), também põem “[...] em prática suas convicções, seu conhecimento da 

realidade, suas competências pessoais e profissionais, trocando experiências com os colegas e 

aprendendo mais sobre o seu trabalho”, com a responsabilidade social de contribuir com o 

desenvolvimento integral dos/as alunos/as. Neste sentido, a ausência de professores/as na 

escola, conforme evidencia a gestora GA, compromete tanto o processo de aprendizagem 

dos/as alunos/as como também a organização e funcionamento da escola.  

Em nosso entendimento, faz-se necessário o desenvolvimento de uma política de 

valorização profissional que possa identificar necessidades e problemas existentes no 

exercício da função, bem como, os aspectos físicos, emocionais e sociais que interferem na 

prática docente dos/as professores, e, deste modo, propor ações que assegurem a formação 

contínua dos/as professores/as, a valorização salarial e favoreçam a saúde física e mental 

destes profissionais. Ou seja, é preciso investir na qualidade de vida destes profissionais, 

contribuir para a construção de seus saberes e garantir condições e recursos necessários ao 

trabalho em sala de aula e ao funcionamento da escola.  

Outro aspecto constituinte do saber reflexivo diz respeito ao processo de formação 

continuada para os/as gestores/as escolares, promovido pela Prefeitura da Cidade do Recife. 

Conforme os discursos das gestoras abaixo, a ênfase na formação em serviço se constitui 

como um espaço de construção, mobilização e re-significação de saberes e de suas práticas 

educativas na gestão escolar. 

 
 

“As formações continuadas estão sempre voltadas para o dia-a-dia da escola. 
Existe uma preocupação da rede em fazer uma formação do gestor. [...] Nessas 
formações continuadas da PCR trata de assuntos relacionados ao papel do gestor, 
da questão da violência na escola, tecnologias, projeto político pedagógico. Trazem 
temáticas relacionadas à prática. Por exemplo, toda a prestação de conta é feita 
por Web  para todos os gestores, mas é por adesão” (GG). 
 
“A prefeitura oferece para os gestores cursos na área de tecnologia, curso na área 
de relações humanas, cursos na área de projetos. O ano passado mesmo a gente 
teve um curso de como fazer o projeto político pedagógico; de tecnologia, porque 
muitos gestores não tem acesso ao computador né para facilitar a vida da gente. 
Hoje, é quase indispensável. Eu tenho quatro anos na gestão, então, esses quatro 
anos foram oferecidos cursos[...]” (GCH). 
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“[...] No ano passado eu senti uma preocupação com a formação da gente e elas 
colocaram que a formação foi feita em cima de algumas necessidades colocadas 
pelos gestores. [...] Então, a gente teve uma formação na área de tecnologia, a 
gente teve outra formação com psicólogos, psiquiátras e pessoal do GPCA sobre a 
questão da violência, do abuso sexual muito comum nas crianças para que a gente 
pudesse identificar e como orientar os professores numa situação como essa” 
(GCS).  
 

 
Com base nestes discursos, percebemos que as formações em serviço, enquanto um 

tipo de formação continuada, planejada especificamente pela Secretaria de Educação, Esporte 

e Lazer (SEEL) da Prefeitura do Recife para os/as gestores/as escolares, tem a sua 

importância no processo de construção e re-significação de saberes e práticas, à medida que 

demonstra a preocupação em realizar estudos, debates e oficinas pedagógicas voltadas para o 

atendimento das necessidades e conflitos do cotidiano escolar, e em particular, para a 

melhoria da qualidade do trabalho pedagógico da escola.  

Sobre formação continuada, recorremos às contribuições teóricas de Mizukami (2002), 

quando evidencia que o processo formativo de caráter contínuo não deve ser considerado 

como uma estratégia para suprir as deficiências teórico-metodológicas na formação inicial, 

mas que deve ser compreendido como um componente imprescindível ao exercício de uma 

prática educativa comprometida com a qualidade da educação.  

Assim, partindo do entendimento de que é no Curso de Pedagogia da UFPE que 

futuros profissionais são formados para exercerem a docência no campo da gestão escolar, 

campo este marcado pela sua complexidade de relações, acreditamos que a formação 

profissional precisa assumir um caráter de continuidade, que não vem sendo oportunizado na 

formação inicial, de modo que novos saberes possam ser construídos e mobilizados. 

No que se refere ao programa de formação continuada para gestores/as escolares da 

Rede Municipal de Ensino do Recife, de acordo com a entrevista 50 realizada com uma 

profissional da Diretoria Geral de Acompanhamento e Avaliação Educacionais (DIAE), este 

integra a Política de Formação de Educadores da Rede Municipal de Ensino do Recife e visa 

oportunizar um espaço coletivo para a reflexão sobre a realidade sócio-cultural, na qual a 

escola está inserida, propiciando através desta, a construção de estratégias para a melhoria da 

qualidade do ensino em todas as modalidades oferecidas, em conformidade com as diretrizes 

do planejamento estratégico 2005/2008 da Secretaria de Educação de Esporte e Lazer (SEEL) 

da Prefeitura do Recife. 

                                                 
50  Conforme já dissemos no capítulo 3, realizamos informalmente esta entrevista nos dias 11/08/08 e 
19/08/08. 
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Ainda segundo a profissional da DIAE, esta formação específica para gestores/as 

escolares tem sido estruturada com base nas solicitações destes profissionais, com o propósito 

de atendimento às angústias e demandas evidenciadas na prática cotidiana nas Unidades de 

Ensino. Esta formação corresponde a uma carga horária de 80 horas, tal como está previsto na 

atual legislação da educação brasileira (LDB Nº 9394/96), ocorrendo ao longo do ano letivo e 

em dois turnos para que os gestores/as e vice-gestores/as pudessem participar da formação em 

um turno e, no outro, estar na escola. Em 2008, foram discutidas temáticas sobre 

Planejamento Estratégico; tecnologia da Educação; Avaliação da Aprendizagem; Crimes 

contra Crianças e Adolescentes; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Avaliação 

Institucional; Avaliação do Processo de Formação de 2008; Projeto Político-Pedagógico da 

Escola; dentre outros temas solicitados.  

Desse modo, podemos perceber que a formação específica para os profissionais de 

educação que atuam no campo da gestão escolar tem priorizado discussões em torno de 

aspectos pedagógicos, tecnológicos e de garantia de direitos e deveres de crianças e 

adolescentes. Com isso, há uma preocupação maior com a dimensão pedagógica e humana, 

deixando em segundo plano as necessidades e dificuldades vivenciadas com o trato das 

questões financeiras e administrativas, aspecto este que parece ter causado descontentamento 

com a formação em serviço ofertada pela administração pública municipal, conforme atestam 

os comentários das gestoras GCH, GCS e GM a seguir: 

 
 
“A formação continuada não ensina a trabalhar com o burocrático. Ela dá as 
orientações no papel e não ensina. E diz assim: se tiver dúvida, venha. Foi diferente 
do ano passado, em janeiro, que a gente teve uma formação específica para 
trabalhar com o projeto político pedagógico e só foram para os gestores. [...] Mas, 
com o financiamento, eles só dizem o que  a gente pode comprar e o que não pode. 
Isso é capital e isso é permanente. Dúvidas, venham aqui. É isso que senti falta. 
Faço porque foi o dia-a-dia que me ensinou [...]” (GCH). 
  
“Nessa formação discutia parte de relações, parte pedagógica, e o que menos 
discutiu, se é que discutiu foi esse ponto burocrático e financeiro. Quando foi agora, 
no início desse ano para o PDE, a direção ou a vice-direção foi chamada ir para 
Gaibu passar uma semana só aprendendo sobre como fazer, o que é o PDE, essa 
coisa toda. [...]” (GCS). 
 
“[...] eu só sou diretora do ano passado pra cá, mas ainda achei muito 
fragmentada, gerando um sentimento de perda de tempo. Veio um documento para 
gente, defasado, antigo, de levantamento da situação da escola nos moldes do 
PDDE, para levantar quais os pontos fortes, quais os pontos fracos...eu achei 
aquilo ali muito incipiente. [...]” (GM). 
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Em nosso entendimento, a preocupação destas gestoras com a construção do saber de 

finanças no âmbito da formação em serviço ocorre em função da diversidade de recursos 

financeiros advindos dos governos federal e municipal que a escola recebe para a melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, o que tem motivado as gestoras a atualizarem 

seus conhecimentos através de leitura de revistas e jornais, na troca de experiências com seus 

pares e no aprofundamento de estudos de textos acadêmicos. Tal fato pode ser constatado nas 

seguintes falas: 

 

“A gente recebe uma revista - gestão em rede -, fornecido pela prefeitura e que 
trazem experiência de gestores em diversos estados e a gente vê o que tá dando 
certo lá no interior do rio de janeiro e é uma coisa que a gente faz aqui com 
dificuldade e traz para cá. É uma troca de experiência e de saberes. [...] Procuro 
também fazer leitura de revistas, pesquisas na internet, formação continuada, troca 
de experiências com colegas para melhorar meu trabalho” (GG). 
 
“[...] a gente recebeu muita coisa: um texto falando sobre as tecnologias na 
educação, outro texto sobre gestão escolar, sobre democratização do ensino e da 
educação.[...] Então, tô sempre me apropriando pra ficar por dentro. Essa semana 
uma professora trouxe a revista nova escola falando sobre um projeto sobre favela, 
ela tirou xérox e eu li..eu to sempre lendo. Para o trabalho sobre o Trabalho na 
EJA, fui correr a traz do referencial teórico...procurei um livro para me apropriar 
da temática pra me orientar e me organizar...então, eu sempre procuro” (GA). 
 

 

  Estes discursos nos permitiram compreender que o esforço e o compromisso destas 

gestoras com a construção e ressignificação de saberes no processo de organização do 

trabalho administrativo, financeiro e pedagógico da escola tem sido norteado pela ação 

política e pelo sentimento de esperança que subjaz à importância do ato educativo com a 

formação humana e cidadã dos indivíduos. 

Com relação aos saberes administrativos e aos saberes de finanças, estes foram 

extraídos dos discursos das entrevistadas e identificados como saberes construídos na 

experiência com a prática gestora, conforme diz GCH: 

 

 
“As questões financeiras e burocráticas fui aprendendo no meu dia-a-dia mesmo. 
Naquelas matérias eletivas de administração não deu, não tive. O conhecimento na 
parte de administração, de como fazer, foi sendo construído na prática, no meu dia-
a-dia. Fui vendo, fazer, refazendo e voltando” (GCH). 
 
“[...] Então, eu conto muito com a que era dirigente, que eu entrei primeiro com ela 
na vice-direção. Hoje ela me apóia muito e qualquer dúvida ela me orienta. É uma 
troca de experiência mesmo, até porque de município para município é uma 
prestação de contas diferente, e o que é igual é se for verba federal, é igual para 
todo mundo, como é o caso de PDDE, PDE, Escola Aberta” (GCH). 

 O saber administrativo corresponde ao gerenciamento do trabalho burocrático e dos 

recursos humanos no âmbito escolar através da: organização da entrada e saída de alunos/as e 
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pais na escola, cumprimento de prazos para o envio de documentos, reestruturação de espaços 

físicos da Unidade Escolar e solicitação e controle de uso de recursos materiais. As falas 

seguintes assim demonstram: 

 

 
“[...] As situações estruturais que você tá visualizando agora, de uma biblioteca 
recém construída e logo em seguida, apresentar problemas, eu tenho desde o ano 
passado comunicado a secretaria de educação, gerência de obras, tenho cobrado 
da prefeitura porque isso aqui foi feito com a supervisão dela [...]. Se eu pegar o 
catatau de ofícios que eu já mandei do ano passado pra cá, você fica besta” (GM). 
 
“Algumas competências a nível burocrático eu acho que tô desenvolvendo na 
gestão e que na verdade eu não vivia isso. Então, se organizar com prazos e lidar 
com as várias gerências - gerências de educação infantil, educação especial, 
educação de jovens e adultos e outras, e você tem que administrar a questão dos 
prazos, dos estagiários, dos alunos inclusos, a questão dos professores, a questão 
burocrática que as gerências nos coloca pra gente. [...]” (GCS). 
 
“[...] a gente esbarra num protocolo muito grande da prefeitura, por exemplo: tá 
muito quente, as salas são quentes. Aí eu peço ventilador, desde o ano passado e 
nunca chega. O que eu faço: vem verba do PDDE e vou e compro. Eu peço 
mobiliário adequado, cadeiras adequadas para as pessoas não-destros, chamados 
de canhotas e não chega. [...]” (GCH). 
 
“A gente consegue e consegue mesmo, planejando, que a escola tenha durante todo 
ano material para trabalha [...] Então, assim, com planejamento, a gente mantém a 
escola suprida com o dinheiro do PDDE, do suprimento” (GM). 
 
“Tivemos reuniões setoriais no Reitor que são orientações específicas sobre a 
questão da enturmação, do processo de re-classificação, das matrículas, mas não 
foi essa questão maior de formação. As reuniões setoriais tratam do funcionamento 
burocrático da escola, onde são chamados as escolas por RPA'S” (GCS). 
 

 

É interessante compreender nos discursos destas gestoras que o gerenciamento dos 

aspectos administrativos tem sido um aprendizado construído na prática cotidiana na gestão 

escolar e um desafio enfrentado pelas gestoras escolares para atender as exigências da 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife, embora haja a preocupação 

em realizar reuniões setoriais com a perspectiva de garantir o funcionamento e a organização 

do trabalho pedagógico da escola. 

No entanto, diante da intensidade e complexidade do trabalho burocrático vivenciado 

no cotidiano escolar, entendemos que se faz necessário garantir nas formações específicas 

para os/as gestores/as escolares momentos de orientação e reflexão sobre questões próprias do 

fazer administrativo e, deste modo, ouvir as dificuldades e angústias destes profissionais e 

prover condições e recursos necessários à qualidade do processo de ensino-aprendizagem das 

instituições educativas, conforme reafirma a gestora GCS quando diz que “[...] não há de se 
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pensar no administrativo, sem se pensar no pedagógico [...]" e a gestora GG quando enfatiza 

que "[...] Não se pode fugir do burocrático, o burocrático ele existe e toma um tempo grande 

do gestor”. 

O saber de finanças consiste no gerenciamento de recursos financeiros recebidos pela 

escola para a implementação de projetos e programas educacionais no contexto escolar. A 

este respeito, os discursos das gestoras nos revelam que o saber de finanças não foi 

apreendido na formação inicial no Curso de Pedagogia da UFPE e que tem sido um saber 

construído, mobilizado e re-significado na prática gestora, como exemplificam os comentários 

abaixo: 

 

 

“[...] O conhecimento administrativo e o financeiro a gente construiu no dia a dia, 
quando a gente se deparou a situação. Vem um dinheiro para a escola, que dinheiro 
é esse? Esse dinheiro vem um para serviço ou para compras? E o que se pode 
comprar com isso? Nem tudo se pode comprar com esse dinheiro. Até quanto se 
pode comprar? como se faz essa prestação? como se faz o pagamento às pessoas 
que prestam serviço? mas, tem que tirar o ISS, não pode faltar e nem sobrar dez 
centavo e aí, foi na relação cotidiana, foi fazendo e vivendo que a gente foi 
aprendendo”  (GCS). 
 
“O que construí na prática foi um saber de administração dos recursos financeiros, 
construí na prática porque não estudei lá e naquele período o dinheiro não vinha 
direto e já vinha para obras “X” [...]” (GG). 
 
“[...] pode me convidar que eu falo de todos os recursos - a origem, pra que servem, 
como devem ser usados, como devem ser realizadas as prestações de contas, né.. 
.uma coisa que nunca assisti, nunca vi em nenhuma aula...verdadeiramente, nunca 
tive”  (GA). 
 
“Agora, a gente tem muito o que dá conta da parte financeira, que é o que 
atrapalha bastante, e a gente foi aprendendo aos poucos, no dia-a-dia. Você estar 
dentro de um trabalho tem que ter responsabilidade social, principalmente, 
responsabilidade com o coletivo e saber o quanto é importante prezar por uma 
transparência nas coisas que você faz, pela discussão das necessidades do coletivo. 
Por exemplo, administração do dinheiro, seja suprimento que vem quatro vezes ao 
ano seja dinheiro do PDE, PDDE, Escola Aberta, tudo aqui, tudo aqui passa pela 
mão de todos na escola. [...] Aí, passa pelo crivo do conselho escolar no sentido da 
gente ver quais são as prioridades, quais são as necessidade e o que a gente vai 
priorizar primeiro. [...] Depois disso, eu sempre tenho o cuidado de colocar a 
disposição as copias da prestação de contas. [...]”  (GM). 

 

 

A responsabilidade com o gerenciamento dos recursos financeiros no processo de 

organização e gestão escolar tem exigido dos/as gestores/as escolares a mobilização e 

utilização de saberes teóricos, pedagógicos, de relações humanas, saberes reflexivos e 

administrativos para articular e incentivar a participação de todos os profissionais que fazem a 

escola na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de projetos e programas 
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educacionais que devem ser planejados em função da qualidade do processo ensino-

aprendizagem e de acordo com os interesses e demandas do cotidiano escolar.  

Além da necessidade de inter-relação da diversidade de saberes em torno dos aspectos 

financeiros, discursos das gestoras GCS e GM também evidenciam a importância do 

conhecimento contábil para fazer a prestação de contas, realizar cálculos de ISS, pagamento 

de serviços terceirizados, dentre outros aspectos. 

Nesta perspectiva, entendemos que o saber de gerenciamento do financiamento da 

educação no âmbito escolar, advindo da lida com programas do governo federal (PDDE51, 

PDE52, Escola Aberta53, dentre outros) e com procedimentos da relação com o governo 

municipal (verba de suprimento para a compra de material permanente e de consumo), 

representa a possibilidade de descentralização das decisões das mãos de gestores/as, 

fortalecimento da participação coletiva e da autonomia no processo de definição dos critérios 

de utilização e fiscalização das verbas, e do exercício da cidadania dos atores sociais na esfera 

pública. É neste sentido que concordamos com as concepções de Marques (2007) quando 

evidencia que “a gestão democrática dos recursos educacionais, possibilitada pela 

participação social na definição de sua utilização e no controle social de seu uso, são, 

portanto, ações de cidadania que conjugam esforços para contemplar interesses coletivos” (p. 

81). 

                                                 
51  O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), segundo a RESOLUÇÃO/FNDE/CD/ Nº 027 de 14 de 
julho de 2006, é um programa de financiamento do governo federal criado com o objetivo reduzir as 
desigualdades sócio-educacionais entre as regiões mediante o repasse de recursos financeiros às escolas públicas 
das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, que ofertam o Ensino Fundamental na modalidade regular, 
especial e indígena; e às escolas privadas que ofertam a modalidade de educação especial mantida por entidades 
sem fins lucrativos (organizações não-governamentais - ONG'S), inscritas no Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS). Os recursos financeiros do PDDE são destinados à cobertura de despesas de custeio, 
manutenção e de pequenos investimentos, exceto gastos com pessoal, para a melhoria da estrutura física e do 
trabalho pedagógico da escola, devendo ser empregados na compra de material permanente e de consumo; 
manutenção e conservação de prédios; no processo de avaliação da aprendizagem; na implementação de projetos 
educativos; funcionamento da escola nos finais de semana; e na implementação do Projeto de Adequação de 
Prédios Escolares (PAPE) e do Projeto de Melhoria da Escola (PME). 
52  O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) é um 
programa ligado ao Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA), financiado pelo Governo Federal e 
pelo Banco Mundial, implementado nos Estados com a parceria das Secretarias Estaduais e municipais de 
educação. Este Plano é implementado nas escolas com mais de 100 alunos matriculados e que possuam unidades 
executoras, fundamentando-se na filosofia empresarial de qualidade total da educação, ao garantir apoio técnico 
e financeiro para as escolas qualificarem o ensino, elevar o índice de aprovação, preparar para o mercado de 
trabalho. Nesta perspectiva, o PDE se constitui como um instrumento de planejamento e gestão do processo 
ensino-aprendizagem, tendo como meta principal a qualidade do ensino. 
53  O Projeto Escola Aberta está regulamentado no Artigo 10 do PDDE com o objetivo de repassar 
financiamento para as escolas de ensino fundamental, nas modalidades regular, especial e indígena, localizada 
nas regiões metropolitanas e com alto índice de vulnerabilidade social. Estas são selecionadas pela Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC (SECAD/MEC) e os recursos deste programa são 
destinados à compra de material permanente e de consumo para assegurar a realização de atividades educativas 
nos finais de semana. 
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Além disso, esta referida autora nos permite compreender que a gestão dos recursos 

financeiros recebidos pela escola implica na necessidade de aprofundar estudos e reflexões, 

tanto no âmbito da formação inicial quanto da formação continuada, sobre a política de 

financiamento da educação enquanto mecanismo de promoção e regulação da educação 

pública brasileira, e de responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos Incisos II e III do 

Artigo 9º, Inciso VI e Parágrafo Único do Artigo 10 e Inciso V do Artigo 1154. 

 
 
 
 
4.3. Aproximações e Distanciamentos entre os Discursos sobre os Saberes da Formação 

de Gestores Escolares no Curso de Pedagogia da UFPE e os Discursos sobre os 
Saberes da Prática Gestora 

 
  
 

A identificação e análise dos saberes constitutivos da formação inicial para o campo da 

gestão escolar e dos saberes constitutivos da prática gestora nos possibilitem reconhecer que 

são nestes campos de saberes onde se constroem, articulam e mobilizam saberes plurais que 

se aproximam, se cruzam e se distanciam em virtude das necessidades sociais e demandas da 

prática cotidiana escolar, conforme apresentamos na figura 1  a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54  A legislação educacional brasileira - Lei Nº 9.394/96, através destes Artigos estabelece a 
descentralização das responsabilidades educacionais ao atribuir à União a responsabilidade de assegurar a 
educação superior e de prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino (Incisos II e III do Art.9º); aos Estados e ao Distrito Federal, 
assegurar o ensino fundamental e ofertar prioritariamente o ensino médio (Inciso VI e Parágrafo Único do Art. 
10); e aos Municípios, ofertar a educação infantil e, prioritariamente o ensino fundamental (Inciso V do Art. 11).   
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Figura 1 

 

Aproximações e Distanciamentos entre os Campos de Discursividade e a Circulação de 
Idéias-forças que emergem destes Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com a figura 1, podemos perceber que a aproximação entre os discursos 

que emergem do campo de discursividade acadêmica e os discursos sobre saberes 

constitutivos da prática social da gestão escolar acontece quando os saberes pedagógicos, 

saberes de relações humanas e saberes reflexivos na e sobre a prática gestora, construídos no 

Curso de Pedagogia da UFPE, são mobilizados e utilizados no processo de organização e 

gestão escolar, sobretudo, para atender as demandas relacionadas à dimensão pedagógica e no 

trato com as relações humanas no ambiente escolar.   

 O distanciamento entre estes campos diz respeito a um conjunto de saberes (saberes 

administrativos e saberes de finanças), construídos e re-significados na experiência pessoal e 

profissional na prática gestora, isto é, que não foram apreendidos durante a formação 

profissional no Curso de Pedagogia da UFPE. 
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 A partir das relações intertextuais (discursos materializados nos textos - entrevistas) e 

interdiscursivas (discursos que são institucionalizados em diferentes campos de 

discursividade - campo da formação e campo da prática, isto é, trazidos de um campo/lugar 

para outro) que estabelecemos para analisarmos os saberes constitutivos da formação para o 

campo da gestão e dos saberes constitutivos da prática gestora, identificamos três idéias-

forças que emergem nestes discursos e que vão se materializando como formações 

discursivas, isto é, como teorias ou paradigmas que influenciam a forma de agir e pensar dos 

atores sociais, são elas: 

 

1) Discursos sobre o distanciamento entre teoria e a prática gestora.  

2) Discursos em favor da perspectiva democrática na organização e gestão escolar como 

possibilidade de descentralização das decisões e divisão de responsabilidades sociais pela 

qualidade da Educação. 

3) Discursos sobre o gerencialismo dos aspectos pedagógicos, administrativos, humanos e 

financeiros como um saber experiencial fundamental à mediação de conflitos e das relações 

de poder entre os grupos sociais. 

  

 É importante frisar que estas formações discursivas, apesar de distintas, estão 

articuladas entre si e devem se fazer presentes em ambos os campos de saberes, norteando 

tanto os processos formativos quanto a prática profissional na organização e gestão escolar. 

Ou seja, assim como o discurso do distanciamento entre a teoria e a prática gestora e a 

perspectiva democrática na gestão escolar  é evidenciado como elemento norteador do campo 

da formação inicial, também se faz presente no campo da prática educativa. Do mesmo modo, 

o gerencialismo, que é percebido como um discurso emergente no campo da prática gestora, 

também deveria ser objeto de estudos, debates e pesquisas acadêmicas no campo da formação 

inicial, uma vez que tem sido um aspecto constituinte da prática social de gestoras escolares.  

 

 

* Discursos Sobre o Distanciamento Entre a Teoria e a Prática Gestora 

  

Os discursos da maioria das gestoras participantes da pesquisa evidenciam a existência 

de um distanciamento entre as concepções teórico-metodológicas discutidas no Curso em tela 

e o fazer no contexto da escola e sua comunidade, sobretudo, no que diz respeito às questões 
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específicas das dimensões administrativa e financeira que também fazem parte da 

complexidade da organização e gestão escolar.  

Desse modo, apesar da relação indissociada entre os processos formativos e as 

necessidades sociais e demandas do cotidiano escolar estar posta na Resolução (2006) como 

eixo estruturante da formação dos profissionais da educação, os discursos das gestoras nos 

revelam que a formação inicial no Curso de Pedagogia da UFPE para o campo da gestão 

escolar, diante do movimento contínuo da prática, enfrenta desafios em formar pedagogos/as 

para atuar na totalidade de atribuições inerentes à função gestora. A esse respeito Luck (2000) 

enfatiza que  

 
 
O distanciamento ocorre, no entanto, quando os cursos focalizam conhecimentos, 
centram-se em conteúdos formais, deixando de lado os componentes necessários 
para o desempenho profissional que são as habilidades - o saber fazer - e as atitudes 
- o predispor-se a fazer. [...] É preciso que não se perca a compreensão de que a 
teoria é a descrição e explicação da prática, em vista do que os seus atores não só 
podem, como devem realizar teorizações sobre sua atuação (LUCK, 2000, p.20-21). 
 

 

Na perspectiva desta autora, o distanciamento entre os cursos de formação e a 

realidade da prática social de gestores/as escolares explica-se pela ênfase na teorização de 

conteúdos descontextualizados, isto é, sem serem relacionados com as situações reais e 

concretas da prática gestora.  

Acreditamos que a indissociabilidade entre a teoria e a prática  se constitui como 

possibilidade de aproximação/transformação das relações sociais dentro e fora do ambiente 

escolar, considerando que a complexidade do campo educacional exige das instituições 

formativas, em particular do Curso de Pedagogia da UFPE, compromisso ético-político, 

social, pedagógico e epistemológico com a formação de futuros gestores escolares, posto que 

 

 
A atuação do profissional da educação no campo da gestão requer o 
desenvolvimento de determinadas competências/habilidades que precisam ser 
tematizadas e experienciadas no decorrer do programa de formação que articule de 
forma sistemática teoria e prática" (AGUIAR, 2008, p.207).  

 
 

Segundo Aguiar (2008), as mudanças na sociedade contemporânea têm repercutido 

decisivamente no campo educacional, ampliando os espaços de atuação do profissional de 

educação, que “[...] cada vez mais evidenciam a necessidade de sólida formação teórico-
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prática dos profissionais de educação para enfrentar os desafios e problemas das áreas 

específicas de atuação” (p.206).  

Concordamos com esta autora quando enfatiza que o processo formativo nos Cursos 

de Pedagogia deve contemplar discussões voltadas para: a compreensão dos fenômenos 

educativos em diversos contextos histórico-sociais e suas implicações no processo de 

construção do conhecimento dos alunos/as; a compreensão das políticas educacionais e 

influências no processo de gestão dos sistemas de ensino; valorização das relações 

interpessoais e do trabalho coletivo na construção de propostas educativas condizentes às 

necessidades e demandas do cotidiano escolar; formação ética e política do aluno-

investigador, valorizando as experiências vivenciadas no campo da gestão; aprofundamento 

conceitual sobre planejamento e gestão de sistemas de ensino para compreender e dominar 

instrumentos metodológicos e tecnológicos necessários no processo de organização e gestão 

escolar.  

Desse modo, entendemos que, se, por um lado, a formação inicial não tem sido 

articulada com as necessidades e demandas da prática gestora, uma vez que há uma ênfase em 

torno da formação pedagógica de gestores, por outro, percebemos que os processos 

formativos de caráter contínuo - formação em serviço - promovidos pela Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife, mesmo com as suas limitações (pelo fato 

de focalizar conteúdos da gestão pedagógica, humanas e tecnológica), devem ser entendidos 

como um espaço formativo importante para a construção, mobilização e re-significação de 

saberes que não foram oportunizados na formação inicial. Além disso, a formação em serviço 

também ganha relevância nos discursos das gestoras participantes pelo fato de que apenas 

uma destas possui formação lato sensu em coordenação escolar, conforme mostramos no 

capítulo 3 55 

Concordamos com Luck (2000) quando destaca que a formação de gestores/as 

escolares representa um desafio para os sistemas de ensino, uma vez que os Cursos de 

Pedagogia em sua maioria não propõem uma formação articulada nessa área específica de 

atuação. A referida autora evidencia ainda que sistemas de ensino devem adotar uma política 

de formação continuada que oportunize aos gestores o enfrentamento de novos desafios, visto 

que 

 

Não se pode esperar mais que os dirigentes escolares aprendam em serviço, pelo 
ensaio e erro, sobre como resolver conflitos e atuar convenientemente em situações 
de tensão, como desenvolver trabalho em equipe, como  monitorar resultados, como 

                                                 
55  Ver o quadro 1 (p.68) - Caracterização dos/as gestores/as participantes da pesquisa. 
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planejar e implementar o projeto político pedagógico da escola, como promover a 
integração escola-comunidade, como criar novas alternativas de gestão, como 
realizar negociações, como mobilizar e manter mobilizados atores na realização de 
ações educacionais, como manter um processo de comunicação e diálogo abertos, 
como estabelecer unidade na diversidade, como planejar e coordenar reuniões 
eficazes, como articular interesses diferentes, etc. (LUCK, 2000, p.29). 
 

 

Com base nesta perspectiva, entendemos que a formação de gestores/as escolares, 

apesar de começar na formação inicial, não pode ser restrita a esta em virtude da 

dinamicidade da conjuntura política, social e econômica que impõe novos desafios à escola, 

exigindo uma formação profissional (inicial e continuada) alicerçada numa política de gestão 

democrática que oportunize a reflexão na e sobre a prática gestora, a construção e a re-

significação de uma multiplicidade de saberes tomando como referência os saberes da prática.   

 

 

* Discursos em Favor da Perspectiva Democrática na Organização e Gestão Escolar  

 
 

 A perspectiva democrática na organização e gestão escolar é evidenciada nos 

discursos das gestoras participantes da pesquisa como uma idéia-força/ordem discursiva 

(teoria, paradigma) que fundamenta o saber-fazer profissional no campo da formação e da 

prática gestora, sendo compreendida e disseminada como possibilidade de descentralização 

das decisões, fortalecimento da autonomia e divisão de responsabilidades sociais no ambiente 

escolar em virtude da qualidade da educação. A esse respeito Luck (2000) evidencia que 

 

 
[...] um diretor de escola é um gestor da dinâmica social, um mobilizador e 
orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade e 
consistência, na construção do ambiente educacional e promoção segura da 
formação de seus alunos (LUCK, 2000, p.16). 

 

 

 De acordo com a perspectiva desta autora, a concepção de gestão alicerçada na 

perspectiva democrática pressupõe a valorização de ações educativas que favoreçam a 

democratização das relações sociais, a participação coletiva dos segmentos escolares na 

organização do trabalho pedagógico e a autonomia dos atores sociais. Adverte ainda que, 

apesar destes conceitos (descentralização, democratização e autonomia política da escola) 

serem concebidos como condição para a consolidação do princípio constitucional da 
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democratização da gestão escolar, estes têm sido utilizados ideologicamente como um 

discurso das políticas globais e locais em função de interesses de grupos sociais capitalistas. 

Segundo Luck (2000), a descentralização como possibilidade para a democratização 

da educação tem sido praticada com a perspectiva de promover a gestão dos processos e dos 

recursos através da 

 

 
[...] transferência de competências para outros níveis de governo e de gestão, do 
poder de decisão sobre seus próprios processos sociais e os recursos necessários para 
sua efetivação [...], mediante o estabelecimento de diretrizes e normas centrais, 
controle na prestação de contas e a subordinação administrativa das unidades 
escolares aos poderes centrais, em vez de delegação de poderes de auto-gestão e 
autodeterminação na gestão dos processos necessários para a realização das políticas 
educacionais (LUCK, 2000, p.18-19). 

 

 Corroborando a autora citada, Vieira (2008) evidencia que, no contexto da política de 

gestão educacional na atualidade, percebe-se um movimento de "recentralização das decisões 

na esfera federal", seja através das políticas de financiamento da educação diretamente para os 

municípios (pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, FUNDEB,56 que prevê a ampliação de 

investimento para toda a educação básica - educação infantil, fundamental, ensino médio, 

contemplando ainda a educação de jovens e adultos e educação especial, antes restritos ao 

ensino fundamental) seja para as escolas (através do Plano de Desenvolvimento da Educação, 

PDE-; Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, dentre outras políticas de financiamento), 

como também através de um sistema nacional de avaliação da educação básica (como o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB; o Exame Nacional do Ensino Médio, 

ENEM, a título de exemplos) como mecanismos de controle de recursos e de resultados do 

processo de ensino-aprendizagem. 

A descentralização, por sua vez, está associada ao conceito de autonomia da escola 

como condição para a democratização da gestão, posto que pressupõe a participação coletiva 

da comunidade no processo de tomada de decisões no contexto escolar. Desse modo, a 

autonomia, segundo Luck (2000), compreende  

 

 
[...] um processo coletivo e participativo de compartilhamento de responsabilidades, 
emergentes do estabelecimento conjunto de decisões. Não se trata, na efetivação 

                                                 
56  Consulta no endereço eletrônico do Ministério da Educação e Cultura (MEC) - 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12407&Itemid=725 - realizada em 
14 de fevereiro de 2010. 
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desse processo, de a escola ser autônoma para alguém, para algum grupo, mas de 
ser autônoma com todos, em nome da sociedade, desse modo caracterizando-se 
como gestão democrática, isto é, uma gestão compartilhada e participativa (LUCK, 
2000, p.27). 
 

 

 Concordando com a perspectiva teórica desta autora, a construção da autonomia da 

escola tem sido disseminada pelos programas e projetos educacionais como possibilidade de 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, mediante o fortalecimento do trabalho 

coletivo na organização e gestão da escola. Por outro lado, a autonomia também tem sido 

utilizada como mecanismo político de transferência de responsabilidades do poder público 

para as escolas, reforçando o discurso de que todos os problemas relacionados com a 

educação são problemas da coletividade e não exclusivamente do governo, do mesmo modo, 

que as soluções devem ser buscadas consensualmente por toda a comunidade escolar e de 

acordo com as normatizações propostas nas políticas de gestão e nos sistemas de ensino. 

 A democratização da gestão escolar, constituída da descentralização e da autonomia da 

escola, foi instalada no cenário político da década de 1980 com o processo de democratização 

do país, sendo concebida não só como bandeira de luta dos movimentos sociais pela 

universalização da educação básica, qualidade e democratização do ensino, mas também 

como exigência das políticas globais e locais para atender a perspectiva dos interesses dos 

mercados globalizados.  

A esse respeito Oliveira (2008) evidencia que 

 

 
Diante das grandes pressões populares pela democratização, sobretudo da educação 
básica, implicando a exigência de seu acesso, mas também na qualidade de seus 
serviços - fator indispensável à permanência dos alunos na escola e à conclusão de 
sua escolaridade -, o Estado, procura  atender de forma ambivalente a essa demanda. 
Por um lado, dispõe de medidas que procuram dar respostas imediatas às 
manifestações sociais mais patentes e, por outro, tenta compatibilizar o atendimento 
das demandas com uma política de contenção de gastos públicos sem, contudo, abrir 
mão da direção do processo de mudanças (OLIVEIRA, 2008, p.95). 
 

 

Neste sentido, os discursos em favor da gestão democrática como princípio norteador 

das políticas educacionais no contexto de reforma do Estado tem assumido um caráter 

ambivalente, sobretudo a partir da década de 1990, marcada pela abertura da economia aos 

capitais internacionais e pela política de privatização das organizações estatais, com a 

perspectiva de instalar a cultura organizacional empresarial nas escolas, fundada nos 
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conceitos de produtividade, eficácia e eficiência, importados dos modelos de organização e 

administração empresarial difundidos nos anos de 1970. 

Portanto, se, por um lado, identificamos as práticas de gestão democrática como 

proposta de intencionalidade política comprometida com a formação da cidadania e com a 

transformação das relações sociais, alicerçada nos argumentos da democratização e qualidade 

do ensino, descentralização e fortalecimento da autonomia mediante a participação coletiva na 

tomada de decisões no processo de organização e gestão escolar, de outro, percebemos o 

gerencialismo57 dos aspectos pedagógicos, administrativos, humanos e financeiros como 

outro discurso norteador da prática gestora, uma vez que as normatizações institucionalizadas 

pela política educacional regulam o processo de organização e a gestão escolar e orientam o 

exercício profissional na gestão. 

 

 
* Discursos Sobre o Gerencialismo dos Aspectos Pedagógicos, Administrativos, 

Humanos e Financeiros no Processo de Organização e Gestão Escolar  
 

 

 A partir dos discursos das gestoras participantes da pesquisa, é possível inferir que o 

gerencialismo tem se constituído como uma nova ordem discursiva, materializada no campo 

da prática gestora, que ora se confunde ora se estranha com a perspectiva da gestão 

democrática à medida que se reveste de um discurso ideológico de descentralização, 

participação e fortalecimento da autonomia da escola como um mecanismo político favorável 

à racionalização das funções e otimização dos recursos necessários à reprodução da lógica de 

mercado. 

 Concordamos com Borges (2001), quando destaca que o processo de acumulação 

capitalista, em favor da globalização e da política neoliberal, tem exigido mudanças 

estruturais e conceituais no campo educacional, impondo novas formas de gerenciamento da 

escola para o alcance de metas de excelência dos serviços educacionais e, deste modo, 

garantir os interesses e necessidades do mundo empresarial.  

 As práticas de gerencialismo no contexto da gestão, de acordo com a perspectiva da 

autora citada, têm sido disseminadas no campo educacional através da implantação de 

projetos e programas de financiamento da educação pública (a título de exemplo, citamos o 

Plano de Desenvolvimento da Escola, PDE; o Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, 

                                                 
57   Gerir é “exercer a gerência sobre; administrar, dirigir, gerenciar”. Dicionário Houaiss: 2001, p. 1147. 
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dentre outros), atrelados ao modelo gerencial da qualidade total nas escolas que adota o 

discurso da qualidade da educação de acordo com a lógica de mercado. 

  Concordando com a referida autora, os estudos de Ball (2001) evidenciam que as 

reformas da gestão pública, em virtude das exigências das políticas globais, implicam na 

institucionalização de "novo paradigma da gestão pública”, que apesar de fundamentar-se nos 

princípios mercantilistas (com foco nos resultados em termos de eficiência, produtividade e 

qualidade dos serviços públicos), reconhece a importância da relações democráticas e 

participativas como mecanismos de controle social para regulação das relações de poder no 

interior das instituições; transformação das estruturas organizacionais centralizadoras e 

hierarquizadas por ambientes de gestão descentralizados, dando vez e voz à comunidade 

escolar no conjunto das decisões; ênfase no serviço público tomando como parâmetro a 

produtividade, o controle de recursos e a criação de ambientes competitivos em seu interior.  

Entendemos que as reformas na organização da gestão pública representam a 

valorização dos interesses privados no setor público e a desresponsabilização do Estado no 

campo econômico e social, que, sob o discurso de enfrentamento da competitividade dos 

mercados mundiais, tem instituído novas formas de parceira entre o público e o privado 

(terceirização e a privatização) e a utilização de mecanismos de controle e de formação de 

subjetividades em favor da disseminação da cultura empresarial no contexto da organização 

da gestão escolar. Saviani (2008) corroborando o autor citado acima , evidencia que 

 
 
Nesse novo contexto, não se trata mais da iniciativa do Estado  e das instâncias de 
planejamento visando assegurar, nas escolas, a preparação da mão-de-obra para 
ocupar postos de trabalho definidos num mercado que se expandia em direção ao 
pleno emprego. Agora é o indivíduo que terá que exercer sua capacidade de escolher 
visando a adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de 
trabalho. [...] A educação passa a ser entendida como um investimento em capital 
humano individual que habilita as pessoas para a competição pelos empregos 
disponíveis (SAVIANI, 2008, p.113). 

 

 

Saviani chama a atenção para uma nova roupagem da teoria do capital humano, que 

agora transfere do Estado para os cidadãos a responsabilidade exclusiva pela sua formação e 

pela sua empregabilidade no mercado produtivo e competitivo. 

 A figura do gestor no contexto da organização escolar, de acordo com a perspectiva de 

Ball (2001), é vista como líder e mediador da relações de poder estabelecidas entre o macro e 

o micro, apoiando-se em estratégias pautadas no “consenso”, no diálogo e na gestão 

participativa como uma nova política de gerenciamento dos recursos humanos em que se 
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preconiza, de um lado, a cultura de desempenho (a performatividade - ênfase na 

individualidade e competitividade na organização em função da produtividade) e, de outro, 

uma cultura corporativa em que todos, apesar de suas potencialidades individuais, devem 

trabalhar em função de objetivos comuns.  

Neste sentido, este autor evidencia que em função da lógica da performatividade, "o 

trabalho do gestor envolve a infusão de atitudes e culturas nas quais os/as trabalhadores/as se 

sentem, eles/as próprios/as, responsabilizados/as e, simultaneamente, comprometidos/as ou 

pessoalmente envolvidos/as na organização (BALL, 2001, p.108). Desse modo, novas formas 

de controle e de vigilância das ações dos trabalhadores têm sido implementadas no interior 

das instituições e como conseqüência disso, as pessoas deixam de ser mais reflexivas, tendo 

suas ações mais mecanizadas para atender a perspectiva produtiva da empresa. A título de 

exemplo, citamos os instrumentos de avaliação nacional como Saeb, Enem, Enade, dentre 

outros, que constituem-se como mecanismos de avaliação, julgamento, controle e regulação 

do desempenho - performatividade - tanto dos sujeitos como das instituições educacionais, 

resultados esses que subsidiam a regulação dos investimentos no campo da educação. 

Assim, nesse cenário de reformas da gestão pública, o gestor é apontado como o ator 

principal na organização do setor público, sendo conferida a ele a atribuição de gerir os 

recursos financeiros, pedagógicos, administrativos e humanos de forma flexível e mais 

democrática, para que possa instituir mecanismos de controle da subjetividade e disseminar a 

cultura da competitividade e do desempenho (performatividade) individual e das 

organizações, tendo como foco a qualidade total da educação. Contrários a esta perspectiva 

mercadológica que a reforma das políticas educacionais vem atribuindo à educação, 

concordamos com a concepção de Borges (2001, p.67) quando nos adverte que “é necessário, 

pois, buscar um novo sentido aos critérios de qualidade, que possibilite uma concepção de 

educação, de cidadania e de valor em consonância com o desenvolvimento integral da pessoa 

humana” (BORGES, 2001, p.67).  

 A esse respeito, Monteiro e Pereira (2001) evidenciam que a responsabilidade social 

da escola, vai além da perspectiva de formação de um novo trabalhador adequado ao sistema 

produtivo; implica, sobretudo, na necessidade de formar um novo homem, formação esta 

ancorada não só na dimensão profissional mas também nas dimensões política e humana, em 

que se priorize o “[...] rigor no conhecimento científico, na utilização de técnicas como 

mediação e na formação política que o torne um profissional de luta, para que seja capaz de 

intervir sobre as condições objetivas, modificando-as” (idem, p.36). Daí a importância de 

discussões e reflexões no campo da formação inicial, articuladas com as questões e situações 
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específicas do contexto da gestão escolar, representarem a possibilidade de formar 

profissionais capazes de perceber as questões macrossociais e microssociais e seus 

desdobramentos na política de gestão na contemporaneidade; valorizar práticas de gestão que 

superem a visão técnico-operacional/gerencial e privilegiem o desenvolvimento da cultura 

humanística no interior dos projetos educativos. 

Assim, entendemos que os discursos em favor da indissociabilidade entre a teoria e a 

prática, estudados no âmbito dos processos formativos (inicial e continuado) dão o 

fundamento para que o gerencialismo não seja hegemônico, isto é, para que a perspectiva 

democrática utilizada como pano de fundo para legitimação dos interesses capitalistas e 

empresariais seja consolidada em favor da perspectiva da humanização, da cidadania e 

emancipação dos atores sociais, conforme enfatizam os estudos de Cunha (1998) e Silva 

(2007), quando defendem a indissociabilidade entre a teoria e a prática como possibilidade de 

superação do paradigma dominante e consolidação de práticas educativas alicerçadas nas 

dimensões coletiva e política como elementos necessários à transformação das relações 

sociais na contemporaneidade. 
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A preocupação central deste estudo constitui em analisar os saberes presentes na 

formação para o campo da gestão escolar e sua relação com os saberes constitutivos da prática 

social gestora, expressos nos discursos de gestores/as escolares da Rede Municipal de Ensino 

da Cidade do Recife.  

Os discursos das gestoras participantes deste estudo revelam que o campo da formação 

inicial e o campo da prática gestora se constituem como campos de discursividade - lugares 

institucionais de constituição e circulação de discursos - favoráveis à construção, articulação e 

mobilização de saberes plurais para a gestão escolar. São campos que configuram um corpo 

de conhecimentos e de saberes distintos que possuem suas especificidades, mas que vão se 

constituindo como complementares entre si na interface entre a formação e a prática gestora. 

Os resultados apontam que a formação inicial no Curso de Pedagogia da UFPE, seja 

através de seus componentes curriculares da formação geral/magistério, seja nos da 

habilitação em administração escolar, tem contribuído para a construção, articulação e 

mobilização de saberes pedagógicos, saberes de relações humanas e saberes reflexivos na e 

sobre a prática gestora para o atendimento de funções específicas no campo da gestão escolar. 

Os discursos revelam que estes saberes construídos no campo da formação inicial se 

aproximam e se cruzam no campo da prática gestora em virtude do atendimento das 

demandas pedagógicas e da mediação das relações interpessoais no contexto escolar. 

Em relação aos saberes constitutivos da prática gestora, os discursos evidenciam o 

campo da gestão como um espaço formativo onde ocorre a inter-relação entre os saberes 

constitutivos do campo da formação e a produção, mobilização e ressignificação de saberes 

administrativos e saberes de finanças, advindos da experiência profissional, da troca de 

conhecimentos e vivências com seus pares e da formação continuada lato sensu e formação 

em serviço, promovida pela política de formação de gestores da Prefeitura do Recife. São 

saberes que não foram oportunizados no campo da formação inicial no Curso de Pedagogia da 

UFPE, considerados pelos sujeitos como necessários para o atendimento de demandas 

administrativas e para o trato com os recursos financeiros recebidos pela escola.  

Tais resultados comprovam a nossa hipótese inicial de que a formação inicial no Curso 

de Pedagogia da UFPE tem priorizado o aprofundamento de estudos reflexivos e atividades 

de pesquisa voltados para uma formação política e humanística e para o exercício da docência 
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de sala de aula, proporcionando discussões sobre questões específicas do campo da gestão que 

não dão conta da dinamicidade da escola, principalmente, em relação aos aspectos 

administrativos e financeiros. Neste sentido, podemos inferir que os saberes da formação para 

o campo da gestão escolar expressos nos discursos das gestoras estão mais aproximados das 

dimensões pedagógica e humana no contexto da prática, distanciando-se das dimensões 

administrativa e financeira, que também fazem parte da totalidade de atribuições da prática 

gestora.  

Entendemos ainda que a docência adotada como princípio da identidade do Curso de 

Pedagogia da UFPE mostra-se distante da concepção de docência “ampliada” estabelecida 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (2006), que preconiza a formação docente para atuar 

em todos os espaços educativos escolares e não escolares, não se restringindo, portanto, ao 

âmbito de sala de aula. No entanto, o que percebemos nos discursos é a ênfase voltada para a 

docência de sala de aula, quando deveriam inter-relacionar também estudos e pesquisas para o 

exercício da docência na gestão escolar. Além disso, a formação inicial no Curso em tela 

também não oportuniza a construção de saberes para a gestão em sua dimensão de totalidade, 

segundo a maioria das gestoras.  

Desse modo, entendemos que a formação de pedagogos/as para o campo da gestão 

escolar deve constituir-se numa relação indissociada entre os princípios da docência e gestão 

escolar numa perspectiva de complementaridade, no sentido de oportunizar maiores 

discussões, reflexões e pesquisas que possam contribuir para construção de saberes e práticas 

de gestão escolar, comprometidas com a democratização e qualidade da educação. 

Assim, partindo do princípio de que a teoria toma como referência o cotidiano das 

práticas educativas para confrontar saberes e produzir novos significados sociais, do mesmo 

modo que a prática se alimenta dos pressupostos teórico-metodológicos materializados no 

contexto acadêmico para compreender e explicar a dinâmica da complexidade do campo 

educacional, concordamos com Houssaye (apud Pimenta, 1999, p. 26) quando ressalta que a 

formação inicial “[...] só pode se dar a partir da aquisição da experiência dos formados (ou 

seja, tomar a prática existente como referência para a formação) e refletir-se nela”. Em 

decorrência disso, acreditamos que os processos formativos representam possibilidades de 

construção de saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, mas que só serão constituídos 

em saberes profissionais quando confrontados e mobilizados em virtude da realidade da 

prática cotidiana no processo de organização e gestão escolar. Neste sentido, o Curso de 

Pedagogia da UFPE tem o desafio de repensar sua proposta educativa, no sentido de 
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oportunizar a construção de saberes (conhecimentos, habilidades, competências - Tardif, 

2002) mediante a interconexão entre o campo da formação e o campo da prática social.  

Outro aspecto importante apontado nos discursos diz respeito à simultaneidade e à 

dispersão dos enunciados relacionados aos saberes constitutivos da formação para a gestão e 

os saberes constitutivos da prática social gestora que nos permite identificar e analisar os 

discursos implícitos nestes campos de discursividade e que têm norteado o saber-fazer 

profissional no processo de organização e gestão escolar, sendo eles: discursos sobre 

distanciamento entre a teoria e a prática gestora, discursos em favor da perspectiva 

democrática como possibilidade de descentralização das decisões e divisão de 

responsabilidades sociais pela qualidade da Educação e discursos sobre o gerencialismo dos 

aspectos pedagógicos, administrativos, humanos e financeiros como um saber experiencial 

fundamental à mediação de conflitos e das relações de poder entre os grupos sociais. Tais 

pressupostos, por um lado, apontam para a coexistência de formações discursivas que visam 

fortalecer os discursos mercantilistas da educação através da valorização de práticas 

democráticas como pano de fundo para a instalação da cultura gerencial na organização e 

gestão das escolas. Por outro lado, apontam a indissociabilidade entre teoria e prática nos 

processos formativos como possibilidade de ruptura de práticas fragmentadas, hierarquizadas 

e gerencialistas, atrelada às políticas de gestão e consolidação de propostas comprometidas 

com a formação humana e emancipação dos atores sociais.  

Acreditamos que a formação inicial no Curso de Pedagogia da UFPE em análise, ao 

tomar como alicerce a perspectiva humanística e democrática para a construção de valores 

coletivos e ético-políticos entre os profissionais da educação e futuros/as gestores/as 

escolares, requer o compromisso social de seus/as professores/as formadores/as com a 

qualidade do processo educativo, no sentido de promover maiores articulações entre a teoria e 

a prática gestora, e sobretudo, no acompanhamento e orientação no campo de estágio; 

contribuindo deste modo, para a superação da consciência ingênua e formação do ser 

epistêmico. 

Esperamos que este estudo possa contribuir com novas discussões teórico-práticas 

sobre o campo da gestão escolar nos Cursos de Pedagogia, uma vez que entendemos que este 

espaço formativo é responsável pela formação profissionais de futuros/as gestores/as 

escolares. 

Portanto, reconhecendo a inconclusão deste estudo com o sentimento de que ainda 

temos muito a caminhar, nossas contribuições abrem espaços para a produção de novas 

investigações, tais como: 
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• Como a política de formação continuada da Prefeitura do Recife para gestores 

escolares tem contribuído para a construção de novos saberes necessários a sua 

prática na totalidade das dimensões?   

• Quais os rebatimentos da política de formação continuada de gestores escolares na 

prática social gestora? 

• De que forma a organização curricular dos Cursos de Pedagogia das instituições 

públicas e privadas favorecem a construção de saberes e práticas de gestão? 

• Quais as representações sociais de gestores escolares sobre seus saberes e suas 

práticas? 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS/AS GESTO RES/AS 

ESCOLARES, EGRESSOS/AS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPE  

 

Como inicialmente explicamos, a nossa entrevista será uma conversa sobre a formação 

de gestores e saberes docentes, e particularmente sobre os saberes da formação no campo da 

gestão escolar. Nesse sentido, gostaríamos que você falasse um pouco sobre algumas 

questões: 

 

 
1. Formação Inicial 

 

 
a) Gostaria que você falasse sobre a sua formação inicial no Curso de Pedagogia, destacando 

os componentes curriculares (do magistério e da habilitação em administração escolar) que 

possibilitaram uma aproximação com o campo da gestão escolar.   

 

b) Na sua opinião, o Curso de pedagogia lhe possibilitou na construção de saberes para atuar 

na gestão? Comente sobre esses saberes da formação e de como estes são mobilizados no 

cotidiano escolar?  

 

c) Como você faz para se apropriar e/ou construir novos saberes imprescindíveis à sua prática 

educativa? 

 
 

2. Campo da Gestão Escolar 

 

 
a) Fale um pouco sobre a sua experiência no campo da gestão escolar, destacando algumas 

dificuldades encontradas e possibilidades de ação educativa. O curso de pedagogia lhe ajudou 

em que aspecto? 
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b) Na prática da gestão escolar, que (ais) saberes você poderia exemplificar como sendo 

necessários para atender às exigências do mundo contemporâneo e as demandas do cotidiano 

escolar?  Esses saberes foram apreendidos em sua formação? 

 

  

c) Para concluir, você gostaria de acrescentar mais algum comentário a respeito do que 

conversamos? 

 

 

 

Agradecimentos 

Agradecemos a sua valiosa contribuição na realização de nossa pesquisa. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA GESTORES/ AS 

ESCOLARES 

 

 

1.  IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Idade: _________ 

 
1.2.      Sexo:     (     ) feminino     (      ) masculino 

 

2. FORMAÇÃO:     

 
(  ) Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração 

Escolar/UFPE. Ano de conclusão?____________________ 

(  ) Outra Graduação. Qual __________________________________________________________ 

Instituição onde concluiu____________________________Ano de conclusão?____________ 

 
Pós-graduação: 

( ) Especialização. Qual (is)_______________________________________________________ 

Instituição onde concluiu________________________________Ano de conclusão?_______________ 

 
(    ) Mestrado 

Em que_____________________________ Instituição onde concluiu____________________  

___________________________________Ano de conclusão_______________________ 

(    ) Doutorado 

Em que_____________________________Instituição onde concluiu_________________ 

___________________________________Ano de conclusão?______________________ 

 

3. ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

3.1. Tempo geral na Rede de Ensino Municipal _____________________________________ 

3.2. Instituição de Ensino em que atua_____________________________________________ 

3.3. Há quanto tempo exerce a função na gestão_____________________________________ 

3.4. Que outras funções já exerceu?_____________________________________________ 

 

E-mail:_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE  C 

  

QUADRO 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS SABERES CONSTITUTIVOS  DA 
FORMAÇÃO INICIAL NO CURSO DE PEDAGOGIA PARA O CAMPO  DA 
GESTÃO ESCOLAR 
 
 
* As siglas GG, GCH, GA, GCS e GM correspondem a identificação das Gestoras da Rede Municipal de Ensino 
de Recife, egressas do Curso de Pedagogia/UFPE. 

 
 

Saberes Acadêmicos  
 

Episódios Discursivos 
 
*Saberes 
Pedagógicos 

 
 
- Saber coordenar 
professores e 
acompanhar o 
processo ensino-
aprendizagem na 
escola. 
(GG - GCS). 
 
 
- Saber construir 
projetos educativos. 
(GCS - GCH). 
 
 
 
- Realizar reuniões 
pedagógicas. 
(GG - GCS - GCH). 
 
 
 - Saber fazer 
planejamento 
pedagógico e avaliar o 
trabalho pedagógico 
da escola. (GCH ).  

 

 
" Outra coisa que guardo do curso de pedagogia é que ele trabalhava a base mais 
teórica e tinha os estágios, de voltar para a escola e ver o fazer do diretor. E o meu 
estágio sempre foi no turno da noite porque durante o dia já trabalhava e nas escolas 
que eu estagiava o gestor não ia muito a noite, sempre o vendo como uma pessoa 
inquieta e angustiada com muita coisa para resolver. E quando recebi a proposta de ser 
vice-gestora pelo grupo de professores da escola, confesso que fiquei preocupada 
porque administrar nunca me atraiu...eu gosto do fazer pedagógico – de sentar com o 
professor, de coordenar, de dar aula. E administrar, hoje, tenho a certeza que é 
importantíssimo, porque tem que ter a linha pedagógica, você não pode perder o 
pedagógico de vista. Não se pode ter um gestor apenas administrativo e financeiro. 
Você tem que ter o norte pedagógico, o cunho é o pedagógico. E para mim isso aqui foi 
uma verdadeira escola porque fui aprendendo. Nunca pensei que fosse me dar tão 
bem..isso não é na minha leitura, mas na leitura das pessoas”. (GG). 
 
 
"Da parte do magistério, destaco as metodologias da matemática, da língua portuguesa, 
história e geografia, como disciplinas importantes porque deram suporte enquanto 
professora e também enquanto gestora para o entendimento da construção da questão 
dos saberes dos alunos e para orientar melhor os professores numa proposta de 
construção de conhecimento". (GG). 
 
 
"As disciplinas pedagógicas contribuíram em muito, porque aprendi a refletir sobre as 
questões, a contextualizar as situações e aí entra a psicologia, a filosofia, a sociologia. 
Então, eu acho que essa diversidade, nesse sentido, contribui sim, porque todas as 
disciplinas tratam da questão humana dentro de determinado aspectos. E na escola 
procuro usar isso nas relações, me ajudando a fazer intervenções pedagógicas junto aos 
professores e a coordenação, como me ajuda na questão da compreensão dos processos 
da  aprendizagem dos meninos, não na mesma formatação de um professor na sala de 
aula, mas a gente faz intervenções junto ao professor, principalmente, quando se passa 
muito tempo sem coordenação e a gente fazia todo tipo de intervenção que você 
imaginar e ia lá pinçar a questão do comportamento da criança, da agressividade, da 
indisciplina, da dificuldade na aprendizagem relacionada a esses fatores ou a outros". 
(GCS). 
 
"Então, a gente procurou sentar com os professores e junto a coordenação para ver o 
que vai construir a nível de 1º ciclo do 1º ano; de 1º ciclo do 2º ano em diante, porque 
uma escola onde você começa e termina o ano e vê que os meninos não estão 
aprendendo e as dificuldades estão se somando, você pode até administrar bem o 
dinheiro, ter os banheiros bem pintados e a escola consertada, mas ela não está 
caminhando para o que ela tem que caminhar. Então, eu acho que a escola com boas 
condições físicas contribui nisso, mas não é o único determinante, porque posso ter 
uma escola muito bonitinha, mas se as coisas nas relações pedagógicas não estiverem 
acontecendo, essa escola não serve para o que ela foi feita". (GCS). 
 
  
"Quando utilizo dinâmica de grupo foi porque vivenciei muito isso; quando faço uma 
avaliação eu vou lá e vejo como a gente construiu uma avaliação. É isso que estou 
dizendo, eu não deixo de ser professora mesmo sendo gestora. Quando a gente faz um 
planejamento, eu sou gestora, mas eu faço um planejamento para um reunião por 
exemplo. Onde a gente aprende faz um planejamento? Onde (perguntei)? Lá, no curso 
de pedagogia. Ta entendendo? Quando eu faço uma reunião, uma dinâmica de grupo 
são conhecimentos que construí na docência do curso de pedagogia". (GCH). 
 



 

 

148 

 
 
Saberes 
Acadêmicos 
 
 
*Saberes 
Pedagógicos 
 

 
 
 
-  Ter conhecimento 
da legislação 
educacional.  (GA) . 
 
 
 
 
- Saber utilizar 
dinâmicas de grupo. 
(GG - GCH - GA). 
 
 
 
 
 
-  Produzir estudos 
teóricos para 
fundamentar a 
produção de projetos 
didáticos  
considerando as 
demandas do 
cotidiano. (GA). 
 
 
 
-  Ter compreensão 
política, ideológica, 
histórica, social e 
cultural  da educação. 
(GA - GCS - GG). 

 
 

 
" O curso me deu uma base muito grande de como lidar, como avaliar. Como temos a 
avaliação da aprendizagem, então como avaliar para não ser “leviana” nas avaliações, 
mas tendo um embasamento para fazer uma avaliação da escola, fazer essa avaliação 
com meus professores, como fazer esse grupo né? Eu digo sempre que a escola é 
sempre minha sala, porque aí eu faço, enquanto professora porque nunca deixamos de 
ser na verdade". (GCH). 
 
" Eu lembro que nós estudamos bastante as leis, muitas leis e isso me ajudou muito, 
hoje eu tenho uma coisa de buscar tudo na legislação...eu tenho a necessidade de me 
fundamentar. Eu tenho facilidade com essa cosia da lei..foi muito bom". (GA). 
 
"Dinâmica de grupo é importantíssimo. Você quando tem uma visão de escola e numa 
reunião propõe isso para tratar assuntos, e numa brincadeira e numa técnica vai 
discutindo o ponto que quer tratar". (GG). 
 
" Utilizo muito dinâmica de grupo, que aprendi com a matéria que a gente paga lá, para 
trabalhar com as relações humanas na escola; entender que tenho 60 funcionários, fora 
886 alunos/as que tenho. Então tudo isso para mim, eu trouxe de lá, eu trouxe da 
pedagogia, eu trouxe dessa formação que tive".  (GCH). 
 
" Você lida com professor, você lida com pais, você lida com a comunidade né...então, 
você tem um universo muito grande de pessoas. Não sei se é fruto da formação, mas 
gosto muito de realizar dinâmicas, eu gosto muito de trabalhar com parábolas, às vezes, 
quando tenho que intervir numa determinada situação, as vezes conto uma história, faço 
a pessoa refletir". (GA). 
 
" Uma competência que eu acho que adquiri na UFPE foi a produção de texto, porque 
tudo a gente fazia produzindo texto...não me lembro de prova, me lembro de trabalhos 
discursivos, muito, muito... e hoje eu tenho uma grande habilidade pra produzir texto. E 
eu nessa função tenho conquistados muitas coisas pra escola e pra minha vida pessoal 
através disso. Então, assim, eu consigo elaborar um projeto muito bom...então, eu faço 
projetos didáticos muito bons que são reconhecidos na Rede e eu consigo em cima 
desse projeto ainda fazer uma solicitação pra alguma coisa..é eu acho que é 
consequência da formação mesmo. [...]A produção de texto era teórico, por exemplo, ia 
estudar um teórico né...Saviani por exemplo..e a gente aprofundava mesmo, estudava 
mesmo e produzia em cima disso. Hoje, existe a monografia no final do curso e a gente 
não tinha, mas pode acreditar, que a gente produzia infinitivamente mais do que se 
produzia hoje". (GA). 
 
"[...] de início, tivemos umas cadeiras muito fortes que ajustaram a cabeça que era, por 
exemplo, sociologia que a gente nunca tinha visto isso com aquela densidade né, os 
fundamentos... eram as cadeiras do básico. Depois nós tivemos antropologia e aí já 
começou a entrar nas questões da educação mesmo. E uma disciplina, assim, que trouxe 
um conteúdo que estrutura sua cabeça mesmo apesar de ser teórica, foi Educação e 
Trabalho e não sei se ela existe ainda. E eu lembro que naquela época, o conteúdo era 
muito denso e nos fazia pensar muito. Eu acho que ela arrumou a cabeça para as outras 
disciplinas. Também tivemos história da educação que era muito interessante, porque aí 
você entendia como era vista e como a educação foi usada, manipulada ao longo dos 
anos pelas camadas sociais diversas que detinha o poder e tal. Então, assim, essa parte 
inicial de fundamentação teórica, de fundamentação sociológica, filosófica, eu acho que 
foi fundamental pra construir em mim, não sei nos outros, um ser que tem visão, que 
consegue pensar..entendeu? ". (GA). 
  
" As disciplinas pedagógicas contribuíram em muito, porque aprende a refletir sobre as 
questões, a contextualizar as situações e aí entra a psicologia, a filosofia, a sociologia. 
Então, eu acho que essa diversidade, nesse sentido, contribui sim, porque todas as 
disciplinas tratam da questão humana dentro de determinado aspectos". (GCS). 
 
" Psicologia nem preciso falar tanto porque a gente vivencia muito na prática. Foram 
cinco psicologias (psicologia infantil, da personalidade e outras), com o objetivo de 
fazer uma ponte com a escola. Era mais fácil porque o nosso grupo tinha vivência de 
sala de aula. Eu tinha colegas que se perdiam, que não conseguia relacionar com a 
prática. Penso que uma teoria não tem legitimidade sem a prática, porque fica um 
discurso vazio. Por isso tinha que dizer no muidinho: olha aquilo que você faz na 
escola, tua proposta de administração, tá embasado nos estudos seja da teoria 
escolanovista, seja montessoriana, seja a aprendizagem mais moderna de Emília 
Ferreira que é a construção do saber. Mas, você precisa ter essa ponte do fazer. Em 
nada vai valer aquele conhecimento que adquirido no curso que fez, se você não ver a 
aplicabilidade dele ou não inserí-lo na prática. A prática nada mais é, do que a 
legitimidade do conhecimento construído. Então, não existiu uma disciplina mais ou 
menos importantes, mas um conjunto de disciplina que foram levando aos saberes". 
(GG). 
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Saberes 
Acadêmicos 
 
 
*Saberes 
Pedagógicos 

 
 
-   Saber observar o 
cotidiano da prática 
da gestão e demandas 
da função dos/as 
gestores/as. 
(GG – GM - GCS). 
 
   
 
- Saber construir 
projetos de 
intervenção no campo 
de estágio. (GCH). 

 

 
" Eu acho que tudo o que a gente viu estava interligado a outra. O que a gente via na 
faculdade era colocado em prova no campo de estágio. A gente ia ver o papel do gestor, 
como ele se portava com as relações sociais, o que acontecia....e olhe que naquele 
período não se falava nem em gestão democrática. O papel do gestor era centralizador, 
administrador para dar conta de uma séria de coisas, era o técnico e tinha que fazer 
prestações de conta, mas isso não era acompanhada no campo de estágio, porque, 
basicamente a gente ia ver o dia-a-dia do diretor, como se portava, as relações 
humanas, mas era o tecnocrata, que tava ali para viabilizar algumas coisas, sempre em 
reunião, mais ausente que presente.havia muitas queixas pela falta de recursos. O 
estágio aproximou da realidade da gestão e era interessante porque a gente se 
encontrava na federal de quinze em quinze dias para discutir as dificuldades e o que a 
gente tava sentindo no campo de estágio, se foi bem recebido ou não". (GG). 
 
 
" Com relação a outras disciplinas de habilitação de administração escolar, só teve uma 
disciplina que foi com Maria Maciel que conheci um pouco de políticas públicas e que 
envolvia a questão de conselho escolar e foi com ela que a gente viu um pouco disso. E 
aí fizemos um trabalho que a gente foi para campo, visitar as escolas. Me lembro que 
fui para a escola municipal da Iputinga e foi um pouco rico porque tava havendo na 
época uma mudança de gestor porque a secretária de educação Margarida Cantareli 
exonerou a diretora de lá e a comunidade tava empolvorosa. Aí, eu ainda conversei com 
a vice-diretora Helena sobre o funcionamento do conselho escolar e eles tinham uma 
estrutura muito boa de conselho escolar com a participação efetiva da comunidade e foi 
esse trabalho que eu achei bastante significativo nessa parte de gestão". (GM). 
 
 
"Pela observação do trabalho que a diretora fazia dentro da escola no estágio, é que fui 
construindo algum conhecimento sobre o desenvolvimento das relações a nível do 
administrativo e eu tinha que fazer essa ponte com o que tava vivenciando na 
universidade porque nem os textos respondiam as necessidades que eu via no cotidiano 
da escola e nem as discussões que eram suscitavam dentro da disciplina ajudavam a 
refletir. Eu sai com uma sensação muito grande de vazio quando paguei essa 
habilitação [...]". (GCS). 

 
"Esse projeto de intervenção era feito a partir do que a gente olhava e via o que tinha e 
o que percebia o que tava faltando no colégio de aplicação". (GCH). 
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Saberes 
Acadêmicos 
 
 
*Saberes de 
Relações Humanas 

 
 
 
- Saber ouvir e 
dialogar com a 
diversidade de atores 
sociais no espaço 
escolar - pais, 
alunos/as, 
professores/as, 
funcionários/as e 
comunidade. 
(GG - GA - GM). 
 
 
 
- Saber articular a 
comunidade escolar. 
(GM) . 
 
 
 
-  Saber trabalhar em 
parceira com a equipe 
técnica (gestor/a, 
vice-gestor/a e 
assistente de direção); 
professores/as, 
coordenadores 
pedagógicos e 
itinerantes de 
educação especial. 
(GCS). 
 
 
 
- Saber liderar e 
mediar conflitos inter-
pessoais existentes no 
espaço escolar. 
(GG - GCS - GA - 
GM). 
 
 
 
-  Ser lúdico e criativo 
com os recursos 
humanos - utilização 
de parábolas, 
dinâmica. (GA). 

 
 
" Na disciplina de filosofia de educação, quando trabalhava a dialética de Marx, aquela 
coisa do construir, reconstruir, desconstruir; das crises existenciais de Hegel...a gente 
observa que no dia a dia isso se dá, a medida que a gente constrói nossas práticas que 
quando vem uma proposta nova e a gente desconstrói aquilo que você sabe para tentar 
reconstruir um novo mas sem esquecer o que você sabe...é uma dialética constante. As 
pessoas vivem em constante conflito em si mesmo - onde cheguei, onde quero chegar, o 
que quero propor -; as crises existem não para nos colocar para baixo, mas para que 
possamos enxergar na crise uma pessoa mais forte para poder ta mais seguro para 
caminhar para conseguir outras coisas". (GG).  
 
 
"Acho que o curso de pedagogia foi uma das coisas mais importantes para a minha 
concepção do que é essa minha vivência com o público. Claro que eu já tinha dentro de 
mim essa noção de que a gente tem que ter respeito muito maior com o que é público 
porque pertence  a coletividade do que com o que é nosso, particular. E assim.. uma das 
coisas principais do curso de pedagogia para mim, eu estando na gestão, é a questão da 
minha concepção e convicção do respeito que a gente tem que ter com o que é público". 
(GM). 
 
 
"Lembro da disciplina de recursos humanos, que era eletiva de administração, com 
boas lembranças porque fez ver que o desafio de uma organização de uma escola era a 
questão de como administrar os recursos humanos, as relações inter-pessoais, de que 
era importante manter um gerenciamento de recursos humanos para que a gente tivesse, 
na verdade, como atingir aquele trabalhador que se sentia desvalorizado, ter uma 
política de gestão dentro da escola tomando os recursos humanos como a mola 
propulsora para o crescimento da escola. Uma das coisas que colocamos no projeto de 
nossa escola como elemento desafiador é o trato com os recursos humanos. É muito 
desafiador, porque você lida com uma gama de pessoas com objetivos, frustrações e 
suas limitações. E como você vai, como uma grande orquestra, ser o maestro e ver todo 
muito ensaiar no mesmo espaço em situações de conflito?  Como vou intermediar e 
fazer que haja harmonia com um grupo de professores, grupo pais e grupo alunos? 
Então foi uma disciplina que não esqueço porque me marcou muito, isso falando da 
parte de administração escolar". (GG). 
 
 
" Além da disciplina de Educação e Trabalho, a de recursos humanos aproxima com o 
campo da gestão. Eu me lembro, assim, que tivemos boas aprendizagens e contatos 
muito bons com bons materiais, com filmes, reflexões, vários tipos de escolas e acho 
que ela foi muito feliz e eu gostei entendeu? Então, ela fazia muitas reflexões, 
dinâmicas de grupo, fazia refletir...e eu acho que gestor, não importa se é escola ou 
qualquer outra instituição, ele precisa ter uma estratégia pra lidar com esse contingente 
e eu acho que não existe outra função que você tenha que empregar mais as habilidades 
com recursos humanos do que com a gestão escolar. Você lida com professor, você lida 
com pais, você lida com a comunidade né...então, você tem um universo muito grande 
de pessoas. Não sei se é fruto da formação, mas gosto muito de realizar dinâmicas, eu 
gosto muito de trabalhar com parábolas, às vezes, quando tenho que intervir numa 
determinada situação, as vezes conto uma história, faço a pessoa refletir". (GA). 
 
 
" Olha eu acho que a competência é saber se articular com todos os segmentos da 
escola e é onde entra a questão do diálogo, da questão da sua disponibilidade de ouvir e 
da disposição de discutir as coisas de forma tranquila. Então, eu acho que isso eu 
aprendi no Curso de Pedagogia e é básico para você ser gestora". (GM).  
 
 
"Um exercício também que já tinha desenvolvido o hábito na sala de aula foi aprender a 
ouvir todos os lados e contextualizar a fala das pessoas também. Você tem que ter 
habilidade para mediar conflitos porque são constantes e comuns dentro da escola: é a 
não-aceitação do pai da atitude da mãe, é a não-aceitação do professor pela condição do 
aluno, é a não-aceitação do aluno pela condição do professor que, as vezes, ainda está 
numa prática que não corresponde as necessidades dos alunos na atualidade. Então, 
como chegar a esse professor, como chegar a esse aluno, como mediar essas diferenças. 
Então, uma palavra chave do qual a gente tem se deparado no cotidiano são a dos 
conflitos porque as relações giram muito em torno de interesses a nível dos mais 
adultos e dos meninos, ainda que não tenha uma coisa explícita no comportamento, na 
fala, a gente também percebe que existe uma área de conflito muito grande". (GCS).  
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Saberes 
Acadêmicos 
 
 
*Saberes 
Reflexivos  na e 
sobre a Prática 
Gestora 

 
 
- Reflexão crítica 
sobre a formação 
profissional no Curso 
de Pedagogia/UFPE: 
ênfase na formação 
para o exercício da 
docência restrita à 
sala de aula e 
distanciamento do 
campo da gestão 
escolar. 
(GCH - GCS - GG). 
 
 
 
- Reflexão crítica 
sobre as situações e 
conflitos do cotidiano 
escolar. 
(GG - GCS). 
 
. 

" Com certeza, o Curso de Pedagogia foi positivo na minha formação e ajuda na minha 
prática. Mas como gestor, o curso me ajudou muito pouco. Como professor, foi minha 
base, para entender tudo que eu tava passando. Gestor, pelo menos na habilitação que 
era específica para gestor, ficou muito a desejar. Mas como não tinha perspectiva 
nenhuma de ser gestor, porque eu queria ser professora, então digo a você que o curso 
de pedagogia foi excelente, mas para a docência, tais entendendo? Então digo a você 
que na minha docência, ele (o curso de pedagogia) foi um leque que abriu para mim e, 
realmente, fui construindo com meus alunos. Mas na parte de administração escolar, eu 
me atrapalho muito. Em relação às matérias eletivas específicas de administração 
escolar, não me possibilitou na construção de saberes para o campo da gestão. Eu 
poderia até ter tirado mais proveito do curso, mas como não era nunca minha intenção 
em ser uma gestora, eu passei por ele. Agora, com relação ao magistério no Curso de 
Pedagogia, esse é o que trago comigo- as metodologias, avaliação, dinâmica de grupo. 
Pode ter sido uma falha minha, porque fiz administração porque tava na faculdade e 
fiz.As questões financeiras e burocráticas fui aprendendo no meu dia-a-dia mesmo. 
Naquelas matérias eletivas de administração não deu, não tive. O conhecimento na 
parte de administração, de como fazer, foi sendo construído na prática, no meu dia-a-
dia. Fui vendo, fazer, refazendo e voltando. Ele (curso de pedagogia) é a minha base até 
hoje". (GCH).  
 
" É isso que estou dizendo, eu não deixo de ser professora mesmo sendo gestora. 
Quando a gente faz um planejamento, eu sou gestora, mas eu faço um planejamento 
para um reunião por exemplo. Onde a gente aprende faz um planejamento? Onde 
(perguntei)? Lá, no Curso de Pedagogia. Ta entendendo? Quando eu faço uma reunião, 
uma dinâmica de grupo são conhecimentos que construí na docência do Curso de 
Pedagogia. O estágio de administração não foi legal. Mas aí, eu partir para a docência. 
No IEP foi ótimo! As metodologias foram excelente para a docência. Mas aí, eu trago 
esse conhecimento da docência para a gestão". (GCH).  
  
" Na disciplina de filosofia de educação, quando trabalhava a dialética de Marx, aquela 
coisa do construir, reconstruir, desconstruir; das crises existenciais de Hegel...a gente 
observa que  no dia  a dia  isso se dá  n a medida que a gente constrói nossas práticas 
que quando vem uma proposta nova e a gente desconstrói aquilo que você sabe para 
tentar reconstruir um novo mas sem esquecer o que você sabe...é uma dialética 
constante. As pessoas vivem em constante conflito em si mesmo - onde cheguei, onde 
quero chegar, o que quero propor -; as crises existem não para nos colocar para baixo, 
mas para que possamos enxergar na crise uma pessoa mais forte para poder ta mais 
seguro para caminhar para conseguir outras coisas". (GG). 
 
" As metodologias contribuíram muito também, metodologias da matemática, da língua 
portuguesa. Quando você tá na universidade e sai dela, quando você está nela e no 
campo, você vê que elas não dá conta por conta de todas as respostas que você precisa 
no cotidiano. Mas elas contribuem e contribuíram muito para mim. Na área de 
supervisão escolar, eu me lembro que a gente fez um trabalho sobre as teorias da 
educação e fazia um paralelo entre as teorias da educação e de como se refletia na 
prática do educador e na organização do trabalho dentro da escola. Então, isso também 
trouxe contribuições quando me vejo dentro da escola". (GCS). 
 
" No curso de pedagogia tínhamos disciplinas que trabalhavam o administrativo e 
sempre achei o administrativo muito chato porque o meu olhar mesmo era para a 
questão da formação do professor. Por isso, que coordenação me chamou tanto atenção, 
embora me deu apoio para olhar a escola administrativamente. Eu acho, é uma opinião 
minha, que o curso tava um pouco desatrelado ao que a gente vive na escola, os 
desafios, as entrelinhas do administrar hoje. Por exemplo, no período que fiz o curso de 
pedagogia não tinha nenhuma disciplina que estudássemos os recursos financeiros, 
talvez porque os recursos não vinham direto para a escola, mas para a secretaria de 
educação, que encaminhava depois para as escolas. Hoje, os recursos vêm direto para a 
escola". (GG).  
 
" As disciplinas que mais aprofundou as discussões sobre a gestão foram recursos 
humanos, planos programas e projetos da educação já fazem mais de 10 anos. Eu me 
lembro da avaliação da aprendizagem geral com Ester, depois, avaliação da 
aprendizagem com Targélia e me ajudaram a compreender alguns processos que 
acontecem dentro da escola como também para intervir tanto área da aprendizagem e 
quando a gente se depara com PDE, PDDE - questões mais macros que tem que 
desenvolver no menor da escola.[...] Agora, eu acho que deveriam contribuir mais, 
porque nessas disciplinas específicas, me lembro que a gente estudou na época, na 
avaliação geral alguns projetos que tinham sido desenvolvidos em determinados 
governos. então, eu acho que poderia além disso, trabalhar o projeto na escola , fazer 
essa ponte com o cotidiano da escola, porque a  gente naquele estudo dos planos na 
época de Sarney por exemplo e isso te ajuda a desenvolver uma reflexão sobre 
contemporanizar as coisas, estabelecer relações do macro e do micro, mas ainda falta 
essa ponte com o cotidiano da escola. Mas, eu continuo insistindo..eu acho que a 
formação poderia ter me dado mais entendeu? Sinto falta de ter aprofundado questões 
específicas no curso de pedagogia, porque fica muito para as metodologias". (GCS). 
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*Saberes 
Reflexivos na e 
sobre a Prática 
Gestora 

 
 
- Reflexão crítica 
sobre a prática de 
estágio de 
administração escolar. 
(GM -GCH- GG). 

 
 
 

- Reflexão crítica 
sobre o papel do/a 
professor/a de estágio 
no processo de 
orientação e 
acompanhamento da 
aprendizagem dos 
alunos/as no campo 
de estágio -   
(des)compromisso 
ético-político  com  a 
articulação entre os 
estudos teóricos e o 
contexto da prática na 
gestão.  (GCS). 

 
“ Na verdade, o campo de estágio é importantíssimo se for levado a sério, com garra e 
vontade, porque dá uma verdadeira noção de um pouco de prática e de uma realidade 
que às vezes na universidade a gente fica através de suposições. Ou é um quadro muito 
negativo que às vezes a escola pública é pintada negativamente, o que na verdade, não 
é verdade porque toda regra tem exceção. E às vezes pinta a escola pública como 
abandonada, cheia de problemas." (GG). 

 
" Olha eu fiz o estágio na área de administração escolar...precaríssimo. A gente fez um 
faz-de-conta, porque a pessoa que era responsável pela disciplina, nos levou para o 
laboratório de informática do ginásio pernambucano. E no ginásio pernambucano, ele 
tinha a licença para atuar lá com a gente, mas a gente só conheceu superficialmente a 
estrutura do ginásio..se quer foi permitido que a gente fizesse entrevista com 
professores, nem com gestores. Então, foi um trabalho de pesquisa na internet sobre as 
questões da gestão. Depois, reuniu todo aquele material de pesquisa, a classe que era de 
seis pessoas, juntou todo material, ou seja, copiar e colar, sem nenhuma discussão mais 
aprofundada sobre o material e, simplesmente, fomos aprovadas. Foi uma coisa 
deprimente isso, eu não gostei, foi um faz-de-conta porque achei que quando reunisse 
todo aquele material, iríamos usar para uma finalidade e não foi. Saímos de lá e nem 
conhecemos o gestor, não acompanhamos e não observamos nenhum trabalho na 
escola. Então, assim, foi um estágio faz-de-conta e inclusive tinha dia que essa pessoa 
(professor da disciplina) sequer estava presente no laboratório, na maioria da vezes"". 
(GM). 
 
 
" No Curso de Pedagogia a gente tinha uma disciplina de estágio de administração, que 
só podia fazer no Colégio de Aplicação. Na época, esse estágio de administração a 
gente tinha que fazer um projeto de intervenção. Esse estágio não trouxe boa 
recordação para mim não, porque o diretor era indicado pelo reitor da universidade e 
essa pessoa não era aberto para os estagiários de administração escolar, tais 
entendendo? Só podia fazer os estágios lá. Tanto é que ainda fiz o estágio de supervisão 
lá, mas orientação, eu paguei todas as cadeiras e no estágio, quando disse que tinha que 
ser no colégio de aplicação, eu disse que não iria e só ficou faltando o estágio, porque 
aí seria eu pagar os meus pecados ali dentro. Esse projeto de intervenção era feito a 
partir do que a gente olhava e via o que tinha e o que percebia o que tava faltando no 
colégio de aplicação. Poxa vida, o colégio de aplicação era onde a gente tava fazendo o 
estágio. O Centro de Educação ali e a gente não via essa relação, essa integração. E a 
gente fez um projeto de integração que nunca se deu, infelizmente, porque o gestor, na 
época, do colégio de aplicação não era aberto para gente.Então foi uma dificuldade, 
talvez isso não tenho nunca me despertado para ser um gestor escolar. Realmente, foi 
na prática mesmo que a gente começou".(GCH).  
 
 
" Em administração, eu senti um vazio muito grande na discussão, porque a professora 
passava muito tempo discutindo questões que não era  relacionadas à disciplina,  
reportando-se muito ao curso que ela tinha fora da área de educação. E como eu tava 
acompanhando uma gestora na escola X, foi o que me deu alguma contribuição para eu 
refletir algumas questões dentro da escola. [...] E aí pela observação do trabalho que a 
diretora fazia dentro da escola no estágio, é que fui construindo algum conhecimento 
sobre o desenvolvimento das relações a nível do administrativo e eu tinha que fazer 
essa ponte com o que tava vivenciando na universidade porque nem os textos 
respondiam as necessidades que eu via no cotidiano da escola e nem as discussões que 
eram suscitavam dentro da disciplina ajudavam a refletir. Eu sai com uma sensação 
muito grande de vazio quando paguei essa habilitação e se alguém me perguntasse 
alguma coisa eu iria me sentir constrangida, porque a minha experiência não foi 
positiva. E mesmo com essas limitações, o curso contribui para a construção de saberes 
- menos do lado financeiro e mais no lado das relações que se desenvolvem dentro da 
escola: As relações pedagógicas, de aprendizagem. Eu acho que o complicador maior 
foi nessa parte burocrática, principalmente na parte financeira e de desenvolvimento de 
projetos dentro na escola".(GCS). 
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APÊNDICE D 
 
 
QUADRO 3 – CARACTERIZAÇÃO DE SABERES CONSTITUTIVOS DA PRÁTICA 

GESTORA 

 
 

 
Saberes da Prática Gestora  

 
Episódios Discursivos 

 
 
 
*Saberes  
Pedagógicos 

 
 
 
- Conhecer as 
demandas e 
necessidades do 
contexto escolar. 
(GM - GA- GCS) 
 
 
-   Realizar reuniões 
pedagógicas com a 
comunidade escolar. 
(GG - GCS). 
 
 
 
 - Coordenar e 
orientar grupos. 
(GG - GCS - GM – 
GA). 
 

 
 
" Aqui a gente faz a gestão de recursos humanos, isto é, movimento de reuniões 
regulares com grupos para ouvir suas inquietações. Os grupos são de alunos (que são 
ouvidos através de seus representantes, não no conselho escolar, mas que a gente 
chama de fórum de alunos); grupos de professores; grupos de pais e de funcionários, 
reuniões com os estagiários e projetos que estão acontecendo. São reuniões realizadas 
por grupos, porque a escola é composta por diversos segmentos e essa prática de ouvir 
é muito importante. Temos certa de 90 profissionais (professores, estagiários e 
funcionários na escola e 850 alunos em média), uma riqueza de pessoas com suas 
particularidades e propósitos". (GG). 
 
 
" Aqui, nós temos resistência por parte dos professores e por isso que a gente colocou, 
para amarrar bem no PDE, momentos de trabalho dos professores especialistas com os 
professores, porque a gente já teve situações que é clara, evidente a rejeição do 
professor pelo aluno, é  descarada, assumida inclusive e... é complicado, muito 
complicado e triste também. E a gente tem isso já amarradinho no PDE pra que 
ninguém diga que não vai fazer. E temos outro momento, outra ação, que é com os pais 
para que entendam a necessidade de tratar o diferente como uma pessoa que precisa ter 
oportunidades iguais". (GM). 
  
 
"No dia-a-dia, o que é que a gente faz? prioritariamente, a gente atende os pais e orienta 
os pais, atende o professor e orienta o professor, atende os alunos e orienta os alunos 
...é um trabalho, basicamente, de orientação porque as gerências de educação em escola 
é muito voltada pra resolver conflitos, pelo menos aqui é. Então, você resolve conflitos 
entre alunos, entre professores, entre alunos e professores, entre aluno e pais de outro 
aluno, entre professor  e pais, entre você e outra pessoa. Então, é uma gerência de 
conflito, o tempo inteiro a gente tá intervindo". (GA). 
 
 
" A gente procurou sentar com os professores e junto à coordenação para ver o que vai 
construir a nível de 1º ciclo do 1º ano; de 1ºciclo do 2º ano em diante, porque uma 
escola onde você começa e termina o ano e vê que os meninos não estão aprendendo e 
as dificuldades estão se somando, você pode até administrar bem o dinheiro, ter os 
banheiros bem pintados e a escola consertada, mas ela não está caminhando para o que 
ela tem que caminhar. Então, eu acho que a escola com boas condições físicas contribui 
nisso, mas não é o único determinante, porque posso ter uma escola muito bonitinha, 
mas se as coisas nas relações pedagógicas não estiverem acontecendo, essa escola não 
serve para o que ela foi feita". (GCS). 
 
 
"Marcamos uma reunião com a comunidade, que é outra habilidade que desenvolvi, 
sendo necessário uma linguagem que consigam entender o que queremos, e o conselho 
tutelar para tratar sobre a indisciplina, violências e faltas, e o conselho tutelar não 
apareceu. Aprender a mobilizar e sabe lidar com a comunidade, o que é muito difícil 
porque tá todo mundo ocupado em ganhar a vida, aprender a lidar com esses órgãos que 
existem , lidar com o trabalho burocrático e os conflitos que estouram a toda hora na 
escola". (GCS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

154 

 
Saberes da 
Prática Gestora 
 
*Saberes 
Pedagógicos 

 
 
-  Saber construir e 
implementar projetos 
educativos, planos de 
gestão. 
(GG – GCH – GM - 
GA). 

 
"A escola sempre é desafiadora e na visão das pessoas acham que tá tudo bem. Em 
2003, quando comecei com Amanda precisávamos de reformas estruturadas porque 
tinha muitas adaptações. Houve uma reforma em 2001 que não foi concluída. E ficaram 
muitos espaços por construir, a quadra era uma delas e a biblioteca não atendia as 
anseios da escola. Então tivemos como desafio reestruturar esses espaços pedagógicos 
para ficar com uma cara melhor. Hoje, as pessoas vêem a escola como um aspecto 
bonito, atrativo. A gente transformou a biblioteca em dois espaços -  sala de vídeo 
muito em equipada com data show, dvd, e outra de biblioteca com acesso a internet. 
Tudo isso através de um projeto elaborado pelos segmentos escolares. Com isso, veio 
recursos próprios para isso. O laboratório de informática estava desativado e a gente fez 
um projeto e conseguimos reativar com 10 micros novos". (GG). 
 
" Mas, aí eu fico feliz porque vejo que a escola está tendo um referencial diferente na 
prefeitura. No ano passado os nossos professores ganharam o prêmio do trânsito em 
primeiro lugar e todos os professores ganharam um computador". (GCH). 
 
  
" É muito rica essa função. Na verdade, o meu sentimento atualmente em relação à 
gestão é de frustração, principalmente, na parte pedagógica porque se você não tiver 
sintonia com a coordenação pedagógica da escola ou se a coordenação pedagógica não 
se abrir para você, o trabalho não anda muito não, fica deixando sempre a desejar. Aí é 
uma situação que estressa você porque eu entrei com muitos sonhos. Se você pegar 
meu plano de gestão tem muitos sonhos não realizados. Quando, no início da gestão, 
fui fazer o projeto político pedagógico no começo do ano, a equipe que sentou para 
sistematizar, se entusiasmou, tinha muitos sonhos e teve momentos que a gente 
começou a cortar porque não teria perna para isso né, não iria conseguir dar conta né... 
aí a gente foi selecionando. Aí, a coordenação que tava com a gente saiu e entrou outra 
coordenação que não abraçou o mesmo projeto". (GM). 
 

 
 
*Saberes de 
Relações Humanas 

 
 
- Saber ouvir e 
dialogar com a 
comunidade escolar. 
(GG - GCS – GCH - 
GM). 
 
 
 
 
 

 
"Um saber principal que coloquei para você foi a questão dos recursos humanos, que 
construí lá, que levo para a escola e que levo para a vida também. As relações humanas 
são muito importantes. Aqui a gente faz a gestão de recursos humanos, isto é, 
movimento de reuniões regulares com grupos para ouvir suas inquietações. Os grupos 
são de alunos (que são ouvidos através de seus representantes, não no conselho escolar, 
mas que a gente chama de forúm de alunos); grupos de professores; grupos de pais e de 
funcionários, reuniões com os estagiários e projetos que estão acontecendo. São 
reuniões realizadas por grupos, porque a escola é composta por diversos segmentos e 
essa prática de ouvir é muito importante. Temos certa de 90 profissionais (professores, 
estagiários e funcionários na escola e 850 alunos em média), uma riqueza de pessoas 
com suas particularidades e propósitos. As relações humanas é um dos saberes 
principais que se o gestor não tiver vai ter sérios problemas, porque o ato de ouvir é 
muito importante até porque o gestor passou muito tempo só falando, só dando 
ordem..e aí é onde ta a via de mão dupla; eu falo você ouve, você fala e eu ouço...é o 
diálogo com respeito e sem briga". (GG). 
 
"A gente fez um projeto na perspectiva de tratar as relações humanas. A gente vê 
pessoas doentes com nível de estresse muito grande. É o Projeto flor de lótus, com o 
objetivo de trabalhar terapias complementares com grupos - yoga, auto-massagem, 
florais, heick. É desafiador e inovador, estamos trabalhando para colocar isso em 
prática e acho que vai ser um ganho. Um dos papeis do gestor é esse: é cuidar das 
pessoas com quem a gente trabalha, porque não adianta ter uma escola bonita, ter 
espaço se você não se sente bem e motivado para fazer seu trabalho. O professor poderá 
fazer exercícios de respiração com seus alunos, quando perceber que eles estão 
agitados, e também propor para esse pai e essa mãe momentos de interação e de 
afetividade com os filhos". (GG). 
 
"Eu vou muito para o diálogo, para a conversa. Por exemplo, quando acontece algum 
fato, então, vamos sentar todo mundo. Quem foram as pessoas envolvidas? O que foi 
que aconteceu? Isso eu faço com mãe, professor, pessoal técnico, estagiários, 
funcionários . Além do diálogo, acredito que a afetividade, as técnicas de dinâmicas 
que a gente utiliza, a conquista do grupo e o embasamento teórico que a gente faz. Não 
existe uma teoria única, a gente vai mesclando esse conhecimento com as nossas 
funções". (GCH). 
 
"Olha, a gente tá num diálogo constante dentro da escola.. ou funciona a comunicação 
ou não funciona nada. Se você não criar isso com os professores, você não tem retorno 
do que você propõe. Então, estabelecer o diálogo, mas estabelecer não só um diálogo 
que o outro fale e você fale, mas um diálogo que haja um entendimento. Então, é 
necessário construir uma comunicação, isso com o aluno, isso com a comunidade e 
com os professores. Você permitir que o outro fale, eu acho que isso é indispensável. O 
que ele tá pensando, o que tá sentindo e o que tá pretendendo, de forma que ele sinta 
que você tá na escuta e não no silêncio, no sentido de que eu estou entendendo a 
posição dele, ainda que eu tenho outra coisa a propor". (GCS). 
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Saberes da 
Prática Gestora 
 
 
*Saberes de 
Relações Humanas 

 
 
 
- Saber liderar e 
mediar conflitos inter-
pessoais existentes no 
espaço escolar. 
 (GG - GCS – GM – 
GA - GCH). 
 

 
" A minha ansiedade maior é fazer com que os professores entendam o que está por traz 
de um salário e que eles estão aqui por opção, não estão obrigados a estarem aqui.  Isso 
significa que a gente não vai lutar por uma melhoria? Não, não é isso. Eu acho que a 
gente deveria dividir bem e pensar que sou um trabalhador e quero fazer o melhor de 
mim. E aí eu fico angustiada quando vejo um professor diz que não vai fazer algo 
porque a prefeitura não deu isso ou aquilo e começa a reclamar. Aí eu sempre lembro a 
eles que fizeram um concurso porque quiseram. Aqui não é o lugar de lutar, a hora de 
lutar não é agora. Então acho que agente devia definir os momentos e a hora... que 
momentos vou pegar meus alunos e dizer: vou fazer greve por isso, por isso. Eu tô aqui, 
faço meu trabalho assim, mas eu tenho que esclarecer aos meus alunos. Penso que 
enquanto estou aqui, estou com meus alunos e quero o bem-estar dos meus alunos, eu 
quero que eles cresçam que tenham conhecimento. Aqui não é o lugar de lutar, a hora 
de lutar não é agora. Então acho que agente devia definir os momentos e a hora... que 
momentos vou pegar meus alunos e dizer: vou fazer greve por isso, por isso". (GCH). 
 
 
" Apesar de ser psicóloga, eu acho que as questões de relações humanas dentro do 
trabalho precisam se retro-alimentar, sempre com discussões com relação a isso, porque 
você tem dentro de um ambiente de trabalho pessoas de níveis diferentes, com 
necessidades pessoais totalmente diferenciadas e você tem que lidar com tudo isso. O 
fato de ser psicóloga tem me ajudado um pouco, mas a gente precisa estar sempre lendo 
sobre isso para se alimentar de novas idéias, se alimentar, inclusive, para saber e refletir 
sobre como atuar na organização do trabalho junto com as pessoas.[...] As solicitações 
são muitas: é um professor que quer a sala limpa, mas a gente tem um funcionário que 
foi para a UTI por problemas cardíacos e dois com problemas de artrose; as 
terceirizadas que acham que as da prefeitura tem mais regalias e não tem. Aí, você lida 
com questões humanas, de relação, de conflitos e eu acho que a gente precisa estar 
sempre se atualizando, lendo para refletir sobre essas questões e ajudar a gente  a atuar 
né e não adoecer também, mesmo que eu seja psicóloga. Às vezes, eu vejo que tem 
questões política entre os professores e como ninguém agrada a todo mundo, sempre 
tem pessoas mais complicadas que batem de frente com você. Outras vezes você 
enfrenta situações políticas mesmos, porque as pessoas tem ambição de ser diretora de 
escola e ao invés de fazer um trabalho legal fica criticando sem contribuir para 
melhorar o trabalho. Então, todas essas questões, o gestor passa por isso, aqui ou em 
qualquer outra escola.". (GM). 
  
 
" Aí...sinceramente, não sei te dizer não. No dia-a-dia, o que é que a gente faz? 
prioritariamente, a gente atende os pais e orienta os pais, atende o professor e orienta o 
professor, atende os alunos e orienta os alunos ...é um trabalho, basicamente, de 
orientação porque as gerências de educação em escola é muito voltada pra resolver 
conflitos, pelo menos aqui é. Então, você resolve conflitos entre alunos, entre 
professores, entre alunos e professores, entre aluno e pais de outro aluno, entre 
professor  e pais, entre você e outra pessoa. Então, é uma gerência de conflito, o tempo 
inteiro a gente tá intervindo". (GA). 
 
 
" Isso é muito complicado e às vezes se torna extremamente difícil, porque você tem 
que tá muito junto com a coordenação pedagógica, tem que criar uma sintonia e espaço 
de discussão. Às vezes, a coordenação pedagógica é mais aberta e no serviço público 
tem isso: às vezes as pessoas querem ser mais autônomas em suas funções como se ela 
trabalhasse isolado, mas não é e uma pessoa da coordenação pedagógica tem que está 
atuando junto com a direção sempre. Eu já tive bastante sintonia com a coordenadora e 
bastante dissintonia com outra coordenadora e aí quando isso acontece, se você não 
sintonizar em termos de trabalho, da concepção de trabalho, de como atuar junto com o 
professorado, o trabalho é que sai prejudicado, os alunos saem prejudicados". (GM). 
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Saberes da 
Prática Gestora 
 
 
*Saberes de 
Relações Humanas 

 
 
 
-  Saber trabalhar em 
parceria com as 
gerências da SEEL e 
outros órgãos 
públicos/conselho 
tutelar. 
(CGS - GM - GG). 
 

 
 
" Um saber que construí na prática foi o de aprender a buscar o conhecimento, daquilo 
que eu não tive na formação. Isto é, saber me reportar as gerências que me mandam 
determinados trabalhos. Eu prefiro perguntar tudo de novo do que errar e ter que voltar 
o trabalho, ter que deslocar uma pessoa daqui de dentro. Outra coisa é a dificuldade de 
sair da escola para algumas reuniões. Eu sempre tive receio de deixar a escola, porque 
quando você sai, chega e encontra uma confusão. E quando saio deixo uma pessoa 
responsável, porque não posso deixar de ir a alguma reunião setorial". (GCS). 
 
 
" Então, com 14 anos eu já fazia um trabalho no Ibura e uma coisa que aprendi desde 
cedo e que estou usando aqui é não mostrar temor. São alunos internos, que só saem de 
noite para estudar e tem que voltar pra lá. Estavam saindo fora da hora e precisam de 
acompanhamento. Então, outra coisa que estou aprendendo são os caminhos, pra 
quando as coisas não estiverem funcionando, saber onde fazer denúncias. Às vezes, a 
gente ia fazer denúncias de alunos que não estavam vindo e fizemos ponte com o 
conselho tutelar e não tomou nenhuma atitude no ano passado. Aí, eu descobri um site 
que posso entrar, tenho tudo documentado, para fazer denúncia e descobrir por que o 
conselho tutelar não está funcionando e não está vindo ajudar a gente, mesmo quando 
agente comunica por escrito". (GCS). 
 
 
"Esses dias de negociação de dia letivo, no caso de imprensado, a gente criou o dia da 
família junto com a escola aberta. Aí a gente traz palestras sobre prevenção de doenças, 
a gente traz o conselho tutelar para discutir quais são os direitos e deveres dos pais e 
responsáveis junto a escola. a gente faz amostra afro-brasileira. Tudo isso para gente é 
um crescimento muito grande. A gente saiu no diarinho com o barco – escola, foi a 
nossa escola que estava lá.  Assim, é muito gratificante quando a gente tá na ponta 
dessa escola e receber elogios, mas não é fácil". (GCH). 
 
 
"Alunos especiais é outra coisa bonita aqui dentro da escola. Nós temos 21 alunos 
especiais. Quando a gente começou o ano passado, era cerca de 08 alunos, aí foi 
aumentando, aumentando. Eu tenho duas excelentes itinerantes aqui, excelente...e elas 
encaminham os meninos daqui para o SAPE no turno contrário e nós fazemos questão 
de dar um atendimento aqui na escola, personalizado, para cada um. Elas fazem esse 
trabalho magnificamente. Uma das itinerante é baixa visão, ela é uma militante das 
questões do deficiente visual, que é Liliane Galdino e é uma pessoa que tem uma 
clareza muito grande das coisas. Maria Betânia vê também a questão dos deficientes 
visuais porque ela tá aqui mais dias do que Liliane, mas ela vê todos de uma maneira 
em geral e ela é excelente aí fazem encaminhamentos diversos. E elas têm também um 
trabalho com as mães, porque você sabe que essas crianças são desacreditadas até pela 
própria família. ". (GM). 
 
 
" O que construí na prática foi um saber de administração dos recursos financeiros 
construí na prática porque não estudei lá e naquele período o dinheiro não vinha direto 
e já vinha para obras “X”. Diversos fatores influenciaram e me deram suporte para o 
gerenciamento da escola e de trato com as pessoas. [...] Aí tem que ter a parceira dos 
gestores – gestor e vice-gestor – se são parceiros as coisas podem ser balanceadas, o 
que não significa que um vai se responsabilizar pela parte burocrática e o outro pelo 
pedagógico e prático, para que a escola não sinta que você se volta só para a 
burocrática e esqueceu as outras áreas na escola,  Embora, quando se vai construir 
planos – PDE, PDDE – existem as fases. A gente ouve os segmentos da escola, vê o 
que é prioritário, vê os projetos e na hora de montar, porque tudo através de internet, a 
gente dialoga".(GG). 
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Saberes da 
Prática Gestora 
 
*Saberes de 
Relações Humanas 

 
 
 
- Estimular a 
sensibilidade,  a 
afetividade e a 
confiança entre os 
segmentos escolares. 
(GCH - GM - GA). 
 
 
 
- Saber de 
acolhimento do outro 
(GCS). 

" Uma estratégia que uso muito é a do sentimento. Sentimento como você pode me 
perguntar? Minha gente, a gente está numa escola eu sou uma pessoa que acredito 
muito e sou de enfrentar.  Confesso a você que a prefeitura não deixa, mas faz uns 
quinze dias que larguei meia hora mais cedo, porque eu precisava dizer aos professores 
quantos projetos a escola foi contemplada. No primeiro semestre a escola foi 
contemplada com o PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação – verba do governo 
federal, porque a escola está cercada de uma comunidade violenta e não pelo baixo 
índice do Ideb. E foi esse critério que disseram para a gente. Como foi isso do governo 
federal, não sei te dizer. Então, pelo Ideb da gente, estava processado para receber em 
2011 e desde o ano de 2007 que já retiramos. A escola funciona porque procuro 
envolver o grupo, foi uma base de conquista mesmo. Eu tive que quebrar muita coisa, 
mostrar qual é o meu trabalho e o que eu queria. Eu digo a você que não tenho um 
grupo homogêneo, ele é heterogêneo demais. Mas eu tenho um grupo que hoje a 
coordenadora foi apresentar um trabalho em Brenannd e ligou feliz da vida ". (GCH). 
 
"Eu vou muito para o diálogo, para a conversa. Por exemplo, quando acontece algum 
fato, então, vamos sentar todo mundo. Quem foram as pessoas envolvidas? O que foi 
que aconteceu? Isso eu faço com mãe, professor, pessoal técnico, estagiários, 
funcionários . Além do diálogo, acredito que a afetividade, as técnicas de dinâmicas 
que a gente utiliza, a conquista do grupo e o embasamento teórico que a gente faz. Não 
existe uma teoria única, a gente vai mesclando esse conhecimento com as nossas 
funções". (GCH). 
 
" Aqui, nós temos resistência por parte dos professores e por isso que a gente colocou, 
para amarrar bem no PDE, momentos de trabalho dos professores especialistas com os 
professores, porque a gente já teve situações que é clara, evidente a rejeição do 
professor pelo aluno... é complicado, muito complicado e triste também. E a gente tem 
isso já amarradinho no PDE pra que ninguém diga que não vai fazer. E temos outro 
momento, outra ação, que é com os pais para que entendam a necessidade de tratar o 
diferente como uma pessoa que precisa ter oportunidades iguais". (GM). 
 
" Aprender a me afastar da escola em determinados momentos, até para trazer algo para 
ela, e acreditar naquele que ficou que ele vai será capaz de administrar situações 
enquanto eu estiver fora. Pois se alguém não acredita que é você capaz, não espere que 
o outro faça mesmo não. Aí, eu digo: olha, eu estou confiando em vocês, anote 
qualquer recado, é você que tá na secretaria viu Ismael, fique de olho para qualquer 
coisa que precisar. Então é delegar e acreditar nas pessoas para que eu possa me afastar 
da escola, sabendo que as pessoas que estão também são capazes naqueles momentos 
de se auto-gerir dentro da escola. A gente não é onipotente e nem onipresente. Então é 
outro aprendizado é esse distanciamento  da escola nesse sentido que eu tenho feito ". 
(GCS). 
 
" Eu gostaria que o secretário de educação que tivesse sensibilidade pra ver o que 
realmente a  escola precisa, entendendo a escola como aluno, professor, diretor, pais, 
todo mundo que faz a escola e elaborar programas e projetos que realmente atendam a 
essas necessidades, porque hoje a escola dispõe de tantos recursos: Escola Aberta, 
PDE, PME, PDDE...todos esses " P'S " da vida. E aí, a gente se reúne, cria estratégias, 
manda o documento e o documento volta todo alterado...ah, isso não pode, não pode, 
não pode...porque eles constróem regras, constróem limites e restrições quando deveria 
entender que se a escola tá pedindo é porque precisa. Eu não acredito que alguém vá 
pedir algo que não precise e se acontece isso é um exemplo infeliz, mas a gente não tem 
que trabalhar em função de exemplo infeliz não...a agente tem que trabalhar em função 
das possibilidades". (GA). 
 
" Olha, a gente tá num diálogo constante dentro da escola.. ou funciona a comunicação 
ou não funciona nada. Se você não criar isso com os professores, você não tem retorno 
do que você propõe. Então, estabelecer o diálogo, mas estabelecer não só um diálogo 
que o outro fale e você fale, mas um diálogo que haja um entendimento. Então, é 
necessário construir uma comunicação, isso com o aluno, isso com a comunidade e 
com os professores. Você permitir que o outro fale, eu acho que isso é indispensável. O 
que ele tá pensando, o que tá sentindo e o que tá pretendendo, de forma que ele sinta 
que você tá na escuta e não no silêncio, no sentido de que eu estou entendendo a 
posição dele, ainda que eu tenho outra coisa a propor. Mas o outro se sentir acolhido, 
isso não pode faltar no trabalho da gente. Se o outro não se  sente acolhido, dentro da 
singularidade dele, a gente não constrói uma comunicação e não constrói uma prática 
da gestão com os demais segmentos. Uma coisa que não funciona na prática da gente e 
que não deve ser o cerne é chegar impondo porque as resistência numa escola pública 
se multiplica. Então, a escuta e o acolhimento, o que não significa sempre uma 
concordância, então criar essa disponibilidade interna deve se ro cerne do trabalho na 
gestão". (GCS). 
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Saberes da 
Prática Gestora 
 
 
*Saberes 
Administrativos 

 
 
 
-  Saber gerenciar o 
trabalho burocrático e 
os recursos humanos 
através: 
 
* Organização da 
entrada e saída de 
alunos/as e pais  na 
escola.  (GM). 
 
 
* Cumprimento de 
prazos para o envio de 
documentos (GCS – 
GA - GCS). 
 
 
* Reestruturação de 
espaços físicos da 
escola. 
(GM - GG). 
 
 
* Solicitação e 
controle de uso de 
recursos materiais. 
(GCH - GM). 
 

 
" Eu acho que a gente conseguiu, junto com a comunidade, ordenar, disciplinar alguns 
momentos aqui: o momento do aluno estar na sala de aula, o horário de entrada, o 
horário de saída. [...] E a gente conseguiu no regimento escolar, fazer um regimento 
interno e através de assembléia já dá uma ordem a isso que estava totalmente à revelia. 
Então, a gente tem hora de entrada sim, a gente tem hora de chegada e aí ficou 
caracterizado que hora de aluno sair não é hora de mãe entrar não, é hora de aluno sair; 
e a mãe tem que esperar o aluno sair, a não ser que tenha um motivo superior. E na 
chegada também tem que ter um motivo que justifique a hora atrasada". (GM) 
 
"Algumas competências a nível burocrático eu acho que to desenvolvendo na gestão e 
que na verdade eu não vivia isso. Então, se organizar com prazos e lidar com as várias 
gerências - gerências de educação infantil, educação especial, educação de jovens e 
adultos e outras, e você tem que administrar a questão dos prazos, dos estagiários, dos 
alunos inclusos, a questão dos professores, a questão burocrática que as gerências nos 
colocas pra gente.  Hoje, eu vi que estou desenvolvendo uma tranquilidade maior para 
encaminhar essas coisas, então, estou conseguindo me organizar melhor com o tempo, 
porque antes eu ficava tão angustiada com determinada coisa para fazer que nem 
concluía ela e o dia-a-dia do gestor não dá tempo só pra uma coisa não, surge 
problemas de briga, surge problemas com professor, problema com a comunidade, 
surge pedidos que a gerência diz que já era pra ter feito. Então, eu ficava enlouquecida 
com o tempo" (GCS).  
 
 
"[...] a gente se reúne, cria estratégias, manda o documento e o documento volta todo 
alterado...ah, isso não pode, não pode, não pode...porque eles constróem regras, 
constróem limites e restrições quando deveria entender que se a escola tá pedindo é 
porque precisa. Então, eu acho que é só questão de sensibilidade, só isso".(GA) 
 
 
"Tivemos reuniões setoriais no Reitor que são orientações específicas sobre a questão 
da enturmação, do processo de re-classificação, das matrículas, mas não foi essa 
questão maior de formação. As reuniões setoriais tratam do funcionamento burocrático 
da escola, onde são chamados as escolas por RPA'S. Foi nesse sentido só que tivemos 
reuniões esse ano" (GCS). 
 
 
" A gente tem um laboratório que tá desativado por conta das goteiras que ficam 
chovendo em cima dos computadores. As situações estruturais que você tá visualizando 
agora, de uma biblioteca recém construída e logo em seguida, apresentar problemas, eu 
tenho desde o ano passado comunicado a secretaria de educação, gerência de obras, 
tenho cobrado da prefeitura porque isso aqui foi feito com a supervisão dela e não fui 
eu que me responsabilizei por essa obra, porque se tivesse sido eu já tinha resolvido de 
outra forma não é, mas foi a engenharia da prefeitura que parecia estar bastante 
desarticulada, com bastante problema e entrou essa nova gestão. Se eu pegar o catatau 
de ofícios que eu já mandei do ano passado pra cá, você fica besta".(GM). 
 
 
"Houve uma reforma em 2001 que não foi concluída. E ficaram muitos espaços por 
construir, a quadra era uma delas e a biblioteca não atendia as anseios da escola. Então 
tivemos como desafio reestruturar esses espaços pedagógicos para ficar com uma cara 
melhor. Hoje, as pessoas vêem a escola como um aspecto bonito, atrativo. Temos um 
projeto Mais Educação - de educação de tempo integral - que atende crianças do 3º ano 
do 1º ciclo e alguns do 3º do 2º ciclo com diversas oficinas para complementar o 
horário em vez de estar  na rua está na escola construindo saberes. Com os recursos do 
Projeto Mais Educação recebemos um montante para reestruturar os espaços".(GG). 
 
 
" Outra angústia que tenho é tentar querer crescer e a gente esbarra num protocolo 
muito grande da prefeitura, por exemplo: tá muito quente, as salas são quentes. Aí eu 
peço ventilador, desde o ano passado e nunca chega. O que eu faço: vem verba do 
PDDE e vou e compro. Eu peço mobiliário adequado, cadeiras adequadas para as 
pessoas não-destros, chamados de canhotas e não chega. Faz mais de um ano que peço. 
Eu vou incluir meu aluno, vou falar de inclusão e que inclusão é essa? Se eu só tenho 
cadeira para os destros e os não-destros eu não tenho.  Eu esbarro quando pede 
professor itinerante para vir nos horários da escola para atender as necessidades dos 
nossos alunos ele não vem". (GCH) 
 
"A gente consegue e consegue mesmo, planejando, que a escola tenha durante todo ano 
material para trabalhar: se o professor quer uma cartolina, tem; se o professor quer 
papel seda, tem; se o professor que papel ofício, tem; se o professor quer papel jornal, 
tem; se o professor quer lápis, tem; se o professor quer tinta para pintar com os alunos, 
ele tem; se quer cola, ele tem. Então, assim, com planejamento, a gente mantém a 
escola suprida com o dinheiro do PDDE, do suprimento". (GM). 
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Saberes da 
Prática Gestora 
 
 
*Saberes de 
Finanças 

 
 
- Saber gerenciar os 
recursos financeiros 
recebidos de órgãos 
federal e municipal 
para a implementação 
de programas de 
educação - PDE, 
PDDE, Mais 
Educação e Escola 
Aberta - nas situações 
de:  
 
* Aplicação de 
recursos financeiros. 
 
 
* Prestação de contas 
dos recursos 
utilizados. 
 
 
* Realização de 
cálculo monetário e 
imposto de renda , 
dentre outros serviços. 
(GCH - GG – GCS - 
GM - GA). 
 
 

 
" O que construí na prática foi um saber de administração dos recursos financeiros 
construí na prática porque não estudei lá e naquele período o dinheiro não vinha direto 
e já vinha para obras “X”. [...] Não se pode fugir do burocrático, o burocrático ele 
existe e toma um tempo grande do gestor. Aí tem que ter a parceira dos gestores – 
gestor e vice-gestor – se são parceiros as coisas podem ser balanceadas, o que não 
significa que um vai se responsabilizar pela parte burocrática e o outro pelo pedagógico 
e prático, para que a escola não sinta que você se volta só para a burocrática e esqueceu 
as outras áreas na escola,  Embora, quando se vai construir planos – PDE, PDDE – 
existem as fases. A gente ouve os segmentos da escola, vê o que é prioritário, vê os 
projetos e na hora de montar, porque tudo através de internet, a gente dialoga". (GG). 

  
" As questões financeiras e burocráticas fui aprendendo no meu dia-a-dia mesmo. 
Naquelas matérias eletivas de administração não deu, não tive. O conhecimento na 
parte de administração, de como fazer, foi sendo construído na prática, no meu dia-a-
dia. Fui vendo, fazer, refazendo e voltando. Ele (Curso de Pedagogia) é a minha base 
até hoje. Essa parte de prestação de contas eu aprendi na dureza mesmo do dia-a-dia, 
não foi no Curso de Pedagogia, lá a gente não vê isso". (GCH). 
 
"A prestação de contas eu aprendi com a minha colega. Da parte burocrática eu não 
sabia. Eu construir na raça, no meu dia-a-dia. Eles dão uns ofícios assim: olhe tá aqui 
uma cartilha e você não pode isso e aquilo outro, mas não sentam e dizem assim: 
vamos fazer de conta que isso aqui é uma prestação de conta. Então, eu conto muito 
com a que era dirigente, que eu entrei primeiro com ela na vice-direção. Hoje ela me 
apóia muito e qualquer dúvida ela me orienta. É uma troca de experiência mesmo, até 
porque de município para município é uma prestação de contas diferente, e o que é 
igual é se for verba federal, é igual para todo mundo, como é o caso de PDDE, PDE, 
Escola Aberta". (GCH). 
 
" Então, não há de se pensar no administrativo, sem se pensar no pedagógico.O 
conhecimento administrativo e o financeiro a gente construiu no dia a dia, quando a 
gente se deparou a situação.Vem um dinheiro para a escola, que dinheiro é esse?  Esse 
dinheiro vem um para serviço ou para compras? E o que se pode comprar com isso? e 
nem tudo se pode comprar com esse dinheiro. Até quanto se pode comprar? como se 
faz essa prestação? como se faz o pagamento às pessoas que prestam serviço? mas, tem 
que tirar o ISS, não pode faltar e nem sobrar dez centavo e aí, foi na relação cotidiana, 
foi fazendo e vivendo que a gente foi aprendendo". (GCS). 
 
"Essa parte de finanças, eu lhe digo que eu saí zerada porque não trabalhei e quando a 
gente e começou a receber os primeiros suprimentos e como Marly responde 
legalmente por isso porque é a presidente da unidade executora ela fica mais. mas, nos 
primeiros suprimentos a gente foi descobrindo como fazer. Sempre dúvida e descoberta 
você sempre vai fazer, mas essa coisa de você se sentir zerada numa situação dessa é 
angustiante". (GCS). 

 
" Agora, a gente tem muito o que dá conta da parte financeira, que é o que atrapalha 
bastante, e a gente foi aprendendo aos poucos, no dia-a-dia. Você estar dentro de um 
trabalho tem que ter responsabilidade social, principalmente, responsabilidade com o 
coletivo e saber o quanto é importante prezar por uma transparência nas coisas que 
você faz, pela discussão das necessidades do coletivo.Por exemplo, administração do 
dinheiro, seja suprimento que vem quatro vezes ao ano seja dinheiro do PDE, PDDE, 
Escola Aberta, tudo aqui, tudo aqui passa pela mão de todos na escola. Quando chega 
um dinheiro de suprimento, eu faço um documento onde todo mundo, além de dizer o 
que acha que é prioridade em serviços ou em compras, assina do lado. E aí eu trago 
para o conselho escolar. E quem é que tem acesso ao conselho escolar? a comunidade e 
os pais de alunos. Aí, passa pelo crivo do conselho escolar no sentido da gente ver 
quais são as prioridades, quais são as necessidade e o que a gente vai priorizar primeiro. 
Assim, entra a atuação do conselho escolar e a necessidade das mães e pais. Depois 
disso, eu sempre tenho o cuidado de colocar a disposição as copias da prestação de 
contas. Coloco um aviso ou saio comunicando para ver a quem paguei, qual foi o 
serviço e se o serviço está feito”. (GM). 
 
 
"[...] pode me convidar que eu falo de  todos os recursos - a origem, pra que servem, 
como devem ser usados, como devem ser realizadas as prestações de contas, né...uma 
coisa que nunca assisti, nunca vi em nenhuma aula...verdadeiramente, nunca tive". 
(GA). 
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Saberes da 
Prática Gestora 
 
 
*Saberes 
Reflexivos na e 
sobre a prática 
gestora 

 
 
 
- Reflexão crítica 
sobre a formação 
profissional no Curso 
de Pedagogia/UFPE  e 
seu distanciamento do 
campo da prática 
gestora. 
 (GG -  GM – GCS - 
GA). 

 
 
" Não existe prática sem embasamento teórico e nem teoria que não esteja validada na 
prática para não ficar um discurso vazio. Mas vejo que cada vez mais os cursos de 
pedagogia tem que se aproximar muito mais da escola porque o saber é dinâmico e as 
coisas mudam o tempo todo. Não é somente vir o aluno vir fazer um diagnóstico da 
escola e ir para lá...mas estabelecer uma relação mais harmônica. Esse professor de 
prática precisa conhecer a escola, ter momentos que a faculdade promova encontros 
com alunos para tirar dúvida dos alunos de como foi feito na escola, para  mostrar 
experiências positivas que vem sendo feitas pelos gestores..isso é muito importante. 
Acho que o curso de pedagogia tem que ser cada vez mais firmado por causa do pessoal 
de licenciatura que vem para a escola com um conhecimento fragmentado, enquanto 
que gente que é pedagoga tem um conhecimento mais amplo e a habilidade de articular 
diversos conhecimentos. E como os licenciados podem ser gestores, vão aprender na 
prática, errar muitas vezes até acertar e como o processo é dinâmico e as pessoas estão 
o todo tempo te avaliando, aí pode não são compreendidos pelos outros, que não 
querem respeitar seu tempo de acertar ". (GG). 
 
 
 
"Minha primeira graduação foi psicologia e parti para o mestrado, mas acabei não indo 
porque tive uma experiência como professora e achei interessante eu ir para a 
graduação mesmo em pedagogia na federal. E assim...é um curso como todo curso, é 
uma provocação em relação aos saberes porque você recebe os fundamentos iniciais 
que só vão ser aprimorados quando vai para  campo de trabalho mesmo e você 
confronta a prática com  as coisas iniciais que você aprendeu e ao longo do trabalho 
você vai buscando outras informações que complementem a tua graduação". GM). 
 
 
 
" Então, eu acho que para a dinâmica do cotidiano da vida, eu não sei se tem uma 
formação que dê essa totalidade de conhecimentos e de instrumentos para você 
interagir. Eu acho que a minha formação poderia ter me dado mais, é isso que eu acho. 
Agora, o que recebi do curso de pedagogia em nada deixou de ser aproveitado e nessa 
perspectiva, eu vejo que existe um encontro.O desencontro da minha prática com a 
formação, é quando na verdade, eu não tive oportunidade na formação para refletir 
algumas questões que fazem parte daqui. Algumas questões que vivo aqui, 
principalmente, do ponto de vista financeiro e o burocrático, eu não tive oportunidade 
de ter visto no curso, em nenhum momento. agora o que vi no curso, do ponto de vista 
pedagógico, que eu vi no curso, isso tem contribuído". (GCS). 

 

"Eu não acho que o fazer administrativo é melhor, mais eficiente porque a pessoa fez 
ou não pedagogia, porque na rede (municipal) basta que ele tenha feito licenciatura ou 
pedagogia. Então, eu acho que uma pessoa que fez licenciatura, ela pode ser um gestor 
tão bom quanto um que fez pedagogia. E aí, eu acho que o determinante disso é muito 
mais o perfil pessoal do administrador do que propriamente da formação que ele teve. 
Estou na gestão desde 2003 pra cá, mas eu tenho 22 anos de rede. São 16 anos de sala 
de aula e verdadeiramente, eu nunca me lembrei da formação que me fosse útil. Eu 
aplico muito mais o que aprendo interagindo as minhas colegas de trabalho ou mesmo 
criando minhas próprias estratégias diante de uma dificuldades, entendeu? A gente 
cria..não dizem que professor é criativo". (GA). 
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Saberes da 
Prática Gestora 
 
 
*Saberes 
Reflexivos na e 
sobre a Prática 
Gestora 

 
 
 
- Reflexão crítica 
sobre as atribuições 
do/a gestor/a em sua 
totalidade. 
(GG - GCS - GM - 
GA). 
 

 
 
"O trabalho está se desenvolvendo constantemente e você precisa saber para onde ele 
está se encaminhando. Assim, não só perceber a intencionalidade, mas é também, ter 
uma intencionalidade na sua ação, isto é, não ter uma ação espontaneísta para saber o 
que está lhe movendo, o que tá movendo o outro e diante de suas intenções você vai 
caminhar. Então, foi uma coisa que o curso de pedagogia contribuiu e que to 
construindo na prática como ação, principalmente, na área pedagógica. Eu sou muito 
ligada a área pedagógica mesmo, porque não vejo uma escola caminhar sem ter uma 
construção pedagógica que esteja dando retorno no sentido do aluno tá aprendendo, do 
professor tá tendo condições de ensinar que a gente sabe que não existe como deveria 
ser, mas a gente como gestor tem que garantir minimamente essas condições ainda que, 
como também gestor, ainda não tenha como dar conta de tudo". (GCS). 
 
 
"Como gestora, eu acho que, hoje, não se pode falar mais em gestão só no âmbito da 
administração. Administração do prédio é uma coisa, administração financeira, das 
pessoas é outra coisa. Agora, um gestor que não se coloca como um agente de 
transformação dessa comunidade, um gestor que não se coloca como uma pessoa que tá 
interagindo com os professores, com a equipe de coordenação pedagógica, que faz 
parte da equipe de administração da escola, eu acho que é uma coisa que não pode 
acontecer..então, eu tento me envolver nas questões pedagógicas mais do que tudo". 
(GM). 
 
 
" A experiência na gestão é uma parte sofrida, porque tem momentos que você procura 
se articular com todo mundo, mas na maior parte das vezes, você tá a frente das 
tomadas de decisões importantes. Então, tem momentos que é uma atividade muito 
solitária, porque você tem que ter clareza, ponderar as coisas, clareza das situações, 
procurar não ser precipitada, procurar refletir cada coisa que você vai dizer 
principalmente para as pessoas. Eu já apanhei em alguns momentos porque acha que tá 
falando uma linguagem que acha que a pessoa está compreendendo e depois, você 
verifica que a pessoa não entendeu nada ou entendeu da sua forma". (GM). 
 
 
" Minha experiência na gestão é maravilhosa. Eu acho que eu aprendi em seis anos o 
que faltou ao longo dos 16. É uma função em que você tem a visão de totalidade. Eu tô 
em sala de aula também no horário da  manhã, mas o meu olhar hoje é completamente 
diferente do meu olhar enquanto professora antes de exercer a função gestora, porque 
hoje mesmo estando lá (sala de aula) eu consigo ver a totalidade quando antes não via. 
Então, professor só ver a si mesmo: os seus problemas, os seus alunos, as suas 
questões. E o gestor, não...ele olha o problema como um todo e isso eu acho que é 
muito bacana, porque isso você leva pra sua vida. Então, onde você está,  começa a 
prender o olhar não só focado em um aspecto, mas na totalidade. Eu acho isso bacana". 
(GA). 
 
 
"Quando recebi a proposta de ser vice-gestora pelo grupo de professores da escola, 
confesso que fiquei preocupada porque administrar nunca me atraiu...eu gosto do fazer 
pedagógico – de sentar com o professor, de coordenar, de dar aula. E administrar, hoje, 
tenho a certeza que é importantíssimo, porque tem que ter a linha pedagógica, você não 
pode perder o pedagógico de vista. Não se pode ter um gestor apenas administrativo e 
financeiro. Você tem que ter o norte pedagógico, o cunho é o pedagógico. E para mim 
isso aqui foi uma verdadeira escola porque fui aprendendo. Nunca pensei que fosse me 
dar tão bem..isso não é na minha leitura, mas na leitura das pessoas". (GG). 
 
"Vi na gestão a possibilidade de fazer pela escola o que na posição de professora não 
podia pela natureza do trabalho. E isso me fez gostar da idéia e da possibilidade de ter 
acesso a vários setores na escola. Por isso,  era um desejo meu assumir a gestão. 
Quando assumi encontrei dificuldades e necessidade de conhecimentos que o trabalho 
demanda, mas  atualmente a burocracia com que lidamos que, às vezes dificulta o fazer 
pedagógico e o grupo com que trabalhamos e como entendem o compromisso com o 
que fazemos Educação, sinceramente, mudou o meu sentimento com relação a ser 
gestora. Hoje,  não se sinto feliz com o trabalho que realizo na gestão da escola". 
(GCS). 
 
"Eu fiz habilitação em administração escolar, mas nunca pretendi ser gestora. [...] Eu 
nunca quis ser e nunca tive nem intenção de ser. [...] Eu aceitei porque eu quis, em 
nenhum momento fui forçada a nada. Mas, não era uma intenção minha, é diferente da 
situação em que se desejava chegar até a direção. [...] E aí a gente tem uma escola 
crescendo e fico muito feliz por isso, porque estou nessa gestão, estou ajudando a essa 
escola crescer, a essa escola a ser divulgada e a esses professores ter o prazer de 
ensinar". (GCH).  
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Saberes da 
Prática Gestora 
 
 
*Saberes 
Reflexivos na e 
sobre a Prática 
Gestora 
 

 
 
 
- Reflexão crítica 
sobre a importância 
do compromisso 
dos/as professores/as 
com a qualidade da 
educação. 
(GCH - GA). 
 
 
 
 
- Reflexão crítica 
sobre a formação 
continuada – 
formação em serviço 
promovida pela 
Prefeitura do Recife: 
Ênfase na dimensão 
pedagógica e nas 
relações humanas. 
(GG – GCH – GCS -
GM). 
 

 
 
" A minha ansiedade maior é fazer com que os professores entendam o que está por traz 
de um salário e que eles estão aqui por opção, não estão obrigados a estarem aqui.  Isso 
significa que a gente não vai lutar por uma melhoria? Não, não é isso. E aí eu fico 
angustiada quando vejo um professor dizer que não vai fazer algo porque a prefeitura 
não deu isso ou aquilo e começa a reclamar. Aí eu sempre lembro a eles que fizeram 
um concurso porque quiseram. Aqui não é o lugar de lutar, a hora de lutar não é agora. 
Então acho que agente devia definir os momentos e a hora... que momentos vou pegar 
meus alunos e dizer: vou fazer greve por isso, por isso. Eu tô aqui, faço meu trabalho 
assim, mas eu tenho que esclarecer aos meus alunos. Penso que enquanto estou aqui, 
estou com meus alunos e quero o bem-estar dos meus alunos, eu quero que eles 
cresçam que tenham conhecimento." (GCH). 
 
"Eu parei uns trinta minutos porque eu precisava dizer aos professores que os projetos 
que estavam acontecendo na nossa escola. Então, apresentei os projetos existentes na 
escola - PDDE, PDE, Escola Aberta, Mais Educação e o Pró-Jovem, tudo isso é do 
governo federal, para eles entenderem o que o que está tendo e o que é que está 
movimentando na escola. Então, senti essa necessidade e disse assim: vamos trabalhar 
junto, o que podemos fazer. Então, chegou uma verba, tomo mundo vai dizer qual a 
primeira necessidade". (GCH). 
 
"Eu acho que a Rede investe muito pouco nas escolas, por exemplo, investe muito 
pouco em recursos humanos. Eu não estou falando de formação, também, é claro. 
Então, a gente tem um mínimo possível de funcionários e eu tenho o máximo de 
atribuições. Agora mesmo, me foi conferido o dever de trabalhar com as defasagens 
dos alunos do dois dois (2º ano do 2º ciclo). Então, eu vou ter que criar dentro do meu 
horário um momento de atendimento um momento de aprendizagem das turmas do 
segundo ano do segundo ciclo. Então, eu acho assim, eles não querem investir num 
recurso pra trazer pra dentro da escola e tá usando o recurso que tem na escola...mas eu 
não tenho tempo, porque eu estou a frente do desenvolvimento dos projetos 
pedagógicos né; eu sou coordenadora, não tenho coordenadora...eu sou sozinha tarde e 
noite. Então, gosto de fazer, faço com entusiasmo e faço bem feito. Mas, a partir do 
momento que você tá com seu horário restringido por uma atribuição que estão te 
dando, você não vai fazer mais da mesma forma. Eu substituo o professor que falta e 
tem faltado muito...essa tem sido um grande problema na rede, já reconhecido inclusive 
pela secretaria da educação. Então, tem sido dito que a Rede está doente porque o 
professor falta. Aqui, eu tenho quase que diariamente um professor ausente e eu vou 
pra sala de aula, exceto quando eu tenho algo muito inadiável a fazer. E sempre tem 
algo importante pra fazer...sempre tem um documento pra encaminhar, um projeto pra 
ser elaborado, um relatório para ser encaminhado e aí você sobrecarrega o profissional 
e tira dele qualidade" . (GA). 
 
" As formações continuadas estão sempre voltadas para o dia-a-dia da escola. Existe 
uma preocupação da rede em fazer uma formação do gestor. Estou aguardando para 
fazer um curso de especialização em gestão pelo MEC em convênio com a prefeitura e 
a UFPE, sem pagar nada. Estou super-angustiada porque ainda não começou, 
aguardando patrocínio. Nessas formações continuadas da PCR trata de assuntos 
relacionados ao papel do gestor, da questão da violência na escola, tecnologias, projeto 
político pedagógico. Trazem temáticas relacionadas a prática. Por exemplo, toda a 
prestação de conta é feita por Web, para todos os gestores, mas é por adesão". (GG). 
 
" A prefeitura oferece para os gestores cursos na área de tecnologia, curso na área de 
relações humanas, cursos na área de projetos. O ano passado mesmo a gente teve um 
curso de como fazer o projeto político pedagógico; de tecnologia, porque muitos 
gestores não tem acesso ao computador né, para facilitar a vida da gente. Hoje, é quase 
indispensável. Eu tenho quatro anos na gestão, então, esses quatro anos foram 
oferecidos cursos. Além disso, sou também de outra rede, coordenadora de outra rede 
(Camaragibe). Então, a gente lê muito sobre coordenação pedagógica e aí a gente traz 
para cá também". (GCH). 
  
" A formação continuada não ensina a trabalhar com o burocrático. Ela dá as 
orientações no papel e não ensina. E diz assim: se tiver dúvida, venha. Foi diferente do 
ano passado, em janeiro, que a gente teve uma formação específica para trabalhar com 
o projeto político pedagógico e só foram para os gestores. Então, a gente teve uma 
formação específica. A inclusão e a tecnologia na escola a gente fez para trabalhar com 
o computador e foi através do Pró-info. Mas, com o financiamento, eles só dizem o que  
a gente pode comprar e o que não pode. Isso é capital e isso é permanente. Dúvidas, 
venham aqui. É isso que senti falta. Faço porque foi o dia-a-dia que me ensinou. Hoje, é 
tranqüilo, quando você chegou, eu estava fazendo a planilha de atualização da 
merenda". (GCH). 
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socialização de 
experiências e diálogo 
com os pares. 
(GG - GA - GM). 
 
 
 
 

 
 
" Nessa formação discutia parte de relações, parte pedagógica, e o que menos discutiu, 
se é que discutiu foi esse ponto burocrático e financeiro. Quando foi agora, no início 
desse ano para o PDE, a direção ou a vice-direção foi chamada ir para Gaibu passar 
uma semana só aprendendo sobre como fazer, o que é o PDE, essa coisa toda. Então, 
ela veio com um catatau de papel que tinha todas as orientações e para fazer a gente 
teve que retomar, ler o referencial que eles deram. O pior é se entregassem um papel e 
pedissem para a gente fazer isso, ou seja, teve uma formação para isso, uma discussão 
prévia para a gente construir o PDE. No ano passado eu senti uma preocupação com a 
formação da gente e elas colocaram que a formação foi feita em cima de algumas 
necessidades colocadas pelos gestores. Como eu era professora anteriormente, não 
tinha participado dessa etapa, mas a gente foi para a etapa de estudos e elas colocaram 
como sendo a partir dos pontos colocados pelos gestores. Então, a gente teve uma 
formação na área de tecnologia, a gente teve outra formação com psicólogos, 
psiquiátras e pessoal do GPCA sobre a questão da violência, do abuso sexual muito 
comum nas crianças para que a gente pudesse identificar e como orientar os professores 
numa situação como essa.". (GCS). 
 
 
" Eu utilizo livros, revistas e da formação continuada para os gestores e, às vezes, a 
formação continuada é fragmentada. Foi feito uma tentativa no ano passado e eu só sou 
diretora do ano passado pra cá, mas ainda achei muito fragmentada, gerando um 
sentimento de perda de tempo. Veio um documento para gente, defasado, antigo, de 
levantamento da situação da escola nos moldes do PDDE, para levantar quais os pontos 
fortes, quais os pontos fracos..eu achei aquilo ali muito incipiente. Já teve uma outra 
formação continuada que foi melhor, porque foi sobre a questão da violência e aí 
levaram o pessoal da GPCA e houve um interesse geral. Mas, aí veja, não é um 
contínuo, é uma coisa fragmentada.No momento a gente aborda uma situação 
totalmente extemporânea, é um  monte de gente, de escola diferente e com realidade 
diferente tentando discutir um documento, que era na verdade uma oficina, onde a tua 
realidade é diferente da de fulaninha. E a gente ficava naquela situação de entrar no 
consenso para ver o que escrevia porque tinha que apresentar daqui a pouco, entendeu? 
Uma coisa meio artificial, as discussões sem riqueza né e depois parte para outro tipo 
de abordagem. A gente não tem nenhuma consulta de 2008 para cá sobre o que a gente 
necessita conhecer, nenhuma". (GM). 
 
 
 " Não existe só a prática e nem só a teoria. A teoria é importantíssima, mas tem que ser 
relacionada com a prática. Mesmo que conseguisse uma escola com uma gestora sem 
pedagogia, só com o magistério, mas ela precisaria ter uma visão, uma leitura e um 
conhecimento. Então é importante uma formação completa para os gestores, e até uma 
sugestão na secretaria de educação foi que ao invés dessa formações rápidas, montasse 
cursos de especialização voltados para os desafios postos para e na escola". (GG). 
 
 
"Toda vez que chega um documento, quando digo documento são as produções, 
referenciais teóricos... pra comude a gente recebeu muita coisa: um texto falando sobre 
as tecnologias na educação, outro texto sobre gestão escolar, sobre democratização do 
ensino e da educação. Então, sempre que tem algum documento desse tipo, sempre que 
aparece alguma coisa e a Rede nesse sentido investe, pelo menos eu recebo muito na 
escola, eu  sempre leio, tô sempre lendo. Então, tô sempre me apropriando pra ficar por 
dentro. Essa semana uma professora trouxe a revista nova escola falando sobre um 
projeto sobre favela, ela tirou xérox e eu li..eu to sempre lendo. Para o trabalho sobre o 
Trabalho na EJA, fui correr a traz do referencial teórico...procurei um livro para me 
apropriar da temática pra me orientar e me organizar...então, eu sempre procuro". (GA). 
 
"A gente recebe uma revista - gestão em rede -, fornecido pela prefeitura e que trazem 
experiência de gestores em diversos estados e a gente vê o que tá dando certo lá no 
interior do rio de janeiro e é uma coisa que a gente faz aqui com dificuldade e traz para 
cá. É uma troca de experiência e de saberes. Sem contar que na PCR ainda não existe 
um fórum de gestores para troca de experiências. Mas Já está sendo proposto na rede. 
[...] Procuro também fazer leitura de revistas, pesquisas na internet, formação 
continuada, troca de experiências com colegas para melhorar meu trabalho". (GG). 
 
 
 
 

 
 


