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RESUMO 

Após regime autoritário vivido no Brasil de 1964 a 1984, a escola brasileira 
caminhou para a redemocratização de suas práticas. O movimento em favor da 
gestão escolar democrática é contemplado na Constituição Federal de 1988, no Art. 
206 e no Art. 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96). 
Com base em práticas socialmente instituídas, neste tempo intensificou-se no 
interior da escola o espaço pelo qual a política educacional pode operar. Assim, na 
dimensão do fazer político e administrativo, na complexidade do gerenciar para a 
dita era do conhecimento, o papel do dirigente escolar na sociedade contemporânea 
passa a ser visto no âmbito das práticas escolares como o de “gestor escolar”. 
Tendo este cenário como pano de fundo, este estudo discute a construção social do 
conceito de “bom” gestor, fundamentado na Teoria das Representações Sociais. Os 
sujeitos da pesquisa são 41 gestores escolares do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de Blumenau/SC. A pesquisa tem como objetivo geral 
compreender a construção social do grupo sobre “bom” gestor. Para atingir tal 
objetivo foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário que foi 
subdividido em três núcleos. O primeiro identifica o perfil dos sujeitos da pesquisa e 
as razões que levaram os mesmos a candidatarem-se como gestores. O segundo 
tem como objetivo levantar a opinião  sobre  a  formação continuada dos gestores, 
no sentido de identificar se a mesma tem  auxiliado no trabalho como gestor. O 
terceiro núcleo utiliza a técnica da associação livre com vistas a levantar sentidos 
próprios sobre “bom” gestor. Os passos desenvolvidos nos núcleos anteriores 
visaram também ampliar a compreensão dos significados atribuídos, identificando 
sentidos específicos da representação social e discutindo o conceito de bom 
socialmente construído no grupo. Com base nas teorias de gestão da educação foi 
possível identificar que o gestor escolar busca equilibrar os modos de ser e fazer da 
escola e de seus sujeitos. Esse modo de ser e fazer leva-o a agir em dimensões de 
atuação e competências. As dimensões de atuação dos gestores discutidas na 
pesquisa são: técnica, pedagógica e política. Os dados empíricos referentes à 
atuação dos gestores foram apresentados conforme as dimensões categorizadas, 
porém obedecendo exclusivamente a objetivos analíticos e estando os mesmos 
subordinados ao critério de totalidade e simultaneidade da ação e reflexão acerca de 
gestão escolar. O objetivo da aglutinação foi conduzir a análise e apontar o núcleo 
figurativo da representação social dos gestores sobre “bom” gestor. A construção do 
conceito de “bom” gestor aparece, para o grupo, materializada e objetivada na 
dimensão política. Essa dimensão constitui o núcleo figurativo da representação do 
grupo e está associada à participação. Assim, como determinante político da ação, a 
participação na gestão pode envolver interesses na organização da escola e da 
sociedade, possibilitando o exercício da cidadania e, consequentemente, formando 
lideranças e ampliando a representatividade da comunidade escolar e local.  O 
estudo foi desenvolvido na Linha de Pesquisa Educação, Estado e Sociedade do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Regional de Blumenau 
– FURB/SC. 
 
Palavras-chave : Gestão escolar. Representações sociais. “Bom” gestor. 
 

 



 

 

RESUMEN 

La escuela anda hacia la redemocratización de sus prácticas desde que acabó el 
régimen autoritario vivido en Brasil entre 1964 y 1984. Ese movimiento en el ámbito 
educativo contempla la gestión democrática en la Constitución Federal de 1988, en 
el Art. 206 y en el Art. 14 de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional 
(nº 9394/96). La escuela se convierte en el espacio en que la política educacional 
actúa. En esta nueva dimensión de trabajo, considerando las dificultades para 
administrar en la era del conocimiento, el rol del administrador escolar en la 
sociedad contemporánea, pasa a ser visto como de “director de escuela”. Siendo 
éste el escenario de la situación establecida,  el presente estudio discute sobre la 
construcción social del concepto de “buen” director, con fundamento en la Teoría de 
las Representaciones Sociales. Los sujetos de la investigación son 41 directores 
escolares de la Enseñanza Básica  de la Red Municipal de Enseñanza de Blumenau 
/SC. El objetivo general es comprender las representaciones sociales del grupo 
sobre “buen” director. Para alcanzar ese objetivo se utilizó como instrumento de 
colecta de datos un cuestionario que se subdividió en tres ejes principales. El 
primero identifica el perfil de los sujetos de investigación y las razones que los 
llevaron a candidatearse como directores. El segundo tiene como finalidad registrar 
la opinión de ellos sobre la formación continua de los directores, en el sentido de 
identificar si la misma ha favorecido su trabajo como director. El tercer eje usa la 
técnica de asociación libre con mira a registrar los sentidos propios sobre “buen” 
director. Los pasos desarrollados en los ejes explicados tuvieron también la finalidad 
de ampliar la comprensión de los significados atribuidos, de manera que permitiera 
identificar los sentidos específicos de la representación social y discutir el concepto 
de “buen” socialmente construido en el grupo. Con base en las teorías de dirección 
en la educación fue posible identificar que el director escolar procura equilibrar los 
modos de ser y actuar de la escuela y de los sujetos. Este modo de ser y actuar lo 
lleva a actuar en las dimensiones de acción y  capacidades. Las dimensiones de 
acción de los directores discutidas en esta investigación son: técnica, pedagógica y 
política. Los datos empíricos referentes a la acción de los directores se presentaron 
según las dimensiones categorizadas, aunque obedeciendo exclusivamente a los 
objetivos analíticos y estando los mismos subordinados al criterio de totalidad y 
simultaneidad de la acción y reflexión acerca de dirección escolar. El objetivo de la 
aglutinación fue conducir el análisis y apuntar el eje figurativo de la representación 
social de los directores sobre el “buen” director. La construcción del concepto de 
“buen” director aparece, para el grupo, materializada y objetiva en la dimensión 
política. Esa dimensión constituye el eje figurativo de la representación del grupo y 
está asociada a la participación. Así, como determinante político de la acción, la 
participación en la gestión puede involucrar intereses en la organización de la 
escuela y de la sociedad, posibilitando el ejercicio de ciudadanía y, 
consecuentemente,  formando líderes y ampliando la representatividad de la 
comunidad escolar y local.  Este estudio se desarrolló en la Línea de Investigación 
en Educación, Estado y Sociedad del Programa de Posgrado en Educación, de la 
Universidad Regional de Blumenau – FURB/SC. 
 
Palabras-clave : Administración escolar. Representaciones sociales. “Buen” director. 
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1 INTRODUÇÃO 

O contexto da educação brasileira é marcado por influências de práticas 

sociais, políticas, econômicas e administrativas as mais diversas. Em especial no 

campo da administração escolar, o sistema, no decorrer do tempo sempre foi palco 

de discurso dos políticos, administradores, dirigentes centrais, agentes do sistema e 

comunidade. O fracasso e a evasão escolar, a diversidade, pluralidade e 

desigualdade social são alguns dos temas que sustentam tais discursos. 

O espaço da escola é marcado por práticas de gerenciamento, organização e 

estrutura econômica produtiva do país.  Frente à função social que a escola 

desempenha, é atribuída à mesma, a incumbência de produzir pessoas críticas, 

reflexivas em larga escala, num processo massificador e previsível. 

O dirigente escolar, como coordenador desse espaço de ensino, de 

aprendizagem traz consigo seus saberes históricos, teóricos herdados do contexto 

educacional que vivenciou. A ênfase no gerenciamento da escola anterior à 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN nº 9394/96), estava concentrada em princípios da 

Administração Científica de Taylor e Fayol.  

O precursor da Teoria da Administração Científica foi Frederick Winslow 

Taylor (1856-1915) nos Estados Unidos e Jules Henry Fayol (1841-1925) na França. 

Essa abordagem dá ênfase à gerência da força de trabalho em detrimento da 

perspectiva humana. A tônica é o controle.  

Segundo Ferreira (2009a, p. 67): 

Taylor ocupa-se com os fundamentos da organização dos processos de 
trabalho e do controle sobre ele; aplica o conceito de racionalidade à 
administração, cujo objetivo é o aumento da produtividade da mão-de-obra, 
recompensada com salários mais elevados, o que seria conseguido através 
da divisão do trabalho, separando a decisão da execução e introduzindo a 
especialização. Sua obra, complementada por Fayol, fornece a teoria sobre 
a qual se instituem e fortalecem as formas burocráticas de estrutura 
piramidal nas organizações.  

 A escola das Relações Humanas, que parcialmente se contrapõe à 

Administração Científica e tem como seu principal representante Elton Mayo (1880-

1949), pretendeu buscar elementos que aumentassem a produtividade, em resposta 
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à preocupação dos empresários. A escola das Relações Humanas concentrou seu 

trabalho no homem como um “ser”, com necessidade de segurança e afeto, 

aprovação social, prestígio e auto-realização. Mesmo centrando sua preocupação no 

trabalhador, Mayo e seus seguidores não se afastaram do princípio da racionalidade 

(FERREIRA, 2009a). 

A racionalidade funcional é utilizada na administração da escola, valorizada 

como o próprio fim da organização; perspectiva mecanicista, funcionalista e que, de 

forma alguma, existe para o que se concebe ser a promoção do homem 

(FERREIRA, 2009a). 

Neste sentido, a racionalidade funcional é expressa pelo cumprimento às 

normas voltadas para atingir os fins, valorizando-se a impessoalidade. Como não há 

participação e sugestão no planejamento das atividades não se admite 

questionamento por parte dos trabalhadores. A gerência, nas suas formas de 

exercício e controle e em suas atividades de organização do trabalho, proporciona 

apenas a estrutura formal para o processo produtivo. 

Mary Follet, também se interessando pelo estudo da organização, elaborou 

sua teoria com ênfase no elemento humano, situando sua preocupação no homem, 

mas apenas no seu aspecto motivacional para fazer o que a autoridade quer. A 

motivação, a participação nas decisões, o bem-estar são usados no sentido 

manipulativo, de modo a reforçar pela exclusão do conflito, os fins impessoais 

propostos pela organização. O controle torna-se cada vez mais fundamental 

(FERREIRA, 2009a). 

Nesta perspectiva de gerência, o Poder Público designava por indicação de 

políticos ou nomeação de Secretários de Educação, um profissional para 

desempenhar as funções de diretor de escola, sem a participação da comunidade 

escolar e local. Verifica-se atualmente, por meio da mídia e outros instrumentos de 

comunicação, que em vários Municípios e Estados Brasileiros, essa forma de 

nomeação de diretores escolares ainda persiste. 

Desse modo, a trajetória da administração escolar sofreu ao longo da sua 

história o caráter normativo, priorizando as normas e a orientação jurídica, passando 

pelas abordagens tecnocráticas e comportamentalistas. As abordagens 

contemporâneas possibilitam, em alguns casos, a centralidade da dimensão humana 

(SANDER, 1995). 
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Esse pensamento dominante, das abordagens, tecnocráticas e 

comportamentalistas, perdurou até o início dos anos de 1980, que articulava a 

administração educacional à administração científica. A partir de 1980, os estudos 

na área da administração educacional ganham um novo olhar, mais crítico à política 

da educação.  

Para Souza (2008, p. 55): 

Os estudiosos do campo educacional passaram a observar a face política 
da gestão educacional/escolar com prioridade e mais atenção; com receio 
da identificação dos seus trabalhos com uma perspectiva mais tecnocrática 
e conservadora [...] Passaram ao uso preferencial de gestão educacional, o 
que poderia destacar a concepção mais politizada na investigação e mesmo 
na constituição do campo.  

O movimento de democratização do ensino anseia por novas práticas 

escolares, surgindo dentre outras, a gestão democrática. Esta é contemplada na 

Constituição Federal de 1988, no Art. 206, que dispõe ao longo do mesmo “[...] 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei [...]” (BRASIL, 1988, p. 94). 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), o Art. 14 destaca o 

preceito de gestão democrática como um dos seus princípios (BRASIL, 1996). 

Com o movimento de redemocratização e a consequente promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(nº. 9394/96), surgem mecanismos para a escolha de diretores escolares, por meio 

de eleição direta dos candidatos ao cargo. Essa forma de condução ao cargo 

provém dos princípios da gestão democrática, prevista nos referidos textos legais, 

como: descentralização, autonomia e participação das comunidades escolar e local. 

Na efetivação deste preceito legal a atuação do dirigente escolar passa de 

uma função limitada, a de dirigir e executar as políticas educacionais para o de 

sujeito partícipe das mesmas. A gestão democrática pressupõe questionamento e 

controle de todas as questões educacionais, desde a origem e aplicação dos 

recursos até a efetivação dos direitos e dos deveres, por parte de todos os atores do 

espaço escolar.  

Nesta nova dimensão do seu fazer, na complexidade do gerenciar para a era 

do conhecimento, na qual a escola torna-se o espaço pelo qual a política 

educacional opera, por onde o poder se executa, o papel do dirigente escolar na 
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sociedade contemporânea, passa a ser visto como o de “gestor escolar”. Entretanto, 

novamente, o termo gestão escolar sofre influência do espaço empresarial. 

É esta problemática, esta marca, que permeou o cenário educacional que 

constitui o foco do presente estudo. O gestor escolar no desempenho das suas 

funções articula as demandas e soluções para que aconteça a aprendizagem, sendo 

necessária a elaboração de um Projeto Político Pedagógico da Escola, construído 

coletivamente, voltado às garantias nacionais, proporcionando uma educação de 

qualidade social. 

Educação de qualidade social pressupõe aprendizagem significativa do aluno. 

Pressupõe participação política nas decisões da escola, para tornar-se um cidadão 

conhecedor de seus direitos e deveres. Essa educação de qualidade social, de 

aprendizagem significativa, não comporta a repetição de conteúdos isolados, 

fragmentados, robotizando, distorcendo e retendo alunos em séries/anos, 

descontextualizando-os, não somente da série/ano, mas da vida social.  

Para Ferreira (2009a, p. 63), “um ensino de qualidade se caracteriza pelo 

calor da aquisição do conhecimento que aquece mentes e corações realmente 

formando, no ser humano, o estudioso dos conteúdos científicos e dos conteúdos da 

vida”. A educação de qualidade social, construída coletivamente, possibilita ao aluno 

o exercício da cidadania, alicerçada no acesso ao conhecimento. O conhecimento 

vivo e fecundo, rico e significativo constitui-se em um ato de libertação de toda forma 

de opressão, como a ignorância e a subalternidade (FERREIRA, 2009a). 

A educação de qualidade social que também pressupõe aprendizagem 

significativa do aluno, inserida na elaboração do Projeto Político Pedagógico, 

construído pela comunidade escolar, concorre para a construção do caráter e 

fortalece a personalidade de sujeitos-cidadãos. 

Vasconcellos (1995) entende que o Projeto Político Pedagógico é um 

instrumento teórico-metodológico para a transformação da realidade e pode ser 

entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento 

participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define 

claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar.  

A construção do Projeto Político Pedagógico para a consecução dos objetivos 

educacionais e da função social da escola requer do gestor, um modo de ser e fazer 

a gestão escolar. No entanto, o gestor escolar articula as demandas e soluções da 

escola sempre amarrado às normativas nacionais e do sistema estadual ou 
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municipal, que o obriga e o condiciona. Tais considerações vinculam a gestão 

escolar às normativas do sistema.  

Diante deste cenário, de transformação do discurso sobre a política de 

redimensionamento constitucional e legislativo da ação do gestor escolar, cabe 

refletir sobre a construção social do conceito de “bom” gestor. A elaboração da 

construção social do conceito de “bom” gestor está pautada na Teoria das 

Representações Sociais. No entanto, para refletir sobre a construção social do 

conceito de “bom” gestor, faz-se necessário definir o significado de “bom”. Segundo 

o dicionário Houaiss (2009), bom é o que desempenha bem sua função ou papel, de 

acordo com as expectativas do meio em que se insere. Para Abbagnano (2000) o 

adjetivo tem uma idêntica variedade de aplicações. O bom perpassa pela esfera do 

significado geral, pela qual a palavra se refere a tudo o que possui validez, tarifa, 

dignidade a qualquer título. Na linguagem moderna é a palavra tradicional para 

indicar valor. Pode indicar um objeto que é comprado ou vendido ou indicar beleza, 

dignidade ou virtude humana. Passando dessa esfera geral, adentrando no 

significado específico, o adjetivo bom se refere ao domínio da moralidade, isto é, 

“dos mores, da conduta, dos comportamentos humanos intersubjetivos, designando, 

assim, o valor específico de tais comportamentos” (ABBAGNANO, 2000, p. 107).  

Assim sendo, o adjetivo bom pode estar relacionado a valor, preço, dignidade 

ou virtude humana. Ou ainda, ser visto como uma ação virtuosa, postura ética, um 

comportamento aprovável. Nesse estudo, identifica-se o bem administrar como uma 

forma valorosa no sentido de contribuir de forma útil para as pessoas. 

Não obstante a denominação atribuída à função, gestor ou diretor escolar, o 

trabalho da escola abrange: planejamento, liderança, coordenação, mediação, 

avaliação das ações internas da escola, bem como, a relação com a comunidade 

escolar e local. O gestor ou diretor assume posturas profissionais, decorrentes do 

seu compromisso profissional na dimensão educacional. Essa postura envolve os 

aspectos referentes ao contexto da prática escolar, suas experiências pessoais, a 

influência das políticas públicas, do entorno onde a escola está inserida, do grupo de 

profissionais desenvolvendo competências de atuação nas dimensões: técnica, 

pedagógica e política. 

Conforme Lück (2006b), que apresenta três dimensões convergentes entre si 

e interinfluentes: técnica, pedagógica e política e argumenta ainda, que é 
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fundamental conhecer cada uma delas, dada a peculiaridade e particularidade de 

suas nuances, como meio para se compreender a ação do gestor escolar. 

Essa separação, portanto, em sua análise, é apenas didática, já que 
nenhuma ocorre independentemente da outra e não representa a realidade 
como um todo, visto que se entrecruzam, formando um todo dinâmico pela 
força de sua associação. (LÜCK, 2006b, p. 65). 

Com base na ação do gestor escolar a presente pesquisa visa responder à 

indagação central: Qual a representação social de “bom” gestor, de um grupo de 

gestores escolares? Compreender os significados de ser um “bom” gestor leva a 

entender e buscar uma reflexão que seja capaz, não só de revelar respostas, mas 

oferecer indícios do contexto da construção destas, possibilitando identificar o que 

os gestores apontam para ser um “bom” gestor, sem desconsiderar que esses 

gestores são sujeitos inseridos num contexto sócio-histórico e que dele fazem parte.  

Para Gilly (2001), a área educacional aparece como um campo privilegiado 

para se observar como as representações sociais se constroem, evoluem e se 

transformam no interior de grupos sociais, e para elucidar o papel dessas 

construções, nas relações desses grupos com o objeto de sua representação. 

Para compreender a problemática da construção social do conceito de “bom” 

gestor foi empregada a Teoria das Representações Sociais, que se configura 

também em um referencial metodológico e apresenta possibilidades concretas de 

atingir o objetivo geral da pesquisa: compreender as representações sociais de um 

grupo de gestores escolares sobre “bom” gestor. Os objetivos específicos que 

auxiliaram o presente estudo foram: (i) discutir pressupostos teóricos que 

fundamentam a ação do gestor escolar; (ii) identificar como a Secretaria Municipal 

de Educação de Blumenau (SEMED) articula a formação de gestores; (iii) analisar os 

principais atributos de um “bom” gestor, apontados pelos sujeitos pesquisados. 

As representações sociais vêm-se tornando um assunto de interesse para os 

estudos científicos educacionais, os quais o entendimento dos conceitos e dos 

termos utilizados são indispensáveis para explicar os fenômenos sócioculturais 

contemporâneos e dá referência para a construção de diretrizes legais, elaboração 

de políticas, reorganização do espaço e da estrutura escolar.  

Dotta (2006, p. 29) confirma: 
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Por meio da Teoria das Representações sociais, está envolvido o esforço 
em apreender os problemas da educação no processo que articula o 
homem concreto, em sua especificidade e complexidade, à totalidade 
social, dentro do movimento histórico que os engloba em espaço e tempo 
definidos. 

O surgimento da Teoria das Representações Sociais teve início com Serge 

Moscovici, em 1961, que buscou “renovar e confirmar a especificidade da Psicologia 

Social, a partir de estudos que pudessem explicar como se dá a mediação entre o 

individual e o social” (COSTA e ALMEIDA, 1999, p. 251). O referido estudo é 

sistematizado na obra La Psycanalyse: son image el son public (1961). 

Os sujeitos pesquisados são 41 gestores das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino de Blumenau. Destes, 37 são gestores de Unidades Escolares. 

Os demais sujeitos são responsáveis por Unidades de Apoio às Escolas e Centros 

de Educação Infantil, como o Centro Municipal de Educação Alternativa (CEMEA); o 

Centro Municipal de Estudos Pedagógicos (CEMEP); o Centro Municipal de 

Ampliação do Tempo e Espaço Pedagógico da Criança e do Adolescente 

(CEMATEPCA) e a Escolinha de Artes Monteiro Lobato. A amostra corresponde a 

todos os gestores que atendem alunos do 1º ano a 8ª série, da etapa do Ensino 

Fundamental da Educação Básica. 

O critério utilizado para a escolha do grupo a ser investigado na pesquisa foi 

ter como sujeitos gestores eleitos do Ensino Fundamental para o biênio 2007/2009, 

das Escolas da Rede Municipal de Blumenau. Esse grupo de gestores participou de 

um curso de formação específica em gestão escolar, em parceria da Secretaria 

Municipal de Educação de Blumenau com a Universidade Regional de 

Blumenau/FURB e o mesmo estava condicionado ao processo eleitoral. A escolha 

se deve também ao fato da pesquisadora ter atuado como diretora do Ensino 

Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, no período de 

janeiro de 2007 a fevereiro de 2009 e ainda, ter participado da alteração da lei 

eleitoral, do curso para os gestores e do processo eleitoral.  

As inquietações que motivaram essa pesquisa, no sentido de aprofundar os 

estudos e entender a problemática da gestão escolar, estão relacionadas à função 

mencionada e ao exercício da vida profissional anterior a esse período. Essas 

questões estão vinculadas à relação teoria e prática sobre administração escolar, 

tanto no que se refere à política de formação inicial quanto continuada. Outro ponto 

instigante também foi o processo eletivo de diretores no Município de Blumenau 
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como forma de condução ao cargo de diretor escolar. Esta também foi uma 

experiência pessoal. A indicação do poder público para administrar um Centro de 

Educação Infantil e algum tempo depois, uma Escola de Ensino Fundamental 

também constituiu a trajetória profissional. A participação na criação do Edital em 

1989, na época visto como um exercício de possibilidade de condução ao cargo e, 

posteriormente no ano de 2002, na mobilização social dos profissionais da 

educação, visando obter junto ao Poder Público, a criação da Lei dos Diretores. 

Todas essas oportunidades, vivências, trocas, aprendizagens possibilitaram a 

elaboração de concepções de escola, de gestão escolar pautadas na cultura, na 

realidade sócio-econômica local e constituíram a trajetória pessoal e profissional da 

pesquisadora e consequentemente a inquietude na busca da construção social do 

conceito de bem administrar. 

 Em relação à terminologia, faz-se necessário acrescentar que de acordo com 

o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Blumenau, o 

termo utilizado pelos profissionais da educação e da comunidade em geral para o 

responsável pela Instituição Escolar é diretor de escola.  

O já referido curso de formação de gestores oferecido pela Secretaria 

Municipal de Blumenau – SEMED, em parceria com a Universidade Regional de 

Blumenau - FURB, teve como objetivo capacitá-los para o exercício da função. Os 

candidatos interessados ao cargo de gestor das Unidades de Educação Básica, nas 

modalidades Educação Infantil e Ensino Fundamental, deveriam elaborar um plano 

de ação, submetê-lo à apreciação da comunidade escolar e por eleição direta, pelo 

mesmo segmento serem eleitos. O processo de eleição de gestores está previsto na 

Lei Eleitoral Municipal nº. 5867 de 19/04/02, alterada pela Lei nº. 7110 de 04/07/07 

(BLUMENAU, 2010). 

 Na elaboração do estado da arte, existem inúmeros estudos com foco na 

gestão democrática, com ênfase na eleição de diretores escolares como o de Silva 

(2006), Eleição de diretores escolares: avanços e retrocessos no exercício da gestão 

democrática da educação; o de Ribeiro (2007), A gestão democrática da escola 

pública de educação básica: as representações sociais dos profissionais da 

educação interferem?” 

O artigo de Souza (2006) apresenta um levantamento bibliográfico da 

pesquisa brasileira sobre gestão escolar. O levantamento identificou um conjunto de 

183 trabalhos de mestrado e doutorado em educação que examina a problemática 
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da gestão escolar. O levantamento bibliográfico de Souza serve também, de 

referência para Sander (2007), quando sinaliza os estudos de gestão na 

contemporaneidade.  

 Encontra-se também, produção acadêmica sobre o “bom” professor, de 

Costa e Almeida (1998) com aporte teórico da Teoria das Representações Sociais. 

Este estudo discute que o termo “bom” professor já esteve associado ao longo da 

história das ideias pedagógicas, ao de treinador, mediador de modelos, estimulador 

de aprendizagem, dentre outros. Por outro lado, segundo as mesmas autoras, 

reflexões mais recentes sobre o “bom” professor defendem-no como sujeito político, 

pesquisador, investigador de sua prática, desenvolvendo habilidades de reflexão e 

ação. Entretanto, em relação à construção social do conceito de “bom” gestor, 

subsidiado pela Teoria das Representações Sociais, ainda aparece um campo a ser 

investigado. 

Assim sendo, justifica-se a relevância da pesquisa como produção científica, 

visto serem escassos os estudos na área de Representações Sociais que concebem 

a representação social do “bom” gestor, na discussão dos saberes sociais, 

construídos pelos próprios gestores no desempenho de suas funções. 

O interesse pelo estudo teve início ao perceber no desempenho da função 

profissional∗, no atendimento aos gestores das Unidades Escolares, por meio das 

falas dos mesmos, que enfrentavam dificuldades no cotidiano. A dificuldade e a 

queixa existiam principalmente quando descreviam suas ações, com a preocupação 

em serem “bons” gestores, no sentido de articularem a teoria trabalhada nos cursos 

de formação e o exercício diário de suas funções. 

Este estudo desenvolveu uma abordagem qualitativa e quantitativa que auxilia 

o pesquisador a compreender as definições de pessoas que são pesquisadas. O 

foco é a experiência individual de situações, o senso comum, o processo diuturno de 

construção de significado, o “como” (SANTOS FILHO e GAMBOA, 1997). Este tipo 

de investigação permite selecionar questões específicas à medida que os dados são 

recolhidos, porém a abordagem não é feita com o objetivo de responder a questões 

                                                 
∗ Esta pesquisadora atuava como Diretora do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de 
Educação de Blumenau - SC, no período de 15/01/07 a 28.02.09. Atuou também, como Diretora da 
EBM General Lúcio Esteves no período de 01/02/01 a 14/01/07; como diretora do Centro de 
Educação Infantil Prof. Anselmo Antonio Hillesheim. É licenciada em Pedagogia com habilitação em 
Administração Escolar e Supervisão Escolar pela Universidade Regional de Blumenau - FURB; 
Especialização em Administração Escolar pela UNIVALI, Mestranda em Educação pelo PPGE/ME da 
FURB (Turma 2008); pesquisadora na Linha de Pesquisa Educação, Estado e Sociedade.  
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prévias ou de testar hipóteses. Privilegia-se a “compreensão dos comportamentos a 

partir da perspectiva dos sujeitos da investigação” (BOGDAN e BIKLEN,  1994, 

p.16).  

Nas ciências sociais, as pesquisas encontram melhor desenvolvimento, 

especificamente no campo educacional. Uma nova proposta ganhou espaço no 

Brasil, a partir dos anos oitenta. Seguindo o modelo interacionista dos estudos de 

George Herbert Mead, que criticava a natureza puramente individual da mente, na 

Psicofisiologia de Wundt, surgiu a “Teoria das Representações Sociais”, que 

encontra no campo educacional solo fértil para o seu desenvolvimento (FARR, 

2000).  

O questionário foi aplicado pela pesquisadora aos sujeitos pesquisados em 

abril/2009. O instrumento de coleta de dados utilizado foi composto por questões 

abertas, semi-abertas, de enumerar alternativas, e a técnica da associação livre.  

Esta consistiu em apresentar aos sujeitos uma frase indutora, na qual os sujeitos 

definiram o conceito de “bom” gestor. Em seguida, que destacassem quatro palavras 

que fossem as mais relevantes na construção da definição sobre o “bom” gestor. 

Dentre as quatro palavras escolhidas, que destacassem a mais relevante para a 

construção social da figura do “bom” gestor, e que justificassem a resposta. 

A estruturação da presente pesquisa foi organizada da seguinte forma: O 

capítulo I foi construído com base nas teorias e os modos de fazer a gestão escolar. 

Nele discute-se a função social da escola e o direito à educação na legislação. A 

contribuição de diversos autores sobre os conceitos de gestão escolar, também 

estão neste capítulo, bem como, as dimensões de atuação do gestor escolar e os 

princípios constitucionais da gestão escolar. As contribuições neste capítulo são de: 

Cury (2002, 2005, 2007); Lück (2005, 2006, 2006a, 2006b, 2008); Ferreira (2009, 

2009b, 2009c); Souza (2008); Wittmann (2004); Libâneo (2004); Sander (2007 e 

2007a); Saviani (1986); Bordignon e Gracindo (2000); Gomes (2006); Tavares 

(2009) e Moscovici (2009).  

 O capítulo II é construído tendo em vista a necessidade de discutir os 

fundamentos que sustentam a teoria das representações sociais, bem como articular 

esses fundamentos aos conceitos básicos de gestão escolar. No capítulo são 

apresentadas as relações sociais existentes entre os seres humanos, a fim de 

compreender a tônica da representação social. Parte-se do termo representação, 

para entender o conceito de representação social. Aprofunda-se ainda, o 
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entendimento da Teoria das Representações Sociais e sua gênese.  A Teoria, os 

instrumentos metodológicos e a metodologia das Representações Sociais também 

constituem este capítulo. As duas formas de abordagem como produto e processo 

constitutivos são descritos, situando a pesquisa na vertente processual, que utiliza 

os processos de objetivação e ancoragem. Apresentam-se ainda neste capítulo, os 

sujeitos da pesquisa, o perfil e os cursos realizados na área da gestão escolar. É 

explorado o processo de eleição dos diretores municipais, sendo o mesmo, uma 

forma de condução ao cargo. O contexto da pesquisa, também é parte integrante 

deste capítulo. O contexto inicia pela fundação do Município, inserindo a criação das 

escolas, de acordo com a cronologia. A construção do conceito de “bom” gestor 

nesta pesquisa só pôde ser analisada, tendo como contraponto o contexto social e 

as condições sócio-históricas e políticas, em que o conceito emergiu, circulou e se 

transformou. Aponta a enchente como um dos fatores ambientais decorrentes desde 

a fundação do Município até o período de realização desta pesquisa. Desta forma a 

enchente se apresenta como um dos obstáculos enfrentados pelos gestores na 

administração das escolas nos períodos de cheias do rio Itajaí-açu. 

Os autores que subsidiam este capítulo são: Moscovici (2009); Spink 

(1994,1995); Jodelet (2001); Madeira (1991); Costa e Almeida (1999); Japiassú 

(2006); Junqueira (2005); Sá (1995, 2002); Langer (2004); Dotta (2006); Lane 

(1995); Santos Filho (1997); Bogdan e Biklen (1994); Nóbrega (2001); Vala (2004); 

Silva (2009); Silva (1988); Petry et al (2000); Pereira e Andrade (2006); 

Jovchelovitch (2000); Spink (1994) e Frotscher (2000). 

No último capítulo, consta a análise da gestão escolar e as atribuições 

socialmente construídas de “bom” gestor, pelo grupo de gestores. A análise inicia 

pelas razões que levaram os gestores à sua candidatura. Portanto, as mesmas 

foram reunidas nas três dimensões de atuação do gestor escolar: técnica, 

pedagógica e política. Ficou evidenciado que as razões dos gestores perpassaram 

pela dimensão política, pois, eles valorizam a participação da comunidade escolar, 

estão abertos à mudança e à construção de relações sociais mais justas e humanas.  

O curso de gestores e a formação continuada são temas que fazem parte 

deste capítulo. Relata-se o curso específico de gestão escolar promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Universidade Regional de 

Blumenau para os gestores escolares, por ser pré-requisito para a candidatura ao 

cargo de diretor. Analisa-se ainda, os atributos de “bom” gestor apontados pelos 



23 
 

sujeitos pesquisados, a fim de definir o núcleo figurativo das representações sociais. 

Finalizando o capítulo questiona-se se os próprios sujeitos pesquisados consideram-

se “bons” gestores. A questão é recorrente uma vez que, do total da amostra do 

grupo de 41 gestores, 33 sujeitos consideram-se “bons” gestores. 

Nas considerações finais é feita uma retomada do estudo, dando ênfase à 

análise e aos argumentos discutidos ao longo da pesquisa.  Apresenta-se a 

dimensão em que se encontra o núcleo figurativo da construção social do conceito 

de “bom” gestor apresentada pelo grupo. Sugere-se ainda, novas possibilidades de 

estudo para a área da educação e sugestão de algumas práticas para a formação 

específica de gestores de escolas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2 GESTÃO ESCOLAR: TEORIAS E MODOS DE FAZER 

A presente seção discute a função social da escola, o direito à educação na 

legislação. Discute também, a responsabilidade do gestor escolar perante as 

políticas educacionais e a construção do Projeto Político Pedagógico da escola, visto 

como possibilidade de manutenção da reprodução ou de produção de políticas 

educacionais e a possibilidade de ressignificação do papel institucional e da função 

social da escola.  

A gestão escolar, a origem etimológica da palavra, os conceitos de vários 

autores também são levantados nesta seção. Os modos de ser e fazer a gestão da 

escola, bem como as dimensões de atuação do gestor escolar são apontados como 

possibilidades de bem administrar o espaço escolar. Do mesmo modo são discutidos 

princípios da gestão democrática contemplados na legislação constitucional e 

educacional como: autonomia, descentralização e participação. 

2.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A escola vem sendo historicamente organizada pela humanidade objetivando 

a instrução, a preparação para o trabalho e a socialização do saber formal e 

sistematizado. Considerado pela humanidade como patrimônio, esse saber 

sistematizado encontra-se expresso nos conhecimentos básicos apresentados nas 

disciplinas escolares e está protegido pelo princípio da obrigatoriedade, como 

prescreve a legislação educacional vigente.  

Frente a essa instituição social, o gestor escolar, como um dos responsáveis 

por sua condução, defronta-se com as políticas educacionais e a responsabilidade 

de avançar, por exemplo, na construção do Projeto Político Pedagógico da escola.  

Sua ação é sempre monitorada pela sociedade e pela legislação para que a 

educação alcance os seus fins, atingindo a todos os alunos e possibilitando que a 

escola cumpra sua função social e seu papel institucional. 

As práticas escolares, na socialização do conhecimento científico e artístico 

produzido pela humanidade, promovem a apreensão de saberes, defendem a 

organização de novos conhecimentos e visam uma leitura da realidade humana 
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enquanto construção permanente. Cabe ainda à escola a responsabilidade pela 

formação dos alunos para que possam compreender as várias linguagens utilizadas 

na sociedade, tendo sempre em vista possíveis formas de inclusão social e atuando, 

ainda, como um instrumento de diminuição das discriminações. 

A escola como uma das instituições de caráter público se distingue pelo 

esforço em promover o acesso ao conhecimento e ao ensino como bem de todos. 

Distingue-se por não ser empresa de produção, ou uma loja comercial. A escola está 

a serviço da sociedade para assegurar o direito público subjetivo do cidadão, 

reconhecido pelo Art. 208, da Constituição Federal de 1988. Por direito público 

subjetivo do cidadão está subentendido o direito líquido e certo de ter acesso à 

escola. 

A finalidade da escola pública é o direito do aluno ao conhecimento. Tal 

finalidade aparece no Art. 13, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN nº 9394/96): “zelar pela aprendizagem dos alunos” (BRASIL, 1996, 

p. 24). Um conjunto de princípios e regras para nortear as ações da escola, está 

preconizado nos Artigos 12, 13, 14 e 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº. 9394/96). O núcleo básico do planejamento da escola está 

centrado na elaboração do Projeto Político Pedagógico que pressupõe a 

participação dos profissionais da educação e, sobretudo do gestor escolar (Art. 12 

da LDBEN).  

A escola é, também, lócus de reprodução e lócus de produção de políticas, 
orientações e regras [...], constituindo-se, portanto no lugar privilegiado para 
se refletir sobre o significado e as finalidades das práticas da administração 
da educação. Por isso é premente repensar que princípios, conceitos e 
valores deverão nortear a formação e a prática dos profissionais da educação 
e, em especial, dos profissionais da educação que irão exercer a 
administração da educação em todos os âmbitos do sistema educacional, 
pois de uma boa ou má administração da educação dependerá a vida futura 
de todos que pela escola passarem.  (FERREIRA, 2009b, p. 163).  

A gestão escolar não só coloca em prática as diretrizes emanadas, como 

também interpreta e subsidia as políticas públicas na trama conturbada das relações 

econômicas, políticas e sociais globais que se refletem no espaço escolar. Para 

Ferreira (2009b), no desenvolvimento da prática, a gestão da educação examina 

coerências e discrepâncias entre o previsto e o concreto, percebe reais 

necessidades que se constituirão em valiosos elementos de reivindicações para 

novas decisões e encaminhamentos de políticas educacionais. 
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A relação entre sociedade, educação/formação, políticas educacionais e 

gestão da educação é intrínseca e forte e necessita ser ressignificada no contexto 

das determinações que se põem a cada minuto histórico (FERREIRA, 2009b). Para 

Cury (2007) a sociedade contemporânea exige também um conjunto de 

conhecimentos e habilidades capazes de possibilitar a todos, o acesso às formas de 

ser e se comunicar como um participante do mundo. Neste sentido, a Escola está 

estabelecida para assegurar o direito social, de cidadania, priorizando a 

aprendizagem do aluno, frente à realidade global. 

A gestão escolar, vista como prática educacional entre as várias 

possibilidades de administração da educação é destinada, não à manutenção, mas à 

construção coletiva e organizacional da escola. Vincula-se ao projeto político 

pedagógico, tendo como referência o contexto global e as teorias contemporâneas, 

que valorizam a potencialidade e a capacidade participativa do ser humano e 

ressignificam o valor dessa prática. E, segundo Ferreira (2009b, p. 165) “conferindo 

a gestão da educação uma práxis que tenderá a superar nas organizações 

educacionais, as fraquezas institucionais e humanas que resultam em exclusão, 

desigualdades e injustiça”. 

Desse modo, é prática comum nas instituições escolares afirmar que cabe 

aos profissionais da gestão organizar e monitorar ações como, por exemplo: a 

seleção dos conteúdos curriculares, as formas de aproveitamento dos estudos, os 

processos avaliativos, a recuperação de estudos, as normas de convivência, os 

horários escolares, a proposta e as concepções pedagógicas da escola.  

Como parte de um sistema, a escola recebe orientações e diretrizes 

emanadas de um sistema maior, no caso, das Secretarias de Educação e essas, por 

sua vez, do Ministério da Educação. Essa organização culmina, no interior das 

escolas, com a execução do Projeto Político Pedagógico, no qual se reafirma ser 

este um instrumento de possibilidade de manutenção da reprodução ou de produção 

de políticas educacionais e a possibilidade de ressignificação do papel institucional e 

da função social da escola.  

2.2 O DIREITO À EDUCAÇÃO NA LEGISLAÇÃO  

O direito à educação é confirmado no texto constitucional no Art. 205: 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, p. 57).  

Anterior à atual Constituição Federal, a educação, ainda que afirmada como 

direito de todos, não possuía, sob o enfoque jurídico, com exceção da 

obrigatoriedade da matrícula, instrumentos de exigibilidade para gerar efeitos 

práticos e concretos nos pais ou responsáveis e no poder público, de assegurar a 

frequencia dos alunos à Escola. Na Constituição Federal de 1988 e nos diplomas 

legais complementares, o panorama dessa obrigatoriedade alterou-se 

significativamente para as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental da 

Educação Básica, cabendo a progressiva obrigatoriedade para a última etapa da 

Educação Básica, o Ensino Médio. 

Os pais ou responsáveis, após a Constituição Federal de 1988 e a 

promulgação da LDBEN nº 9394/96, não somente realizam a matrícula dos seus 

filhos com idade de 6 a 14 anos à Escola, como também recebem assessoria, 

quando da violação desse direito, dos órgãos de prevenção, como os Conselhos 

Tutelares. Há orientação aos pais pelos diversos órgãos e também pela mídia sobre 

a responsabilidade que lhes cabe quanto ao acesso e permanência dos filhos na 

escola, bem como a respeito do processo pedagógico a que serão submetidos. 

O artigo que garante o direito à educação na Constituição Federal foi 

retomado como Art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 

9394/96), confirmando a sua importância perante os direitos sociais, fazendo 

compreender a educação como valor de cidadania e de dignidade da pessoa 

humana. Condições para a construção de uma sociedade alfabetizada, objetivando 

romper com desigualdades sociais e quaisquer formas de discriminação no Estado 

Democrático de Direito.  

Com esse novo panorama, em especial a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN nº. 9394/96), a gestão da escola pública incorpora mais responsabilidades. 

Com base nos princípios democráticos e nas diretrizes da administração pública que 

regem os currículos da educação escolar, a gestão, juntamente ao poder público, a 

família e a sociedade, respondem pela promoção da educação como direito de todos 

e dever do Estado. 
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No Brasil, a inconformidade sobre os resultados do trabalho escolar no 

sistema público de ensino, a solução do fracasso dos alunos, as altas taxas de 

evasão e repetência, passaram a chamar atenção sobre a gestão escolar, fazendo 

incidir sobre ela, as expectativas de solução desses problemas. Neste sentido, a 

gestão escolar foi posta no centro das ações, em favor da aprendizagem dos alunos, 

com foco no acesso, permanência e sucesso dos alunos na escola, fatores estes, 

decorrentes do direito à educação. 

O acesso, como direito, impõe ao sistema educacional a eliminação de todas 

as formas de discriminação para a matrícula ou para a permanência do aluno na 

escola. Remete ao gestor escolar a responsabilidade pelo recenseamento da 

população em idade escolar e dos adolescentes e adultos que não ingressaram na 

idade própria. Compete ao gestor escolar a chamada pública e a inserção dos 

alunos no âmbito da escola e, ainda zelar pela frequência. O mesmo dispositivo 

estende-se aos pais na obrigatoriedade de matricular seus filhos na escola, zelar por 

sua assiduidade, estar ciente do cumprimento das tarefas atribuídas pela escola e 

acompanhar seu rendimento escolar. 

Como segundo fator decorrente do direito à educação, a permanência do 

aluno na escola constitui ainda um desafio para a escola pública brasileira. Os 

índices de evasão e exclusão são altos e, embora venha se constituindo como meta 

social e de responsabilidade de diversos agentes, não foi alcançada ainda a 

contenção efetiva deste problema. A evasão das crianças e dos adolescentes na 

escola, a partir da legislação em pauta, passou a ser problema não somente da 

escola, mas de uma rede de proteção como o Conselho Tutelar e o Ministério 

Público. 

A escola amparada na legislação proporciona o direito a uma carga horária de 

200 dias letivos, exigindo para aprovação 75% de frequência, prevista no Art. 24, da 

LDBEN. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90), inciso V, do Art. 

53, assegura aos alunos o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência. O Art. 53 e 56 resguarda ao estudante o direito de ser respeitado por 

seus educadores e a estes a possibilidade de denunciarem maus-tratos envolvendo 

seus alunos.  Ainda em relação à permanência, o Art. 4º, inciso VIII, da LDBEN 

prevê atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 

programas suplementares, de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde, subsidiando sua permanência na escola.  
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O sucesso, como um dos fatores decorrentes do direito à educação, é visto 

como a própria finalidade da educação. Parece incontestável o desejo comum de 

que o aluno ingresse, frequente a escola e que alcance sucesso na sua 

aprendizagem. Ferreira (2009b) quando discute o Art. 3º, da LDBEN (9394/96) 

destaca também o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos como princípios e 

argumenta que eles representam o ponto de partida, a causa, a fonte primária e 

básica do direito à educação. A partir de tais princípios é que as políticas 

educacionais devem ser construídas e estabelecidas, assim como as práticas 

educativas desenvolvidas na escola devem estar voltadas à formação da cidadania 

e à qualificação para o trabalho. 

Sendo assim, o acesso, permanência e o sucesso, tornam-se fundamentos 

básicos para o trabalho escolar, conforme estabelecidos na legislação constitucional 

e educacional, e objetivam assegurar a todos os brasileiros o direito à educação. 

2.3 A GESTÃO ESCOLAR  

A origem etimológica da palavra gestão provém do verbo latino gero, gessi, 

gestum, gerere e significa: levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, 

gerar.  Trata-se de algo que implica, de modo direto, o sujeito da ação, suas 

responsabilidades e compromissos. A gestão implica um ou mais interlocutores com 

os quais se dialoga pela arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas que 

possam auxiliar no governo da educação segundo princípios de equidade e justiça. 

A gestão implica o diálogo como forma superior de encontro das pessoas e solução 

de conflitos. Vista dessa forma, a gestão é a geração de um novo modo de 

administrar uma realidade e é em si mesma democrática, já que se traduz pela 

comunicação, pelo envolvimento coletivo e pelo diálogo como fundamentos básicos 

(CURY, 2002; FERREIRA, 2009). 

O termo gestão da escola vem sendo utilizado com essa conotação a partir da 

implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN, (Lei nº. 

9394/96). Apesar do modo breve com que a LDBEN trata a questão da gestão da 

educação, ao determinar os princípios que devem reger o ensino indica que um 

deles é a gestão democrática. A lei indica, a partir desse propósito, outras normas 

para o desenvolvimento da gestão democrática na escola, como a criação de 
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conselhos, a participação e elaboração da proposta pedagógica escolar 

(BORDIGNON e GRACINDO, 2000).  

Anterior a referida LDBEN, a forma de se referir ao responsável pela unidade 

escolar era administrador escolar, ou diretor, e administração escolar como seu 

âmbito de atuação. Com a referida legislação, as denominações foram alteradas 

para diretor ou gestor escolar e, consecutivamente, gestão escolar. Na literatura 

educacional encontram-se administração escolar e gestão escolar, ora como 

sinônimos, ora como a gestão definindo uma nova concepção. 

Desse modo, a concepção da administração está baseada nos princípios da 

administração científica, cujos precursores foram Taylor (1916), nos Estados Unidos, 

e Fayol (1916), na França. Os três princípios que regem a teoria de Taylor são: 

1) O administrador [...] assume o cargo de todo o conhecimento tradicional 
que no passado foi possuído pelos trabalhadores, e ainda de classificar, 
tabular e reduzir esse conhecimento a regras, leis e fórmulas. [...]. É o 
princípio de dissociação do processo de trabalho das especialidades dos 
trabalhadores. 
2) Todo possível trabalho cerebral deve ser banido da oficina e centrado no 
departamento de planejamento ou projeto. [...] Esse é o princípio de 
“separação de consecução e execução”. 
3) A noção fundamental de tipos comuns de gerência é a de que cada 
operário tornou-se mais especializado em seu próprio ofício do que, em 
consequencia, os pormenores de como o trabalho será mais bem feito 
devem ser deixados a ele. [...] Talvez o mais proeminente elemento isolado 
na gerência científica moderna seja a noção de tarefa. Esse é o princípio 
da utilização desse monopólio de conhecimento para controlar cada fase 
do processo de trabalho e seu modo de execução (TAYLOR, 1947, apud 
FERREIRA, 2009a, p. 64-65).  

A tônica dos princípios da administração científica é o controle. Dos princípios 

de Taylor, surgem as especialidades dos trabalhadores. O planejamento fica 

distanciado da execução e o “como” fazer é de responsabilidade do tarefeiro. Tais 

relações e especificidades penetraram e ainda, ocupam espaço nas relações que 

permeiam espaços de gerencia.   

Para Ferreira (2009a), o controle, como aspecto essencial de gerência 

através da sua história adquiriu no Taylorismo uma concepção nova, quando afirmou 

como uma necessidade absoluta para a gerência adequada a imposição ao 

trabalhador da maneira rigorosa pela qual o trabalho deve ser executado. 

Anteriormente, cabia à gerência o direito de “controlar” o trabalho, que significava 

fixação de tarefas. Com Taylor, essa prática, passa a ser competência da gerência o 

controle do modo concreto de execução de toda a atividade no trabalho, desde a 
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mais complexa. Ou seja, o controle do trabalho através do controle das decisões que 

são tomadas no curso do trabalho.  

Assim, a administração baseada nos princípios taylorista é entendida na 

atualidade como processo autoritário, com relações verticalizadas, relações de 

comando, de controle, produtividade e eficiência. 

Já a gestão da educação, vislumbra relações horizontais, de parceria, 

comprometidas com a coletividade, visando a qualidade social da educação e o 

respeito ao ser humano. A gestão democrática da educação para Ferreira (2009, p. 

65): 

Como concepção necessária à formação humana do profissional da 
educação, necessita ser, ao mesmo tempo, transparência, autonomia e 
participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e 
competência, compromisso e responsabilidade de garantir que princípios 
humanos sejam desenvolvidos nos conteúdos de ensino que são 
conteúdos de vida, porque se constituem em instrumentos para uma vida 
de qualidade para todos em sociedade. 

A partir de 1980, com o processo de redemocratização do país e a 

consequente passagem da ditadura para a democracia, surge na sociedade 

brasileira o desejo de participação, bem como as práticas de manifestação em 

movimentos sociais, inclusive na educação.  

A redemocratização do país teve início com o fim do governo de regime 

militar, a partir da Constituição Federal de 1988. O fortalecimento do partido de 

esquerda acelerou a abertura política no Brasil, nos anos de 1980, que teve no 

governo o general João Baptista Figueiredo (1979-1985). Em 1983, milhares de 

pessoas reuniram-se em São Paulo, numa manifestação pedindo o direito de voto 

para a presidência da República, na Campanha Diretas Já.  

O Partido dos Trabalhadores (PT) crescia fortalecido pelas bases sindicais. A 

pressão popular triunfou em 1985 e Tancredo Neves, governador mineiro pelo 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) foi eleito presidente do 

Congresso Nacional. Com a morte do presidente Tancredo Neves em 1985, o vice-

presidente José Sarney foi alçado à Presidência da República. O período de José 

Sarney recebeu o título de Nova República, por marcar o fim do regime militar e pela 

promulgação da nova constituição, em 1988 (PETRY et al, 2000). 

O regime militar, por sua forma política de se instalar e de ser, acabou por 

instaurar no campo educacional comandos autoritários de mandamentos legais, os 
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quais se baseavam mais no direito da força do que na força do direito. Os Atos 

Institucionais e os decretos-leis comprovam essa forma de administrar (CURY, 

2002). Uma administração de comandos verticais adentrou as escolas, baseada no 

controle, vigia e punição. A dimensão pública do serviço público, que é a educação 

escolar, foi executada por razões mais próximas à do privado e do secreto, do que 

na transparência do público.  O temor, a obediência e o dever priorizavam o diálogo 

(CURY, 2002). 

O movimento de contestação ao regime militar contou com a participação da 

população, com professores sempre presentes. A mobilização geral foi capaz de 

derrubar a ordem autoritária e de criar um novo ordenamento jurídico nacional em 

bases democráticas. A Constituição Federal de 1988 faz, então, uma escolha por um 

regime normativo e político, plural e descentralizado, bem como por seu intermédio 

cruzam-se novos mecanismos de participação social, com um modelo institucional 

cooperativo que amplia o número de sujeitos políticos capazes de tomar decisões. A 

cooperação exige compreensão entre os entes federativos e a participação supõe 

abertura de novas formas de diálogo, de participação e de decisão (CURY, 2002).  

Neste movimento a universalização da escola básica e sua gestão 

compartilhada passaram a assumir um sentido significativo para os trabalhadores 

em educação. 

O termo administração representava entre os que levantavam a bandeira da 

democratização da escola, naquele momento, a forma de vida autoritária que era 

repelida na conjuntura nacional. O termo administração reenviava à administração 

taylorista com característica desumanizadora, autoritária e de fragmentação da ação 

e que fora fortemente criticada, nesse período. Fazia-se necessário o recurso a 

outra palavra que representasse a vontade de poder dos trabalhadores em 

educação, seu espírito de autonomia e a desejada democratização das relações no 

sistema e nas unidades escolares (GOMES, 2006).  

Gestão foi a palavra proposta [...]. A gestão, sobretudo na acepção de 
autogestão [...] estendendo-se a todos os domínios da vida pública, 
inclusive à educação. Daí não se tratar de mera coincidência, mas de uma 
das contribuições da reflexão marxista à educação brasileira, que o termo 
gestão, pelo viés da gestão da escola pelos trabalhadores da educação, 
tenha sido incorporado ao vocabulário da educação no Brasil, na década 
em que se acirraram os movimentos que exigiam a redemocratização do 
país. (GOMES, 2006, p. 228).  
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O novo paradigma, que se constituiu após a implantação da LDBEN e a 

promulgação da Constituição Federal, passa a focalizar a administração da escola 

numa perspectiva democrática. O termo administração já não dá conta da amplitude 

da ação democrática dos administradores da educação no âmbito do sistema e da 

escola, onde a valorização passa a ser o pensamento crítico e a participação como 

estratégia político-pedagógica. Sander (2007) argumenta que a perspectiva 

democrática está alicerçada nos conceitos de contradição dialética, totalidade e 

construção social, opostas aos princípios consagrados na tradição positivista e na 

orientação taylorista e fayolista de administração.  

Segundo Libâneo (2004), administrar é o ato de governar, de pôr em prática 

um conjunto de normas e funções, numa concepção democrático-participativa, em 

que o processo de tomada de decisões se dá coletiva e participativamente. 

Gomes (2006) discorre sobre os termos administração e gestão afirmando 

que os mesmos não possuem sinonímia e que um não está subordinado a outro. O 

que os diferencia são as formas de produção que representam.  

O administrador representa a forma de produção capitalista e os interesses 
do capital ou da burocracia do sistema escolar; o gestor representa a forma 
de produção social/cooperativista e os interesses da comunidade que lhe 
conferiu o mandato. Nesta acepção, a administração acentua a burocracia, 
a gestão, na impossibilidade de eliminar, busca, ao menos, diminuir os 
graus hierárquicos. (GOMES, 2006, p. 226). 

Sob este ponto de vista, administração encaixa-se na proposição tecnicista de 

identificar o trabalho educativo com o trabalho produtivo material; a gestão, como 

crítica à concepção tecnicista, enfatiza a especificidade e a natureza do trabalho 

pedagógico. 

Neste sentido, Tavares (2009) refere-se ao termo gestão em substituição ao 

termo administração, superando a ênfase na racionalização dos meios pela 

centralidade na tomada de decisão sociopolítica, nas relações de poder, na defesa 

de formas mais coletivas que garantam democratização e participação na tomada de 

decisões sobre o planejamento e a implementação das políticas educacionais. 

A gestão escolar sob esse novo paradigma busca mobilizar toda a 

comunidade escolar, objetivando a aprendizagem do aluno. “A gestão da escola, 

como coordenação de um processo compartilhado, é expressão e impulso da prática 

educativa” (WITTMANN, 2004, p. 23).  
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Para Saviani (1980, p.120), “gestão da educação significa ser responsável por 

garantir a qualidade de uma mediação no seio da prática social global, que se 

constitui no único mecanismo de hominização do ser humano, que é a educação, a 

formação humana de cidadãos”.  

Conceituar gestão remete a pensar em liderança. Devido a sua natureza 

formadora, o trabalho em educação implica uma ação de liderança, que consiste na 

construção de conhecimento, desenvolvimento de competências e promoção da 

aprendizagem.  Segundo Lück (2008, p. 96): “a gestão é indicada como um 

processo pelo qual se mobiliza e coordena o talento humano, coletivamente 

organizado, de modo que as pessoas, em equipe, possam promover resultados 

desejados”. 

Gestão significa tomada de decisões, organização, direção. “Relaciona-se 

com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir 

suas responsabilidades” (FERREIRA, 2009c, p. 1241). Gestão “constitui-se de 

práticas decorrentes que afirmam ou desafirmam os princípios que as geram. Daí 

sua importância enquanto garantia de fazer acontecer o princípio em ação no 

movimento dialético de reflexão ação individual e coletiva, reflexão” (FERREIRA, 

2009, p. 56 e 57).  

A presente pesquisa entende que gestão abarca a responsabilidade e o 

compromisso do sujeito da ação, frente à complexidade da dimensão social, 

humanizadora da educação. E, tendo em vista o objetivo de compreender, por meio 

das práticas sociais, a construção desse conceito por parte dos próprios envolvidos, 

essa pesquisa busca compreender as representações sociais de um grupo de 

gestores escolares sobre “bom” gestor.  

Tal objetivo implica a busca da compreensão do significado de bom. O 

adjetivo bom tem sua origem etimológica do latim, bonus, bona. O adjetivo 

corresponde aos padrões aceitos pela comunidade quanto a características físicas 

ou de funcionamento. Para a filosofia o conceito de bom correlaciona-se ao bem. 

Segundo Giacoia Junior (2006), na tradição histórica da filosofia que remonta a 

Platão, a ideia do bem é o modelo e a causa de todas as outras ideias e pode ser 

comparada à de Deus ou à do ser absolutamente perfeito. No debate filosófico 

contemporâneo, no domínio da ética e da filosofia moral, a principal oposição se 

estabelece entre as correntes que defendem uma concepção substantiva do bem, 

em termos de valor moral e no utilitarismo contemporâneo, identifica o bem com o 
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útil. Ou seja, numa determinada sociedade contemporânea, um bem é mais valoroso 

se ele é útil para as pessoas.    

No estudo de Costa e Almeida (1998, p. 251) sobre o “bom” professor as 

autoras discutem que o termo “bom” professor já esteve associado, ao longo da 

história das ideias pedagógicas, ao de “treinador, mediador de modelos, estimulador 

de aprendizagem, executor de tarefas pré-estabelecidas, catalisador de 

informações, mediador de conhecimentos e interventor circunstancial”. Por outro 

lado, reflexões mais recentes sobre o “bom” professor defendem-no como sujeito 

político, pesquisador, investigador de sua prática, e profissional capaz de 

desenvolver habilidades de reflexão e ação transformadora dos educandos sob sua 

responsabilidade.  

Cabe aqui a comparação entre professor e gestor, pois a gestão da escola 

é vista como uma função pedagógica e, por conseguinte, pressupõe que o gestor 

tenha exercido, exerça ou venha exercer a função de professor. Quando o professor 

está no cargo de gestor ele é antes de tudo, um professor, pois foi selecionado 

dentre seus pares, por meio de eleição ou nomeação para tal cargo. A Lei nº 

9394/96, no seu artigo 67, § 1º, apresenta como pré-requisito para o exercício 

profissional de quaisquer funções de magistério, nos termos das normas de cada 

sistema de ensino, a experiência docente. Os professores são co-gestores, co-

partícipes da função da gestão da escola.  

Nesta perspectiva, o conceito de “bom” gestor foi levantado, no estudo em 

questão, com um grupo de gestores educacionais que, por meio de suas 

representações sociais, deixam a descoberto os principais determinantes do “bom” 

gestor. A investigação ousa compreender com mais profundidade a problemática da 

gestão educacional, visto que ao estudar representações sociais “nós estudamos o 

ser humano, enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não 

enquanto ele processa informação, ou se comporta. Mais precisamente, enquanto 

seu objetivo não é comportar-se, mas compreender” (MOSCOVICI, 2009, p. 43). 

2.4 DIMENSÕES DA AÇÃO DO GESTOR  

Como observado nas seções anteriores, a gestão vai além do sentido de 

mobilizar as pessoas para a realização eficaz das atividades, pois, implica 
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intencionalidade, definição de um rumo, uma tomada de decisão diante dos objetivos 

sociopolíticos de uma escola. Para Libâneo (2004), a intencionalidade projeta-se nos 

objetivos que dão o rumo, a direção da ação. Na escola, isso leva à busca 

deliberada, consciente, planejada de integração e unidade de objetivos e ação, em 

torno de normas e atitudes comuns. 

No espaço escolar, as relações pessoais existentes, muitas vezes, são 

conflituosas e antagônicas, devido à concentração de pessoas naquele espaço com 

idiossincrasias e culturas diversas. No desempenho de sua ação, o gestor escolar 

busca equilibrar os modos de ser e fazer da escola e de seus sujeitos. Esse modo 

de ser e fazer leva-o a agir em dimensões de atuação e competências, algumas 

vezes, oriundas das teorias de gestão e outras, do bom senso.  

Souza (2008, p. 54), quando discorre sobre um campo específico de 

conhecimentos sobre essa problemática, justifica que “os gestores na educação 

agem, habitualmente baseados em seu bom senso, ou ainda, a partir de um senso 

prático acerca do que é correto para ser efetivado, o qual emerge da experiência e 

não da teoria”. A ação do gestor em seu modo de fazer a gestão da escola, sem 

levar em consideração o modo de ser gestor, pode resultar numa operação de 

caráter desumanizador. 

A gestão [...] da educação tem sido estudada, defendida e praticada muito 
mais pelas suas formas de fazê-la acontecer do que pelos princípios que a 
geram. A formação humana tem sido secundarizada, de modo geral pela 
priorização da formação profissional e pelas demandas neoliberais que 
reduzem o ser humano a um “o que fazer”, como objeto descartável num 
mundo em que o “futuro é de plástico”, onde a máquina substitui a 
interlocução humana nas empresas e em todo e qualquer serviço de 
utilidade pública, cultivando a impessoalidade, gerando desemprego e 
criando “o mundo do não trabalho”. (FERREIRA, 2009, p. 55). 

  Em contraposição ao modelo desumanizador de fazer gestão, o modo de ser 

gestor vislumbra um caráter humano, uma reciprocidade entre o modo de ser, o fato 

de ser considerado “bom” gestor e a busca de formação profissional. “A formação 

humana é um princípio, além de uma tese a ser defendida, pois é impossível, para o 

verdadeiro educador compromissado, pensar em formação que não seja plenamente 

humana, isto é, em todas as dimensões” (FERREIRA, 2009, p. 55). 

Dado o caráter pedagógico da ação educativa, a escola é instituição que 

prima pela elaboração de objetivos técnicos, pedagógicos, didáticos e sociopolíticos. 

As rotinas escolares estão pautadas em metas específicas, na criação de formas de 
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viabilização organizativa e em estratégias metodológicas adequadas à consecução 

de seus próprios projetos. Assim, as dimensões da ação do gestor, que na prática 

parecem ser indissociáveis, são aquelas que teoricamente possibilitam vislumbrar os 

sujeitos envolvidos, os diversos campos de ação e as múltiplas possibilidades de 

organização do trabalho escolar.  

Para Lück (2005) as habilidades e conhecimentos acerca de gestão escolar 

podem ser relacionados em três áreas específicas: administrativa, pedagógica e de 

relacionamentos interpessoais. A autora aponta habilidades e conhecimentos que os 

profissionais da gestão precisam possuir, de modo que aqueles que se propõem ao 

exercício de cargos afins possam liderar de forma competente, independentemente 

do nível de ensino oportunizado pela escola. A combinação, o balanceamento e a 

expressão das qualificações no dia-a-dia escolar ocorrem segundo a situação 

específica de cada escola e os princípios e desafios por ela enfrentados. 

É preciso esclarecer que a separação da atuação, da competência dos 

gestores em dimensões obedece exclusivamente a objetivos analíticos, estritamente 

subordinados ao critério de totalidade e à visão de simultaneidade dos atos e fatos 

da gestão escolar.  

Sendo assim, Lück (2005) relaciona a área administrativa à dimensão técnica, 

a área pedagógica refere-se à dimensão do ensino e o relacionamento interpessoal 

situa-se na dimensão política de atuação do gestor escolar. 

Com sentido semelhante, Libâneo (2004) também faz referência ao trabalho 

do gestor na dimensão técnica.  Sob esta dimensão o gestor gerencia, coordena e 

organiza as atividades da escola, atendendo às leis, regulamentos e determinações 

dos órgãos superiores do sistema de ensino e às decisões no âmbito da escola 

assumidas pela equipe escolar e pela comunidade. 

A dimensão técnica refere-se a questões estruturais da unidade escolar, 

como a parte física e também a organização do trabalho da instituição no que se 

refere a questões administrativas e financeiras. Essa competência requer do gestor 

conhecimento do funcionamento do Sistema de Ensino, em nível macro e micro, 

bem como da legislação educacional e políticas de financiamento da educação, de 

modo a capacitar-se para o gerenciamento de recursos humanos e materiais, 

obtenção e prestação dos recursos. 

Sobre a dimensão pedagógica Lück (2005, p. 85) destaca como necessários 

os seguintes posicionamentos por parte dos gestores:  
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Compreensão  dos fundamentos e bases da ação educacional; 
compreensão da relação entre ações pedagógicas e seus resultados na 
aprendizagem e formação dos alunos; conhecimento sobre organização do 
currículo e articulação entre seus componentes e processos; habilidade de 
mobilização da equipe escolar para a promoção dos objetivos educacionais 
da escola; habilidade de orientação e feedback ao trabalho pedagógico.  

A dimensão pedagógica  está diretamente ligada à finalidade, aos objetivos 

educacionais, à função social da escola. Ela envolve a elaboração do projeto político 

pedagógico, a participação do gestor nas reuniões pedagógicas, nos conselhos de 

classe, na recuperação da aprendizagem dos alunos, na organização do tempo e do 

espaço escolar, no acolhimento às famílias e aos alunos, no índice de aprovação e 

correção da defasagem idade/aprendizagem. Cabe ainda ao gestor, diante de todas 

estas atribuições, estar atento aos indicadores do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), aferidos pelo Ministério da Educação. 

Como última, mas não menos importante, apresenta-se a dimensão política, 

a qual está associada à participação. Ferreira (2000) argumenta que a participação é 

sempre uma participação política, pois, envolve interesses e organização da 

sociedade e, associada à formação da qualidade, irá possibilitar o exercício da 

cidadania. A liderança e seu exercício na comunidade implicam catalisação e 

representatividade dos parceiros da comunidade escolar. 

Essa dimensão está associada ao desenvolvimento do trabalho, no sentido de 

buscar parcerias, articular a comunidade escolar na representatividade dos 

conselhos escolares, nas ações que envolvem o trabalho no cotidiano escolar, 

trazendo a comunidade exterior para o interior da escola. Ou seja, por meio da 

política são desenvolvidas estratégias para abrir as portas do espaço educacional, a 

fim de que a comunidade possa usufruir e participar das decisões decorrentes 

daquele ambiente escolar. 

A gestão escolar, nesse sentido, busca a participação da comunidade escolar 

por meio de reuniões, eleições, assembléias tornando públicas as questões 

escolares, conforme emana um dos princípios da administração pública: a 

publicidade associada ao direito à informação. 

Na dimensão política, o gestor escolar exerce o princípio da autonomia que 

requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa: os estudantes, os pais, 

as entidades e organizações paralelas à escola. Por esta dimensão o gestor 

desempenha a sua função social de dirigente público. 
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Segundo Souza (2008, p. 58): 

Nos programas de formação do gestor escolar/educacional falta-nos uma 
formação política, voltada a elucidar a sua própria função social de 
dirigentes públicos , demonstrando a serviço de que(m) o gestor se 
posiciona. Nesta medida, os conhecimentos sobre as relações de poder e a 
importância da sua socialização e da democracia, bem como sobre os 
direitos educacionais, são fundamentais no ensino do campo da gestão 
educacional (grifo nosso).   

Assim, a dimensão técnica está para as questões estruturais e conhecimento 

do funcionamento do sistema de ensino e sua legislação; a dimensão pedagógica 

atua nas questões de ensino e aprendizagem e a dimensão política volta-se para o 

relacionamento com a comunidade escolar e local. No intercâmbio das três 

dimensões, e mesmo em cada uma delas individualmente, há crédito e consenso em 

favor da modalização democrática. 

2.5 PRÍNCIPIOS DA GESTÃO ESCOLAR  

Um dos objetivos específicos da presente pesquisa está em discutir 

pressupostos teóricos que fundamentam a ação do gestor escolar. Para tanto, foi 

discutido nas seções anteriores a função social da escola, o direito à educação na 

legislação, a gestão escolar e as dimensões de ação do gestor escolar. A discussão 

teve em pauta o intuito de situar e compreender aspectos que empírica e 

teoricamente auxiliem no conceito de “bom” gestor. Na seção atual, avança-se na 

discussão dos pressupostos teóricos, situando a gestão escolar e os seus princípios, 

conforme prescritos na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (9394/96).   

2.5.1 A autonomia como princípio da gestão escolar  

A autonomia está estabelecida no Art. 206 da Constituição Federal de 1988 e 

nos Artigos: 3º e 14º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96). 

Conforme prescrita, a autonomia confere aos sistemas de ensino a definição de 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. Possibilita 
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também a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

A escola pública, em sua estrutura, não é inteiramente autônoma. As escolas 

são interdependentes, pois, como elementos da sociedade dependem umas das 

outras para realizar o seu trabalho e até mesmo para justificar a sua existência. Para 

Lück (2006a), a escola pública faz parte de um sistema de ensino e de um regime de 

governo e, sendo por meio deste governo, mantida pela sociedade; tem como 

consequência, a autonomia delimitada e sobreposta às proposições legais 

nacionais, estaduais e municipais da gestão do sistema como um todo. 

Conforme Lück (2006a), a autonomia corresponde a uma forma de agir que 

caracteriza a capacidade de quem a exercita, de assumir responsabilidade pelos 

próprios atos, de comprometer-se com a sua melhoria, tendo como pano de fundo e 

visão de futuro o bem comum e os interesses amplos da sociedade.  No caso da 

educação, o compromisso concentra-se ainda nos fundamentos, princípios e 

objetivos educacionais que visem a formação competente dos estudantes. 

Para Libâneo (2004), autonomia é a faculdade das pessoas de se 

autogovernar, de decidir sobre seu próprio destino. Autonomia para uma instituição 

significa ter o poder de decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização, 

manter-se relativamente independente do poder central, administrar livremente os 

próprios recursos financeiros.  

As escolas públicas, como não são organismos isolados, dependem do 

sistema de ensino central, das políticas públicas e da gestão pública. Neste caso, 

possuem uma autonomia relativa, pois, estão sujeitas à adequação e aplicação das 

diretrizes gerais que recebem dos níveis superiores da administração do ensino. A 

autonomia de uma escola pública pauta-se no planejamento, incluindo nele a 

construção do projeto político pedagógico, na organização e orientação das suas 

atividades internas e rotinas escolares. 

 



41 
 

2.5.2 A descentralização como princípio da gestão escolar  

A descentralização como princípio constitucional e educacional estabelece 

aos entes federados a organização dos sistemas de ensino, em regime de 

colaboração, assegurando a universalização do ensino obrigatório.  

Lück (2006a) argumenta que a descentralização de recursos financeiros está 

diretamente ligada à autonomia da gestão da escola, que tem sido facilitada por 

ações dos sistemas de ensino, no sentido de repassar para a escola recursos que 

lhes permitam atender às necessidades do cotidiano da escola. São recursos para 

cobertura de pronto pagamento e manutenção.  

O Ministério da Educação, no repasse e garantia dos recursos à escola, 

orienta a organização de estruturas de gestão colegiada pelos estabelecimentos de 

ensino, de forma que eles possam sistematizar e ordenar a formação de 

mecanismos de gestão financeira, denominando-os de unidade executora.  A 

responsabilidade de tais unidades é de receber, executar e gerir recursos financeiros 

da unidade escolar. Todos os recursos repassados pelo governo, independente do 

seu nível, ficam sujeitos à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, em 

conformidade à legislação.  

Nas unidades escolares a unidade executora é representada por uma 

associação de pais e professores e/ou conselhos de pais. Mediante a existência da 

unidade executora, a escola pode receber diretamente do Ministério da Educação 

recursos financeiros para fazer suprir as necessidades cotidianas. Os recursos 

financeiros para manutenção e custeio são provenientes do Programa Dinheiro 

Direto na Escola, oriundos do governo estadual ou municipal, conforme a sua 

mantenedora.  Demais recursos podem ser arrecadados pela própria escola, 

mediante ação de sua unidade executora, como resultado da contribuição 

comunitária, convênios ou outras formas de arrecadação. 

2.5.3 A participação como princípio da gestão escolar  

A participação envolve a interação, a dinâmica social e interpessoal num 

processo dinâmico e circular.  O processo de participação social orienta-se por 

valores, princípios e objetivos que são traduzidos e expressados num contexto 
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social. A definição dos objetivos, a orientação por princípios e a compreensão de 

suas implicações quanto à ação, tornam a participação mais efetiva e competente. 

A participação corresponde à democratização da tomada de decisão e da 

atuação comprometida de profissionais e pessoas em geral, envolvidas na 

organização escolar. A ação participativa em educação é orientada pela promoção 

solidária da participação por todos da comunidade escolar, na construção da escola 

como organização dinâmica e competente. As decisões são tomadas em conjunto, 

orientadas pelo compromisso com valores, princípios e objetivos educacionais, 

respeitando os demais participantes e aceitando a diversidade de posicionamentos e 

características pessoais. 

Para Lück (2006b), a ação participativa como prática social segundo o espírito 

de equipe depende de que seja realizada mediante a orientação por certos valores 

substanciais como: ética, solidariedade, equidade e compromisso, dentre vários 

outros co-relacionados, sem os quais a participação no contexto da educação perde 

seu caráter social e pedagógico. 

A participação não se constitui um fim em si mesmo; precisa ser orientada 

para a realização de objetivos relacionados à transformação da própria prática 

pedagógica da escola e de sua estrutura social, de maneira a se tornar mais efetiva 

na formação de seus alunos e na promoção de melhoria de níveis de aprendizagem. 

Os objetivos gerais mencionados por Lück (2006b) na promoção da 

participação são de promover o desenvolvimento do ser humano como ser social e a 

transformação da escola como unidade social dinâmica e aberta à comunidade, de 

modo que a escola esteja como um valor cultivado pela e a serviço da comunidade; 

desenvolver o espírito de coletividade na escola, caracterizados pela 

responsabilidade social conjunta, de forma que esta se torne, ambiente de 

expressão de cidadania e de aprendizagem social efetiva de cidadania. Tais 

objetivos são fundamentais para que a escola realize o objetivo por ela assumido e 

presente no projeto político pedagógico, que é a formação de seus alunos para a 

cidadania. 

Ferreira (2009) defende a participação cônscia, efetiva e competente como 

elementos constitutivos da gestão escolar e da formação humana, como princípio e 

como norte das ações que todos os seres humanos têm o direito de adquirir e 

exercer. Afirma ainda, que a gestão escolar assenta-se na participação efetiva de 
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sujeitos cônscios, fortes de caráter e ajustados emocionalmente, capazes de 

deliberar e tomar decisões. 

A participação das comunidades escolares em processos decisórios dá  

respaldo a governos estaduais e municipais para encaminhar ao Poder Legislativo 

projetos de lei que atendam melhor às necessidades educacionais da população 

(LIBÂNEO, 2004). 

A presença da comunidade na escola, em especial os pais, significa 

representatividade e participação nos conselhos de escola e/ou associação de pais 

e professores para a elaboração e ou reformulação do projeto político pedagógico, 

acompanhando e avaliando a qualidade dos serviços prestados. 

2.5.4 A gestão democrática como princípio da gestão escolar  

A gestão democrática é um dos princípios constitucionais do ensino público, 

conforme o Art. 206 da Constituição Federal de 1988. A LDBEN, lei nº. 9394/96, 

também reconhece o princípio federativo, tanto que no texto legal repassou aos 

sistemas de ensino a definição das normas de gestão democrática do ensino. 

Conforme inciso VIII, do Art. 3º, há que se promover a “gestão democrática do 

ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino”. 

Os incisos I e II, do Art. 14, tratam dos princípios de caráter nacional. O inciso 

I refere-se à participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

político pedagógico da escola e o inciso II, sobre a participação da comunidade 

escolar e local, em conselhos escolares ou equivalentes. Aos sistemas de ensino e 

às instituições de ensino da rede pública cabe consignar a normatização do assunto, 

competência dos conselhos estaduais e municipais, em diálogo com as secretarias 

estaduais e municipais de educação. 

Lück (2006b) define a gestão democrática como o processo em que se criam 

condições para que os membros de uma coletividade não apenas tomem parte, de 

forma regular e contínua, de suas decisões mais importantes, mas assumam 

responsabilidade por sua implementação. Isso porque democracia pressupõe muito 

mais que tomar decisões: envolve a consciência de construção do conjunto da 

unidade social e de seu processo de melhoria contínua como um todo. 
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A gestão democrática também está contemplada no Plano Nacional de 

Educação (Lei nº. 10.127, de 09 de Janeiro de 2001). O Plano Nacional de 

Educação menciona publicidade ou transparência como qualidade do que é público, 

quando se refere à gestão democrática e financiamento da educação. O referido 

documento recomenda a existência de conselhos de educação revestidos de 

competência técnica e representatividade, conselhos escolares e formas de escolha 

da direção escolar que associem a garantia da competência ao compromisso com a 

proposta pedagógica, emanada dos conselhos escolares e a representatividade e 

liderança dos gestores escolares (CURY, 2002). 

O Plano Nacional de Educação apresenta a transparência como uma diretriz 

da maior importância na distribuição e gestão dos recursos financeiros. Essa diretriz 

determina para o controle dos recursos financeiros, instâncias de controle interno e 

externo, como os Conselhos de Educação e os órgãos de controle social. 

O Plano Nacional de Educação volta-se também para a formação continuada 

de dirigentes escolares e estabelece que:  

Um sistema de colaboração entre as instituições de ensino superior e as 
secretarias de educação mantenham programas diversificados de formação 
continuada e atualização visando a melhoria do desempenho no exercício 
da função ou cargo de diretores de escola (CURY, 2005, p. 20).  

Como se pode observar gestão democrática é expressão de formas de 

tomada de decisões e exercício de cidadania, conforme traduzido nos textos legais 

como: Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN (Lei nº. 9394/96) e Plano Nacional de Educação. 

A palavra democrática, quando associada à gestão, está modalizando a ação 

do gestor. Isso remete ao modo de ser gestor, aos determinantes do “bom” gestor, 

como explorado na discussão sobre as dimensões da gestão. Neste sentido, 

Ferreira (2009, p. 54) afirma: “A gestão democrática da educação por si só já contém 

a sua própria defesa. Possuindo a adjetivação democrática, já se afirma como 

responsabilidade e compromisso”. 

O princípio da gestão democrática da educação equivale ao conceito de 

democracia. Princípio (do latim principium, começo, início) remete às causas 

primeiras, aos fundamentos do conhecimento (JAPIASSÚ, 2006, p. 225). Em 

regimes democráticos, conforme Ferreira (2009, p. 59), a sociedade é entendida 
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como um organismo de interesses homogêneos e solidários em que todos 
os sujeitos de seus direitos e deveres são comprometidos com o verdadeiro 
bem comum, a fraternidade, a equidade, a ética e a justiça social. Trata-se 
da democracia que constrói, coletivamente, a sua sociedade solidária e 
justa de compromissos, direitos e deveres comuns, alicerçada na liberdade 
e na possibilidade para todos.  

Sendo assim, a gestão democrática da educação em seu sentido amplo 

constitui e modaliza todas as dimensões e os princípios da gestão escolar. Desse 

modo as dimensões técnica, pedagógica e política e os princípios de autonomia, 

descentralização e participação serão tomados nesta pesquisa como parâmetro de 

análise. Nas discussões sobre a ação do gestor escolar, com base nas 

representações de um grupo de gestores é que a pesquisa pretende compreender a 

construção social do conceito de bom gestor.  
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3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E GESTÃO ESCOLAR 

Este capítulo situa o termo representação e apresenta o conceito de 

representação social, na visão dos precursores da Teoria das Representações 

Sociais. Faz também uma discussão do processo psicossocial de construção das 

representações sociais, com destaque para duas formas de abordagem: a vertente 

estrutural e a processual, com ênfase na ancoragem e objetivação. As estratégias 

de investigação também estão inclusas neste capítulo. A construção social da figura 

do gestor sob a ótica das representações sociais finaliza a seção, discorrendo sobre 

o conceito de bom gestor e seus núcleos estruturantes, que podem estar associados 

às práticas de fazer bem, de comandar, administrar com eficiência e obter 

visibilidade social para o gestor. 

3.1 O FENÔMENO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

Na intenção de compreender a tônica das representações sociais, o capítulo 

atual adentra as discussões a partir das relações existentes entre o eu e o outro que 

permeiam a vida de todos os seres humanos,  

O mundo contemporâneo apresenta-se dinâmico. Essa característica propõe 

uma obrigatoriedade em relação à informação que cerca e tece as relações, 

partilhando com o outro informações, e ideias, sejam convergentes ou divergentes, 

para administrar ou compreender a vida e o mundo hodierno. A maneira com que se 

identificam os problemas surgidos no cotidiano e a resolução dos mesmos faz com 

que sejam criadas representações para dominá-los e, ao mesmo tempo, para os 

sujeitos sentirem-se inseridos e partes do mundo.  

Para Jodelet (2001), as representações são criadas porque se têm a 

necessidade de estar informados sobre o mundo. As representações sociais são 

importantes na vida social porque elas guiam o modo de nomear e definir os 

aspectos da vida cotidiana, o modo como se interpreta esses aspectos, como se 

toma decisões e posiciona-se frente aos problemas da realidade diária de forma 

defensiva.  
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Além de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-
lo física ou intelectualmente, identificar os problemas que se apresentam. 
Frente a esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou ideias, não 
somos (apenas) automatismos, nem estamos num vazio social: partilhamos 
esse mundo com os outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma 
convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-lo ou 
enfrentá-lo. (JODELET, 2001, p.17).  

A inserção do sujeito no mundo e o convívio com o outro elabora, produz o 

saber do sujeito. Os grupos sociais vivem numa totalidade social em uma constante 

movimentação de ideias. Neste fluxo a representação vai assumindo um caráter de 

conhecimento. As representações mentais de um sujeito, conservadas na memória 

por muito tempo, constituem o seu saber.  

Na perspectiva da Psicologia Social, o conhecimento é produzido por meio da 

interação e da comunicação e sua expressão está ligada aos interesses humanos 

nele implicados. A psicologia do conhecimento está interessada nos processos, nos 

quais, o conhecimento é gerado, transformado e projetado no mundo social. 

Segundo Moscovici (2009), o conhecimento surge das paixões humanas e, como tal, 

nunca é desinteressado; ao contrário, ele é sempre produto de um grupo específico 

de pessoas que se encontram em circunstâncias específicas, nas quais elas estão 

engajadas em projetos definidos.   

O saber do sujeito, conforme entendido na Teoria das Representações 

Sociais como saber prático do senso comum, permite aos atores sociais adquirir 

conhecimentos e integrá-los a um quadro assimilável e compreensível para si, em 

coerência com seu funcionamento cognitivo e os valores aos quais aderem. Como 

modos de saber as representações sociais facilitam e representam condição 

necessária para a comunicação social, formando um quadro de referência comum e 

permitindo a troca social, a transmissão e a difusão desse saber ingênuo (SÁ, 2002). 

Os saberes construídos e compartilhados pelos grupos, chamados de 

representações sociais, são saberes culturais transmitidos por e pelos sujeitos. São 

experiências que podem envolver crenças, tabus, valores e sabedorias chamadas 

de “senso comum”. As representações sociais são criadas para facilitar a 

comunicação entre sujeitos. Os saberes diferentes se tornam familiares por meio das 

mediações sociais. 

Para Sá (2002, p. 29), o termo representações sociais designa “tanto um 

conjunto de fenômenos quanto o conceito que os engloba e a teoria construída para 

explicá-los, identificando um vasto campo de estudos psicossiológicos”. O propósito 
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de estudar as relações do indivíduo na relação com o outro, ou seja, uma ação 

social e no social, tal como apresentada neste estudo com a discussão sobre a 

formação social do conceito de “bom” gestor, está fundada nesta vertente 

interpretativa. 

Para Moscovici, como psicossociólogo, a representação é uma forma de 

pensamento social. A representação se constrói em torno de objetos precisos, reais 

ou imaginários, pessoas, ideias ou teorias, porém ela não pode ser apreendida no 

isolamento, mas sim no convívio com o outro (JODELET, 2001). Madeira (1991) 

referindo-se ao termo representação, alega que o mesmo é empregado no sentido 

de reprodução mental do objeto, como atividade isolada e intrapsíquica, ou 

significando construção coletiva.  

No senso comum, o termo representação  vem do latim “repraesentatio” que 

significa: 

Operação pela qual a mente tem presente em si mesma uma imagem 
mental, uma idéia ou um conceito correspondendo a um objeto externo. A 
função de representação é exatamente a de tornar presente à consciência a 
realidade externa, tornando-a um objeto da consciência, e estabelecendo 
assim a relação entre a consciência e o real. (JAPIASSÚ, 2006, p.239).  

Para o termo representação é possível encontrar empregos como: signo, 

significação, símbolo ou saber. Tais termos são utilizados para definir a imagem 

criada a respeito de determinado objeto, que é a representação. É um símbolo que, 

materializado e armazenado mentalmente próximo à imagem, é usado como 

referência para entender os símbolos de outros signos e assim, entender o próprio 

conceito de representação. 

A introdução do conceito de representação em Psicologia Social implica uma 

orientação e uma abordagem de metodologia experimental que leva a centralizar 

sobre os fatores cognitivos e simbólicos. Para Abric (2001 apud JODELET, 2001) 

trata-se de uma abordagem dos fenômenos que não se interessa mais com 

exclusividade pelos fatores e comportamentos diretamente observáveis, mas que 

enfatiza sua dimensão simbólica, centrada no conhecimento de significação. 

Com objetivo de tornar mais preciso o conceito de representação, as diversas 

abordagens teóricas apresentadas ao longo do tempo e de modo diverso, passaram 

a empregar adjetivos como: coletiva, social, simbólica ou cultural. Alguns autores 
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têm tratado não de representações em geral, mas de um tipo ou de um sistema 

específico de representações. 

Os sistemas de representação são filtros de interpretação das interações 

entre os sujeitos no meio físico e social em que estão inseridos. Eles são como 

“mapas” que regem nossas relações com o mundo, com os outros, e organizam as 

comunicações e as condutas sociais (MADEIRA, 1991). 

A representação no campo da Psicologia Social, segundo Abric (2001, apud 

JODELET, 2001, p. 156): 

É um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de crenças e de 
informações referentes a um objeto ou a uma situação. É determinada ao 
mesmo tempo pelo próprio sujeito (sua história, sua vivência), pelo sistema 
social e ideológico no qual ele está inserido e pela natureza dos vínculos 
que ele mantém com esse sistema social.  

A Psicologia Social enfoca as representações, entendendo as marcas sociais 

do cognitivo e as condições cognitivas do funcionamento ideológico. Pensando as 

representações como uma forma de conhecimento prático, busca entender seu 

papel na instauração de uma realidade consensual e sua função sócio cognitiva de 

integração da novidade e de orientação das comunicações e das condutas (SPINK, 

1995). 

No intuito de auxiliar esse entendimento, (MOSCOVICI, 2001 apud JODELET, 

2001) afirma a necessidade de fazer da representação uma passarela entre os 

mundos individual e social e associá-la, em seguida, à perspectiva de uma 

sociedade em transformação. 

 Sá  (1995) quando discorre sobre a origem da compreensão dos assuntos e 

das explicações confiantemente emitidas pelas pessoas nas conversações, discute 

o modo como é gerado o conhecimento no social.  E explica que se trata de uma 

compreensão alcançada por indivíduos que pensam. Mas, não sozinhos. A arte da 

conversação proporciona semelhança nos pronunciamentos, se não com seu 

interlocutor do momento, pelo menos com os de outros grupos dos quais participa. 

As pessoas apresentam, por meio de seus saberes, indicativos de terem pensado 

juntos sobre os mesmos assuntos. 

 Nesse sentido, Moscovici vê em funcionamento uma sociedade pensante, 

onde o processo de gênese das representações tem lugar nas mesmas 

circunstâncias, e ao mesmo tempo em que se manifestam. A essa explicação de um 
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fenômeno de origem psicossociológica, Moscovici denominou de representações 

sociais.  

  Para Sá  (1995), “[Moscovici] diz que da mesma forma que se trata a 

sociedade como um sistema econômico ou um sistema político, cabe considerá-la 

também como um sistema pensante” (SÁ, 1995 apud SPINK, 1995, p. 28). 

   Sob esta perspectiva teórica, a presente pesquisa tem como um dos 

objetivos específicos discutir pressupostos conceituais que fundamentam a ação do 

gestor escolar, como anunciado no capítulo anterior. Assim, com as lentes das 

representações sociais, a atuação do gestor escolar será vista como parte de um 

sistema econômico, político e pensante na qual a representação é construída e 

compreendida como social.  

   Para caracterizar os pressupostos teóricos que fundamentam a ação do 

gestor escolar e compreender as representações sociais que emanam de um grupo 

de gestores escolares, como pretendido neste capítulo, faz sentido retomar o 

conceito de Representações Sociais, por meio de algumas definições concisas.  

   Segundo Sá (2002), a definição de representações sociais, ou a justificativa 

para chamá-las “sociais” em termos de sua função específica e exclusiva, está 

relacionada a uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a 

elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. 

   Moscovi (2009, p. 21) define uma representação social como:  

Um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 
mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que 
a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambigüidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social. 

 As representações sociais, como já dito anteriormente, vistas como 

passarelas do mundo individual para o social, podem ser encontradas nos hábitos 

da vida cotidiana, nos saberes que os sujeitos transmitem, nos diálogos formais e 

informais, nas instituições organizacionais e nos espaços públicos. 

    Representação social para Jodelet (2001, p. 22) é: 

Uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 
comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso 
comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
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diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida 
como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua 
importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos 
cognitivos e das interações sociais.  

Jodelet, estudiosa do fenômeno das representações sociais e uma das 

principais colaboradoras e difusoras das ideias de Moscovici, considera a 

representação social como a maneira que os sujeitos sociais pensam e apreendem 

os acontecimentos da vida cotidiana. Neste processo os conhecimentos são 

acumulados pelas pessoas a partir de suas experiências, das informações 

circulantes e dos saberes recebidos e transmitidos pela educação e comunicação 

social. 

 Costa e Almeida (1999) referem-se à representação social como a maneira 

do indivíduo pensar e interpretar o cotidiano, ou seja, constitui-se de imagens. As 

representações são dotadas de um sistema de referências que permitem ao 

indivíduo interpretar sua vida e a ela dar sentido. 

  Desse modo, esta pesquisa toma a representação social como uma forma 

de conhecimento produzido e difundido nos hábitos da vida cotidiana, nos saberes 

dos sujeitos e nas relações que constituem o viver e o agir sobre o mundo. Defende, 

numa perspectiva psicossociológica voltada ao campo educacional, que os sujeitos 

não são apenas processadores de informações, nem portadores de ideologias ou 

crenças coletivas. Considera-os como sujeitos ativos e envolvidos em uma interação 

social, que produzem e dividem com os outros suas representações e soluções para 

as situações que lhe são apresentadas cotidianamente. A argumentação está 

fundamentada na Teoria das Representações Sociais. 

3.2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

A Teoria das Representações Sociais surgiu a partir de estudos realizados 

por Serge Moscovici com motivação inicial pautada no conceito de representações 

coletivas de Dürkheim. Émile Dürkheim, (1858-1917), sociólogo e filósofo francês é 

considerado o primeiro a estabelecer os parâmetros da sociologia científica. 

 Moscovici discorrendo sobre a impossibilidade de dissociação entre 

indivíduo, grupo e sociedade, estava preocupado com as relações essencialmente 

sociais, o contexto e sua dinâmica. Introduziu então, o conceito de representação 
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social, com a publicação da obra A Psicanálise, sua imagem e seu público, 

publicado na França em 1961. 

Neste cenário, Moscovici desperta o interesse de um pequeno grupo de 

psicólogos sociais. Seus estudos tinham como objetivo estudar os comportamentos 

e as relações sociais, sem deformá-las nem simplificá-las, e atingir resultados 

originais, visando à proliferação, difusão dos saberes, a relação 

pensamento/comunicação e a gênese do senso comum (MOSCOVICI, 2001 apud 

JODELET, 2001). 

 Moscovici e demais pesquisadores partiram de uma postura cognitivista, na 

qual a representação social era tida como um saber, desenvolvido no cotidiano das 

relações sociais, em que os grupos de referência exerciam fortes influências nessa 

construção.  Nos dias atuais, os pesquisadores integram aspectos afetivos e 

simbólicos.  É o próprio Moscovici quem afirma que as emoções e os afetos são 

estimulados pelos símbolos inscritos na tradição, nos emblemas-bandeiras, nas 

fórmulas, aos quais cada um faz eco (LANE, 1995).  

O interesse de Moscovici consistia em explorar a variação e a diversidade das 

ideias coletivas nas sociedades modernas.    

A teoria das representações sociais, [...], toma como ponto de partida, a 
diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda sua estranheza e 
imprevisibilidade. Seu objetivo é descobrir como os indivíduos e grupos 
podem construir um mundo estável, previsível, a partir de tal diversidade. 
(MOSCOVICI, 2009, p.79). 

Essa diversidade reflete a falta de homogeneidade no interior das sociedades 

modernas. As diferenças refletem uma distribuição desigual de poder e geram uma 

heterogeneidade de representações (MOSCOVICI, 2009). 

Na perspectiva da Psicologia Social, a diversidade é a marca dominante dos 

estudos empíricos intradisciplinares. A diversidade tem suas raízes no debate 

epistemológico que se trava ao redor do conceito de representação social. Há 

consenso quanto aos elementos centrais do conceito, quanto ao seu estatuto 

cognitivo como forma de conhecimento e suas funções sociais de orientação da 

ação e da comunicação (SPINK, 1995). 

 Em qualquer cultura, há pontos de tensão, de rompimento, e é sobre esses 

pontos de distinção no sistema representacional de uma cultura que novas 

representações aparecem.  Segundo Moscovici (2009), nestes pontos de clivagem 
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há uma falta de sentido, um ponto onde o não-familiar aparece. E, do mesmo modo 

que a natureza detesta o vácuo, assim também a cultura detesta a ausência de 

sentido, colocando em ação algum tipo de trabalho representacional, para 

familiarizar o não-familiar, e assim restabelecer um sentido de estabilidade.  

Esses pontos de clivagem e ruptura podem ocorrer de muitos modos. Podem 

ser dramáticos, quando se percebe evaporar as estruturas de sentido que 

mantiveram por determinado tempo histórico uma visão estabelecida do mundo, 

como o caso da queda do muro de Berlim. Ou, ainda quando aparece um fenômeno 

ameaçador tal como Aids/HIV, que oferece uma oportunidade para um trabalho 

representacional (MOSCOVICI, 2009). 

 As representações sociais emergem a partir de pontos duradouros de 

conflitos no interior das estruturas representacionais da própria cultura, na tensão 

entre o reconhecimento formal da universalidade dos direitos do homem e sua 

negação a grupos específicos. As lutas decorrentes de movimentos e fatos sociais 

tornam-se também lutas para novas formas de representações (MOSCOVICI, 2009). 

As representações sociais são, desse modo, diretamente relacionadas a um 

contexto histórico social. 

Para compreender o fenômeno das Representações Sociais, Spink (1995) 

referindo-se aos estudos de Moscovici, diz que se deve perguntar: “por que criamos 

essas representações?” A resposta a essa pergunta, apresentada sob forma de uma 

intuição e de uma convicção básica, é a de que o propósito de todas as 

representações é o de transformar algo não familiar, ou a própria não familiaridade, 

em familiar. Transformar algo em familiar é quando o novo ou não familiar vem a ser 

incorporado nos universos consensuais, perde o caráter de novidade e torna-se 

socialmente conhecido e real. As representações sociais tomam forma e são 

comunicadas para fazer o mundo cotidiano mais excitante. 

A esse respeito, de tornar familiar algo não familiar, Moscovici (2009, p. 54) 

expõe que “a finalidade de todas as representações é tornar familiar algo não-

familiar, ou a própria não-familiaridade” e prossegue argumentando sobre os 

universos consensuais como “locais onde todos querem sentir-se em casa, a salvo 

de qualquer risco, atrito ou conflito”. 

Antes de explorar os universos consensuais e reificados mencionados por 

Moscovici, faz-se necessário discutir a dinâmica das relações. A dinâmica das 

relações é uma dinâmica de familiarização, segundo Moscovici (2009), os objetos, 
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pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a prévios 

encontros e paradigmas.  

A dinâmica das relações sociais, os elementos afetivos e mentais integrados 

ao conhecimento, a linguagem e a comunicação afetam e intervém nas 

representações sociais e na realidade de intervenção das mesmas. 

As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos 
afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da 
linguagem e da comunicação – a consideração das relações sociais que 
afetam as representações e a realidade material, social e ideativa sobre a 
qual elas têm de intervir. (JODELET, 2001, p. 26). 

Jodelet (2001, p. 27) argumenta também que “a representação social é 

sempre representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito). As 

características do sujeito e do objeto nela se manifestam”. 

A função de duplicar um sentido por uma figura, dar materialidade a um objeto 

abstrato, “naturalizá-lo”, foi chamada de “objetivar” e o contrário, de duplicar uma 

figura por um sentido, fornecer um contexto inteligível ao objeto, interpretá-lo, foi 

chamada de “ancorar”. Então, dois processos maiores são responsáveis pela 

formação das representações sociais: a ancoragem e a objetivação. 

A ancoragem, para Spink (1995), é um dos processos formadores das 

representações sociais que consiste na integração cognitiva do objeto representado, 

seja ele constituído por ideias, acontecimentos, pessoas ou relações, a um sistema 

de pensamento social já preexistente e nas transformações implicadas. É a 

transformação da ciência em um saber útil; é a “domesticação” de um objeto que é 

associado a formas conhecidas e, ao mesmo tempo, reconsiderado por meio delas 

(DOTTA, 2006). 

A objetivação, o outro processo de formação das representações sociais, 

consiste em uma “operação imaginante e estruturante”, pela qual se dá uma “forma” 

ou figura específica ao conhecimento acerca do objeto, tornando concreto, quase 

tangível, o conceito abstrato, “materializando a palavra” (SPINK, 1995).  

A objetivação para Costa e Almeida (1999) é o processo pelo qual o indivíduo 

reabsorve um excesso de significações, materializando-as. É um processo de 

construção formal de um conhecimento; é a apropriação popular de uma teoria 

científica ou erudita. São componentes desse processo: a seleção e 

descontextualização, a formação de núcleo figurativo e a naturalização. 
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A seleção e descontextualização de elementos da teoria é um fenômeno que 

se dá em função de critérios culturais, normativos, uma vez que, em uma sociedade 

de classes, nem todos os grupos têm o mesmo acesso às informações. Sendo 

assim, as mesmas são apreendidas pelo público de forma fragmentada, distorcida 

da sua origem, mas acessível ao conhecimento popular (COSTA e ALMEIDA, 1999). 

O segundo componente da objetivação é a formação do núcleo figurativo, a 

partir dos elementos selecionados, como estrutura imaginante que reproduz a 

estrutura conceitual. Está relacionado ao processo psíquico interno pelo qual o 

indivíduo procura tornar um fato, objeto e/ou conhecimento novo em algo familiar, 

coerente com o referencial que já traz consigo, e para isso, forja uma visão do objeto 

que seja coerente com sua visão de mundo (COSTA e ALMEIDA, 1999). 

O último componente da objetivação, segundo as mesmas autoras é  a 

naturalização que decorre da formação do núcleo figurativo, que vai permitir ao 

indivíduo materializar os elementos das ciências em elementos da sua realidade de 

senso-comum. As figuras, elementos do pensamento, tornam-se elementos da 

realidade, referentes para o conceito. 

Uma característica decorrente da relação entre ancoragem e objetivação, 

apontada nos estudos realizados por Jodelet, conforme Costa e Almeida (1999, p. 

259), é o “fato de que ao materializar mentalmente um objeto, na forma de 

representação social, esse se cristaliza e é introduzido em operações de 

pensamento e ação na interação cotidiana com o mundo”. 

Como anunciado anteriormente, é necessário conceituar também universos 

reificados e consensuais, conforme considerados por Moscovici.  

Nos universos reificados, a sociedade se vê como um sistema com 
diferentes papéis e categorias, cujos ocupantes não são igualmente 
autorizados para representá-la e falar em seu nome. [...] Há um 
comportamento próprio para cada circunstância, um estilo adequado para 
fazer afirmações em cada ocasião e, claro, informações adequadas para 
determinados contextos (MOSCOVICI, 1981, p.186, apud SÁ, 1995, p. 29).  

    Nos universos reificados circulam as ciências, o saber erudito, com sua 

objetividade, seu rigor lógico e metodológico, sua teorização abstrata, sua 

compartimentalização em especialidades e sua estratificação hierárquica.  

Aos universos consensuais correspondem as atividades cotidianas da 

interação social, as “teorias do senso comum”, que são elaboradas, na interação do 
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indivíduo com o outro indivíduo, formando vias de mão dupla. Nestes universos são 

produzidas as representações sociais. Para Moscovici, nos universos consensuais,  

a sociedade se vê como um grupo feito de indivíduos que são de igual valor e 
irredutíveis. Nessa perspectiva, cada indivíduo é livre para se comportar 
como um ‘amador’ e um ‘observador curioso’, [...] que manifesta suas 
opiniões, apresenta suas teorias e tem uma resposta para todos os 
problemas. (SÀ, 1995, p. 29).  

A matéria-prima para a construção das realidades consensuais, que são as 

representações sociais, provém dos universos reificados. Para o entendimento sobre 

os universos consensuais faz-se necessário, conceituar o senso comum como “um 

corpo de conhecimentos produzido espontaneamente pelos membros de um grupo e 

fundado na tradição e no consenso” (SÁ, 1995, p. 29). 

As relações que são produzidas com o outro na sociedade geram novos 

saberes sociais e mecanismos de relações. Essa operação consiste na contínua 

apropriação das imagens, das noções e das linguagens que a ciência não cessa de 

inventar. Este papel de apropriação dos novos saberes sociais é desempenhado por 

divulgadores científicos, professores, animadores culturais, e pelo crescente meio de 

comunicação de massa, entre outros, fortalecendo o processo de transferência e 

transformação de conhecimentos entre a sociedade (SÁ, 1995). 

É com este sentido que gestores escolares, como sujeitos sociais, fazendo 

parte da produção e apropriação de saberes sociais e populares, fortalecem o 

processo de transferência e transformação de conhecimentos com seus pares, com 

os alunos e com a comunidade onde desenvolvem o exercício da gestão.   

3.3 A PESQUISA: ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa visa compreender as representações sociais de um 

grupo de gestores escolares sobre “bom” gestor, sustentada na Teoria das 

Representações Sociais.  A teoria em pauta, por seu caráter interdisciplinar, permite 

pesquisar uma diversidade de temas no campo da educação.  

A diversidade é resultado da complexidade do fenômeno educacional e, do 

mesmo modo do fenômeno das representações sociais, por sua dupla face como 

produto e como processo. O estudo das representações sociais contribui para a 
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abordagem da vida mental individual e coletiva, alcançando um universo muito 

próprio da educação. 

Jodelet (2001, p. 22) argumenta que “nos interessamos por uma modalidade 

de pensamento, sob seu aspecto constituinte – os processos – e constituído – os 

produtos ou conteúdos. Modalidade de pensamento cuja especificidade vem de seu 

caráter social”.  

Com relação ao caráter interdisciplinar, Spink (1994) defende que a Teoria 

das Representações Sociais permite amplas abordagens no estudo dos saberes 

comuns, compreendendo as representações sociais como um processo, tomando 

como ponto de partida a funcionalidade dos grupos sociais e discutindo seu papel na 

orientação da ação e da comunicação. 

As representações sociais, enquanto processo, emergem como pensamento 

constituinte ou núcleos estruturantes. Nessa perspectiva, segundo Spink (1995), a 

pesquisa volta-se à compreensão da elaboração e transformação das 

representações sob a força das determinações sociais, ou à compreensão do 

funcionamento e eficácia das representações na interação social. A pesquisa, nesta 

vertente, avança procurando explicitar as determinações sociais das 

representações, decorrentes da posição ocupada pelos diferentes atores sociais, ou 

explicar os modelos coletivos disponíveis para que o indivíduo possa dar sentido à 

sua experiência social.  Essa vertente processual de investigação utiliza os dois 

processos constitutivos: a ancoragem e a objetivação, conforme enunciados por 

Moscovici, e já apresentados na seção anterior desta pesquisa.  

A vertente que aborda as representações sociais enquanto produto analisa 

suas propriedades estruturais, distinguindo aspectos centrais como núcleo figurativo 

de demais aspectos considerados periféricos. Deste modo, estuda a relação entre 

representação e comportamento, concentrando-se na dinâmica de transformação 

das representações sociais. É nessa perspectiva que se situam os estudos 

experimentais de Jean Claude Abric e seu grupo de pesquisadores, desenvolvido no 

Laboratório de Psicologia Cognitiva de Aix-en-Provence (SPINK, 1995). 

Enquanto processo, as representações sociais emergem como pensamento 

constituído ou campo estruturado. Essa perspectiva visa depreender os elementos 

constitutivos das representações: as informações, imagens, opiniões, crenças, 

dentre outros assuntos. No entanto, sendo estas, sempre referidas ao contexto 

social, à circulação, à análise dimensional do conteúdo tende a ser complementada 
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pela investigação dos fatores determinantes da estruturação do campo de 

representação em questão. 

Nessa vertente, segundo Spink (1995), situam-se alguns dos estudos 

clássicos sobre as representações sociais, como a pesquisa de Moscovici (1961) 

sobre a psicanálise; de Jodelet (1989) sobre a loucura; de Herzlich (1969) sobre a 

saúde/doença e de Chombart de Lawe (1984) sobre a criança.  

Nas duas formas de abordagem de representações sociais, como produto e 

processo constitutivos, o conhecimento e suas funções sociais estão inevitavelmente 

imbricados. Spink (1995) aponta a perspectiva processual como possibilidade de 

estudo das representações sociais, seja para estudar grupos heterogêneos e 

entender a diversidade, ou encaminhar estudos de casos únicos para buscar na 

representação-ação os mecanismos cognitivos e afetivos da elaboração das 

representações. 

O pesquisador que mergulha num contexto social com o propósito de estudar 

a vida mental individual e coletiva dos indivíduos, recorre a metodologias variadas: 

experimentação em laboratório e campo, enquetes por meio de entrevistas, 

questionários, técnicas de associação de palavras; observação participante; análise 

documental e de discurso, entre outros. O pesquisador nesse universo insere-se em 

domínios e assuntos diversos. Jodelet (2001, p. 12), apresenta como domínios 

principais: 

domínio  científico (teorias e disciplinas científicas, difusão de 
conhecimentos, didática das ciências, desenvolvimento tecnológico, etc.); 
domínio cultural  (cultura, religião); domínios social e institucional  
(política, movimentos sociais, economia, desvio e criminalidade, sistema 
jurídico etc.); domínio da produção  (profissões, trabalho, desemprego 
etc.); domínio ambiental  (espaços construídos e naturais, cidades, riscos 
ambientais etc.); domínio biológico e médico  (corpo, sexualidade, esporte, 
saúde, doença etc.); domínio psicológico  (personalidade, inteligência, 
grupos etc.); domínio educacional  (instituição escolar, papéis, formação 
etc.); estudo de papéis e atores sociais (crianças, mulheres, homens, 
diferenciação de gênero etc.); relações intergrupais (nação, etnias, sexos, 
categorias sociais, identidade etc.) Grifo nosso . 

Com relação aos domínios e assuntos diversos mencionados por Jodelet 

(2001) nos modos de fazer pesquisa em representações sociais, mostrando ao 

pesquisador possibilidades em vários campos de estudos, este estudo sobre bom 

gestor insere-se no domínio educacional, por tratar de questões da instituição 

escolar, de papéis socialmente construídos e dos conceitos que orientam a 
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construção. Segundo Jodelet (2001) a pesquisa em representações sociais busca 

compreender as relações de pertença a um determinado grupo social e as atitudes e 

comportamentos diante do contexto social. 

O contexto social nas representações sociais permite compreender as 

construções que dele emanam e nesse processo o transformam. Conforme Spink 

(1994, p. 122), “o contexto pode ser definido não apenas pelo espaço social em que 

a ação se desenrola como também a partir de uma perspectiva temporal”. 

Três tempos marcam esta perspectiva temporal. O tempo curto da interação, 

que tem por foco a funcionalidade das representações. O tempo vivido que abarca o 

processo de socialização, o território do habitus das disposições adquiridas em 

função da pertença a determinados grupos sociais. E o tempo longo, como domínio 

das memórias coletivas, no qual estão depositados os conteúdos culturais 

cumulativos da sociedade, ou seja, o imaginário social (SPINK, 1994). 

Fortemente presente no processo de construção das representações sociais, 

o habitus é o entendimento do contexto social habitado pelo sujeito.   

Habitus é o conjunto das disposições adquiridas no contexto e momento 
social particular. O habitus é produtor de práticas novas: é uma matriz, uma 
gramática geradora, espaço a partir do qual torna-se possível uma 
exteriorização da interiorização, de modos diferentes ou novos. 
(JUNQUEIRA, 2005, p. 153).   

Para Junqueira (2005), o conceito de habitus mostra como as aprendizagens 

sociais formais e informais, aparentam modos de percepção e de comportamento 

aos agentes sociais. O habitus é um conceito fundamental para entender a ideia de 

representações sociais, porque ele articula os dois elementos da oposição, sob a 

qual o conceito de representações aparece no pensamento filosófico e sociológico: 

as ideias e as práticas sociais. Se de um lado, ele permite prever uma determinada 

maneira de agir, por outro, ele é o lugar do vago e do fluido, onde é possível o 

confronto entre a regra e o improviso. Na vida cotidiana a realização destas 

disposições é diferente, já que ela se adapta à irregularidade do imprevisto.   

No campo sociológico, segundo definição do próprio Bourdieu (1983, p. 94), 

habitus é, essencialmente, 

sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita 
que funciona como um sistema de esquemas geradores, é gerador de 
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estratégias que podem ser objetivamente afins aos interesses objetivos de 
seus autores sem terem sido expressamente concebidas para este fim.   

Tendo em vista tais fundamentos teóricos e metodológicos que orientam a 

pesquisa em representações sociais, o estudo em foco se desenvolve na vertente 

processual, utilizando os processos constitutivos da ancoragem e objetivação. Busca 

responder, como questão central, como acontece o processo de construção social 

da representação social de “bom” gestor de um grupo de gestores escolares. Tal 

indagação situa-se na direção que procura explicar as determinações sociais 

decorrentes da posição ocupada pelos diferentes atores escolares e, com isso, 

reconstituir o processo de construção social do conceito de bom gestor.  

3.3.1 Instrumentos metodológicos  

Relembrando, o objetivo geral deste estudo visa compreender as 

representações sociais de um grupo de gestores escolares sobre “bom” gestor. 

Segundo Santos Filho (1997, p. 27), “compreender é conhecer o que alguém está 

experienciando por meio de uma re-criação daquela experiência; ou do contexto 

daquela experiência em si mesmo” . 

A pesquisa qualitativa lida com interpretações das realidades sociais. Os 

levantamentos sociais têm uma importância particular para a compreensão da 

história da investigação qualitativa em educação, dada a sua relação imediata com 

os problemas sociais e a sua posição particular a meio caminho entre a narrativa e o 

estudo científico (BOGDAN e BIKLEN,  1994). 

Uma abordagem qualitativa de investigação é definida por Bogdan e Biklen 

(1994) como aquela que envolve a obtenção de dados descritivos, enfatiza mais o 

processo do que o produto e preocupa-se em retratar a perspectiva dos 

participantes. Tais aspectos são considerados no presente estudo.  

Bogdan e Biklen (1994) apontam cinco características que uma investigação 

qualitativa pode possuir: (1) a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; (2) os dados recolhidos são, em 

sua essência, descritivos; (3) os investigadores interessam-se mais pelos processos 

do que pelos resultados ou produtos; (4) os investigadores tendem a analisar os 
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dados de forma indutiva e (5) é dada especial importância ao ponto de vista dos 

participantes.  

No entanto, uma investigação em representações sociais enfatiza também o 

recorrente, o mais freqüente, as manifestações mais presentes ou nucleares, o que 

atribui também à pesquisa um caráter quantitativo. Em síntese essa investigação 

pode ser caracterizada pelo duplo viés da qualidade e da quantidade. 

Tendo em vista esta perspectiva, o questionário (APÊNDICE A) utilizado 

nesta pesquisa foi composto por 14 questões abertas e semi-abertas e, com 

especial destaque, uma questão para enumeração de alternativas conforme o grau 

de importância atribuída a cada item  pelo sujeito. As questões abertas não possuem 

categorias prefixadas de respostas e dão ao entrevistado ampla liberdade para 

respondê-las.  

O questionário apresenta-se subdividido em três núcleos. As primeiras sete 

questões identificam o perfil dos gestores, sujeitos da pesquisa e as razões que 

levaram os sujeitos a candidatarem-se como gestores. 

O segundo núcleo, composto pelas questões 8 e 9, levanta a opinião  sobre  

a  formação continuada dos gestores, no sentido de detectar se as mesmas têm  

auxiliado no trabalho como gestor. 

No terceiro núcleo, composto das questões 10, 11, 12, 13 e 14, fora utilizada 

a técnica da associação livre, que consistiu em apresentar aos sujeitos a frase “Para 

mim o “bom” gestor (...)”, na expectativa de que completassem com significados 

próprios sobre “bom” gestor. Os passos desenvolvidos nas questões procedentes 

visavam ampliar a compreensão destes significados, identificando sentidos próprios 

e presentes nas representações sociais do grupo.  

O questionário foi aplicado pela própria pesquisadora, que apresentou aos 

sujeitos o objeto de pesquisa, o objetivo geral, a fidedignidade e o comprometimento 

da devolutiva dos resultados ao término da mesma. Após todas essas informações, 

os gestores prontamente responderam o questionário e este foi recolhido, pela 

pesquisadora, após o preenchimento. A aplicação aconteceu no dia 15 de abril do 

ano de 2009, em uma reunião ordinária de diretores, convocada pela Secretaria 

Municipal de Educação, no Centro Municipal de Estudos Pedagógicos (CEMEP).  

Anteriormente a esta data, foi devidamente encaminhado documento do 

Programa de Pós-Graduação – PPGE/ME-FURB para o Secretário Municipal de 

Educação, solicitando autorização para a aplicação do questionário. 
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A Secretaria Municipal de Educação - SEMED autorizou a aplicação do 

questionário e cedeu espaço de trinta minutos na pauta da reunião, no período 

matutino e no período vespertino, respectivamente. Os diretores compareceram a 

reunião, divididos pela SEMED, em dois grupos. Dois gestores de Escolas Básicas, 

não compareceram à mesma e, portanto não participaram da pesquisa. O 

questionário foi disponibilizado a eles, mas, o retorno dos mesmos não aconteceu.  

De posse dos questionários respondidos, o próximo passo foi o de digitação 

dos dados em uma planilha Excel (APÊNDICE B), com a organização das respostas 

em tabelas, como recurso de apresentação dos dados e apoio para a discussão ao 

longo dos capítulos.  

A finalidade da planilha consiste em ter-se uma visão geral de todo o 

questionário respondido pelos gestores, bem como a comparação das respostas de 

um gestor com as dos outros, possibilitando análise e discussão. 

A etapa seguinte foi a análise dos dados: aglutinar, categorizar os mesmos. 

Essa etapa visa a compreensão do grupo acerca da construção social de “bom” 

gestor, a partir dos principais atributos apontados por eles. 

3.3.2 Metodologia e pressupostos iniciais 

Ao iniciar uma pesquisa científica, independentemente da vertente de 

investigação, é necessária a reunião de todo material específico ou simbólico sobre 

o tema que será objeto de estudo. A reunião do material pode ser realizada por meio 

de coleta de temas convergentes sobre o assunto a ser pesquisado e, também, por 

meio de observação participante e/ou entrevistas.  

Porém, a Teoria das Representações Sociais caracteriza-se também por 

aspectos metodológicos próprios para obtenção e análise de dados empíricos. 

Como já referido anteriormente, este estudo sobre a construção social do conceito 

de “bom” gestor, utilizou-se de questionário contendo questões abertas e uma frase 

indutora. No que se refere à reunião do material específico ou simbólico, foi 

realizado um Estado da Arte sobre o tema específico, anunciado na introdução deste 

texto. 

Esta pesquisa utiliza como metodologia, o questionário, que possui em sua 

estrutura, a técnica da associação livre de palavras. A técnica da associação livre de 
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palavras, segundo Costa e Almeida (1999, p. 272), consiste em apresentar ao 

sujeito uma frase, ou palavra indutora, e solicitar que o sujeito produza outras 

palavras relacionadas, depois, justifique sua produção e, finalmente, que organize 

suas respostas em categorias de análise. 

As estratégias metodológicas para a abordagem do conceito de 

representação social têm variado muito: desde entrevistas abertas, questionários 

abertos e fechados, até escalas como as de “diferencial semântico” de Charles 

Osgood, desenhos e representações gráficas (LANE, 1995). 

Spink (1994, p. 124) faz considerações metodológicas e descreve uma 

experiência na qual a técnica de análise empregada é associação de ideias, devido 

às representações sociais serem teorias do senso comum, distinguindo-se das 

demais pela exigência formal quanto à linguagem utilizada, números ou palavras e 

quanto ao número de sujeitos, para efetuar as operações estatísticas. Essa 

associação, segundo Spink (1994), pode ser buscada através de programas de 

análise multifatorial próprios ao computador, ou feitas por meio de cálculos 

matemáticos.  

Na análise dos dados, o pesquisador poderá fazer uso de recursos 

eletrônicos, com softwares para analisar as categorias da pesquisa. Os softwares 

específicos desenvolvem exaustivamente, uma análise das palavras.  Da análise 

resultam categorias de palavras que vão progressivamente encontrando sentidos 

para o objeto investigado. O Evoc, VG, Alceste e N-Vivo são alguns exemplos de 

aplicativos computacionais (DOTTA, 2006). 

É possível fazer análise dos dados empíricos utilizando-se os aplicativos 

computacionais já listados, entretanto, nesta pesquisa, os dados empíricos, foram 

organizados exaustivamente à mão. O objetivo foi manipular os dados de tal modo a 

familiarizar e, ao mesmo tempo, estranhar ou perceber detalhes já naturalizados ou 

desapercebidos. Após a coleta, foram tabulados em uma Planilha Excel, ordenando 

as questões do questionário à direita e os sujeitos participantes da pesquisa à 

esquerda, formando um mapa extenso.  
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3.4 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA FIGURA DO 

GESTOR 

O conceito de “bom” gestor, enquanto um produto de pensamento e, ao 

mesmo tempo, como um processo que eleva a compreensão da gestão escolar e da 

formação de gestores, emerge como pensamento constituinte de um grupo em sua 

realidade social. Este conceito apresenta núcleos estruturantes que podem estar 

associados às práticas de fazer bem, de comandar, administrar com eficiência e 

obter visibilidade social para o gestor.  

O pensamento constituinte de um grupo de gestores, em sua realidade social, 

volta-se à compreensão do funcionamento e eficácia da construção social do 

conceito de “bom” gestor, quando atua em todas as dimensões e na interação 

social.  “A comunicação é o veículo que permite a formação das representações, de 

modo que estas se exercem na regulação da dinâmica relacional entre atores 

sociais” (NÓBREGA, 2001, p. 72).  

Para Vala (2004, p.457), “os indivíduos não se limitam a receber e processar 

informação, são também construtores de significados e teorizam a realidade social”.  

O conceito de “bom” gestor está relacionado a saberes construídos 

coletivamente e partilhados pelos grupos. Essa elaboração é construída em torno de 

objetos precisos, reais ou imaginários, pessoas, ideias ou teorias, sempre 

apreendidas no convívio com o outro, pela arte da conversação. 

Neste sentido, Vala (2004) argumenta que as representações sociais são um 

produto das interações e dos fenômenos de comunicação no interior de um grupo 

social, refletindo a situação desse grupo, os seus projetos, problemas e estratégias e 

as suas relações com outros grupos.  

As interações e os fenômenos de comunicação, como abordado por Vala num 

grupo social, emanam da comunicação social, da arte da conversação. Desse modo 

pressupõe-se que os gestores escolares elaboram nessa interação a construção 

social do conceito de bem administrar, refletindo com o grupo sobre as 

convergências e as divergências, os objetivos da instituição, a questão do ensino e 

da aprendizagem, suas relações com o grupo e com outros grupos, bem como, a 

relação da escola que administram e a troca de informações e experiências com 

outros gestores e outras escolas. 
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Assim, como já referido na seção 3.1, a atuação do gestor escolar é vista 

como parte de um sistema econômico, político e pensante na qual as diretrizes da 

ação são produzidas e compreendidas como social. A compreensão do lugar de 

cada um, segundo Moscovici (2009), brota da comunicação social. Para Moscovici, 

estudos recentes sobre crianças muito pequenas mostraram que as origens e o 

desenvolvimento do sentido e do pensamento dependem das inter-relações sociais. 

O mundo dos objetos constitui apenas um pano de fundo para as pessoas e suas 

interações sociais. 

Neste cenário, a construção social do conceito de “bom” gestor, os 

acontecimentos, as ciências e as ideologias apenas fornecem aos gestores o 

“alimento para o pensamento” (MOSCOVICI, 2009, p. 45). Moscovici prossegue 

argumentando:  

O que estamos sugerindo, pois, é que pessoas e grupos, longe de serem 
receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam 
incessantemente suas próprias e específicas representações e soluções às 
questões que eles mesmos colocam. Nas ruas, bares, escritórios, hospitais, 
laboratórios, etc. as pessoas analisam, comentam, formulam “filosofias” 
espontâneas, não oficiais, que têm um impacto decisivo em suas relações 
sociais, em suas escolhas, na maneira como eles educam seus filhos, como 
planejam seu futuro, etc (MOSCOVICI, 2009, p.45). 

Neste movimento de compreensão e produção da comunicação social em 

diversos lugares incluí-se a escola, foco de atuação do gestor, na qual o 

conhecimento sobre gestão escolar pode resultar no modus faciendi de administrar a 

escola.  Segundo Ferreira (2009c), as práticas afirmam ou desafirmam os princípios 

que geram a gestão escolar, estabelecendo a importância do movimento dialético de 

reflexão, ação individual e coletiva. 

O movimento dialético de reflexão, ação individual e coletiva no modo de 

fazer a gestão da escola, conforme defendido por Ferreira (2009c), resulta no modo 

de ser, de viver e de fazer a gestão da escola, resultando na construção social do 

conceito de “bom” gestor. Para Silva (2009, p. 29), “o modus vivendi estabelecido 

entre as representações sociais e as práticas concretas opera o fazer e o saber, 

numa relação de circularidade e complementaridade”.  

Essa relação de circularidade e complementaridade elabora os saberes e os 

fazeres dos sujeitos e dos grupos e, nessa dinâmica constrói e compartilha o 

conceito de “bom” gestor.  O modus operandi do ser gestor vislumbra uma formação 
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humana na gestão da escola. É uma perspectiva diferente do modo de fazer a 

gestão que pressupõe a formação humana em segundo plano, priorizando o mundo 

do trabalho, que reduz o ser humano a um “o que fazer”.  

Jodelet (2001) faz referência a elementos afetivos, mentais e sociais no 

estudo das representações sociais integrando-os com a cognição, a linguagem e a 

comunicação nas relações sociais e a realidade social sobre a qual elas interferem.  

Os gestores escolares como sujeitos sociais, ativos, que pensam, apreendem 

os acontecimentos da vida cotidiana, da rotina escolar, integram os conhecimentos 

que são acumulados pelas pessoas a partir de suas experiências, aos elementos 

afetivos, emoções na construção do conceito de bem administrar, de bem fazer a 

gestão da escola. Ora, os gestores quando se dispõem a administrar, almejam fazê-

lo com eficiência, desejam realizar o trabalho da melhor forma, aspiram ser bons 

gestores, na complexa arte de gerir a escola. 

Esse desejo de administrar bem a instituição guia o modo de ser e de fazer a 

gestão da escola, definindo os aspectos da vida cotidiana, o modo como são 

interpretados tais aspectos na tomada de decisões, bem como a posição frente à 

realidade diária na gestão da escola. Cabe aqui retomar a citação de Jodelet (2001, 

p.17) quando se refere ao mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou ideias e 

que na troca elabora-se os conceitos: “partilhamos esse mundo com os outros, que 

nos servem de apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo conflito, para 

compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo”. 

Ainda para colocar em pauta a disposição dos gestores em bem administrar a 

escola e nesse movimento elaborar o conceito de “bom” gestor, retoma-se o 

conceito de conhecimento já apresentado anteriormente, elaborado por Moscovici 

(2009), no qual afirma que o conhecimento surge das paixões humanas e, como tal, 

nunca é desinteressado que se encontra em circunstâncias específicas, nas quais 

as pessoas estão engajadas em projetos definidos.  

Neste caso, quando assumem a função de gestor escolar, os profissionais 

estão engajados em um projeto específico e o conhecimento sobre bem administrar 

tende a surgir também da paixão em exercer um espaço de poder e saber.  

O saber dos gestores na construção do conceito de “bons” gestores, como 

saber prático do senso comum, permite obter conhecimentos e integrá-los a um 

quadro assimilável e compreensível, em coerência com o funcionamento cognitivo e 

os valores que já possuem. Para Sá (2002), as representações sociais, como forma 
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de saber, é condição necessária para a comunicação social, formando um quadro de 

referência comum, permitindo a troca social e a propagação desse saber.  

O saber elaborado e produzido na interação e pelos sujeitos são teorias do 

senso comum. O espaço em que circulam e se desenvolvem essas teorias, 

Moscovici denominou de universos consensuais, que correspondem às atividades 

cotidianas da interação social. Nessa relação mútua pode ser produzida, no caso 

dos gestores, a construção do conceito de bem administrar, elaborado a partir de um 

quadro de referência internalizado. Esse quadro de referência pode ser oriundo do 

universo consensual e do universo reificado. 

Segundo Moscovici (2009, p. 49), “no universo consensual, a sociedade é 

uma criação visível, contínua, permeada com sentido e finalidade, possuindo uma 

voz humana, de acordo com a existência humana e agindo tanto como reagindo, 

como um ser humano”. Desse modo o ser humano é entendido, no universo 

consensual, como medida de todas as coisas.  

No universo reificado, segundo Moscovici (2009), a sociedade é transformada 

em um sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são indiferentes 

à individualidade e não possuem identidade. Nesse universo, “todas as coisas, 

quaisquer que sejam as circunstâncias, são, a medida do ser humano” 

(MOSCOVICI, 2009, p. 50). 

A falta de identidade no universo reificado, conforme argumenta Moscocici 

(2009) pode expressar nos grupos uma angústia psíquica do homem moderno. Essa 

angústia, explicado por Moscovici com o uso de pronomes, é um sintoma da 

necessidade de ver em termos de “nós” e “eles”; de opor “nós” a “eles” e, da 

impotência do homem de ligar-se a um outro.   

Grupos de indivíduos tentam superar essa necessidade tanto identificando-
se com o “nós” e dessa maneira fechando-se em um mundo à parte, ou 
identificando-se com o “eles” e tornando-se os robôs da burocracia e da 
administração. (MOSCOVICI, 2009, p. 50).  

Esse fato pode explicar os discursos das pessoas, administradores quando 

utilizam o pronome “nós” para referirem-se a situações diversas, utilizando ainda, 

chavões e frases feitas para expressar suas opiniões. É possível considerar este 

argumento balizando a leitura de rotinas escolares e reunir dizeres como “Nós 

devemos olhar para nossa escola [...] Nós somos uma grande família [...]Precisamos 

observar o que os alunos fazem [...]”, isso em um ambiente de trabalho, ou ainda, 
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“eles pediram ou mandaram fazer assim [...]”, referindo-se a alguma hierarquia.  A 

utilização do pronome da primeira pessoa do plural não possui individualidade, 

identidade, produzindo robôs da burocracia e da administração e, segundo 

Moscovici “cria nós de estabilidade e recorrência, uma base comum de significância 

entre seus praticantes” (MOSCOVICI, 2009, p. 51). 

Mediante os argumentos ora apresentados como possíveis caminhos na 

construção social do conceito de “bom” gestor, os chavões e frases feitas explicam a 

inexistência de individualidade, deixando de contribuir na construção de um conceito 

de administrar com eficiência. O bem administrar pressupõe individualidade (e não 

individualismo) no sentido de reflexão, ação coletiva e questionamento da 

administração, construída com os diversos atores sociais para a transformação de 

um espaço norteado pelo modo de fazer desumanizador para um espaço de ser e 

fazer a gestão da escola pautada na construção da formação humana 

humanizadora. 

Para sintetizar a questão dos universos consensuais e reificados, o primeiro é 

compreendido pelas representações sociais, construído pela realidade social, moral, 

consensual e o segundo são os saberes científicos, compreendido pela ciência.  

     O grupo escolhido para desenvolver este estudo foi o dos gestores 

escolares, partindo do pressuposto de que a Teoria das Representações Sociais 

é capaz de mostrar a construção social do conceito de “bom” gestor.  Portanto, para 

compreender a representação social de um grupo, fica subentendido que é um 

conhecimento sobre determinado tema em algumas condições. No caso, é a 

construção do conceito de “bom” gestor, que é a representação social de um grupo e 

o conhecimento que os gestores possuem acerca de bem fazer a gestão escolar. 

Um conhecimento que resulta das interações, por meio das ações e 

comportamentos, que só se concretizam se tiverem amarrações. Esses 

conhecimentos agem por meio de amarras. Moscovici denominou de objetivação e 

ancoragem as amarras que geram as representações sociais. 

Moscovici (2009) alega que a objetivação tenta ancorar ideias estranhas, 

reduzí-las a categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar.  

Ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa. Moscovici prossegue 

argumentando: 
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Ancoragem é um processo que transforma algo estranho e perturbador, 
que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara 
com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. É  
quase como que ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos 
sinalizadores) de nosso espaço social. (MOSCOVICI, 2009, p. 61).  

Para Moscovici (2009), o segundo mecanismo é a objetivação. Transformar 

algo estranho em concreto, transferir o que está na mente em algo que exista no 

mundo físico. Objetivação une a ideia de não-familiaridade com a de realidade, 

torna-se a verdadeira essência da realidade.   

Objetivar é reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é já  
representar, encher o que está naturalmente vazio, com substância. Temos 
apenas de comparar Deus com um pai e o que era invisível, 
instantaneamente se torna visível em nossas mentes, como uma pessoa a 
quem nós podemos responder como tal. Um enorme estoque de palavras, 
que se referem a objetos específicos, está em circulação em toda 
sociedade e nós estamos sob constante pressão para provê-los com 
sentidos concretos equivalentes. (MOSCOVICI, 2009, p. 71-72).  

Para sistematizar sobre as duas maneiras de lidar com a memória, a 

ancoragem e a objetivação, pode-se dizer que objetivação é a parte materializada 

desse conhecimento e ancoragem são os pontos de sustentação, de amarração.  

Ancoragem como referência, a partir dos sentidos atribuídos que vão dando 

sustentação ao conhecimento.  

Ancoragem e objetivação são dois movimentos visíveis pela linguagem e pela 

ação. É uma atribuição de sentido que vai dando certa amarra certo apoio. Os 

sentidos que os gestores atribuírem à maneira de ser gestor, de bem administrar, 

isto é, a objetivação que possuem do conceito de “bom” gestor e a forma como 

exteriorizam, reproduzem esse conhecimento, passa a ser a ancoragem.  

3.5 SUJEITOS E CONTEXTO DA PESQUISA 

Esta seção apresenta os sujeitos da pesquisa, bem como, o processo 

eleitoral dos diretores da Rede Municipal de Ensino de Blumenau.  Na mesma 

seção, inclui-se também, o contexto da pesquisa, seu processo histórico e cultural 

da fundação da cidade de Blumenau, com destaque na implantação das Escolas 
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Municipais e a influência das enchentes, como um dos obstáculos ambientais 

enfrentados pelos gestores na administração escolar. 

As pesquisas em representações sociais valorizam o contexto social e as 

condições sócio-históricas e políticas, fazendo destas questões, o contraponto das 

condições em que, no caso, a construção do conceito social de “bom” gestor, 

emergiu, circulou e se transformou. 

3.5.1 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa são 41 gestores das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino de Blumenau. Destes, 37 são gestores das Unidades Escolares 

de Educação Básica, do nível de Ensino Fundamental. Os outros quatro sujeitos são 

responsáveis por Unidades de Apoio, como:  

1) Centro Municipal de Educação Alternativa (CEMEA) que realiza o 

Atendimento Educacional Especializado, estabelecido na Rua São Paulo, 2265, 

nesta cidade;  

2) Centro Municipal de Estudos Pedagógicos (CEMEP) responsável pela 

organização e expedição de certificados, da formação continuada dos profissionais 

da Rede Municipal de Ensino, localizado na rua Humberto de Campos, 299; 

3) Centro Municipal de Ampliação do Tempo e Espaço Pedagógico da 

Criança e do Adolescente (CEMATEPCA), que atende  alunos em atividades de 

Jornada Ampliada, no contra turno escolar. O atendimento estende-se ainda, para 

crianças e adolescentes do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 

estabelecido à Rua Araranguá, 648; 

4) Escolinha de Artes Monteiro Lobato que oferece atividades no contra turno 

escolar. O espaço oferece aulas de arte, cultura e dança para crianças oriundas da 

rede pública e privada da cidade. Funciona nos fundos da antiga Prefeitura de 

Blumenau na rua XV de Novembro, Nº 161. 

Nessas unidades de apoio, os diretores são conduzidos ao cargo por 

nomeação do secretário municipal. Devido à especificidade do atendimento, esses 

gestores, não têm obrigatoriedade de participar das reuniões ordinárias. No entanto, 

como estavam presentes, naquele dia específico da coleta de dados, propuseram-se 
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gentilmente a participar da pesquisa. A escolha dos sujeitos pesquisados consistia 

inicialmente, apenas nos diretores das Escolas de Ensino Fundamental do 1º ano a 

8ª série.   

O perfil do grupo dos gestores que participaram desse estudo, em relação ao 

nível de escolaridade, apresenta-se da seguinte forma: 44% possuem 

especialização em nível lato sensu e 56% possuem graduação em diversas áreas; 

26% possuem curso específico em gestão escolar. A conclusão dos cursos de 

graduação dos sujeitos pesquisados variou de 1982 a 2008 e os mesmos possuem 

experiência em docência. 

Em relação, ao primeiro ou segundo mandato da gestão; 66% responderam 

que estavam no primeiro mandato. Isto quer dizer que 66% participaram do 

processo eleitoral e estão na função de gestor, pela primeira vez. Vinte e nove por 

cento, dos sujeitos responderam que estão no segundo mandato. Ou seja, 

participaram do processo eleitoral pela segunda vez. Dois sujeitos abstiveram-se de 

responder essa opção.  

Ao serem questionados se foram eleitos ou nomeados, 83% responderam 

que foram eleitos e 17% foram nomeados. Faz-se necessário acrescentar que nos 

locais onde não há candidato, o Secretário Municipal nomeia o diretor. A forma como 

se realiza a eleição de diretores, será detalhada na seção seguinte. 

3.5.2 Eleições de Diretores na Rede Municipal de Ensino de Blumenau 

O município de Blumenau, conforme prescreve a Lei de Diretrizes e Bases 

(nº. 9394/96), no seu Art. 11, oferece o atendimento em duas etapas da Educação 

Básica: Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O município possui sessenta e 

nove unidades de Educação Infantil e dois espaços de Educação Infantil 

compartilhados com duas Escolas, que oferecem o Ensino Fundamental, perfazendo 

aproximadamente, oito mil e seiscentas crianças matriculadas na Educação Infantil. 

No Ensino Fundamental são vinte e três mil e quinhentos alunos matriculados 

em cinquenta Unidades Escolares. Destas, 39 atendem a etapa do Ensino 

Fundamental do 1º ano à 8ª série. Das cinquenta unidades, onze, atendem somente 

as séries iniciais da etapa do Ensino Fundamental, ou seja, do 1º ao 4º ano. São as 

escolas multisseriadas. Nas escolas multisseriadas o professor que ministra as aulas 
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é o responsável pela escola. Devido ao número de funcionários e alunos, ser inferior 

ao previsto na Lei Municipal, nesses espaços, não acontece o processo eleitoral. Os 

presentes dados foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, setor de 

Estatística, com base no mês de abril/09. 

Os diretores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental são conduzidos 

ao cargo por meio de eleição direta. Nos locais onde não há candidatos ou, no caso 

do número de funcionários for inferior ao número estabelecido na Lei de Diretores 

Municipais, o Secretário de Educação faz a nomeação para o cargo. 

A Lei Municipal de Diretores nº. 5867 de 19/04/02, foi alterada pela Lei nº. 

7110 em 05/07/07. A eleição de diretores acontece no município de Blumenau, 

regulamentada por lei municipal, há sete anos. Anteriormente à lei municipal vigente, 

o processo acontecia com eleições diretas, por meio de Edital, ocorrendo dessa 

forma em 1989. 

No ano de 2006, quando havia findado o período dos diretores eleitos em 

2004, que haviam sido reeleitos, em relação ao ano de 2002, houve a prorrogação 

dos mandatos destes diretores, pelo Senhor Prefeito Municipal. A Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED, no ano de 2007, fez a alteração da lei, 

proporcionou aos candidatos um curso de gestores em parceria com a Universidade 

Regional de Blumenau - FURB, com carga horária de 40 horas, bem como, realizou 

novas eleições de diretores. A lei municipal prevê a eleição ou reeleição, de dois em 

dois anos. 

No Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal (Lei 

Complementar nº. 661, de 28/11/07 e Lei Complementar nº. 662 de 28/11/07) o 

termo utilizado para nomear o responsável pela Instituição Escolar é: diretor. 

Assim sendo, os sujeitos da pesquisa são responsáveis pelas Unidades 

Escolares do Município de Blumenau que oferecem o atendimento para os alunos 

matriculados na Rede Municipal de Ensino, etapa do Ensino Fundamental do 1º ano 

a 8ª série. Esses gestores são conduzidos ao cargo, por meio da eleição direta, pela 

comunidade escolar e local e, além destes, os gestores das Unidades de Apoio que 

se encontravam presentes no dia da coleta.  Todo o grupo de gestores pesquisados 

são sujeitos sociais, inseridos em um contexto social, partícipes de uma construção 

histórica.  
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3.5.3 Contexto da pesquisa 

Esta seção discute o processo histórico, cultural da fundação da cidade de 

Blumenau, em consonância com o contexto brasileiro, destacando a implantação 

das Escolas Municipais, nesse contexto.  

O contexto é imprescindível para o estudo em questão. O processo histórico é 

contínuo, possui avanços e recuos, mudanças de rumos, idas e vindas. As pessoas 

e, neste caso os gestores, fazem parte deste cenário, da dinamicidade que é fator 

que impulsiona a vida. Neste contexto, localizam-se as Unidades Escolares palco de 

atuação dos gestores, sujeitos da pesquisa. 

Segundo Jodelet (2001), sempre há necessidade de informar-se sobre o 

mundo à nossa volta, para  ajustar-se a ele, saber  comportar-se, identificar e 

resolver os problemas que se apresentam. As representações são sociais e estão ao 

redor de todas as pessoas  e fazem parte do mundo e, por isso existentes  na  vida 

de todas as pessoas.  

A presente pesquisa foi realizada no município de Blumenau, que localiza-se  

na região metropolitana do Vale do Itajaí, ao longo do rio Itajaí-Açu, no  Estado de 

Santa Catarina, na região sul do Brasil. A sua área geográfica é de 519.837 Km2.  

Com a finalidade de situar a implantação das Unidades Escolares neste 

contexto, elaborou-se um quadro de nº 1, com a colaboração da Defesa Civil do 

município. No quadro consta:  a relação das escolas,  ano de fundação e a sua 

localização, bem como, a cota do nível do rio Itajaí-Açu que provoca enchentes na 

Escola. O número ao lado de cada escola significa que a partir daquela metragem a 

escola é atingida. Todos esses fatores são discutidos ao longo do contexto.  

Nº 
RELAÇÃO 

DAS 
ESCOLAS 

ANO DE 
FUNDAÇÃO 

ENDEREÇOS/ 
ESCOLA 

RUA: 
BAIRRO 

COTA DO 
NÍVEL DO 
RIO ITAJAÍ 
AÇU QUE 
PROVOCA 
ENCHENTE 
NA ESCOLA 

PROBLEMAS DE 
DESLIZAMENTOS 

DE TERRA NA 
ESCOLA: 

(S) SIM; (N) NÃO. 

01 EBM Alberto 
Stein 1952 General Osório, 

1.785 Velha 16,00 N 

02 EBM Almirante 
Tamandaré 

1935 Santa Fé, 66 Ponta 
Aguda 

 
16,00 

 
N 

03 EBM Anita 
Garibaldi 1938 

Dr.Pedro 
Zimmermann, 

5.900 

Itoupava 
Central 

 
16,00 

 
N 

04 
EBM 

Annemarie 
Techentin 

1988 Johann G.H. 
Hadlich, 999 

Passo 
Manso 

 
16,00 

 
N 
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05 
EBM 

Conselheiro 
Mafra 

1934 Franz Müeller, 
1950 

Velha 
Grande 

 
16,00 

 
N 

06 EBM Duque de 
Caxias 1938 

Dr. Pedro 
Zimmermann, 

12.406 

Itoupava 
Central 

 
16,00 

 
N 

 
07 

 
EBM Felipe 

Schmidt 

 
1938 

 
Frederico 

Jensen, 3139 

 
Itoupavazi

nha 

 
16,00 

 
N 

08 EBM Francisco 
Lanser 

1974 Alfredo 
Lanser,133 

Tribess  
16,00 

 
N 

09 EBM General 
Lúcio Esteves 1960 Benjamin 

Constant, 630 
Escola 

Agrícola 
 

16,00 
 

N 

10 EBM Gustavo 
Richard 1952 Henrique 

Reiff,477 
Nova 

Esperança 
 

16,00 

 
Foi atingida por 

enxurrada 

11 EBM Henrique 
Alfarth 1977 Rui Barbosa, 

1616 Progresso  
16,00 

 
N 

12 EBM Lauro 
Müller 

1936 Heinrich 
Hemmer, 2876 

Badenfurt  
16,00 

 
N 

13 EBM Leoberto 
Leal 1964 Johann Schse, 

2602 
Salto do 

Norte 16,00 N 

14 EBM Lore Sita 
Bollmann 2003 Walter Knaesel, 

s/n 
Itoupava 
Central 

16,00 
 N 

15 EBM Machado 
de Assis 1906 Engº Paul 

Werner, 1334 
Itoupava 

Seca 
 

12,65 
 

N 

16 EBM Olga 
Rutzen 2000 Frederico 

Jensen, 1039 
Itoupavazi

nha 15,00 N 

17 EBM Pastor 
Faulhaber 1965 Pastor Oswaldo 

Hesse, 1090 
Ribeirão 
Fresco 

 
16,00 

 
S 

 
18 

 
EBM Patricia 

Helena F. 
Pegorim 

 
1997 

 
Luiz Krutzsch, 

474 

 
Fortaleza 

Alta 

 
16,00 

 
N 

19 EBM Paulina 
Wagner 

1989 Anna Felisbino, 
125 

Badenfurt  
16,00 

 
N 

20 EBM Pedro I 1956 
Dr. Pedro 

Zimmermann, 
2461 

Itoupavazi
nha 

 
11,70 

 
N 

21 EBM Pedro II 1963 Hemuth Goll, 579 Progresso 16,00 N 

22 
EBM Prof 
Fernando 

Ostermann 
1954 Otto Stutzer, 43 Boa Vista 13,65 N 

23 EBM Friedrich 
Kemmelmeier 1999 Ricardo Georg, 

1897 
Itoupava 
Central 

 
16,00 

 
N 

24 
EBM Prof, 

João Joaquim 
Fronza 

1994 Philipp Bauer, 
1391 

Texto 
Salto 

 
16,00 

 
N 

25 
EBM Prof. 

Oscar 
Unbehaun 

1972 Garopaba, 213 Água 
Verde 

 
16,00 

 
N 

26 
EBM Prof. 
Rodolfo 

Hollenweger 
1973 Hermann Lange, 

2230 Fidélis  
16,00 

 
N 

27 
EBM Profª 
Adelaide 
Starke 

1981 São Bernardo, 
700 

Itoupava 
Norte 

 
15,00 

 
N 

28 EBM Profª 
Alice Thiele 

1953 João Schetz, 273 Garcia 16,00 S 

29 
EBM Profª 

Helena 
M.N.Winckler 

1975 João Bisewski, 
100 Velha  

16,00 
 

N 

30 
EBM Profª 

Hella 
Altenburg 

1992 Plátano, 233 Ponte do 
Salto 

 
16,00 

 
N 
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31 
EBM Profª 

Julia 
Strzalkowska 

1984 Valéria Hostins, 
188 

Valparaí-
so 

 
16,00 

 
S 

32 
EBM Profª 
Nemésia 
Margarida 

1938 Oscar João 
Rausch, 100 Badenfurt  

16,00 

 
N 
 
 

33 
EBM Profª 

Norma Dignart 
Huber 

1984 Aquidabã, 77 Asilo  
16,00 

 
N 

34 
EBM Profª 

Zulma Souza 
da Silva 

1979 Florania, 464 Velha 
Central 

 
16,00 

 
N 

 
35 

 
EBM Quintino 

Bocaiuva 

 
1935 

 
Werner Duwe, 

3980 

 
Texto 
Salto 

 
16,00 

 
N 

36 EBM 
Tiradentes 

1961 Leopoldo Kuhn, 
120 

Vorstadt  
Não 

Atingida por 
enxurrada 

37 EBM Vidal 
Ramos 1973 Antônio Treis, 

144 Vorstadt 16,00 
 N 

38 EBM Visconde 
de Taunay 1905 Franz Volles, 

1930 
Itoupava 
Central 

 
16,00 

 
N 

39 
EBM Wilhelm 

Theodor 
Schürmann 

1996 Pérola do Vale, 
377 

Itoupava 
Central 

 
16,00 

 
N 

40 

Centro 
Municipal de 

Educação 
Alternativa 

1989 Rua São Paulo, 
2265 Centro  

14,00 
 

N 

41 
Escolinha de 

Artes Monteiro 
Lobato 

1973 Rua XV de 
Novembro, 161 Centro  

14,00 
 

N 

42 CEMATEPCA 2007 Araranguá, 648 Ribeirão 
Fresco 14.35 N 

43 CEMEP 1997 Humberto de 
Campos, 299 Velha 10,50 

 
N 
 

Quadro 1  – Relação das escolas, ano de fundação, localização, cota do nível do rio e 
problemas de deslizamentos de terra.  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Defesa Civil 

 Antes de adentrar na colonização da cidade de Blumenau, local que se 

desenvolve a pesquisa, faz-se necessário situar o contexto brasileiro para 

compreender o processo de fundação da cidade, bem como, o surgimento das 

Escolas Municipais. 

Em meados do século XIX, havia interesses do Governo Imperial , em 

extinguir o modo de produção escravista, por conta do desenvolvimento do 

capitalismo e, estimular a vinda de imigrantes europeus, já que conforme as teorias 

raciais da época, se acreditava na ideia de um futuro “branqueamento” da população 

brasileira (FROTSCHER, 2000). 

Os imigrantes europeus eram bem vistos aos olhos das elites capitalistas do 

Brasil, pois, os políticos republicanos redefiniram a noção de trabalho livre, 

investindo  na positivação do trabalho, como produtor de mais-valia, após a 
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exploração do trabalho escravo. Os imigrantes vindos para  o Brasil tinham como 

objetivo incrementar o mercado de mão-de-obra livre, ou  fundar colônias, baseadas 

não no latifúndio e na monocultura, mas na agricultura familiar em pequenas 

propriedades rurais, de subsistência, tendo em vista, o novo modo de produção que 

se queria implantar (FROTSCHER, 2000).  

Assim, em 1850, o filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, obteve 

do governo Provincial uma área de terras de duas léguas para nela estabelecer uma 

colônia agrícola, com imigrantes europeus. Os dezessete primeiros colonos 

chegaram ao local, no dia 02 de setembro de 1850. Os imigrantes que decidiam 

estabelecer-se nesta região, eram recepcionados na foz do ribeirão da Velha, 

afluente do rio Itajaí-Açu. Para abrigar os colonos foi construído um galpão nas 

proximidades do ribeirão Garcia, que recebeu o nome de “casa de recepção” 

(SILVA, 1988). 

De 1850 a 1860, juntaram-se muitos outros imigrantes. Eles enfrentaram 

muitas dificuldades no dia-a-dia, solidão, saudades dos parentes e amigos que 

estavam distantes na Europa. Esse clima de dificuldades durou até 13/01/1860, 

quando a posse da colônia foi entregue ao governo imperial, que avaliou o 

empreendimento e honrou Dr. Blumenau, com o cargo de diretor vitalício da colônia. 

Diante das novas perspectivas para a colônia imperial, Dr. Blumenau, procurou 

incentivar nos imigrantes os sentimentos de laboriosidade, disciplina e progresso 

(PETRY et al, 2000). 

Os imigrantes alemães não dispunham de recursos financeiros para aplicar 

na produção. Como não possuiam capital de investimento, convocavam a família 

para auxiliá-los, utilizando a força de trabalho doméstico para desenvolver suas 

iniciativas (PETRY et al, 2000). 

No ano de 1875, objetivando atrair novas correntes imigratórias, o Governo 

Imperial firmou um acordo com o comendador Joaquim Caetano Pinto Júnior, cujas 

cláusulas, obrigavam-no a introduzir 10 mil imigrantes europeus, no País, no prazo 

de 10 anos. Por meio desse acordo, vieram também os italianos procedentes do 

Tirol, Lombardia, Vêneto e Trento que ocuparam áreas mais afastadas, próximas 

aos rios Benedito e Cedros. Os italianos contribuíram para a diversificação da 

produção agrícola, introduzindo o cultivo do arroz. Os italianos formaram um 

contingente de católicos, rompendo com a maciça colonização alemã de confissão 

luterana (PETRY et al, 2000). 



77 
 

O municipio de Blumenau foi colonizado no início por alemães, seguidos de 

italianos e poloneses, também recebeu habitantes do Vale do Rio Tijucas, 

descendentes de portugueses. Mesmo assim, as cidades da microrregião 

incorporaram principalmente a cultura alemã e italiana.  

Toda a região era habitada por silvícolas das tribos Kaigangs, Xoklengs e 

Botocudos. Mesmo antes da fundação da Colônia Blumenau, já havia colonos 

estabelecidos na região de Belchior, à margem do ribeirão Garcia e margem 

esquerda do Rio Itajaí-Açu.  

Petry et al (2000, p.114) argumentam que os confrontos entre colonos e 

índios xoklengs ocorreram paralelamente com a colonização do município. 

Os silvícolas eram os donos originais das terras requeridas pelo fundador 
de Blumenau e registraram-se inúmeros assaltos destes às propriedades 
dos imigrantes e seus descendentes, que por sua vez procuravam proteger 
seu patrimônio. Criou-se um clima de animosidade e medo, com mortes 
dos dois lados, ocorrendo o maior número de vítimas fatais entre os 
nativos.  

Conforme a ocupação dos lotes se expandia, a reação indígena ia sendo 

noticiada com maior intensidade. “Criou-se então, a Companhia de Pedestres de 

Blumenau, para afastá-los com o uso da força” (PETRY et al, 2000, p.116). Após 

várias controvérsias e polêmicas geradas na imprensa, devido aos violentos 

confrontos dos imigrantes com os nativos, em 1914, o Serviço de Proteção do Índio, 

confinou os indígenas na reserva do Posto Duque de Caxias, na localidade de José 

Boiteux. “O aldeamento cumpriu seu objetivo, mas a um alto preço, pois a cultura 

indígena foi subjugada pelo chamado “processo civilizador” (PETRY et al, 2000, 

p.116)”.  

Segundo Pereira e Andrade (2006, p. 222): 

A formação humana e o processo civilizador são, ao mesmo tempo, 
autodiferenciação dos indivíduos, ou seja, formação do indivíduo social, e 
diferenciação do mundo em cosmos específicos, relativamente autônomos, 
regidos por leis próprias. 

A Lei nº 860, de 04 de fevereiro de 1880, elevou a colônia à categoria de 

Município. Entretanto, em outubro, uma grande enchente causou sérios prejuízos à 

população e à administração pública, com a destruição de pontes e estradas. Com 

isso, a instalação do Município só foi possível em 10 de janeiro de 1883, quando 
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assumiu o exercício a Câmara Municipal, eleita no ano anterior. Depois disso, o 

município recebeu o título de Comarca em 1886 e finalmente, em 1928, passou à 

categoria de Cidade. 

Os anos do pós-guerra, trouxeram um desejo coletivo de paz e prosperidade 

à cidade, criando um clima de euforia. No ranking estadual, a cidade havia sido 

considerada a “mais rica economia agrícola”. Os produtos agrícolas eram enviados 

para o Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse clima de produção, os blumenauenses 

direcionaram os investimentos para a importação de maquinários e equipamentos 

alemães e ingleses, insvestindo na produção industrial e na força de trabalho 

qualificado.  

De 1922 a 1929 houve uma evolução de onze empresas, sendo destas, seis 

no setor têxtil e as outras no ramo de: chocolate, instrumentos musicais, ferramentas 

agrícolas, frigideiras e chapéus. A presença feminina também destacou-se como 

idealizadora de novos produtos ou apenas, como  incentivadora do marido nos 

empreendimentos (PETRY et al, 2000).  

Em meio a este cenário de vitórias no campo produtivo, a relação entre 

patrões e operários resumia-se em boas relações. Em 1920, essa relação vivenciou 

um conflito trabalhista na esteira das mobilizações, que neste período agitavam os 

grandes centros do País. Dois funcionários de uma Empresa Industrial, declararam 

greve e reinvindicaram melhorias nas condições de trabalho, paralisando a fábrica 

por alguns dias. Os líderes grevistas, que eram alemães, devido ao incitamento 

foram acusados de anarquistas e com a intervenção do Governo Federal, decretada 

a expulsão de ambos do território nacional. Apesar do desfecho, a greve reverteu 

em conquistas sociais para os funcionários (PETRY et al, 2000). 

Nos anos de 1905 e 1906 foram criadas no município duas escolas. Hoje 

denominadas: Escola Básica Municipal Visconde de Taunay em 1905 e a Escola 

Básica Municipal “Machado de Assis” fundada em 1906. Até o ano de 1913, 

funcionavam escolas particulares alemãs, que foram desativadas em função da 

participação da Alemanha na luta, contra o Brasil, na Primeira Guerra Mundial. Com 

o objetivo de formular um modelo catarinense de educação, o Estado as substitui 

por estabelecimentos públicos. Surgindo então, o Grupo Escolar Luiz Delfino em 

1913, a partir da nova concepção educativa, iniciada com a reforma do ensino de 

1910. 



79 
 

Diante da influência de intelectuais e políticos que classificavam algumas 

localidades do sul como “quistos étnicos”, usou-se a repressão e doutrinação para 

dissipar a cultura européia nas áreas de colonização. A meta era instaurar uma 

identidade brasileira. Para formá-la, adotaram-se mecanismos de aculturação e 

assimilação desses contingentes, cultivando a língua portuguesa (PETRY et al, 

2000). 

A deflagração da Campanha de Nacionalização, cujo objetivo era 

“abrasileirar”, verificaram-se perseguições e delações no Vale do Itajái, instalando a 

insegurança e o medo no cotidiano da população de origem alemã e italiana. Em 

todos os espaços (escolas, jardins-de-infância, sociedades esportivas, culturais e 

recreativas, indústrias, estabelecimentos comerciais, igrejas) a obrigatoriedade do 

idioma pátrio era imposta pelo Governo.  

Segundo Frotscher (2000) a  Campanha de Nacionalização veio eliminar 

meios de atualização étnica, como as associações culturais e folclóricas, as “escolas 

alemãs” e as publicações periódicas em língua alemã, apreendendo livros e rádios, 

e investindo em práticas que estimulassem o civismo e o “amor à pátria”. 

No período de 1930 a 1940, foram criadas oito escolas no município. Em 

1934 a Escola Básica Municipal “Conselheiro Mafra”; Em 1935 a Escola Básica 

Municipal “Almirante Tamandaré e Escola Básica Municipal Quintino Boaciúva; Em 

1936 a Escola Básica Municipal “Lauro Müller”; Em 1938 as escolas: Escola Básica 

Municipal “Anita Garibaldi”; Escola Básica Municipal “Duque de Caxias”, Escola 

Básica Municipal Felipe Schmidt e Escola Básica Municipal “Nemésia Margarida”. 

O governo estadual fechou em 1938 um total de 138 escolas, nas quais, as 

aulas não eram ministradas em português. Os jornais impressos em língua alemã 

também foram extintos.  

A população coagida, não esboçou resistência aberta. Mas, na privacidade 

dos lares, os idiomas dos antepassados continuaram sendo praticados na 

clandestinidade e perpetuados nos ensinamentos aos mais jovens (PETRY et al, 

2000). 

Os colégios privados: Santo Antônio, Sagrada Família e o Colégio público 

Pedro II, foram os principais educandários em meados dos anos de 1960, no centro 

da cidade. O ensino noturno, foi autorizado pelo governo estadual em 1967, no 

curso ginásio. As dez escolas criadas nos bairros no período de 1950 a 1960, sob a 

manutenção do município foram: Escola Básica Municipal “Alberto Stein” e Escola 
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Básica Municipal “Gustavo Richard”, em 1952. Em 1953 a Escola Básica Municipal 

“Alice Thiele”; Em 1954 a Escola Básica Municipal “Prof. Fernando Ostermann”;  Em 

1956 a Escola Básica Municipal “Pedro I”; Em 1960 a Escola Básica Municipal 

“General Lúcio Esteves”; Em 1961 Escola Básica Municipal “Tiradentes”;  Em 1963 

Escola Básica Municipal “Pedro II”. Em 1964 Escola Básica Municipal “Leoberto 

Leal” e em 1965 a Escola Básica Municipal “Pastor Faulhaber”.  

O Ensino Superior iniciou em 02 de maio de 1964, com a Faculdade de 

Ciências Econômicas de Blumenau, posteriormente denominada, Fundação 

Regional de Blumenau (FURB). Esta instituição passou a atender a população de 

todo o Vale do Itajái. Em 1978, diferentes segmentos da sociedade blumenauense 

entregaram um documento solicitando a federalização da FURB, ao futuro 

presidente da República, João Baptista Figueiredo. Fato este, que continua sendo 

reivindicado pela comunidade. Em 1986, a instituição foi elevada a categoria de 

Universidade. 

As influências internacionais na década de 1960, produziram transformações 

no setor industrial em relação ao estilo das confecções das roupas, que variavam do 

jérsei a helanca e a malha de algodão, com a introdução de fios sintéticos. Tais 

influências atingiram o modo no vestir com o lançamento da moda unissex, a adesão 

às calças jeans, a minissaia, a maxissaia, colantes, banlons e as camisetas 

completaram o estilo básico (PETRY et al, 2000). 

Na área da música os Beatles instalavam nova cultura entre os jovens. A 

televisão e o cinema nacional vinham popularizando-se. A indústria de discos 

tomava conta dos programas de rádio e os festivais revelavam talentos. Os autores 

e os artistas denunciavam a ditadura. A falta de liberdade de expressão era 

desafiada pelas canções de protesto e pelo movimento intitulado de tropicalismo 

(PETRY et al, 2000). 

No campo das artes, em 1965, aconteceu o 1º Salão Pró Arte Nova Blumenau 

e dois anos depois o 1º Salão Blumenau de Belas-artes. Blumenau foi sede da 

primeira galeria de arte de Santa Catarina, a Açu-Açu, idealizada pela escritora Elke 

Hering Bell. O poeta Lindolf Bell divulgou e declamou suas poesias também nas ruas 

e praças de São Paulo.  

Em 1969, foi instalada em Blumenau a primeira emissora catarinense, o canal 

3, TV Coligadas transmitindo para todo o Vale do Itajaí. Em 11/09/1972, foi lançado 

o primeiro Jornal de Santa Catarina. 
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Blumenau deparou-se com toda ordem de dificuldades, desde a sua 
fundação. A começar pelos primeiros tempos de colonização em terras 
indômitas, pelos entraves naturais, como as enchentes, seguidos ao longo 
da sua trajetória por retaliações políticas, injustas perseguições ideológicas 
e os reflexos de economia conturbada, que atrasou e impediu o 
desenvolvimento de todo o País (PETRY et al, 2000, p. 326). 

A força de trabalho da população, descendente dos imigrantes europeus, e 

também daqueles migrantes que a ela se juntaram, é a responsável direta pela 

condição exemplar que o município possui. Essa força de trabalho da população, 

sempre esteve presente nos cidadãos blumenauenses, pois, após cada enchente 

que cobria a cidade, a reconstrução  fazia-se presente (PETRY et al, 2000). 

Com o crescimento populacional no município, no período de 1970 a 1980, 

foram criadas mais sete escolas municipais. Em 1973: Escola Básica Municipal 

“Prof. Rodolfo Hollenweger”;  Escola Básica Municipal “Vidal Ramos” e a Escolinha 

de Artes Monteiro Lobato; Em 1974 a Escola Básica Municipal “ Francisco Lanser”; 

Em 1975 a Escola Básica Municipal “Profª Helena M.N. Wincler”; Em 1977 a Escola 

Básica Municipal “Henrique Alfarth” e em 1979 a Escola Básica Municipal “Profª 

Zulma Souza da Silva”. 

Após terem passados quatro anos da criação da última escola, devido o 

crescimento populacional nos bairros de Blumenau, foram inauguradas a partir de 

1981, mais seis escolas. Em 1981 a Escola Básica Municipal Profª Adelaide Starke. 

Duas em 1984 Escola Básica Municipal “Profª Julia Strzalkowska e Escola Básica 

Municipal “Profª Norma Dignart Huber”. Em 1988 Escola Básica Municipal 

Annemarie Techentin e em 1989 o Centro Municipal de Educação Alternativa e 

Escola Básica Municipal “Paulina Wagner”.  

Segundo os dados do sítio eletrônico www.furb.br/ips/sigad, atualizados em 

09/02/2010, o município de Blumenau contabiliza 302.613 mil habitantes. Destes 

279.652 mil residentes na zona urbana e  22.961mil,  residentes na zona rural. A 

fonte dos dados é do IBGE,  Censo de 2000.  

É a terceira cidade mais populosa do Estado, constituindo como um de seus 

principais pólos industriais e tecnológicos, com destaque nas áreas de informática, 

comércio e indústria. A indústria têxtil é a principal atividade econômica do 

município. Na agenda cultural da cidade destacam-se as festas baseadas nas raízes 

germânicas, com ênfase na  festa da Oktoberfest.  
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Em relação ao início da Oktoberfest, Frotscher (2000) menciona que as 

primeiras discussões para a realização da festa surgiram em 1981, entre os 

hoteleiros da cidade, com objetivo de promover uma festa para a reconstrução da 

cidade, nos moldes da festa de  Munique, na Alemanha. Contudo, somente depois 

das enchentes de 1983 e 1984, na qual a cidade havia sofrido duas grandes 

inundações, o ano de 1984 ficou marcado como o ano fundador da festa, fazendo da 

reinvenção das tradições germânicas o seu principal produto.  A Oktoberfest é a 

segunda maior festa da cerveja do mundo e acontece durante dezoito dias no mês 

de outubro, no parque da Vila Germânica.  

No período de 1990 a 2007 foram criadas pelo Poder Público as seguintes  

Unidades Escolares: Em 1992 a Escola Básica Municipal “Profª Hella Altenburg”; Em 

1994 a Escola Básica Municipal “Prof. João Joaquim Fronza; Em 1996 a Escola 

Básica Municipal Wilhelm Theodor Schürmann; Em 1997 Escola Básica Municipal 

“Profª Patrícia Helena F. Pegorim” e o Centro Municipal de Estudos Pedagógicos. 

Em 1999 a Escola Básica Municipal Friedrich Karl Kemmelmeier; No ano 2000 a 

Escola Básica Municipal “Profª Olga Rutzen”. Em 2003 Escola Básica Municipal 

“Profª Lore Sita Bollmann” e no ano de 2007 a CEMATEPCA – Centro Municipal de 

Ampliação do Tempo e Espaço Pedagógico da Criança e do Adolescente.   

Segundo os indicadores demográficos e educacionais divulgados pelo 

Ministério da Educação – MEC, do Censo Demográfico de 2000. O município 

apresenta Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de 0,86; Índice de 

Desenvolvimento Infantil - IDI de 0,77.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma referência para avaliar o 

desenvolvimento humano dos países, utilizando como critérios indicadores de 

educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao 

nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de zero (nenhum desenvolvimento 

humano) a um (desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 têm 

desenvolvimento humano considerado baixo, os países com índices entre 0,500 e 

0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano e países com IDH 

superior a 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto.  

Estes dados e relatórios são divulgados pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), em Brasília. Segundo o referido relatório, o maior 

índice ficou com o Distrito Federal e Santa Catarina apresentou o segundo maior 

índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. Dentre as cidades de Santa 
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Catarina classificadas como as três primeiras colocadas, destaca-se Florianópolis, 

que apresenta o melhor índice de desenvolvimento humano do País, seguida de 

Joinville e Blumenau. 

Segundo os dados do IBGE, Censo de 2000, localizados no sítio eletrônico 

(http://portal.mec.gov.br) o índice nacional de analfabetismo é de 13%, entre a 

população. A taxa de analfabetismo na cidade de Blumenau é de 0,8 na faixa etária 

de 10 a 15 anos de idade e de 2,8 na população de 15 anos ou mais. O Ministério da 

Educação concedeu no ano de 2007, uma distinção a 64 municípios que 

apresentaram índice menor que 4% de analfabetos. Blumenau e Caxias do Sul 

receberam o selo de “Cidade Livre do Analfabetismo” do Presidente do Brasil. 

Os dados baseados no censo demográfico de 2000, fonte IBGE encontrados 

no sítio eletrônico (www.mec.gov.br), a respeito da taxa de escolarização líquida, no 

ensino fundamental em Blumenau é de 95,3%. O Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, da rede municipal apurado em 2005, foi de 4,4 nas séries 

iniciais e 3,6 nas séries finais do ensino fundamental; No ano de 2007 o índice 

apurado nas séries iniciais foi de 4,8 e nas séries finais 4,3.  

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB foi criado pelo 

Ministério da Educação, no ano de 2007, para aferir a qualidade de ensino das 

escolas públicas. O indicador é apresentado numa escala de zero a dez. O índice é 

medido a cada dois anos e o objetivo do país, a partir do alcance das metas 

municipais e estaduais é que o país obtenha nota 6 até 2022. Indicador este, que 

corresponde à qualidade do ensino em países desenvolvidos. O indicador é 

calculado com base no desempenho do aluno nas avaliações e em taxas de 

aprovação. Para que o IDEB de uma escola cresça é necessário que o aluno 

frequente a escola, não repita o ano e que obtenha sucesso na aprendizagem.  

Desta forma, vale destacar que  o contexto e seu entendimento é referência 

na medida que situa as construções que emanam dele e nesse processo se 

transformam. Assim, os colonizadores do município de Blumenau foram europeus e 

trouxeram consigo seus saberes, suas representações, suas vivências, sua cultura.  

“As representações culturais concebidas desta forma são um subconjunto de 

contornos fluidos do conjunto das representações mentais e públicas que habitam 

um grupo social” (SPERBER, 2001, p. 92). 
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É no encontro público de atores sociais, nas várias mediações da vida 

pública, nos espaços em que sujeitos sociais reúnem-se para falar e dar sentido ao 

cotidiano que as representações sociais são formadas (JOVCHELOVITCH, 2000). 

A construção social do conceito de “bom” gestor é um produto social. Sendo 

uma construção social é remetido também aos colonizadores, que trouxeram seus 

saberes, sua cultura. 

O conhecimento do universo consensual, trazido pelos colonizadores 

perpassou de geração em geração, resultando na cultura, existente e defendida pela 

maioria dos blumenauenses. Para Moscovici (2009, p. 75) “a cultura, mas não a 

ciência, nos incita, hoje, a construir realidades a partir de ideias geralmente 

significantes”.  

Para Jovchelovitch (2000) as representações sociais expressam em sua 

estrutura interna, permanência e diversidade, tanto a história como realidades 

atuais. Elas contêm em si tanto resistência à mudança quanto sementes de 

mudança. A resistência à mudança se expressa pelo peso da história e pela 

tradição, que impinge sobre os processos de ancoragem e objetivação. As sementes 

de mudança são encontradas no meio essencial das representações sociais, 

notadamente a conversação. A fala é precisamente o produto de um processo 

contínuo de diálogo, conflito e confrontação entre o novo e o velho, de ideias que se 

formam precisamente enquanto são faladas. 

Neste sentido, o conhecimento para a construção social do conceito de “bom” 

gestor só pode ser analisado tendo como contraponto, o contexto social em que 

emerge, circula e se transforma. Segundo Spink (1994, p. 121) “o contexto só nos 

interessa porque sem ele não poderíamos compreender as construções que dele 

emanam e nesse processo o transformam”.  

Ainda, com base na compreensão do contexto a seção seguinte, apresentará 

as enchentes que marcaram o município de Blumenau e a forma como os problemas 

ambientais interferem na gestão escolar. 

3.5.4 As enchentes do Município de Blumenau 

As enchentes fazem parte do contexto e interferem na gestão escolar 

atingindo o calendário escolar, no cumprimento dos dias letivos e a organização da 
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Unidade Escolar, quando esta é atingida por cheias do rio Itajaí-Açu. As enchentes 

constituem a história da cidade de Blumenau, desde a sua fundação até o ano de 

2008. 

As Unidades Escolares, segundo a Defesa Civil do Município, que estão 

sujeitas a inundação do rio Itajaí-Açu, são oito. São elas: Escola Básica Municipal 

“Machado de Assis (Cota 12,65m); Escola Básica Municipal “Olga Rutzen” (Cota 

15,00m); Escola Básica Municipal “Pedro I” (Cota 11.70m); Escola Básica Municipal 

“Prof. Fernando Ostermann” (Cota 13,65m); Escola Básica Municipal “Profª Adelaide 

Starke” (Cota 15,00); Centro Municipal de Educação Alternativa (Cota 14.00m); 

Escolinha de Artes Monteiro Lobato (Cota 14,00m) e CEMATEPCA-Centro Municipal 

de Ampliação do Tempo e Espaço Pedagógico da Criança e do Adolescente (Cota 

14,35m). 

No ano de 2008, os gestores vivenciaram a dificuldade de reorganizar o 

calendário escolar e administrar os espaços da escola, que foram cedidos para as 

pessoas que estavam desabrigadas, na catástrofe que assolou o município.  Na 

época da fundação da cidade de Blumenau, lavouras inteiras foram submersas 

pelas cheias do rio Itajaí-Açu, levando os colonos a trabalhos intensos para a 

superação das dificuldades. 

 As autoridades somente despertaram para o problema em 1911, quando o 

rio transbordou 16,90m e começou a ser defendida a ideia da construção de um 

muro de arrimo na margem direita do rio. A construção da obra foi realizada em 

1969 e, foram desapropriadas, 189 propriedades para a construção da Avenida 

Beira-rio (PETRY et al, 2000). 

Nos anos de 1950, o Governo Federal determinou a construção de barragens 

com lagos de contenção em pontos estratégicos da bacia do Itajaí. Em 1963 

iniciaram os trabalhos na construção da Barragem no município de Taió, que foi 

concluída em 1973.  A barragem de Taió foi entregue à população somente em 

1975.  Em José Boiteux também foi construída uma barragem que ficou pronta em 

1992. Todas com intuito de reduzir o nível das águas em Blumenau e região, 

durante a incidência de chuvas intensas.  

Em 1983, foi criado um sistema de alerta para previsões de cheia, 

denominado Projeto Crise. A incidência das chuvas passou a ser monitorada nas 

cabeceiras da bacia hidrográfica do Itajaí, alertando à população de novos riscos. 

Nos anos de 1990, o Projeto Crise transformou-se no Centro de Operação do 
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Sistema de Alerta (Ceops), dotado de recursos tecnológicos para a coleta de dados 

numa rede telemétrica assistindo o município de Blumenau e os do Alto Vale do 

Itajaí (PETRY et al, 2000). 

As maiores cheias que os moradores de Blumenau vivenciaram foram em: 

1852; 1880; 1911; 1983 e 1984. O nível das águas subiu entre a marca dos 15 a 17 

metros, acima do nível normal. A relação dos picos das enchentes registradas em 

Blumenau pela Defesa Civil, desde a sua fundação até o ano de 2008, encontra-se 

neste estudo, como ANEXO.  

A partir da década de 1970, a cidade de Blumenau, passou a receber um 

grande contingente populacional de outras localidades do Vale, em função da 

expansão da indústria têxtil, intensificando a ocupação de áreas inundáveis. O 

desmatamento, que vinha acontecendo desde o início da colonização, passou a dar 

respostas efetivas. A degradação do meio, com a supressão de áreas de 

amortecimento de cheias e outros fatores antrópicos, como o modelo de 

desenvolvimento que sempre desconsiderou a questão ambiental, contribuíram para 

que o fenômeno das cheias, frequente na história da cidade, tomasse a dimensão de 

catástrofe (FROTSCHER, 2000). 

O discurso do poder público não levava em consideração essas questões, ou 

seja, dava prioridade a obras estruturais de grande porte, como as barragens do Alto 

Vale e, a não problematização do papel humano na transformação das enchentes 

em azar ambiental faziam com que a dimensão catastrófica das enchentes do início 

dos anos 1980, fosse vista como algo natural (FROTSCHER, 2000). 

Moscovici (2009) quando explica que as pessoas pensam de maneiras não-

lógicas e não racionais, afirma que a maior parte das pessoas prefere explicações 

populares a explicações científicas, estatísticas, fazendo correlações enganadoras 

que fatos objetivos são incapazes de corrigir. As pessoas aceitam acima de tudo 

aqueles fatos ou percebem aqueles comportamentos, que confirmam suas crenças 

habituais. 

O poder público também criava slogans, veiculava mensagens de 

reconstrução, servindo para realimentar um imaginário nas pessoas de Blumenau, 

como um povo forte, trabalhador, persistente, conquistador do seu futuro. Esse 

esforço veio com objetivo de criar-se uma identidade germânica da cidade, baseada 

na rememoração do passado de colonização européia (FROTSCHER, 2000). 
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Esse discurso circulando entre as pessoas cria uma representação social 

acerca de força para reconstrução, remetido aos colonizadores, que enfrentaram 

desafios e foram vencedores, incutindo nas pessoas um sentido para recomeçar, 

para reconstruir.  

No ano de 1983 a duração da enchente foi de 31 dias, no período de 06/07 a 

05/08/1983. Segundo a Defesa Civil de Blumenau, a população foi muito 

prejudicada, pois, não havia experiência por parte das autoridades com uma 

inundação com aquela metragem. A última enchente havia acontecido em 1911. Os 

meios de socorro eram inadequados. O prejuízo foi de 13 bilhões de cruzeiros. 

Cinquenta mil pessoas e 38 mil residências foram atingidas. O poder público gastou 

mais de 10 bilhões de cruzeiros na recuperação de obras.  No ano de 1984, no mês 

de agosto, outra enchente, 15,46m. O volume de água foi superior a do ano anterior, 

mas os estragos foram menores, pois o Projeto Crise, da FURB, comunicou em 

tempo a elevação do rio Itajaí-Açu. A Comissão Municipal de Defesa Civil montou 

uma planilha de cotas de inundação por rua, avisando antecipadamente à 

população. 

A partir de 1998, pela inconstância dos serviços de manutenção nas 

barragens, foi instituído o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Itajaí, com a participação de 46 municípios da bacia. A finalidade do Comitê 

consistia na urgência de ações abrangentes e a percepção de que é inadiável 

promover o uso sustentável dos recursos naturais do Vale.  

O movimento criado na região, por empresários, autoridades e representantes 

da comunidade empenham-se na conscientização da população sobre a relação 

entre a depredação da natureza e as cheias. Desse movimento, da consciência de 

que as cheias resultam também da ação do homem sobre a natureza, nasceu em 

1999, à motivação pelo Comitê, da organização da Semana da Água.  

O evento que celebrou o lançamento da Semana da Água contou com a 

participação de 76 mil pessoas nos municípios do Vale. A Semana da Água tornou-

se um evento anual por força de leis municipais, fazendo parte do calendário escolar 

municipal.   O movimento visa atividades pró-prevenção e medidas ecologicamente 

sustentáveis, mantendo a vegetação existente e recuperando a mata ciliar (PETRY 

et al, 2000). 

As cheias e inundações do rio Itajaí-Açu existiram desde a sua fundação e no 

ano de 2008, no mês de novembro, uma nova catástrofe assolou o município 
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deixando aproximadamente, cinco mil famílias desabrigadas porque perderam suas 

casas, por deslizamento de terra ou por inundação. Este acontecimento levou as 

autoridades do município a alojar as famílias em Centros de Educação Infantil e 

Escolas Municipais e Estaduais. Além das escolas estaduais e dos Centros de 

Educação Infantil, treze escolas da Rede Municipal serviram de abrigo. Tal fato faz 

parte do período de desenvolvimento desta pesquisa e afetou diretamente os 

gestores das escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de 

Blumenau.  

As Unidades Escolares sujeitas a deslizamento de terra, segundo a Defesa 

Civil são: Escola Básica Municipal “Pastor Faulhaber”; Escola Básica Municipal 

“Profª Alice Thiele; Escola Básica Municipal “Profª Julia Strzalkowska. As Unidades 

Escolares que sofrem enxurradas são: Escola Básica Municipal Gustavo Richard e 

Escola Básica Municipal Tiradentes.  

Os gestores, sujeitos desta pesquisa, viveram essa dificuldade, essa nova 

realidade em sua gestão, visto que o espaço escolar foi cedido para abrigar as 

pessoas, e consequentemente o término do ano letivo para os alunos deveria ser 

garantido e, portanto, reorganizado. Duas escolas foram interditadas pela Defesa 

Civil; a Escola Básica Municipal Tiradentes e a Escola Básica Municipal Profª. Julia 

Strzalkowska.  

A EBM Tiradentes foi soterrada pelo barro. O terreno que abrigava as 

instalações da Escola EBM Julia Strzalkowska sofreu deslizamento devido as fortes 

chuvas que abriram uma fenda, formando uma cratera. As duas escolas foram 

reorganizadas com o material, que foi possível salvar para dois outros espaços 

físicos. 

Assim, os gestores escolares como sujeitos sociais, ativos, desejam realizar o 

trabalho na gestão escolar da melhor forma. No entanto, enfrentam situações de 

natureza ambiental, das políticas educacionais públicas, nas relações e interações 

sociais.  
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4 A GESTÃO ESCOLAR E AS ATRIBUIÇÕES SOCIALMENTE CON STRUÍDAS 

DE “BOM” GESTOR 

Esta seção se caracteriza como possibilidade de analisar a gestão escolar e 

as atribuições socialmente construídas de “bom” gestor, dos sujeitos pesquisados. O 

objetivo da pesquisa consiste em compreender as representações sociais, de um 

grupo de gestores escolares sobre “bom” gestor. Portanto, foi aplicado um 

questionário (APÊNDICE A) pela pesquisadora aos gestores. A execução do mesmo 

aparece detalhada na seção 3.3.1. Após a coleta, os dados foram compilados em 

uma planilha. Para facilitar a leitura da análise realizada, a mesma parte do segundo 

núcleo (questão de nº 7, em diante) do questionário, visto que o primeiro núcleo 

refere-se ao perfil dos gestores já relatado no item 3.5 Sujeitos da Pesquisa.  

4.1 DECODIFICANDO AS RAZÕES DE SER GESTOR 

A questão de número 7, do segundo núcleo do questionário, versava sobre as 

razões que originaram a candidatura do sujeito a gestor escolar. No processamento 

dos dados, diante das diversas razões individuais dos sujeitos, viu-se a necessidade 

de aglutinar as respostas nas dimensões de atuação, conforme consenso dos 

autores, na literatura sobre gestão escolar, trazida à discussão na seção 2.4. Assim 

sendo, as razões foram reunidas nas três dimensões: técnica, pedagógica e política. 

As respostas dos 41 sujeitos em cada uma das razões foram reunidas, agrupadas 

por semelhança nas justificativas, para facilitar a análise. A seguir, detalham-se as 

razões denunciadas pelos gestores, que levaram a sua candidatura. 

4.1.1 Razões de ser gestor: ligadas à atuação técnica 

Como já visto anteriormente, as dimensões de atuação, no exercício da 

função acontecem simultaneamente, são indissociáveis. Suas divisões apresentam-

se apenas de forma substantiva para análise do campo de atuação do gestor e, na 

presente seção para organizar as razões da candidatura.  As três dimensões, mais 

do que integradas, estão imbricadas, são complementares, ou seja, se realizam 
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reciprocamente. “A integração [...] exige um máximo de razão e consciência. É o 

comportamento característico dos regimes flexivelmente democráticos” (FREIRE, 

1999, p. 82). Neste sentido de complementaridade, a dimensão técnica não é um fim 

em si mesma, mas ela é fundamental por se constituir no veículo para o alcance de 

resultados (LÜCK, 2006b).  

Uma das diversas razões surgidas, nos gestores, foi a tendência para 

administrar, no sentido de gerenciamento.  Por pensar que posso contribuir para a 

organização e gerenciamento da escola (G391); Vivenciar o cotidiano administrativo 

(G38); Gosto de administrar (G35); Pela experiência em Empresa em Recursos 

Humanos; Por gostar de administrar; por ter como objetivo: organização (G40).  

Ao dar prioridade à função de gerenciar e organizar que aparece como razões 

para a candidatura de gestor, as mesmas, são referência para esses gestores, no 

desenvolvimento das ações em uma instituição, na garantia do seu funcionamento 

como um todo.  

Para Libâneo (2004, p. 97), “organizar significa dispor de forma ordenada, 

articular as partes de um todo, prover as condições necessárias para realizar uma 

ação”. Libâneo fundamenta a organização e enfatiza que a mesma assume o 

significado da concepção que os sujeitos têm da educação e dos seus objetivos, em 

relação à sociedade e à formação dos alunos. No caso, dos gestores mencionados 

(G39) e (G40) o que predomina é uma concepção técnico-científica de escola, na 

qual, a direção é centralizada numa pessoa (gerenciamento), bastando cumprir um 

plano previamente elaborado, sem participação da comunidade escolar. 

A gestão da escola é uma prática constitutiva da própria prática educativa. 

Numa empresa, a gerência pode não entender do processo concreto de produção, 

porque seu objetivo é obter lucro e dispor as pessoas como recursos para a 

produção do lucro. Na escola, essa prática é rejeitada, porque as pessoas se forjam 

e se constroem nesse espaço, são sujeitos do processo (WITMANN, 2004).   

Para o gestor (G40) uma das suas razões é a experiência em empresa em 

Recursos Humanos, contrapondo a sua experiência em empresa e escola. Neste 

sentido, concorda-se com Wittmann, quando o mesmo alega que na escola a gestão 

é uma prática educativa, porque as pessoas constroem e são construídas nesse 

                                                 
1 O número que aparece entre parênteses, seguido da letra “G”= Gestor, após cada expressão dos 
gestores, refere-se ao número atribuído a cada sujeito pesquisado, após o recolhimento do 
questionário para o processamento dos dados. 
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processo. Já, na empresa, o objetivo é obter lucro e dispor as pessoas como 

recursos para a obtenção de lucro.  

Para finalizar a análise das razões ligadas à atuação técnica, alguns sujeitos 

elencaram a função de gestor com a busca de novas experiências. Novas 

experiências (G10); Busca de novas experiências (G29); Para adquirir experiências 

(G22); Experiência (G35), outro, trouxe a discussão da relação teoria e prática como 

sendo o indicador para sua candidatura.  Foi após o término da minha pós-

graduação e por sentir que deveria por em prática o que aprendi e também para 

crescimento profissional (G3). 

Sobre a relação teoria e prática, Ferreira (2009b) argumenta que a prática 

como finalidade da teoria na sociedade contemporânea, nunca foi tão necessária. O 

homem pode sentir necessidade de novas atividades práticas transformadoras para 

as quais carece de necessário instrumental teórico. Nesta carência, a teoria é 

determinada distante da prática. A prática não é vista como finalidade. A prática é a 

finalidade que determina a teoria. A finalidade como instrumento teórico da práxis 

exige alta consciência dos laços que unem mutuamente a teoria e a prática.  

Desse modo, colocar em prática o que aprendeu e crescer profissionalmente 

transforma em exercício a finalidade que determina a teoria. Porém, exige disciplina 

e vigilância nos laços que unem a teoria e a prática. 

À busca de experiências apontadas pelos sujeitos: (G10); (G29); (G22) e 

(G35), Freire (1999, p. 83) sinaliza que a experiência é a prática da vida. Adquire-se 

na relação com o outro. Freire também já fazia um alerta para a importância das 

relações e a troca de experiência. “Relações [...] no sentido das indispensáveis 

trocas de experiências com que os grupos humanos se aperfeiçoam e crescem”. 

Para Madeira (1998, p. 243), “a experiência que marca o indivíduo está em 

seu aprender, delimitando-o. Nesta perspectiva, aprender supõe ensinar, numa 

articulação contínua que atualiza, a cada passo, experiências que se revertem, 

invertem ou convertem”.  

Sintetizando as razões técnicas motivadas pelos gestores, verifica-se que os 

mesmos atribuíram para administrar o sentido de gerenciamento. À busca de novas 

experiências, também foi apontada, juntamente com intenção de colocar em prática 

os conhecimentos teóricos apreendidos em cursos específicos e crescimento 

profissional.  Assim sendo, o gerenciamento e a organização são ações para a 
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garantia do funcionamento da instituição. A função de gestor também é vista, por 

esses sujeitos, como uma forma de buscar experiência, pessoal e profissional. 

A dimensão técnica, além de organizar a ação educacional, requer o domínio 

dos fundamentos da educação e da indispensável base docente nos cursos de 

pedagogia e o conhecimento da gestão de uma instituição educacional em nível 

macro, meso e micro.  

4.1.2 Razões de ser gestor: ligadas à atuação pedagógica 

As razões levadas em consideração para formar a atuação pedagógica, foram 

as que indicavam ou se aproximavam da dimensão pedagógica já vista 

anteriormente na seção 2.4. Essa dimensão tem como finalidade o ensino e a 

aprendizagem. Tal atuação está ligada à pertinência e relevância do que se faz na 

escola, ou seja, da aprendizagem do aluno.  

O Gestor (G5) indica que a sua razão foi: Colocar em prática meu conceito de 

educação de qualidade. Procurar diminuir as desigualdades dentro do espaço 

escolar. O Gestor (G30) quer contribuir com empenho, dedicação, educação com 

qualidade, democracia e justiça. Buscando e orientando toda equipe para obter 

resultados esperados na aprendizagem dos alunos. O Gestor (G32) deseja elevar o 

nível de qualidade de ensino e melhoria nas dependências físicas da Unidade. O 

Gestor (G24) deseja contribuir para a melhora do processo pedagógico na Unidade 

Escolar.  

O gestor (G5) almeja uma educação alicerçada no compromisso social, no 

respeito às diferenças sociais, quando se refere a diminuir as desigualdades dentro 

do espaço escolar. Também é desejo dele e do gestor (G21) buscar uma educação 

de qualidade. Melhorias na qualidade de ensino (G21).  Cury (2007) argumenta que 

a qualidade de ensino supõe a busca do melhor, de um padrão científico e 

fundamentado dos conteúdos acumulados e transmitidos.  

Ferreira (2004) enfatiza que a gestão da educação significa tomar decisões, 

organizar e dirigir as políticas educacionais que se desenvolvem na escola 

comprometidas com a formação da cidadania, no contexto da cultura globalizada. 

“Cultura globalizada é a expressão que contém a diversidade de tudo e de todos na 

unidade dos limites do mundo” (FERREIRA, 2009c, p. 1241). 
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A razão de diminuir as desigualdades dentro do espaço escolar (G5), pode 

objetivar tomada de decisão, sobre como formar e como garantir a qualidade da 

educação, a partir de princípios e finalidades definidas coletivamente, 

comprometidos com o bem comum de toda a humanidade. 

Vale apontar, ainda, que Ferreira (2009c) refere-se à educação humanizadora 

quando a educação compromete-se com a sabedoria de viver, respeitando as 

diferenças, na construção de um mundo mais humano e justo para todos os que 

nele habitam, independentemente de raça, cor, credo ou opção de vida.  

Dando sequência a aproximação das respostas dos sujeitos à atuação 

pedagógica, verifica-se o motivo da candidatura dos gestores (G37), (G9) e (G7). O 

gestor (G37) afirma que ao se candidatar poderia estar contribuindo com o 

desenvolvimento dos nossos educandos. O gestor (G9) quer contribuir para 

"continuar" investindo na educação, pois ainda acredita nisto e o gestor (G7) 

também quer realizar o que acredita. Para levar a escola ao que acredito, o que 

defendo como educadora.  

Os gestores expressam preocupação com o desenvolvimento dos alunos, 

com a vontade de contribuir e continuar investindo na educação e a escola como 

espaço de defesas de expressões.  

Para validar as afirmações dos gestores, Madeira (1998, p. 241) afirma que:  

A educação é um processo amplo, que envolve o homem todo e todo o 
homem, no concreto de seu viver e de seu fazer. Somos todos aprendizes e 
ensinantes, numa interlocução com o outro, presente ou suposto, pela qual, 
no concreto, saber e fazer integram-se à dinâmica do viver, como 
apropriação e expressão. 

A escola é espaço de troca, de ensino e de aprendizagem. É uma via de mão 

dupla, onde todos ensinam e aprendem. Aprendem os alunos, os professores, o 

gestor, a comunidade escolar. Reina nesse espaço, o conhecimento reificado e o 

consensual. O gestor, juntamente com sua equipe, é o profissional que realiza a 

gestão da educação.  O gestor (G30) ao relacionar suas razões afirma: Contribuir 

com empenho, dedicação, educação com qualidade, democracia e justiça. 

Buscando e orientando toda equipe para obter resultados esperados na 

aprendizagem dos alunos. 

Na resposta do gestor, o comprometimento, o envolvimento com a educação 

parecem ser seus objetivos. Sua função como gestor está baseada na orientação e 
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liderança buscando alcançar a aprendizagem dos alunos. Quando o gestor define 

educação com qualidade, democracia e justiça seu discurso está alicerçado em uma 

gestão democrática. 

 Cury (2002) quando define gestão democrática e justiça afirma que ela está 

voltada para um processo de decisão baseado na participação e na deliberação 

pública e expressa um anseio de crescimentos dos indivíduos como cidadãos e do 

crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática. Ao afirmar, que 

intenciona contribuir com empenho, dedicação buscando e orientando toda equipe 

para obter resultados esperados na aprendizagem dos alunos, o gestor está 

assentado em uma atitude proativa, com expectativa de influenciar com a sua 

atuação, nos resultados escolares. Lück (2008, p. 20) confirma a liderança do gestor 

e na capacidade de influenciar: 

Sendo a liderança na escola uma característica inerente à gestão escolar 
pela qual o gestor mobiliza, orienta e coordena o trabalho de pessoas para 
aplicarem o melhor de si na realização de ações de caráter sociocultural 
voltadas para a contínua melhoria da qualidade do ensino e da 
aprendizagem, ela se assenta sobre uma atitude proativa e pelo entusiasmo 
e elevadas expectativas do gestor em sua capacidade de influenciar essa 
atuação e seus resultados. 

O gestor (G13) está preocupado com o espaço escolar, em ter uma escola 

tranquila para trabalhar e estudar. A mudança da escola, ter uma escola tranquila 

para se trabalhar, pois vínhamos de várias direções tumultuadas esquecendo-se o 

principal: a criança e sua aprendizagem. Havia uma luta por poderes (G13). Ao 

mencionar a “mudança da escola” e a “luta por poderes” o gestor refere-se a 

alternância de gestão, pela via da eleição direta. Ao mesmo tempo em que ele 

almeja a mudança de gestor pela eleição direta, ele sinaliza que a eleição na escola 

em que ele atua, designava uma luta por poder, por parte dos interessados na 

gestão ou do antigo gestor.   

Quando o gestor expressa a sua preocupação com a escola, ele está 

absorvido pela concepção da função social da escola, principalmente quando 

estende tal aflição à criança e sua aprendizagem.  

Sustentando tal afirmação em Madeira (1998, p. 241): 

A educação como construção social e histórica de saberes, os quais, em 
sua pluralidade, articulam as diversas culturas às dimensões psicossociais 
daqueles que as fazem e nelas se fazem. A condição da pluralidade traz 
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consigo a admissão de especificidades de forma, conteúdo, organização e 
finalidade, definindo códigos e símbolos, cujo domínio permite a 
acessibilidade e a comunicação.  

O gestor quando destaca a importância de ter uma escola tranquila para 

trabalhar, apresenta um conceito de gestão, que leva em consideração a sinergia 

coletiva, a cultura do querer fazer, ao invés, do dever fazer. E ainda, quando 

menciona que havia uma luta por poderes, pressupõe a gestão anterior, uma 

administração hierarquizada, burocrática, na lógica autoritária.  

O modelo burocrático é baseado no poder, na delegação e distribuição de 

tarefas, mantida a unidade de comando e de controles, no qual o sujeito é poder e o 

objetivo é a subordinação (BORDIGNON e GRACINDO, 2000). 

O gestor (G12) afirma: Acreditar que poderia aprender mais e mais, porém 

tentar contribuir para uma educação "melhorada" de uma escola que estava com 

"mesmices" e poucas ações, principalmente pedagógicas, "acomodado". O gestor 

(G12) deixa aparentar uma visão de si, como uma pessoa capaz de resolver todas 

as questões no espaço escolar. Aparenta ser presunçoso ao destacar as palavras: 

melhorada, mesmices e acomodado entre aspas.  Ele, o gestor, quer “aprender mais 

e mais”, porém parece desconsiderar a história da escola, do grupo. Aparenta ainda, 

um fazer individual ao coletivo.  

Madeira (1998) argumenta que a consideração do momento ou do indivíduo, 

isolados ou abstraídos da história, esvazia-os, numa simplificação perigosa, pois 

constrói certezas que, em seu reducionismo, negam o particular pela afirmação de 

um geral modelizado segundo interesses determinantes.  

Ainda, em relação ao fazer individual sobrepondo o coletivo, Ferreira (2009b, 

p. 170) discorre argumentando: 

A competição, tão fortemente arraigada nos espaços educacionais, pela 
influência qualitativamente forte do neoliberalismo, no atual estágio do 
capitalismo, faz com que os profissionais da educação “ingenuamente” ou 
“despercebidamente” se considerem como os “melhores” não abrindo 
espaços para colegas, profissionais, funcionários e alunos capazes. A 
vaidade competitiva e o orgulho devassador ainda se constituem numa 
característica presente em nossas instituições sobrepondo-se ao coletivo e 
à participação, tão defendida nos discursos, que começa pela importante 
arte de saber ouvir e dialogar.  

Ferreira (2009b) defende que no âmbito da administração da educação, o 

gestor como profissional dinâmico e orgânico é capaz de atuar no duplo movimento 
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que vai das políticas educacionais ao planejamento, à avaliação. Tal atuação, num 

profissional dinâmico, consciente dos objetivos e finalidades da educação dá-se por 

meio da gestão participativa, na construção de um projeto político pedagógico.  

A definição dos objetivos e finalidades da educação, no gestor consciente 

referido por Ferreira, culmina com a busca por resultados de aprendizagem 

relatados pelos gestores. O gestor (G6) almeja buscar resultados e o (G25) visão da 

educação como um todo. 

As razões pedagógicas, apontadas pelos gestores, tencionam a prática de 

uma gestão que contribua para a melhoria do ensino e da aprendizagem. Suas 

intenções perpassam pela contribuição nos resultados da aprendizagem dos alunos, 

e na visão da educação como um todo. 

4.1.3 Razões de ser gestor: ligadas à atuação política 

As razões que fazem parte desta seção referem-se às relações existentes na 

comunidade escolar e local. A atuação política é apresentada nesta seção, como a 

última das razões que levaram os gestores a se candidatarem e, também se 

respalda na dimensão política. A dimensão política, entendida nesta seção, como 

atuação política, consiste na habilidade da comunicação eficaz, na mobilização da 

comunidade escolar e local, no desenvolvimento e motivação da equipe, na 

habilidade de negociar e resolver conflitos, na avaliação e opinião construtiva aos 

trabalhos desenvolvidos pelos outros. 

Na dimensão política, a participação é sempre política. Neste sentido, Ferreira 

(2000), refere-se à participação como política, pois, ela envolve interesses e 

organização da sociedade, que associada à formação da qualidade, vai possibilitar o 

exercício da cidadania.  

Um dos princípios da gestão democrática é a participação. Participar, 

segundo o dicionário Houaiss (2009), significa partilhar, compartilhar. A participação 

está imbricada na gestão democrática. O conceito de gestão já pressupõe, em si, a 

ideia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, 

decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas, em conjunto (LÜCK, 

2005).  
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Existe, nos sujeitos da pesquisa, uma manifestação de valorização, em 

relação à participação da comunidade escolar, quando os mesmos relatam que: A 

possibilidade de implantar junto com o colegiado, novas possibilidades de ensino 

(G20). Possibilidade de atuar com vários segmentos da comunidade escolar, 

acreditando poder contribuir para a melhora do processo pedagógico na Unidade 

Escolar (G24). 

Um órgão colegiado escolar, para Lück (2006a) constitui-se em um 

mecanismo de gestão da escola, que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão 

em todas as suas áreas de atuação, procurando diferentes meios para se alcançar o 

objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos os seus aspectos, pela 

participação de modo interativo de pais, professores e funcionários.  

Ser candidato a gestor implica em possibilidade de mudança na 

administração da escola, para os gestores: (G23) e (G27), quando mencionam suas 

razões para a candidatura. A possibilidade de mudança, o ex-diretor era ditador e 

este foi o meu maior motivo de me candidatar. A mudança, referida pelo (G23), 

pressupõe uma administração diferenciada da anterior. Já, que o gestor, relata que o 

ex-diretor era ditador. O gestor (G27) também possui o mesmo propósito: Mudar o 

que já se tinha como verdadeiro e certo; demonstrar a todos que é possível haver 

mudanças; oportunizar a todos o dom da palavra, dar sua opinião ou criticar (G27). 

É desejo desses dois gestores, superar uma concepção de administração, cujas 

limitações dificultam o trabalho na escola. Quando os gestores expressam a 

possibilidade de mudança, ou fazem referência a outros gestores ditadores 

sinalizam suas percepções acerca de administrações pouco democráticas.  

Lück (2006) argumenta sobre as concepções tecnicistas de administração 

como sendo um processo racional, linear e fragmentado de organização e de 

influência, estabelecida de cima para baixo e de fora para dentro das unidades de 

ação e, sobre o emprego de pessoas e de recursos, de forma mecanicista e 

utilitarista, para que os objetivos educacionais sejam realizados. Nesta perspectiva, 

o ato de administrar corresponde a comandar e controlar, mediante uma visão 

objetiva de quem atua sobre a realidade, de maneira distanciada e verticalizada.  

Oportunizar a todos o dom da palavra, dar sua opinião ou criticar (G27), é a 

expressão de gestão democrática, na qual a mesma pressupõe uma relação 

dialógica, um ambiente proativo em que a participação culmina com o alcance dos 

objetivos propostos pela Instituição. 
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Ter como princípio o diálogo é razão suficientemente forte para a candidatura 

ao cargo do gestor (G34). Neste sentido, quando Ferreira (2000), define gestão 

democrática da educação para uma formação humana, inclui o currículo escolar com 

conteúdos e práticas baseadas na solidariedade e nos valores humanos que 

compõem o construto ético da vida humana em sociedade. Como estratégia para 

esse constructo, Ferreira defende que o caminho é o diálogo, quando o 

reconhecimento da diversidade do real se desdobra numa disposição generosa de 

cada pessoa para tentar incorporar ao movimento do pensamento, algo da 

inesgotável experiência da consciência dos outros. 

Há consenso entre alguns gestores que a gestão da escola tem sido trilhada 

por avanços e recuos, na função de administrá-la, elegendo como um desafio, a 

razão para a candidatura ao cargo. Faz parte da minha formação, mas 

principalmente aceitar desafios (G6); Novos desafios (G25); Resolvi aceitar o desafio 

(G14); Gostar de desafios (G15); Gosto de mudanças, desafios, novidades e me 

sinto capaz e segura no que faço (G16); O desafio de criar uma nova Escola (G18); 

Por solicitação do grupo, aceitei o desafio (G28); Busca de novos desafios (G31).  

O desafio, de acordo com o dicionário Houaiss (2009) consiste num combate, 

num duelo, numa disputa. Então, os gestores ao considerarem o desafio como uma 

das razões à sua candidatura pressupõe, que a gestão da educação não é uma 

tarefa fácil. Neste sentido, Ferreira argumenta: “os desafios que emergem a fim de 

que se possa redefinir e ressignificar a “difícil”, ou melhor, a não fácil, mas não 

impossível, “arte” de administrar a educação” (FERREIRA, 2009b, p. 161). 

A difícil arte de administrar a escola e a realidade da sociedade 

contemporânea, exige qualificações cada vez mais elevadas para qualquer área 

profissional, tornando as necessidades educacionais das populações cada vez 

maiores, reduzindo essa formação a capacitações sem a base ética necessária à 

formação humana de todo cidadão para a verdadeira vida em sociedade. Segundo 

Ferreira (2009c), a formação humana integral que se alicerça na ética humana foi 

secundarizada pelos ditames da produtividade e da competitividade que o 

neoliberalismo impõe. 

A preocupação dos gestores nesta função, quando relacionam a 

administração com desafios, está associada com a complexa construção de educar 

para um mundo mais justo e humano. Quando educar, conforme Ferreira (2009b) 

supõe possibilitar vida e colocar limites, estimular a construção da vida e ir contra 
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pulsões destrutivas, enfrentar problemas da infância e o “furacão da puberdade”, 

ensinar não apenas habilidades, conceitos e conteúdos vazios, mas socializar para a 

vida em sociedade. 

Faz-se necessário ainda, chamar atenção para as palavras: novo e novidade, 

utilizadas pelos gestores (G25) e (G16). Franco e Varlotta (2004) sobre a utilização 

das palavras, à linguagem oral ou escrita enfatizam que as pessoas explicitam o que 

pensam, a forma como percebem esta ou aquela situação, que opinião formulam 

acerca de determinado fato ou objeto, suas expectativas a respeito disto ou daquilo. 

As autoras seguem afirmando: 

Essas mensagens, mediadas pela linguagem, são elaborações mentais 
construídas socialmente, estão necessariamente ancoradas no âmbito 
social e histórico da sociedade e podem ser generalizadas pela situação 
real e concreta dos indivíduos que as emitem. (FRANCO e VARLOTTA, 
2004, p. 19). 

Analisando a forma expressa pelos sujeitos, por meio das palavras, as 

mesmas dão a ideia de inovação na gestão da escola. A inovação alarga os 

horizontes da gestão e do aprender como um todo, num movimento de constante 

interiorização. Busca-se em Madeira (1998, p. 243) tal afirmação. “Aprender implica 

em apropriação, ou seja, a interpretação e a reconstrução da novidade que 

desafia , por mecanismos que a deslocam e modalizam, numa (re)configuração 

contínua do espaço que a cada um define nas relações sociais concretas” (grifo 

nosso). 

O gestor (G1) ao definir suas razões pensou que poderia fazer a diferença; 

unir mais o grupo/humanizar a escola; buscar, formar um grupo dinâmico, 

comprometido e preocupado em buscar o melhor para a comunidade escolar. 

Existe uma preocupação por parte desse gestor, em buscar o melhor para a 

comunidade escolar. De atuar de forma humanitária, comprometido, vislumbrando 

mudanças no modo de agir (que poderia fazer a diferença) e no espaço escolar, 

envolvendo os diversos atores escolares (unir mais o grupo). 

 “Mais do que nunca se faz necessário humanizar a formação e as condições 

de trabalho e de existência dos profissionais da educação” (FERREIRA, 2009c, 

p.1231). Segundo Wittmann (2004), a escola precisa oferecer oportunidades para 

que as pessoas se emancipem, construam sua liberdade e responsabilidade.  
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Existe, entre os 41 sujeitos pesquisados, um (G17), que possui grande 

vontade de aprender, de conhecer a escola como um todo e melhorar ou, tentar 

melhorar os relacionamentos entre todos os professores e funcionários. A 

preocupação do gestor com o relacionamento está vinculada ao clima organizacional 

da escola.  “O clima organizacional determina a vontade dos membros de participar 

ou alienar-se do processo educativo” (BORDIGNON e GRACINDO, 2000, p. 171).  

Não se trata de construir no espaço escolar a ideia de família feliz, por meio de 

festinhas. Mas, estabelecer um ambiente em que as pessoas gostem do que fazem 

e sintam prazer em estar ali. 

Mestre e Pinotti (2004, p. 8) também fazem referências a alianças nos grupos. 

Alianças se constroem pela aprovação, e isso designa o fato de o grupo ter 
aprovado performances do indivíduo, ou de seus pares, e assim constitui-
se a formação da confiança no grupo e de autoconfiança. O que é digno de 
aprovação ou reprovação passa pelos valores da comunidade, daquilo que 
nem sempre é dito, mas, sem dúvida, é esperado de seus membros. De 
suas representações sociais. 

Assim sendo, finaliza-se a análise das razões apresentadas pelos gestores, 

concluindo que a razão política foi a mais evocada pelos sujeitos pesquisados, 

seguida da pedagógica e por última, a atuação técnica. Nas razões de atuação 

política, os gestores valorizam a participação da comunidade escolar. Estão abertos 

à mudança, à complexa construção de educar para um mundo mais justo e humano. 

Há interesse pelo clima organizacional e com o bem estar da comunidade escolar e 

local.  

A dimensão política faz parte da atuação do gestor escolar, não é mais, nem 

menos importante que as demais depende, da prática exercida, atribuída pelo gestor 

à prática social, ao conhecimento-emancipação e a construção do sujeito social, dos 

objetivos educacionais da instituição escolar, na formação humana, com a função 

social da escola.  

A construção do sujeito social, o conhecimento-emancipação de que alega 

Ferreira (2000) assenta-se em uma nova ética, diferente da ética liberal da 

modernidade, antropocêntrica, individualista, baseada na identificação fácil e 

conveniente do seu eu e somente “eu”. A nova ética pressupõe uma 

responsabilidade coletiva e em tornar coletivamente responsáveis por algo que nem 



101 
 

sequer podemos prever. A ideia de que só é possível conceder direitos a quem tem 

deveres. 

4.2 CURSOS DE GESTORES E FORMAÇÃO CONTINUADA 

4.2.1 Cursos de Gestores 

Um dos objetivos específicos do presente estudo constituía, em identificar 

como a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau – SEMED articula a 

formação de gestores. Tal objetivo constituiu-se em perceber o caminho de busca 

para a qualificação docente, no caso, dos gestores escolares. Portanto, o segundo 

núcleo do questionário, questão de nº 8, versava sobre quais cursos para gestores 

os sujeitos haviam realizado nos anos de 2007 e 2008, bem como, a opinião deles a 

respeito de formação continuada, questão de nº 9. 

Faz-se necessário esclarecer, que os gestores eleitos para o biênio 

2007/2009, receberam um curso específico oferecido pela Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED em parceria com a Universidade Regional de Blumenau - 

FURB, intitulado: Curso de Formação e Aperfeiçoamento em Gestão Escol ar 

Pública para Diretores de Unidades Educacionais da Rede Municipal de 

Ensino,  com uma carga horária de 40 horas, realizado no mês de agosto de 2007, 

aos sábados, pela manhã. O conteúdo ministrado do curso era específico à área da 

gestão escolar e foi elaborado em quatro módulos. Sendo executado um módulo por 

semana, com um número de horas, para discussões e realização de atividades, na 

plataforma do ambiente virtual da Universidade Regional de Blumenau. Todos os 

participantes foram cadastrados, recebendo instruções de como acessar o ambiente 

de interação com os professores, monitores e colegas participantes. O curso de 

gestores constituía-se em obrigatoriedade e pré-requisito, para os candidatos 

interessados em participarem do processo de eleição de gestores, no biênio 

2007/2009. No entanto, o candidato que possuísse especialização na área de 

gestão escolar ou curso equivalente, poderia inscrever-se como candidato e o curso 

de especialização seria convalidado, pela comissão eleitoral. O curso contou com 

aproximadamente 300 participantes. 
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Assim, a questão de nº 8, referia-se a este curso específico ou outro de 

gestão, que o sujeito tivesse cursado por iniciativa própria, nos anos de 2007 e 

2008.  A questão de nº 8, do questionário, que objetivava coletar tal informação, 

constituía-se em uma questão aberta, na qual, os sujeitos tinham liberdade para se 

manifestar.  

O quadro abaixo reúne as informações coletadas dos gestores. O Curso de 

Formação e Aperfeiçoamento em Gestão Escolar Pública para Diretores de 

Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, no quadro aparece 

denominado: Curso para Gestores – Parceria SEMED/FURB. 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS 
ANO E Nº 

PARTICIPANTES 
2007 

ANO E Nº 
PARTICIPANTES  

2008 
Curso para Gestores – Parceria SEMED/FURB 32 - 
Curso de gestão por iniciativa própria  01 
Especialização em Gestão Escolar 11 04 
Encontros de formação continuada oferecidos 
pela SEMED 

15 21 

Seminário para Gestores e Educadores pelo 
MEC 

01 01 

Direitos da Criança – ECA 01  
Fiscalização e Legislação – Receita Federal  01 
Liderar SEBRAE  01 
Curso – Africanidades  01 
Curso de Artes – Instituto Escola Brasil  01 

Quadro 2  - Relação dos cursos realizados e número de participantes. 
Fonte: Questionário 

A partir das respostas obtidas dos sujeitos, percebe-se que o Curso de 

Formação e Aperfeiçoamento em Gestão Escolar Pública para Diretores de 

Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, foi manifestado por 32 

sujeitos, dos 41 pesquisados. Aparece também, no quadro que no ano de 2008 a 

Secretaria Municipal de Educação não proporcionou curso específico para gestores. 

No ano de 2008, apenas um gestor mencionou a participação em um curso de 

gestão por iniciativa própria.  

No ano de 2007, onze sujeitos indicaram que realizaram em nível de pós-

graduação, lato sensu, especialização em gestão escolar e no ano de 2008, o 

número reduziu para quatro.  

Os encontros de formação continuada oferecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação são momentos pontuais de formação, contemplados no calendário 
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escolar. Para esses encontros, quinze sujeitos apontaram a sua participação no ano 

de 2007 e vinte e um, no ano de 2008. Verifica-se que a participação dos gestores 

nos encontros de formação continuada foi menor no ano de 2007, em número de 

participantes e, maior no ano de 2008.  

No Seminário para Gestores e Educadores oferecido pelo Ministério da 

Educação houve um participante em cada ano. O referido seminário é um evento 

anual que acontece no município, dedicado à educação inclusiva. A cidade de 

Blumenau é considerada pelo MEC, município pólo, ficando responsável de reunir e 

capacitar os gestores e educadores do Médio Vale do Itajaí.  

O curso de Africanidades que foi mencionado por um gestor foi oferecido pela 

Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei nº 10.639, de 09 de janeiro 

de 2003.  A diretriz nacional, diz respeito à obrigatoriedade da temática História e 

Cultura Afro-Brasileira, no currículo oficial das Redes de Ensino.  

Os demais cursos: Direitos da Criança – ECA, foi realizado por um 

participante no ano de 2007 e Fiscalização e Legislação – Receita Federal; Liderar 

SEBRAE e Curso de Artes – Instituto Escola Brasil, foram destacados por um sujeito 

em cada um dos cursos e foram realizados no ano de 2008.  

A gestão da educação significa tomar decisões, organizar e dirigir as políticas 

educacionais, que se desenvolvem no interior da escola. Significa algo que implica o 

sujeito da ação, suas responsabilidades e compromissos, como já referido na seção 

2.3, para atingir os objetivos educacionais. Sendo assim, a formação para gestores e 

cursos específicos para administrar a escola são elementos necessários para a 

construção social do conceito de “bom” gestor.  

Segundo Santos (2004, p. 40), “o avanço do conhecimento, nas últimas 

décadas, e o seu inter-relacionamento com o desempenho profissional trouxeram à 

tona a necessidade de atualização e de aperfeiçoamento constante dos que atuam 

na educação”.  

A partir da análise do quadro, vê-se que os sujeitos pesquisados não têm 

realizado grandes investimentos na sua formação. Os mesmos têm participado 

quando sugerido pelo órgão central. Porém, como aparecerá no quadro 3, referente 

a questão de nº 9, os gestores a consideram necessária para o desempenho das 

suas funções.   

Ao discorrer sobre a formação para gestores, Souza (2008, p. 57) aponta que 

é uma reclamação dos próprios dirigentes escolares, a falta de formação técnica 
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para os diretores escolares, que diversas vezes se encontram no fazer cotidiano das 

suas funções, impactados com desafios inéditos. “Muitos crêem que cursos técnicos 

dariam o suporte necessário e suficiente. Necessário sim, mas não suficiente”. 

Souza ainda argumenta que os cursos de formação continuada são necessários e 

importantes, pois, lidam com a praticidade do campo. Destaca também, a 

importância dos cursos de formação inicial e continuada focar a dimensão política e 

pedagógica, elucidando a própria função social de dirigente público do gestor 

escolar.  

Finalizando a leitura sobre o quadro dos cursos realizados dos sujeitos, com 

ênfase em gestão escolar, a mesma sinaliza a ausência de participação em ofertas 

por iniciativa própria. Os gestores estão acomodados pela oferta exclusiva do órgão 

central, destoando da reclamação dos dirigentes escolares que aponta Souza.   

Entretanto, a necessidade de formação específica de quem está na função de 

gestor faz parte de um desenvolvimento profissional baseado na continuidade de 

formação, na qual, a mesma incentive a apropriação dos saberes sobre 

administração da escola, pelos gestores, levando-os à uma prática crítico-reflexiva, 

abrangendo a vida cotidiana da escola.  

4.2.2 Formação Continuada para gestores 

Dando sequência ao objetivo de identificar como a Secretaria Municipal de 

Educação de Blumenau – SEMED articula a formação de gestores, faz necessário 

pontuar como transcorreu a referida formação no período de 2007 e 2008, além do 

curso específico em parceria: SEMED/FURB, já mencionado. 

Conforme já justificado no item anterior, os encontros de formação continuada 

oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação são momentos pontuais de 

formação, contemplados no calendário escolar. A programação da formação 

continuada, nos anos em foco, era organizada em conferências, seminários e 

oficinas, contemplando as diversas áreas do conhecimento e as funções específicas. 

Exemplificando: oferecia-se em torno de 56 oficinas em média. As mesmas 

possuíam temáticas para coordenadores pedagógicos, para os profissionais que 

atendem a biblioteca da escola, para os técnicos da secretaria, para os professores 

das diversas áreas do conhecimento, para o pessoal de apoio (serviços gerais) e 
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assim por diante. Para os gestores, também constava na programação uma ou mais 

oficinas de interesse para a área da gestão escolar.  O universo de participantes nos 

eventos era de aproximadamente 2.400 pessoas,  

Além disso, mensalmente aconteciam as reuniões administrativas, 

envolvendo todos os gestores. Bimestralmente aconteciam, encontros de período 

integral, nas quais, em um dos períodos era discutida uma temática de interesse do 

grupo. A discussão podia acontecer por meio de textos, com trabalhos em grupos, 

ou com a presença de palestrantes de diversos segmentos ou setores, de acordo 

com a necessidade do tema. As reuniões no ano de 2008 aconteceram em forma de 

rodízio. Foi organizado, em comum acordo com os gestores das escolas, um 

cronograma. Mensalmente uma escola recebia os diretores das outras escolas e a 

equipe da Diretoria do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação 

para a realização do encontro. A escola anfitriã cedia o espaço para a realização da 

reunião, preparava um lanche de boas vindas e o gestor também se 

responsabilizava por divulgar uma experiência ou projeto realizado com os alunos. A 

divulgação do projeto objetivava a socialização de experiências entre os colegas 

gestores.  

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria do Ensino 

Fundamental e do Centro de Estudos Pedagógicos (CEMEP), centro este, 

responsável pela logística dos eventos e expedição dos certificados, elaboravam a 

formação continuada dos professores e gestores, pautada numa concepção de 

formação como um processo contínuo e permanente de desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor e do gestor. Era dada ênfase também, à dimensão pessoal 

do profissional, os quais podiam optar por aquelas que tivessem interesse.  

Sobre a dimensão pessoal do profissional e os processos de mudança, 

Santos (2004, p. 46) confirma que a mudança no campo profissional, não pode 

dissociar-se das transformações do campo pessoal.  

Isso significa que o professor tenha uma nova maneira de planejar, ensinar, 
organizar o conhecimento, de avaliar e de se relacionar com o aluno. 
Significa, ainda, que a mudança só se desenvolve dentro das escolas se for 
concretizada no professor. Por essa razão, é necessário dar atenção 
especial à dimensão pessoal, à maneira de pensar e agir dos professores.  

Após explanar a forma como ocorreu a formação continuada dos gestores, no 

biênio 2007/2008, parte-se para a análise das alternativas do quadro de nº 3, 
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referente à opinião dos gestores sobre a formação continuada. Foi solicitado aos 

gestores que enumerassem em grau crescente de importância, as sete alternativas 

apresentadas.  Ou seja, o comando consistia em atribuir “1” para a primeira mais 

importante, o número 2 para a segunda mais importante, e assim por diante (Quadro 

3). Na análise das alternativas deu-se destaque à quantidade de gestores na 

escolha das alternativas e o grau de importância que fora atribuída por eles.  

ALTERNATIVAS Nº GESTORES GRAU DE 
IMPORTÂNCIA 

35 1 
05 2 

Considera a Formação Continuada necessária e 
gosta de participar 

01 3 
05 2 
02 4 
05 5 
14 6 
03 7 

Considera a Formação Continuada necessária e não 
gosta de participar 

12 Não responderam 
05 2 
02 3 
03 6 
19 7 

Considera desnecessária 

12 Não responderam 
05 2 
04 4 
14 5 
04 6 
02 7 

Participa somente devido ao recebimento do 
Certificado 

12 Não responderam 
09 1 
07 2 
22 3 
01 6 

Gosta de sugerir, opinar sobre os temas a serem 
trabalhados 

02 Não responderam 
01 1 
06 2 
01 3 
17 4 
03 5 
01 6 

Prefere que a SEMED ofereça os temas que julgar 
convenientes 

09 Não responderam 
 

12 
1 

21 2 
06 3 
01 4 

 
A formação continuada tem auxiliado no seu trabalho 
como gestor 

01 5 
Quadro 3  - Alternativas em grau de importância crescente a respeito de formação 
continuada. 
Fonte: Questionário 
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Assim sendo, a alternativa primeira solicitava aos gestores se consideravam 

a formação continuada necessária e gostavam de part icipar.  Dos 41 sujeitos 

pesquisados 35, elegeram como a alternativa mais importante porque atribuíram o 

grau de importância: “1”; 

Para a segunda alternativa se consideravam a formação continuada 

necessária e não gostavam de participar, cinco gestores atribuíram o grau de 

importância “2” e catorze gestores apontaram como a penúltima opção, sendo que 

doze abstiveram-se de respondê-la; 

Na alternativa se considera desnecessária dois gestores atribuíram “3” 

como grau de importância. Esse número aponta que três gestores consideram a 

formação continuada desnecessária, porém dezenove gestores atribuíram o grau 

“7”. O sete nesta análise significa a última opção para os gestores, ou seja, 

dezenove gestores a consideraram necessária. Doze sujeitos abstiveram-se da 

resposta. 

Quando solicitado se participam somente devido ao recebimento do 

certificado , quatro sujeitos elegeram como “4” o grau de importância. Isso quer 

dizer que quatro gestores participam devido ao recebimento do certificado. De 

acordo com o Plano de Cargos e Salários do Município o acúmulo de horas de 

cursos prevê ascensão financeira na carreira profissional. Outros, doze sujeitos 

abstiveram-se da resposta. 

A alternativa gosta de sugerir, opinar sobre os temas a serem 

trabalhados , recebeu dos sujeitos o grau de importância “3”, de vinte e dois 

gestores. Então, vinte e dois gestores gostam de sugerir, opinar a temática para ser 

trabalhada nos encontros de formação.  

Na alternativa prefere que a SEMED ofereça os temas que julgar 

conveniente , dezessete sujeitos preferem que o órgão central sugira, pois, 

indicaram “4” como grau de importância. Nesta alternativa, nove sujeitos abstiveram-

se de responder.  

Levando em consideração os 41 sujeitos pesquisados, houve uma divisão dos 

que gostam de sugerir, opinar sobre os temas trabalhados (22) dos que preferem 

que a SEMED ofereça os temas que julgar conveniente (17).  

Como última alternativa questionava-se se a formação continuada tem 

auxiliado no trabalho como gestor . Doze sujeitos atribuíram o grau de importância 

”1” como a alternativa mais importante e vinte e um sujeitos, o grau ”2”. Somando-se 
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esses dois números, constata-se que para trinta e três sujeitos, a formação 

continuada tem auxiliado no trabalho como gestor.  

Sintetizando a análise da opinião dos sujeitos sobre a formação continuada, a 

maioria considera a mesma necessária e gosta de participar. O grupo encontra-se 

dividido em sugerir, opinar os temas a serem trabalhados nos encontros de 

formação. Tal fato destoa das razões apresentadas pelos sujeitos quando 

destacaram à busca de novas experiências, crescimento profissional, gostar de 

desafios, dentre outros motivos que levaram a candidataram-se.  

Para entender essas contradições no discurso dos gestores, as 

representações sociais, segundo Jodelet (2001) estruturam-se como uma forma de 

conhecimento social, um saber prático, que levam as marcas das contradições e 

conflitos desse mesmo social que elas articulam nas comunicações e nas condutas.  

Madeira (1991, p.141) também argumenta que a educação é construída nas 

relações concretas da totalidade social.  

Traz suas marcas e contradições. Não é um ato isolado, nem decorre da 
boa vontade de indivíduos ou da idealização de dirigentes. Entre o discurso 
destes, e a prática quotidiana está a distância entre os efetivos interesses 
em jogo, interesses que extrapolam a educação e que têm suas raízes nas 
relações sociais mais amplas, determinando-a. 

Apesar da dualidade e contradição nos posicionamentos dos gestores em 

relação à sugestão de temas a serem trabalhados, um número expressivo (33) dos 

(41) sujeitos pesquisados, afirmam que a formação continuada tem contribuído para 

o trabalho como gestor escolar. Os gestores podem ter construído uma 

representação social positiva sobre a formação continuada, muito próxima das 

justificativas de considerarem-se “bons” gestores. O gestor (G6) justifica-se: Procuro 

sempre me atualizar, ler muito sobre gestão, procurar alternativas que venha me dar 

suporte nas decisões e melhorias para a escola, alunos, funcionários, comunidade 

escolar.  

Ferreira (2009c) quando discorre sobre a importância da formação para a 

cidadania e responsabilidade do profissional da educação, estabelece que devem 

ser fornecidas a formação e as condições dignas para que este compromisso 

profissional se efetive. “Isso implica sólida formação e salários dignos que lhe 

permitam não só adquirir os bens culturais necessários à sua profissão como as 

condições de continua qualificação” (FERREIRA, 2009c, p. 1240).  
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4.3 ARQUITETANDO A ANÁLISE 

Antes de iniciar a leitura e análise dos dados empíricos do 3º núcleo do 

questionário, composto das questões de nº 10, 11, 12, 13 e 14 sentiu-se 

necessidade de elaborar as concepções sobre democracia. Tal necessidade surgiu 

por encontrar nas respostas dos gestores, ao completarem a frase sobre “bom” 

gestor (questão 10), os termos: democrático(a), agir democraticamente e 

participação. 

Ao consultar no dicionário Houaiss (2009), o termo democrático e seu 

significado, o mesmo aparece com o “que está relacionado com ou é próprio da 

democracia”.  

A ideia de democracia surgida na Grécia antiga sofre várias interpretações, 

na construção da história da humanidade. “Seu significado etimológico “governo do 

povo”, permite diferentes leituras, uma vez que “povo” é um conceito histórico-social” 

(FORTUNA, 2000, p. 104). 

Fortuna (2000) assinala que no transcurso da história, principalmente nos 

séculos XVIII e XIX as transformações sociais, econômicas e tecnológicas ao 

afastarem definitivamente justificações de caráter transcendente ou religioso, 

provocaram a ebulição de temas, como igualdade e liberdade, e levantaram 

questões do tipo: como justificar a obediência a qualquer autoridade, e em particular 

à autoridade política organizada?  Das polêmicas discussões sobre igualdade e 

liberdade surgem diferentes tendências sobre as quais o Estado se organiza e 

conduz suas ações políticas, fundamentando-se numa concepção de democracia.  

As concepções de democracia para Fortuna (2000) nesta trajetória histórico-

social sofrem ampliações. Elas são identificadas muito mais como um método em 

permanente construção, na sua forma e conteúdo, pelos embates das classes 

sociais na ocupação da esfera pública, do que como um produto acabado e 

concluído de organização social.  

Saviani (1986, p. 76) argumenta que: 

A democracia só se consolida na medida em que cada um dos                
seus membros esteja capacitado para participar das decisões, para opinar 
sobre os rumos da sociedade, para interferir, para apresentar seus próprios 
pontos de vista diversos. 
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A democracia, conforme esse ponto de vista é a participação política do povo, 

exercendo seu direito de participar das decisões políticas, elegendo seus 

representantes no poder público. Acompanhando esse pensamento, democracia, 

para Queiroz (2003, p. 80) “é o sistema de governo no qual existe a soberania 

popular e todos os indivíduos têm o direito de participar das decisões, por meio das 

iguais possibilidades de atuação no governo e igualdade perante a lei”. 

Segundo Freire (1999, p. 88), a democracia que:  

Antes de ser forma política, é forma de vida, se caracteriza sobretudo por 
forte dose de transitividade de consciência no comportamento do homem. 
Transitividade que não nasce e nem se desenvolve a não ser dentro de 
certas condições em que o homem seja lançado ao debate, ao exame de 
seus problemas e dos problemas comuns. Em que o homem participe. 

Nesta trajetória de construção histórica social, de conscientização dos 

problemas sociais e de participação política do homem, o pensamento democrático 

foi incorporado por diversas práticas administrativas, que adentraram os espaços 

escolares. Tal conquista deu-se por meio da democratização do sistema escolar, da 

participação dos diversos atores que compõem o cenário educacional, balizados 

pela legislação educacional e pelo sistema de ensino. 

Democracia e participação são dois termos inseparáveis, à medida que um 

termo remete ao outro.  Para Lück (2006b), na prática educacional, essa 

reciprocidade nem sempre ocorre, visto a democracia ser impraticável sem 

participação. É possível observar nos espaços escolares a ocorrência de 

participação sem espírito democrático.  

Para Lück (2006b), a democracia constitui-se em característica fundamental 

de sociedades e grupos centrados na prática dos direitos humanos, por 

reconhecerem o direito das pessoas de usufruírem os bens e serviços produzidos 

em seu contexto, mas também de seu dever de assumirem responsabilidade pela 

produção desses bens e serviços, exercendo sua cidadania. 

Lück (2006b, p. 57) define a gestão democrática:  

como o processo em que se criam condições para que os membros de uma 
coletividade não apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas 
decisões mais importantes, mas assumam responsabilidade por sua 
implementação. Isso porque democracia pressupõe muito mais que tomar 
decisões: envolve a consciência de construção do conjunto da unidade 
social e de seu processo de melhoria contínua como um todo. 
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Tendo em vista as referências levantadas sobre democracia, a presente 

pesquisa entende que democracia é uma forma política de relações sociais, na qual 

se criam condições para a tomada de decisão, para a construção de identidade 

individual e coletiva, desenvolvendo a consciência com responsabilidade social e 

princípios éticos, solidários e humanos.   

A discussão a respeito de democracia torna-se fundamental para situar, 

interpretar e compreender o significado que os sujeitos pesquisados possuem a 

respeito de “bom” gestor no desempenho de suas funções.  

4.3.1 Atributos de “bom” gestor  

A presente pesquisa apresenta o último objetivo específico, que consiste em 

analisar os principais atributos, de “bom” gestor, apontados pelos sujeitos 

pesquisados. Os principais atributos definirão o núcleo figurativo das representações 

sociais que os gestores possuem a respeito do conceito de “bom” gestor.  Para 

Spink (1995) as representações sociais como uma forma de conhecimento, estão 

ancoradas na esfera cognitiva. Mas, o conhecimento, nessa perspectiva, não pode 

ser entendido apenas no nível individual. Sendo um produto social, o conhecimento 

tem de ser remetido às condições sociais que o engendraram. Ou seja, só pode ser 

analisado tendo como contraponto o contexto social em que emerge, circula e se 

transforma.  

Assim, os sujeitos dessa pesquisa indicaram atributos próprios ao 

completarem a frase: “bom” gestor [...]. Após, significarem o “bom” gestor, os 

mesmos destacaram a palavra mais relevante da formulação que haviam feito sobre 

bom gestor. Este movimento de destaque à palavra tem como objetivo promover 

uma aproximação entre os significados e os sentidos.  

O movimento de destaque às palavras constitui o terceiro núcleo do 

questionário. Este núcleo é composto das questões 10,11, 12, 13 e 14 e incorpora a 

técnica da associação livre. Segundo Spink (1995) a técnica da associação livre vem 

assumindo importância cada vez maior na pesquisa em representações sociais, a 

partir de um pequeno número de palavras-estímulo e de palavras consideradas 

relevantes por se prestarem à análise multivariável, que permite superar um dos 

problemas mais sérios das análises de conteúdo. 
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Assim, para analisar o significado, o entendimento que os gestores possuíam 

sobre “bom” gestor, fez-se a leitura das respostas, identificando-as em uma 

categoria. Para maior segurança, na inserção das respostas em uma das categorias, 

analisavam-se também as palavras relevantes e ainda, dentre elas, o destaque para 

a mais relevante e a justificativa para as respostas.  

Neste sentido, estabeleceu-se a mesma lógica utilizada para aglutinar as 

razões de ser gestor nas diferentes atuações. Ou seja, as dimensões: técnica, 

pedagógica e política, vistas na seção 2.4. 

Bardin (1979) faz referência à categorização como uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, por 

reagrupamento segundo o gênero, afinidade, com os critérios previamente definidos. 

Como o presente estudo está pautado na Teoria das Representações Sociais, 

categoria é considerada como um dos aspectos determinantes da representação. 

Moscovici (2009) denominou as categorias como canais de convencionalização, que 

tem nas representações sociais a função de organização de núcleos comuns. 

Grupos de objetos, pessoas, fatos ou fenômenos são aglutinados em categorias 

específicas, tornando-se referência para decodificação de novas informações e 

construção de novos conhecimentos.  

Acerca de categorizar as respostas dos sujeitos para a construção social do 

conceito de “bom” gestor, o objetivo principal foi facilitar a interpretação de 

características, a compreensão de intenção e motivos subjacentes às ações dos 

gestores, coletando a opinião geral e circulante entre os indivíduos do grupo.  

Sobre a categorização como a organização de núcleos comuns, Moscovici 

(2009, p. 34) argumenta: “As representações sociais lhes dão uma forma definitiva, 

as localizam em uma determinada categoria e gradualmente as colocam como um 

modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas”. 

O quadro a seguir apresenta o resultado da categorização da leitura dos 

significados atribuídos ao “bom” gestor, pelos sujeitos pesquisados. O número de 

sinais (+) corresponde ao grau de importância atribuída à definição pelo sujeito de 

“bom” gestor. Então: grau de importância “1” = (+); grau  de importância “2” = 

(++); grau de importância “3” = (+++). 

 

 



113 
 

GESTOR TÉCNICA PEDAGÓGICA POLÍTICA PALAVRA RELEVANTE 

01 - + +++ Comprometido 
02 _ _ +++ Visão 
03 _ _ +++ Gestão partic. 
04 _ + ++ Compromisso 
05 - +++ + Aprendizagem 
06 _ _ +++ Conciliador 
07 _ _ +++ Democrático 
08 ++ ++ + Competência 
09 ++ _ +++ Acreditar 
10 _ _ +++ Democrático 
11 _ _ +++ Paixão 
12 + _ +++ Ativa 
13 _ + +++ Sabedoria 
14 _ _ +++ Equipe 
15 _ _ +++ Líder 
16 _ _ +++ Paciência 
17 _ ++ +++ Gestão Democ. 
18 _ _ +++ Unidade 
19 +++ _ + Líder 
20 _ _ +++ Decisão 
21 +++ _ + Delegar poderes 
22 _ _ +++ Participativo 
23 _ _ +++ Trab. Equipe 
24 ++ + +++ Líder 
25 _ + +++ Trab. Equipe 
26 + + +++ Gestão Democr. 
27 + _ +++ Pessoa 
28 _ + +++ Ações 
29 _ _ +++ Participação 
30 _ _ +++ Articulador 
31 _ _ +++ _ 
32 _ +++ ++ Inovador 
33 _ _ +++ Agir 
34 ++ + +++ Equipe 
35 _ _ +++ Flexibilidade 
36 ++ + ++ Planejamento 
37 + _ ++ Olhar 
38 _ _ +++ Parceria 
39 _ _ +++ Relações 
40 _ _ +++ Provocador 
41 ++ - + Gerenciar 

Quadro 4  – Significados de “bom” gestor, atribuídos pelos sujeitos. 
Fonte: Questionário 

4.3.2 Categoria técnica dos atributos de “bom” gestor  

Na visualização do quadro, aparecem com maior evidência as respostas dos 

sujeitos sobre o significado de “bom” gestor na coluna política. Estas se encontram 

alicerçadas na dimensão política, conforme a ênfase dada pelos sujeitos nas 

respostas e suas justificativas. Porém, a transcrição da análise iniciará pela primeira 
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coluna, referente à dimensão técnica, seguindo a sequência da esquerda para a 

direita no quadro.  

Na primeira coluna a ser analisada, 12 gestores, dos 41 sujeitos pesquisados, 

atribuíram para o “bom” gestor, competência técnica que, nas teorias sobre gestão 

escolar, sinaliza a atenção neste quesito. Tais detalhes aparecem em negrito, nas 

falas dos gestores. 

O conceito de “bom” gestor para o gestor (G8) é aquele que é um líder que 

reúne competências para motivar sua equipe na busca dos resultados esperados. 

Para o gestor (G9) é participar coletivamente. Saber ouvir, ser flexível e ponderado. 

Acreditar e investir no seu trabalho e na equipe. Ousar e estar presente no cotidiano 

escolar. Conhecer a realidade de sua escola e entender o processo de leis 

educacionais.   

Já para o (G12) é ser atuante, participativo, integrado a todos os assuntos da 

escola. Ser capaz de organizar,  delegar e fazer atividades para o bem estar de toda 

a comunidade escolar. Ser ponderado e saber que mesmo não agradando a todos, 

tem que persistir na sua LUTA. Para o gestor (G19) é aquele que: é capaz de 

exercer liderança, catalizando recursos humanos e materiais  para a obtenção de 

resultados de qualidade. O gestor (G21) define o “bom” como: aquele que dá 

condições para que os "outros" desempenhem a contento suas tarefas.  

O conceito de “bom” gestor para o (G24) está em gerenciar recursos 

humanos, físicos e materiais, financeiros,  porém sempre em função do processo 

pedagógico, que precisa estar em 1º lugar. Cabe destacar ainda o desafio de 

articular ideias divergentes e até mesmo contraditórias para um mesmo fim.  O 

gestor (G26) conceituando, diz que é aquele que possui conhecimento dos 

trâmites legais,  o que tem visão pedagógica geral e o que consegue agregar e 

trabalhar com todos os segmentos envolvidos. Consegue tornar um ambiente 

tranquilo, sabendo dirimir conflitos com naturalidade 

Para o (G27) é aquela pessoa que trata o seu local de trabalho como o mais 

importante e tendo os olhos em tudo, desde o predial  até o mais humilde dos 

alunos e que tem registro por sua instituição.  O conceito de “bom” gestor para o 

(G34) é aquele que sabe ouvir e intermediar as situações do dia-a-dia da escola. 

Que sabe dividir seu tempo de trabalho se preocupando com o pedagógico, o 

financeiro,  o relacionamento interpessoal e as reformas da escola. O (G36) define 

o “bom” gestor como aquele que planeja, coordena, gerencia,  delega em conjunto 
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com a equipe administrativa/pedagógica todas as ações da escola, nas dimensões 

pedagógica, administrativa, financeira e Recursos Humanos. 

O (G37) afirma que para ele o “bom” gestor tem que estar atento às 

novidades, legislação.  Ter um olhar de mundo e no mundo que o cerca. Para o 

(G41) é aquele que tem em seu conhecimento a importância de compartilhar e 

gerenciar.  Tudo o que se refere a um bom andamento da Unidade Escolar. 

Sintetizando a definição dos gestores como competência técnica, os mesmos 

estão preocupados em entender o processo de leis educacionais e dos trâmites 

legais. Em organizar, gerenciar, catalisar recursos humanos, físicos e materiais. 

Interessam-se também, pelo registro da instituição e pelas reformas da escola. 

Segundo Lück (2006b, p. 68): 

Em nome da concepção histórico-crítica da educação, muitos profissionais, 
ao pretenderem destacar o valor da dimensão política, negaram a técnica. 
Ao fazê-lo, no entanto, desqualificaram a própria dimensão política [...]. 
Portanto, há que se reconhecer o exagero e até mesmo o malefício daquele 
posicionamento, uma vez que a efetividade de uma ação política, depende 
sobremodo da competência técnica que realiza a vontade política. A 
dimensão técnica não tem significado sem a política e esta não tem 
expressão sem a técnica.  

A competência técnica fornece ao gestor, condições de transformar em ação, 

ideias da comunidade escolar em projetos concretos, a partir do conhecimento dos 

recursos materiais, dos encaminhamentos aos órgãos superiores dos projetos 

idealizados pelo grupo, em favor das melhorias da aprendizagem e do espaço 

escolar.   

O gestor ou a própria comunidade escolar, pode possuir ideias, projetos, para 

a melhoria da ação pedagógica. No entanto, pela falta de competência técnica do 

gestor, por desconhecer os caminhos para a concretização da ação, dos projetos 

idealizados, os mesmos podem não se concretizarem.  

4.3.3 Categoria pedagógica dos atributos de “bom” gestor  

Dando prosseguimento a análise dos atributos definidos sobre “bom” gestor 

pelos sujeitos pesquisados, esta seção refere-se à segunda coluna, pedagógica, do 

quadro nº 5. Os gestores analisados na presente seção definiram para o conceito de 
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“bom” gestor, a competência pedagógica. A ênfase pedagógica foi enfatizada por 

treze gestores e as mesmas aparecem em negrito.  

O gestor (G01) estabelece para o conceito de “bom” gestor aquele que 

consegue envolver o grupo para que todos se sintam responsáveis, comprometidos 

e engajados em todas as situações referentes à escola. É aquele, que de forma 

democrática e participativa consegue elaborar um projeto político pedagógico  e 

o faça ser cumprido com o envolvimento de todos. 

Para o gestor (G04), o “bom” gestor procura ter um trabalho de equipe onde 

todos têm o compromisso com a educação, formação e construção d e 

conhecimentos. Já para o (G05), “bom” gestor é aquele que age 

democraticamente, tem conhecimento da sua função e se preocupa primeiramente 

com a aprendizagem do aluno. O conceito de “bom” para o gestor (G8) é um líder 

que reúne competências para motivar sua equipe na busca dos resultados 

esperados. 

O (G13) atribui para o mesmo conceito, que o gestor deve atuar juntamente 

com seu grupo na formação da aprendizagem das crian ças. Conduzir a equipe 

com tranquilidade e sabedoria, procurando buscar novos caminhos para o bom 

andamento da Unidade Escolar. Ser parceiro dos pais e dos alunos, bem como dos 

funcionários. Ser humilde para buscar ajuda, quanto aos problemas da escola. 

Acerca de conceituar o “bom” gestor para o (G17) é aquele que trabalha 

dentro de uma gestão democrática, partilha ideias, ouve sugestões. Trabalha com o 

Projeto Político Pedagógico e respeita a todos. A definição de “bom”  para o (G24) 

está em gerenciar recursos humanos, físicos e materiais, financeiros, porém 

sempre em função do processo pedagógico, que precis a estar em 1º lugar.  

Cabe destacar ainda o desafio de articular ideias divergentes e até mesmo 

contraditórias para um mesmo fim. 

O (G25) a esse mesmo respeito, manifesta-se alegando que o gestor deve 

trabalhar em equipe com a sua unidade, deve trabalhar em parceria com a sua 

comunidade para o nosso maior bem: o aluno. Para o gestor (G26) é aquele que 

possui conhecimento dos trâmites legais, o que tem visão pedagógica geral  e o 

que consegue agregar e trabalhar com todos os segmentos envolvidos. Consegue 

tornar um ambiente tranquilo, sabendo dirimir conflitos com naturalidade. 

O gestor (G28) pontua dizendo que é aquele que compartilha com os demais 

segmentos da escola, as ações administrativas e pedagógicas  na tomada de 
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decisões e na construção do projeto político pedagógico.  Todos são agentes 

colaboradores visando os mesmos objetivos, a educação de qualidad e. O gestor 

(G32) define como aquele que tem que ser democrático e ter ideias inovadoras para 

incentivar o desenvolvimento de aprendizagem na esc ola.  

O (G34) define como aquele que sabe ouvir e intermediar as situações do dia-

a-dia da escola. Que sabe dividir seu tempo de trabalho se preocupan do com o 

pedagógico,  o financeiro, o relacionamento interpessoal e as reformas da escola. E, 

finalmente, o (G36) indica aquele que planeja,  coordena, gerencia, delega em 

conjunto com a equipe administrativa/pedagógica tod as as ações da escola, 

nas dimensões pedagógica,  administrativa, financeira e Recursos Humanos. 

Os sujeitos ora analisados atribuíram para a construção do conceito de “bom” 

gestor na competência pedagógica, aquele que se preocupa primeiramente com a 

aprendizagem do aluno, com as ações pedagógicas. Atua junto com o grupo de 

profissionais na formação e desenvolvimento da aprendizagem das crianças. 

Preocupa-se com a divisão do tempo, o planejamento, a coordenação e a divisão do 

trabalho com a equipe pedagógica. Consegue elaborar um projeto político 

pedagógico, compromissado com a educação, formação e construção de 

conhecimentos, a educação de qualidade social. 

A dimensão pedagógica para Lück (2006b) refere-se ao fato natural de que a 

prática é, em si, um processo formativo e, portanto, um fator fundamental de 

promoção de aprendizagens significativas e construção do conhecimento. A autora 

ainda argumenta que ela constitui-se como um processo permanente de ação-

reflexão, pela discussão coletiva das questões escolares e pela busca de 

concretização de seus objetivos, propicia aos seus participantes a oportunidade de 

desenvolver o sentido de co-responsabilidade, e do desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes relativas a essa prática social.  

Na elaboração desse conceito, está expressa a função social da escola e os 

objetivos educacionais, retratados na seção 2.4, na dimensão pedagógica. São 

preocupações fundamentais para o exercício da função do gestor e o 

desenvolvimento da cidadania.  A gestão da educação, na contemporaneidade não 

pode ficar alheia às transformações que se operam no mundo do trabalho e nas 

relações sociais, na era da globalização e na sociedade do conhecimento. 

Sobre as questões incontestáveis na gestão da escola, Ferreira (2009b, 

p.163) argumenta que a administração da educação, 
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defronta-se com a responsabilidade de avançar na construção de seu 
estatuto teórico/prático a fim de garantir que a educação se faça com a 
melhor qualidade para todos possibilitando, desta forma, que a escola 
cumpra sua função social e seu papel político institucional. 

Desta forma, os gestores que deram ênfase à competência pedagógica estão 

imbuídos das questões que transitam desde a função social da escola, até o 

envolvimento dos profissionais de forma coletiva para a construção da 

aprendizagem dos alunos, esta, como preocupação primeira.  

4.3.4 Categoria política dos atributos de “bom” gestor  

A presente seção finaliza a discussão apresentada aos gestores (questão nº 

10) sobre o significado de “bom” gestor para o grupo. As respostas dizem respeito à 

coluna política do quadro nº 4, com ênfase na competência política, assinalada pelos 

41 sujeitos pesquisados. A ênfase manifestada pelos sujeitos, na dimensão política, 

foi discutida na seção 2.4 e encontra-se nas definições dos gestores abaixo, em 

negrito.  

O gestor (G01) estabelece para o conceito de “bom” gestor aquele que 

consegue envolver o grupo para que todos se sintam responsáv eis, 

comprometidos e engajados em todas as situações ref erentes à escola.  É 

aquele, que de forma democrática e participativa consegue elaborar um projeto 

político pedagógico e o faça ser cumprido com o envolvimento de todos. 

Para o (G2) “bom” gestor é o profissional que não possui uma visão linear, é 

aquele que está sempre buscando inovar a sua prátic a de forma coletiva. O 

gestor (G3) conceitua “bom” gestor como aquele que nunca está sozinho, busca 

uma gestão participativa e busca sempre o melhor pa ra o seu grupo. Ser justo, 

firme em suas decisões. 

Para o (G04), o “bom” gestor procura ter um trabalho de equipe  onde todos 

têm o compromisso com a educação, formação e construção de conhecimentos. Já 

para o (G05), “bom” gestor é aquele que age democraticamente, tem 

conhecimento da sua função  e se preocupa primeiramente com a aprendizagem 

do aluno. 

O gestor (G6) prefere conseguir conciliar todos os meandros  e obter bons 

resultados. Já o gestor (G7) manifesta-se alegando que o “bom” gestor é paciente, 
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democrático, é líder, consegue envolver a comunidad e, procura envolver todos  

e fazer com que sintam a sua grande importância na educação. 

O conceito de “bom” gestor para o (G8) é aquele que é um líder  que reúne 

competências para motivar sua equipe  na busca dos resultados esperados. A 

definição do gestor (G9) na dimensão política é participar coletivamente . Saber 

ouvir, ser flexível e ponderado. Acreditar e invest ir no seu trabalho e na 

equipe. Ousar e estar presente no cotidiano escolar . Conhecer a realidade de 

sua escola e entender o processo de leis educacionais.  

Para o (G10) o “bom” gestor deve ser democrático. A preocupação do 

gestor do (G11) é ter paixão pelo que faz. Já para o (G12) é ser atuante, 

participativo, integrado a todos os assuntos da esc ola.  Ser capaz de organizar, 

delegar e fazer atividades para o bem estar de toda a comunid ade escolar. Ser 

ponderado e saber que mesmo não agradando a todos, tem que persistir na 

sua LUTA. 

O (G13) atribui para o mesmo conceito, que o gestor deve atuar juntamente 

com seu grupo na formação da aprendizagem das crianças. Conduzir a equipe 

com tranquilidade e sabedoria, procurando buscar no vos caminhos para o 

bom andamento da Unidade Escolar. Ser parceiro dos pais e dos alunos, bem 

como dos funcionários. Ser humilde para buscar ajud a, quanto aos problemas 

da escola. 

O conceito de “bom” gestor para o (G14) é aquele que compartilha as 

ações, dá oportunidade para todos colocarem suas op iniões, soluciona os 

problemas, busca parcerias, trabalha sempre em equi pe e divide as glórias. 

Já para o (G15), é aquele que nunca trabalha sozinho, sempre procura 

trabalhar com o coletivo, ouvindo opiniões , etc. E o (G16) conceitua como aquele 

que se coloca no lugar de todos e em situação do outro. Escuta pr imeiro, pensa 

e depois age. Deve manter muita calma e treinar sua  paciência e seus ouvidos.  

Acerca de conceituar o “bom” gestor para o (G17) é aquele que trabalha 

dentro de uma gestão democrática, partilha ideias, ouve sugestões.  Trabalha 

com o Projeto Político Pedagógico e respeita a todos. O (G18) atribui para o “bom” 

gestor como aquele que assume as responsabilidades, que consegue a unidade  

de toda comunidade escolar e que vive em sintonia c om a Secretaria de 

Educação e acima de tudo Amor.   
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Para o gestor (G19) é aquele que: é capaz de exercer liderança,  catalisando 

recursos humanos e materiais para a obtenção de resultados de qualidade. O gestor 

(G20) define como aquele que dirige a escola, e isto, ocorre em parceria com a 

comunidade e em alguns casos, por decisão pessoal.  

O (G21) define o “bom” como: aquele que dá condições para que os 

"outros" desempenhem a contento suas tarefas. Para o (G22) é aquele que deve  

saber ouvir, conversar, ser participativo, acima de  tudo humano, saber 

posicionar-se na hora certa, ser flexível, saiba so mar, dividir com seus 

colegas. 

O (G23) manifesta-se alegando que em 1º lugar, uma pessoa que saiba 

ouvir e depois de ouvir refletir, agir. Em 2º lugar , um bom gestor tem que 

compartilhar responsabilidades, trabalhando em conj unto. O conceito de “bom” 

gestor para o (G24) está em gerenciar recursos humanos, físicos e materiais, 

financeiros, porém sempre em função do processo pedagógico, que precisa estar 

em 1º lugar. Cabe destacar ainda o desafio de articular ideias divergentes e até 

mesmo contraditórias para um mesmo fim. 

O (G25) a esse mesmo respeito, manifesta-se alegando que o gestor deve 

trabalhar em equipe com a sua Unidade, deve trabalhar em parceria com a sua 

comunidade  para o nosso maior bem: o aluno. Já o gestor (G26) diz que é aquele 

que possui conhecimento dos trâmites legais, o que tem visão pedagógica geral e o 

que consegue agregar e trabalhar com todos os segmentos envolvid os. 

Consegue tornar um ambiente tranquilo, sabendo diri mir conflitos com 

naturalidade.  

Para o (G27) é aquela pessoa que trata o seu local de trabalho como o 

mais importante e tendo os olhos em tudo , desde o predial até o mais humilde 

dos alunos e que tem registro por sua instituição. O gestor (G28) pontua dizendo 

que é aquele que compartilha com os demais segmentos da escola,  as ações 

administrativas e pedagógicas na tomada de decisões e na construção do projeto 

político pedagógico. Todos são agentes colaboradores visando os mesmos 

objetivos, a educação de qualidade. 

O gestor (G29) ouve os anseios da comunidade escolar, discute, 

participa, busca soluções e alternativas. Ressignif ica a prática e retoma ações 

baseadas nas reflexões conjuntas. O gestor (G30) argumenta que é democrático, 

orienta. Está constantemente buscando parcerias com  a comunidade escolar, 
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procurando alternativas para melhor qualidade da educação. Fazer seu trabalho 

com paixão. 

Para o (G31) é aquele que compartilha objetivos, metas e ações. O gestor 

(G32) define como aquele que tem que ser democrático e ter ideias inovadoras  

para incentivar o desenvolvimento de aprendizagem na escola. Acerca de conceituar 

o “bom” gestor, para o (G33) o mesmo deve estar atento às necessidades da 

comunidade escolar, lutando para trazer benefícios.  

O conceito de “bom” gestor para o (G34) é aquele que sabe ouvir e 

intermediar as situações do dia-a-dia da escola.  Que sabe dividir seu tempo de 

trabalho se preocupando com o pedagógico, o financeiro, o relacionamento 

interpessoal e as reformas da escola. O (G35) alega que saber ser flexível, 

administrar conflitos. Ser democrático nas decisões  em que a maioria acredite 

e participe.  

O (G36) define o “bom” gestor como aquele que planeja, coordena, 

gerencia, delega em conjunto com a equipe administr ativa/pedagógica todas 

as ações da escola,  nas dimensões pedagógica, administrativa, financeira e 

Recursos Humanos. O (G37) afirma que para ele o “bom” gestor tem que estar 

atento às novidades, legislação. Ter um olhar de mundo e no mundo que o cerca. 

Para o (G38) é aquele que busca atualização  sempre que necessário. Diariamente 

fecha parcerias com a comunidade local , almejando o sucesso dos alunos. 

O (G39) respondeu que o “bom” gestor precisa ter um bom relacionamento 

em seu ambiente de trabalho, ética em suas relações  e estar em constante 

formação. Para o (G40) aquele que nunca se cala, provoca o debate e aceita 

sugestões. E, por último o (G41) é aquele que tem em seu conhecimento a 

importância de compartilhar  e gerenciar. Tudo o que se refere a um bom 

andamento da Unidade Escolar. 

Ao examinar a definição construída a partir das falas dos gestores e a 

categoria dos conceitos na competência política, o conceito de “bom” gestor, para os 

gestores, está ancorada na dimensão política.  

A dimensão política para Lück (2006b, p. 65), “refere-se ao sentido do poder 

das pessoas de construírem a sua história e a história das organizações de que 

fazem parte, para torná-las mais significativas e mais produtivas”.  

A construção da história de vida e das organizações passa pelo 

desenvolvimento da autonomia, pela gestão participativa (G3), esta também 
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desenvolvida na comunidade escolar e local. A autonomia é vista como uma 

perspectiva política e formadora, para que se desenvolva o sentido de cidadania e 

de responsabilidade social de todos, pelos destinos das organizações e dos 

cidadãos que nela atuam 

O gestor escolar, na dimensão política, para Libâneo (2004) exerce o 

princípio da autonomia, que requer vínculos mais estreitos com a comunidade 

educativa, os pais, as entidades e organizações paralelas à escola. A autonomia da 

gestão escolar não corresponde simplesmente à capacidade de agir 

independentemente do sistema e, também não pode ser entendida como o resultado 

de transferência financeira.  

Assim, reunindo os argumentos com ênfase na competência política, a fim de 

analisá-las, os gestores estabeleceram para o conceito de “bom” gestor aquele que 

consegue realizar um trabalho de equipe responsável e comprometido. O bom é 

aquele que conduz a equipe com tranquilidade e sabedoria, procurando buscar 

novos caminhos para o bom andamento da unidade escolar. É aquele que trabalha 

em uma perspectiva de gestão democrática, partilha ideias e tem ideias inovadoras. 

Ouve sugestões e tem conhecimento da sua função. É humilde para buscar ajuda, 

quanto aos problemas da escola. Trabalha em parceria com a comunidade local e 

compartilha com os demais segmentos da escola, na tomada de decisões. Todos 

são agentes colaboradores.  

A partir dos argumentos definidos pelos gestores, que pretendem realizar um 

trabalho de equipe a fim de que todos se sintam responsáveis e comprometidos, faz-

se necessário chamar atenção para a questão da responsabilidade, na qual, a 

mesma está sendo distribuída entre todos, conforme sugerida pelo gestor (G01). 

Este aponta a responsabilidade para todas as situações que envolvem a escola 

(envolver o grupo para que todos se sintam responsáveis, comprometidos e 

engajados em todas as situações referentes à escola). 

Tal fato é salutar na medida em que todos os profissionais são responsáveis 

e comprometidos com a sua função. Mas, como se trata do conceito de “bom” 

gestor, cabe refletir sobre a responsabilidade, o entendimento das atribuições 

incorporadas à função de gestor que são intransferíveis, devido a sua complexidade. 

Como já visto na seção 2.3 sobre o conceito de gestão, retoma-se o 

significado citado por Ferreira: 
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Gestão significa tomada de decisões, organização, direção. Relaciona-se 
com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, 
cumprir suas responsabilidades. Gestão da educação significa ser 
responsável  por garantir a qualidade de uma mediação no seio da prática 
social global. (FERREIRA, 2009c, p.1241, grifo nosso).  

Gestão significa tomar decisões, organizar e dirigir as políticas educacionais 

que se desenvolvem na escola comprometidas com a formação da cidadania. 

Ferreira (2009) a esse respeito alega que significa tomar decisões sobre como 

formar e como garantir a qualidade da educação a partir de princípios e finalidades 

definidos coletivamente, comprometidos com o bem comum de toda a humanidade. 

Com relação à tomada de decisão, a mesma é construída na participação, 

pois todos são agentes colaboradores (G28), conforme anunciado pelos gestores. 

Trabalham em parceria com a comunidade local e compartilham com os demais 

segmentos da escola, na tomada de decisões.  

A tomada de decisão [...] resulta de um processo complexo que se vai 
construindo por etapas sucessivas, que vão, em sequência, clarificando e 
tornando consistente o desenvolvimento do processo. O primeiro elemento 
da estrutura da tomada de decisão é a consciência da necessidade de 
decidir, que consiste na identificação das situações em que se tem de 
decidir, dos problemas que têm de serem resolvidos e no estudo das 
alternativas possíveis para tomar a decisão (FERREIRA, 2006, p.172).   

Ainda levando em conta os argumentos dos sujeitos, os mesmos conceituam 

como “bom” gestor aquele que trabalha dentro de uma gestão democrática, partilha 

ideias e tem ideias inovadoras. Ouve sugestões e tem conhecimento da sua função. 

O conceito de gestão democrática e o conhecimento da função por parte dos 

diretores já foi discutido ao longo de todo este texto. Portanto, o que é necessário 

enfatizar são os sentidos atribuídos pelo grupo ao ato de discutir, partilhar ideias, 

ouvir sugestões (G17) e ter ideias inovadoras (G32). 

 As ideias numa perspectiva individualista podem gerar discordância e 

conflitos, pois, todas as pessoas têm ideias que julgam e crêem serem perfeitas. Tal 

impasse pode impedir a possibilidade de crescimento do ambiente escolar. Porém, o 

gestor (G17) complementa afirmando ter o hábito de ouvir sugestões que, por si só, 

não bastam. Faz-se necessário a discussão coletiva, numa perspectiva democrática, 

da ideia inovadora, analisando os benefícios e malefícios, levando em consideração, 

os objetivos educacionais.  
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Na perspectiva democrática, para Ferreira (2009b), cada um irá debater sua 

ideia e construir coletivamente as ideias prioritárias, fundamentais e necessárias às 

sábias tomadas de decisão sobre a educação e o ensino, isto é, sobre a formação 

humana para o mundo globalizado.  

No quesito competência política, que ora se analisa, o gestor (G13) enfatiza a 

humildade, a tranquilidade e a sabedoria para buscar ajuda na solução dos 

problemas da escola, abrindo novos caminhos para o bom andamento da Unidade 

Escolar.  

A ética, nas relações sociais, passa por diferentes interpretações, na 

sociedade competitiva, individualista, violenta. As diferentes interpretações são 

influências do neoliberalismo na sociedade capitalista. Essa influência perpassa os 

espaços institucionais e no âmbito da escola, atinge os profissionais e, por 

consequência, os alunos. “A vaidade competitiva e o orgulho devassador ainda se 

constituem numa característica presente em nossas instituições sobrepondo-se ao 

coletivo e à participação, tão defendida nos discursos [...]” (FERREIRA, 2009b, p. 

170). 

Com base, ainda, em Ferreira (2004), a autora argumenta que a diversidade 

de éticas, concepções, crenças e valores possibilitam uma riqueza de 

interpretações, ao mesmo tempo em que impossibilita essas interpretações pelo 

bombardeio que efetivam nas mentes e nos corações de todos os seres humanos.  

À solução dos problemas da escola pelo bom andamento da Unidade Escolar 

(G13) e à busca por novos caminhos pressupõe uma gestão humanizadora, 

fundamentada na ética, na humildade (G13) e sabedoria (G13), num convívio salutar 

com respeito a todos (G17).  

O novo saber será também uma nova política. Se a nova ética se assenta 
na solidariedade e na nova responsabilidade, a nova política se assenta na 
participação. O conhecimento-emancipação pressupõe, ao contrário uma 
repolitização global da vida coletiva. (FERREIRA, 2000, p. 172). 

Assim, é premente que os gestores escolares se nutram de concepções e 

atitudes que passem a fazer diferença para os alunos, na construção de uma 

sociedade humanizadora. A humildade e a tranquilidade na constituição da 

sabedoria podem ser formas de solucionar os problemas da escola, por meio do 

diálogo e do respeito a todos, contrapondo a lógica da vaidade competitiva. 
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Prosseguindo com a análise, os sujeitos pesquisados definiram para o “bom” 

gestor aquele que busca inovar sua prática e trabalhar de forma coletiva. É justo, 

firme em suas decisões. Sabe posicionar-se na hora certa, orienta. É flexível, soma, 

divide com seus colegas. Assume e compartilha as responsabilidades, as ações, os 

objetivos, e as metas. Soluciona os problemas, e divide as glórias. Busca 

atualização e constante formação. Ressignifica a prática e retoma ações baseadas 

nas reflexões conjuntas. É participativo, democrático, líder.  

No relacionamento interpessoal ouve os anseios e realiza parceria com a 

comunidade escolar e local. Fica atento às necessidades, lutando para trazer 

benefícios. Possui um bom relacionamento em seu ambiente de trabalho, provoca 

debates e aceita sugestões. Administra conflitos. Concilia todos os meandros e em 

alguns casos, decide por conta própria. 

No aspecto da afetividade tem paixão e amor pelo que faz. Coloca-se no lugar 

de todos, e na situação do outro. Sabe ouvir, dá oportunidade para todos colocarem 

suas opiniões. É paciente, flexível, reflete e depois age. Conversa, acima de tudo. 

Possui ética em suas relações. Consegue a unidade de toda comunidade escolar e 

vive em sintonia com a Secretaria de Educação.  

À busca pela atualização (G38) e constante formação (G39), ressignificação 

da prática e retomada das ações baseadas nas reflexões conjuntas (G29) são 

preocupações dos gestores no desempenho de suas funções. “Uma formação de 

qualidade ou sem qualidade exercerá uma influência relevante sobre a possibilidade 

ou a impossibilidade de acesso às oportunidades sociais da vida em sociedade, 

possibilidade ou impossibilidade de acesso à cidadania” (FERREIRA, 2006, p.160). 

Os gestores utilizaram ainda, os termos: Gestão participativa (G3); 

Democrático e líder (G7); Democrático (G10) e (G35; Trabalho com o coletivo (G15) 

pressupondo uma construção da gestão escolar democrática.   

Para Ferreira (2006), a gestão democrática, participação dos profissionais e 

da comunidade escolar, elaboração do projeto político pedagógico da escola, 

autonomia pedagógica e administrativa são elementos fundamentais para a 

construção da gestão da escola.  

Com relação ao relacionamento interpessoal os gestores indicaram que o 

“bom” gestor realiza parcerias com a comunidade escolar (G30), ouve os anseios 

(G29), luta para trazer benefícios (G31), possui um bom relacionamento em seu 
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ambiente de trabalho (G39) provoca o debate e aceita sugestões (G40), decide em 

alguns casos por conta própria (G20) e administra conflitos (G35). 

Existe nos gestores preocupação com a comunidade escolar. Tal fato torna-

se positivo quando o gestor proporciona, por meio de parcerias com outras 

entidades, benefícios à comunidade. A escola, dentre os vários objetivos a que se 

destina, pode ser o local de oferecimento de serviços públicos à comunidade; 

orientação em diversas áreas da saúde, serviços judiciários, dentre outros.  

O relacionamento entre os pares e ímpares na escola, mesmo que 

conflituosos, são destacados pelos gestores, com objetivo de conciliar todos os 

meandros (G6) na obtenção de bons resultados. 

Os sujeitos pesquisados destacaram o aspecto da afetividade argumentando 

que o “bom” gestor é aquele que faz o seu trabalho com paixão (G30), (G11) e com 

amor (G18).  Sabe ouvir e se coloca no lugar de todos e em situação do outro (G16), 

dá oportunidade para todos colocarem suas opiniões (G14), ouve opiniões (G15), 

(G16), (G22), (G23) e (G29). A ética nas relações, também foi destacada pelo gestor 

(G39). A união da comunidade escolar foi levantada pelo (G16), bem como, a 

sintonia com a Secretaria de Educação. 

Os gestores ao destacarem a paixão, a união, o amor na gestão escolar e o 

colocar-se no lugar do outro sinalizam para uma gestão da escola, mais harmoniosa, 

menos discriminatória, mais justa, menos desumana. Neste sentido, Ferreira (2009b) 

acredita que se necessita construir uma gestão democrática de tolerância, respeito e 

solidariedade que guie o crítico caminho da verdade. Dizer não aos mitos, não as 

mentiras, e dizer sim, a reapropriação da dignidade pessoal que está em perigo. 

Ainda, em relação ao afeto, Mestre e Pinotti (2004, p.8) argumentam que ele 

é fundamental para a vida em comunidade. 

Se a autoconfiança é produto de aprovação, a auto-estima se constrói pela 
afetividade recebida no grupo social. As relações são construídas e 
perpassadas por ódio, medo ou amor, independentemente de competências 
em atos. As pessoas se unem a outras por essa afetividade e elas 
descrevem as contingências vividas em comum entre as pessoas.  

A ética divulgada por um dos gestores “jamais poderá ser uma ética universal 

como tem sido apregoado e defendido. A nova ética necessita ser pluralista em 

respeito ao multiculturalismo, mas alicerçada em princípios que, estes sim, são 

perenes e universais” (FERREIRA, 2003, p. 29).  
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Para o alcance da ética com princípios perenes e universais, os gestores 

estabelecem o diálogo como forma de resoluções de problemas e conflitos, no 

espaço escolar. O diálogo visto como a única forma de comunicação entre as 

pessoas, superando as atitudes autoritárias que permeiam as relações sociais e as 

práticas educativas. Assim, ele passa a ser entendido como a única possibilidade de 

comunicação com o outro, na qual, podem surgir entendimentos ou 

desentendimentos na construção das relações humanizadoras.  

O alargamento da consciência social e o desenvolvimento de competências 

sociais na construção da cidadania é resultado da participação, mas, no entanto 

cabe ao gestor escolar a coragem para liderar, ousar, acreditar, lutar para a 

efetivação dos direitos sociais e a melhoria de práticas educativas.  

Neste sentido, (FERREIRA, 2000, p. 170) esmera-se em argumentar: 

O desenvolvimento humano se dá através de atos inovadores, de novas 
idéias, de novas formas sociais que despertam novas necessidades e 
abrem novas possibilidades de ação. A viabilidade de tal compreensão só é 
possível mediante a gestão democrática da educação, no seu amplo sentido 
e abrangência, pois só ela permite o construto da participação coletiva por 
meio da criação e/ou aperfeiçoamento de instrumentos que impliquem a 
superação das práticas autoritárias que permeiam as práticas sociais e, no 
bojo dessas, as práticas educativas.   

Finalizando a seção 4.3.1 que consistia em identificar os principais atributos, 

apontados pelos sujeitos pesquisados, destaca-se a dimensão política, pois, esta 

emerge mais fortemente no discurso dos gestores, definindo o núcleo figurativo das 

representações sociais. A construção do conceito de “bom” gestor, para os sujeitos 

pesquisados, aparece materializada, objetivada na dimensão política.  

4.3.5 As quatro palavras relevantes  

O preenchimento da questão de nº 10 solicitava aos sujeitos da pesquisa, o 

significado de “bom” gestor, conforme análise apresentada na seção anterior. 

Entretanto, a questão de nº 11, que os mesmos retirassem a partir das suas 

respostas, quatro palavras que considerassem as mais relevantes para a construção 

do referido conceito. 

As palavras evocadas pelos gestores foram preliminarmente transcritas na 

planilha, juntamente com todos os dados coletados (APÊNDICE B).  Posteriormente, 
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as palavras foram aglutinadas em eixos, devido a quantidade e variedade de 

palavras, levando-se em conta o sentido lógico e semântico de seus significados, À 

busca por eixos definidores de representações, contribuiu na análise da construção 

do conceito de “bom” gestor.  

As palavras mais evocadas definiram a nomeação do eixo, sintetizando os 

saberes dos gestores quanto à construção do conceito de “bom” gestor. São eles: 

gerenciamento, liderança, humanista e conhecimento. 

O eixo gerenciamento aponta para a organização e o gerenciamento da 

Escola e foi definido pelas palavras: gerenciar (04)2, objetivos e metas definidas (05); 

ações (07), agir (05) e legislação (01). Estas palavras destacadas pelos gestores 

sinalizam para a dimensão técnica mencionada nos itens anteriores. 

No eixo liderança, implica alguém que se responsabiliza por atos de 

deliberação e decisão. As palavras evocadas neste eixo são: liderança (06); trabalho 

de equipe (09); articulador (02); decisão (02); comunidade (08); incentivador (01); 

responsabilidade (01); coordenação (01); democrático (07); participação (05); 

compromisso (02); compartilha (03); delegar poderes (01); delegar funções (01); 

dividir (03); construção (02) e transparente nas ações (01). As evocações deste eixo 

apontam para a dimensão política. 

O eixo humanista abarca os aspectos sociais, humanizadores da gestão da 

escola. Este eixo é constituído das palavras: acreditar (01); idealizador (01); 

esperança (01); ousar (02); capaz (01); justo (02); humano (01); ouvir (06); amável 

(02); tolerância (02); humilde (02); paixão (01); olhar (03); amor (01); conciliador (04); 

ética (01); sintonia (01); paciência (03); respeito (02); sabedoria (01); dinâmico (02) e 

flexível (05). Este eixo também sinaliza para a dimensão política.  

O último eixo, conhecimento, sintetiza os pressupostos fundamentais para o 

desenvolvimento da cidadania e formação do gestor escolar. As palavras evocadas 

para esse eixo são: conhecimento (06); projeto político pedagógico (01); 

planejamento (02); resultados (01); qualidade (02); escola (02); avaliar (01); 

formação (01); comprometidos (03); atualização (01) e alunos (03). Estas palavras 

indicam a dimensão pedagógica de atuação do gestor escolar.  

Em suma, a partir das quatro palavras relevantes, os gestores indicam eixos 

definidores como gerenciamento, liderança, humanista e conhecimento. Os eixos 

                                                 
2 O número que aparece entre parênteses, após cada palavra, expressa a quantidade de vezes que a 
mesma foi evocada pelos sujeitos da pesquisa. 
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são constituídos a partir das palavras evocadas e estas, apontam para as 

dimensões de atuação dos gestores. O eixo gerenciamento aponta para a dimensão 

técnica, os eixos liderança e humanista para a dimensão política e o eixo 

conhecimento para a dimensão pedagógica. Os eixos incorporados nas dimensões 

apresentam a modalização democrática, na construção do conceito de “bom” gestor.  

4.3.6 A palavra mais relevante  

A questão de nº 12, do questionário, versava sobre a escolha da palavra mais 

relevante, dentre as quatro indicadas na questão de nº 11, para a construção da 

figura de “bom” gestor. Os sujeitos poderiam justificar sua escolha, se julgassem 

necessário. Estas palavras também compõem a planilha com os dados coletados 

(APÊNDICE B) e ainda, estão relacionadas no quadro 5, sobre os significados 

atribuídos pelos sujeitos, na seção 4.3.1, referente aos atributos de “bom” gestor. 

As palavras foram aglutinadas em dois aspectos, levando-se em 

consideração a sugestão dos domínios principais, como possibilidades em vários 

campos de estudo de fazer pesquisa, em representações sociais, sugeridos por 

Jodelet (2001). A apresentação dos diversos campos encontra-se na seção 3.3.  

Entretanto, os dois domínios que serviram de aglutinação da palavra mais 

relevante, dos sujeitos pesquisados foram: domínio psicológico e domínio 

educacional. No domínio psicológico podem ser estudados os seguintes campos: 

personalidade, inteligência, grupos, etc. No domínio educacional os campos de 

estudo podem ser: (instituição escolar, papéis, formação etc.); estudo de papéis e 

atores sociais (crianças, mulheres, homens, diferenciação de gênero etc.); relações 

intergrupais (nação, etnias, sexos, categorias sociais, identidade, etc). 

Assim, no domínio psicológico  a palavra relevante considerada pelos 

sujeitos foi: conciliador (G6); acreditar (G9); paixão (G11); sabedoria (G13); 

paciência (G16); unidade (G18); pessoa (G27); flexibilidade (G26), (G35); olhar 

(G37); provocador (G40) e visão (G2). 

As representações sociais são elementos simbólicos que as pessoas 

expressam mediante o uso de palavras, silêncios e gestos, na relação com o outro. 

No caso das palavras relevantes dos gestores, estes explicitaram o que pensam que 

opiniões formulam, acerca da construção social da figura do “bom” gestor. “Essas 
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mensagens mediadas pela linguagem, são elaborações mentais construídas 

socialmente, estão necessariamente ancoradas no âmbito social e histórico da 

sociedade e podem ser generalizadas pela situação real e concreta dos indivíduos 

que as emitem” (FRANCO e VARLOTTA, 2004, p. 19). 

Sobre a relação, a presença e a interlocução com o outro, Madeira (1998, p. 

240) argumenta: 

Neste movimento, intrinsecamente, está a linguagem, no dinamismo de uma 
cultura. Assim vai sendo construído, sempre potencialmente transformável 
enquanto vida existir, o sentido do gesto e da conduta, pelo qual, o homem 
comum se faz e se expressa na relação com o outro, ao mesmo tempo em 
que tem demarcadas suas próprias condições de cognição e afeto. 

Assim sendo, as palavras emitidas pelos gestores que caracterizam o domínio 

psicológico são elaborações construídas na dinâmica que se estabelece entre o 

subjetivo do sujeito, o objeto do conhecimento, no dinamismo das relações sociais.  

Dito de outra forma, o entendimento que os gestores possuem sobre o conceito 

socialmente construído de “bom” gestor.  

Para Madeira (1998), as representações constroem-se na história de uma 

dada formação social, num processo de relações familiares, grupais e intergrupais, 

que se estende ao longo da vida e, em meio ao qual, afetos, necessidades, valores, 

normas, estereótipos, imagens, símbolos, demandas e interesses articulam-se em 

palavra proferida ou silenciada, palavra entendida ou negada.   

As palavras: acreditar, paixão, visão, olhar, provocador, paciência, unidade, 

pessoa, flexibilidade e sabedoria, proferidas como as mais relevantes e, 

consideradas de domínio psicológico estão presentes no subjetivo dos sujeitos, na 

cognição e nas relações sociais.  A construção social do conceito de “bom” gestor, 

para esses sujeitos, perpassa por acreditar (G09) e ter paixão pelo que faz (G11). 

Possuir unidade (G18), paciência (G16), ser flexível (G35) e, sabedoria (G13). São 

manifestações do universo consensual para a construção da figura de “bom” gestor. 

No domínio educacional  as palavras são: comprometido (G1); gestão 

participativa (G3); gestão democrática (G17); compromisso (G4); aprendizagem 

(G5); democrático (G7), (G10); competência (G8); ativo (G12); equipe (G14); 

liderança (G15), (G19); decisão (G20); delegar poderes (G21); participativo (G22); 

trabalho de equipe (G25); ações (G28); participação (G29); articulador (G30); 
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inovador (G31); agir (G33); relações (G39); relacionamento de equipe (G34); 

planejamento (G36); parceria (G38); gerenciar (G41). 

Os estudos no domínio educacional tratam “de descobrir, de conhecer, de 

buscar explicações, para além das certezas cristalizadas. Trata-se de procurar o 

lugar, de onde se move o gesto ou se articula a palavra, mesmo quando aquele está 

contido, ou esta, silenciada” (MADEIRA, 1998, p. 249). 

As palavras, ora apontadas como relevantes, pelos sujeitos pesquisados, nas 

representações sociais, implica em afirmar que o sentido atribuído a um dado objeto, 

à construção do conceito de “bom” gestor e dos próprios gestores, são construções 

psicossociais de homens concretos, integrando sua história pessoal e profunda, 

àquela dos grupos com os quais interagem.  

As ideias manifestadas pelos gestores, neste domínio, por meio das palavras, 

estão presentes no ideário educacional que caracteriza a escola, como lócus de 

desenvolvimento integral e não apenas no desenvolvimento intelectual. Os gestores 

ao atribuírem relevância para as palavras em questão, manifestam que o conceito 

construído socialmente da figura de “bom” gestor, é levado em consideração para a 

“tomada de decisões político-educacionais e para a melhoria da qualidade de ensino 

em todos os níveis” (FRANCO e VARLOTTA, 2004, p. 20). 

4.4 CONSIDERANDO-SE “BOM” GESTOR  

A penúltima questão do questionário consistia em analisar se os próprios 

sujeitos consideravam-se bons gestores e, que justificassem suas escolhas. Dos 41 

sujeitos pesquisados, 33 consideraram-se bons gestores. Dois, responderam que 

não. Cinco, consideraram-se mais ou menos e um afirmou que não podia responder, 

pois, estava apenas um mês na função de gestor. 

Há preocupação dos gestores em serem bons gestores, conforme analisado 

nas suas justificativas, transcritas na planilha com os dados coletados. A análise 

priorizou parte das justificativas positivas e as negativas. Assim, o (G2) ao se 

considerar “bom” gestor justifica alegando que: procura dentro das minhas 

atribuições obter uma visão global do processo educativo e o que está por detrás do 

mesmo. É preciso estudar, pesquisar. Fator determinante é conhecer a fundo as 

representações sociais do meio que está inserido este processo (comunidade). É 
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preciso entender que o bom perpassa por mudanças de postura que deve ser 

contínua. 

Este gestor possui uma imagem positiva do seu desempenho e aponta as 

representações sociais como fator determinante para conhecer o meio, a 

comunidade. Segundo Franco e Varlotta (2004, p. 22), “as representações são 

construídas e ancoradas na interação que estabelece com os demais protagonistas 

do contexto em que atuam”. Ao mencionar, que dentre as suas atribuições, o gestor 

procura obter uma visão global do processo educativo e o que está por detrás do 

mesmo, o gestor destaca a representação que possui, a respeito do espaço escolar 

e do todo que o sustenta, reafirmando: É preciso estudar, pesquisar.  

 Para Gilly (2001, p. 322): 

                        A área educacional aparece como um campo privilegiado para se observar 
como as representações sociais se constroem, evoluem e se transformam 
no interior de grupos sociais, e para elucidar o papel dessas construções 
nas relações desses grupos com o objeto de sua representação. 

O (G32) destaca que o “bom” avança em contínua mudança de postura. Para 

Madeira (1998, p. 241) “a mudança de postura na educação é vista como um 

processo amplo, que envolve o homem todo e todo o homem, no concreto de seu 

viver e de seu fazer”.  

O (G13) menciona a situação de catástrofe que assolou o município no mês 

de novembro, no ano de 2008, no período das fortes chuvas, que ocasionaram 

inundações e deslizamentos de morros. Este fato causou a destruição por completo 

de duas unidades escolares, conforme relatado na seção 3.5.4, no contexto da 

pesquisa. Depois de toda essa caminhada de 2008, por tudo que passamos e 

tivemos que administrar, hoje, com o apoio do meu grupo de trabalho, penso que 

sim. Tenho um olhar diferente sobre a educação, sobre os profissionais, sobre a 

SEMED. Cresci com esta nova experiência e sei que vou crescer e melhorar ainda 

mais (G13).  

O (G13) ao mencionar esta situação, sabe-se que a escola administrada por 

ele, é uma das atingidas pela catástrofe. As duas escolas extintas pelo deslizamento 

de terra foram reorganizadas pela Secretaria de Educação, em outro espaço físico, 

para o fechamento do ano letivo em 2008 e o atendimento dos alunos, no ano de 

2009, conforme já mencionado. O (G13), atribui uma visão positiva de “bom” gestor, 
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na relação com os profissionais, com os alunos, com a comunidade e com a 

Secretaria Municipal de Educação na superação dos obstáculos de natureza 

ambiental, de reorganização do calendário escolar, do espaço físico, da perda do 

material pedagógico, do fechamento do ano letivo.  

Prosseguindo com as respostas positivas dos sujeitos, existe preocupação 

para o exercício de “bom” gestor em aspectos como: gestão agradável (G37); 

legalidade e coerência (G38); esforço e aprendizado (G22); plano de ações e 

atribuições da direção (G24), conforme se expressa o gestor (G37). Tento fazer com 

que minha gestão seja de maneira agradável e que possa auxiliar nossos 

profissionais e a Escola. 

A gestão agradável que se refere o (G37) é no sentido de auxiliar os 

profissionais da escola. Sua preocupação está em proporcionar condições de 

trabalho. Exerce desta forma, a liderança, que segundo Ferreira (2006), consiste na 

ponte entre o sujeito e o colegiado, entre a tomada de decisão e a participação, 

pelas bases do diálogo como método e como fundamento.  

O gestor (G38) procura administrar dentro da legalidade e coerência. Acho 

difícil responder com transparência e confiança, penso que procuro ser uma boa 

gestora. Gerir sempre dentro da legalidade e coerência (G38). As características 

apontadas pelo (G38) nada mais são, que os princípios da administração pública, 

registrado nos documentos legais. A legalidade e a coerência constituem a ética nas 

relações sociais.  

 O gestor (G22) tenta se aperfeiçoar e esforçar o máximo para ser um bom 

gestor. Acho que estamos sempre aprendendo. Neste sentido, traz-se novamente a 

afirmação de Madeira (1998, p. 241): “Somos todos aprendizes e ensinantes, numa 

interlocução com o outro, presente ou suposto, pelo qual no concreto, saber e fazer 

integram-se à dinâmica do viver, como apropriação e expressão”. 

Para encerrar a discussão das justificativas positivas, tem-se ainda a do 

gestor (G24). Sim. Procuro desempenhar minha função sem perder de vista as 

ações elencadas no plano de ações, adequando ou reformulando quando 

necessário, bem como cumprindo com as atribuições da direção presentes no 

Projeto Político Pedagógico da escola. 

Com base na resposta do gestor (G24), surge uma representação mais 

elaborada em relação às atribuições como gestor, ao plano de ação, ao Projeto 

Político Pedagógico da Escola. Tal representação está possivelmente ancorada no 
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discurso da gestão democrática, que tem como um dos seus princípios a autonomia, 

na qual, dentre outros aspectos, pressupõe a construção e constante reformulação 

do Projeto Político Pedagógico.  

Franco e Varlotta (2004) ao referirem-se a representação social do projeto 

político pedagógico, em pesquisa realizada com professores do Ensino Médio, 

atribuem a essa representação, a implantação da Autonomia da Escola e da Gestão 

Escolar como uma ação coletiva oriunda das regulamentações legais.  As autoras 

ainda remetem, aos níveis centrais das Secretarias, o esforço de rever tais temas no 

sentido da construção efetiva de práticas autônomas. 

Os dois sujeitos que responderam que não se consideram “bons” gestores, 

justificaram dizendo: (G5): Ainda não, apesar da experiência acumulada. Todo dia 

na escola eu aprendo a ser melhor. Cada dia é um novo olhar e o (G7): Não, por 

perceber que tantas coisas ainda ficam a desejar. Não por falta de vontade, mas 

pelo atropelamento do dia-a-dia. O gestor (G5) justifica-se com humildade. Alega 

possuir experiência acumulada (12 anos) e que no espaço escolar, ele tem 

aprendido a ser melhor. Esse melhor e o novo olhar pressupõe humanidade nas 

suas atitudes.  

A respeito da experiência acumulada que se refere o gestor (G5), Franco e 

Varlotta (2004) sinalizam sobre a representação de si, como profissional competente 

e expressam a ideia de que a melhoria do trabalho do gestor depende das 

condições a serem oferecidas ao gestor para realizar o seu trabalho. “A 

representação de carências no sistema público de ensino forma um traço ambíguo 

nas falas dos gestores, em contraposição à boa imagem de si” (FRANCO e 

VARLOTTA, 2004, p. 22).  

Já o gestor (G7) justifica-se por perceber que tantas coisas ainda ficam a 

desejar, pelo atropelamento do dia-a-dia, nas atividades rotineiras escolares. Tal 

preocupação pode estar relacionada à falta de planejamento das suas ações como 

gestor e das políticas públicas educacionais.  

Em suma, os dois gestores ao manifestarem que não se consideram bons 

gestores remetem para a humildade, no caso do (G5) e, pela falta de planejamento 

das ações do próprio gestor e das políticas públicas educacionais (G7). 

As justificativas apontadas pelos cinco gestores apresentam a priori, falta de 

posicionamento, em relação ao questionamento de considerarem-se “bons” 

gestores. São elas: Tenho muito que aprender (G20); Em gestão, a vigilância 
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epistemológica e idiossincrásica deve ser constante. Nesse sentido, considero-me, 

não bom, mas sempre buscando melhorias (G26); Mais ou menos. Porque sou boa 

em algumas coisas (forte) que não eram vistas pela pessoa anterior, mas me sinto 

fraca em outras, pois não consigo ser falsa naquilo que não acredito dar certo e isto, 

às vezes, ofende (G2).  Às vezes sim, às vezes não. Existem muitas coisas que, 

mesmo tendo intenções de alcançar, determinadas situações não dependem de 

mim, e por isso fico frustrada (G33); Acredito, muito que o bom gestor, deve sentir a 

satisfação da instituição como forma de avaliação do seu trabalho, pois somente 

desta maneira poderá avaliar o seu trabalho enquanto gestor (G35).  

Porém, ao analisar com maior profundidade, os mesmos, associam uma 

imagem positiva de seu desempenho como gestor, ao justificarem: Tenho muito que 

aprender (G20); Considero-me, não bom, mas sempre buscando melhorias (26); 

Mais ou menos. Porque sou boa em algumas coisas, forte (G2); Às vezes sim, às 

vezes não (G33); Deve sentir a satisfação da instituição como forma de avaliação do 

seu trabalho (G35). 

Assim, trinta e três sujeitos consideram-se “bons” gestores, com exceção do 

gestor (G19) que não se manifestou, justificando que não podia responder, pois, 

havia sido nomeado no mês de março de 2009. A aplicação do questionário ocorreu 

no mês de abril de 2009. 

Sintetizando as considerações dos gestores sobre a imagem positiva do seu 

desempenho, a mesma perpassa pela representação que possuem a respeito de 

vários aspectos. A experiência acumulada, a necessidade de estudar, pesquisar, a 

contínua mudança de postura, a interlocução com o outro. Propõem ainda, 

condições agradáveis de trabalho, destacando a liderança como ponte entre os 

sujeitos para auxiliar os profissionais no ambiente de trabalho. A legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade a publicidade e a ética são princípios da 

administração pública e apontados pelos gestores para a construção do “bom” 

gestor, O plano de ação, o projeto político pedagógico, a construção da autonomia 

são fatores considerados pelos gestores.  

Dois gestores não se consideram “bons”. Um deles dá pistas da sua 

humildade, modéstia, devido aos anos de experiência acumulada, sugerindo que o 

sistema público de ensino possui carências, que ele aprende todo dia a ter um novo 

olhar. O outro gestor que também não se considera “bom” aponta a falta de 
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planejamento da sua ação e das políticas educacionais públicas como impedimentos 

para se considerar “bom” gestor. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a maioria revela com naturalidade sua 

posição, atribuindo o seu desempenho a imagem positiva de si e a fatores externos. 

“Os fatores externos são uma representação social da escola pública como um 

“espaço de carências nunca supridas” (FRANCO e VARLOTTA, 2004, p. 27).  

4.5 REFERÊNCIA DE “BOM” GESTOR 

O último item do questionário solicitava aos sujeitos pesquisados, frente às 

características que haviam atribuído ao “bom” gestor, que indicassem um nome, 

dentre os colegas gestores, como referência de “bom” gestor. Tal questionamento 

visava procurar dentre o grupo quem era reconhecido como bom, como expressão 

de personificação da ideia de “bom” gestor.  

Segundo Vala (2004) a personificação consiste em materializar num nome ou 

num rosto, uma ideia. Vala (2004, p.469) segue exemplificando: “no campo político, 

as ideias e as ideologias estão claramente associadas a nomes e a rostos e é mais 

fácil entender as ideias que prossegue um partido personalizando-o”.  

Sendo assim, após o cômputo dos nomes indicados surgiram dois nomes de 

gestores como referência de “bom” gestor e cada um recebeu cinco votos. Para o 

grupo de gestores escolares esses dois nomes materializam o conceito de “bom” 

gestor. Eles reúnem os atributos, as características do “bom” gestor. A 

personificação, segundo Vala (2004), permite projetar a experiência e a significação 

atribuída a uma pessoa sobre a ideia ou fenômeno que se procura entender.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fundamentando-se na Teoria das Representações Sociais, este estudo 

buscou compreender a construção social do conceito de “bom” gestor. Discutiu a 

partir de um determinado tempo e movimento histórico, que ficou marcado pela 

sociedade contemporânea como de redemocratização do ensino. Esse movimento 

contempla, no Brasil, propostas de gestão democrática na Constituição Federal de 

1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96.  

Anterior a esse período histórico, a escola brasileira foi eminentemente 

administrada por princípios da Administração Científica, oriundos do modelo de 

Administração Científica de Taylor e Fayol. Tais princípios baseavam-se na 

Administração Geral de Empresas. No campo do conhecimento e da ação, esses 

fundamentos tornaram-se responsáveis pela condução dos processos 

administrativos próprios da educação e da escola.  

Essas abordagens, tecnocráticas e comportamentalistas, no campo da 

administração escolar sempre tiveram um enfoque mais normativo, baseado na 

racionalidade técnica. As abordagens contemporâneas possibilitam a centralidade 

da formação humana, favorecendo a participação dos diferentes atores no cotidiano 

escolar. Nessa perspectiva contemporânea surgem conceitos e objetivos mais 

amplos como equidade e desenvolvimento econômico-social. Questões 

socioculturais, políticas, práticas de pesquisa, planejamento e gestão passam então 

a centralizar as discussões no campo da administração escolar.  

Após o regime autoritário vivido no Brasil de 1964 a 1984 e reunindo 

discussões sobre o redimensionamento da administração educacional, o mesmo é 

contemplado na legislação constitucional e educacional e reconhecido como um 

campo de conhecimento. A escola, neste cenário, torna-se o espaço pelo qual a 

política educacional opera, o poder se executa e o campo da administração sofre a 

influência de práticas sociais, políticas, econômicas e administrativas. 

A democratização do ensino, amparada pela Constituição Federal de 1988, e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96) redimensionam os 

fazeres da educação brasileira, incidindo uma forma democrática para a 

administração da escola. A autonomia, participação e descentralização apresentam-

se como princípios da gestão democrática e se propõem a vigorar no espaço macro 
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e micro da educação, repassando às instâncias educacionais tais responsabilidades 

e direitos. Esse dispositivo legal prevê que os municípios organizem seus próprios 

sistemas de ensino e determina, ainda, qual o âmbito de responsabilidade do 

sistema municipal e estadual dos níveis e modalidades de ensino. 

A gestão da escola, sob o enfoque dos princípios democráticos e das 

diretrizes da administração pública, passa a responsabilizar-se junto com o poder 

público, a família e a sociedade pela promoção da educação como direito de todos e 

dever do Estado. Os resultados sobre o trabalho escolar no sistema público de 

ensino, as altas taxas de evasão e repetência e a solução do fracasso escolar dos 

alunos passam a chamar atenção sobre a gestão escolar, incidindo sobre a mesma 

as expectativas de solução para esses problemas.  A gestão escolar, então, foi 

posta no centro das ações, em favor da aprendizagem dos alunos com foco no 

sucesso, acesso e permanência do aluno na escola. 

Diante disso, a responsabilidade do gestor escolar é ampliada e sua atuação 

passa por três áreas de competência ou dimensões: técnica, pedagógica e política. 

Vista sob tais dimensões a atuação dos gestores obedece exclusivamente a 

objetivos analíticos, estando os mesmos subordinados aos critérios de totalidade e 

simultaneidade da ação e reflexão da gestão escolar. 

Na dimensão técnica, o gestor é visto como conhecedor da legislação 

educacional, da origem dos recursos financeiros, responsável pela prestação de 

conta dos mesmos, das atribuições do sistema de ensino e da escola. A 

competência técnica subsidia o fazer cotidiano das funções do gestor frente aos 

desafios surgidos. 

A dimensão pedagógica está ligada à finalidade da escola. O gestor envolve-

se com todas as questões de ensino aprendizagem. Coordena juntamente com a 

equipe pedagógica o Projeto Político Pedagógico. O gestor, atento aos resultados 

educacionais, identifica os supostos problemas e a partir deles, viabiliza, cria num 

trabalho coletivo, uma forma de solucioná-los. Todavia, a capacidade criadora e a 

atenção não serão suficientes se os gestores não participarem, ou não lhes forem 

dadas as condições de acesso e promoção da formação continuada, a fim de 

qualificar sua ação na compreensão das causas e solução de tais problemas.    

A dimensão política é a habilidade de se comunicar eficazmente, de mobilizar 

a comunidade escolar e local, desenvolver e motivar a equipe, negociar e resolver 

conflitos, avaliar e dar opinião construtiva ao trabalho dos outros.  Reitera-se que as 
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três dimensões de atuação do gestor, na prática são indissociáveis e uma não é 

mais, nem menos relevantes que a outra.  

Na trama conturbada das relações econômicas, políticas e sociais globais, a 

gestão escolar coloca em prática, interpreta e subsidia as diretrizes emanadas das 

políticas públicas. A politização de tais práticas pode servir de elementos para 

reivindicações. A escola, por meio da construção do seu Projeto Político Pedagógico 

pode afirmar ou negar a manutenção da reprodução ou de produção de políticas 

educacionais. Neste sentido, a atuação do gestor escolar é monitorada, não só por 

seus pares, mas também, por toda a sociedade. Seu desempenho passa a ser 

avaliado e o bem administrar sobressai podendo caracterizar uma boa gestão, com 

vistas à qualidade social do ensino. 

Neste caso, o ensejo de bom gestor está associado ao adjetivo bom, que por 

sua vez pode estar relacionado a uma ação virtuosa, a uma postura ética, um 

comportamento aprovável ou ainda, na esfera do significado geral indicar algo que 

possui valor, dignidade a qualquer título. O “bom” como comportamento humano 

intersubjetivo designa o valor do comportamento no sentido de ser útil para o outro.  

Em consonância aos apontamentos teóricos ressaltados, o bom gestor é visto 

pelo grupo investigado como um profissional que proporciona condições técnicas, 

pedagógicas e políticas, estas em completa simultaneidade e totalidade no 

desenvolvimento do trabalho no espaço escolar. Utiliza o diálogo e o respeito como 

formas de solucionar os problemas da escola. Contribui de forma útil para o alcance 

efetivo do ensino e da aprendizagem na construção de uma sociedade 

humanizadora.  

Assim, a construção social do conceito de “bom” gestor perpassa o contexto 

das práticas escolares, pelas experiências pessoais, pela influência das políticas 

públicas do entorno da escola e das dimensões de atuação dos gestores. Os 

gestores, como sujeitos sociais, ativos, que pensam e apreendem os 

acontecimentos da vida cotidiana, constroem a rotina escolar, integram os 

conhecimentos e, com isso, têm consigo um conceito de “bom” gestor.  

Este conceito só pôde ser analisado tendo como contraponto o contexto 

social, desde a fundação do Município, em que condições sócio-históricas e políticas 

emergiu, circulou e se transformou. Em outras palavras, a reciprocidade entre o 

sujeito e o objeto do conhecimento que vai se constituindo em uma interação social 

ao longo de um tempo histórico, constitui a representação social de um grupo de 
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gestores sobre “bom” gestor. A representação é marcada pela mobilização de 

conceitos fundamentais e pelo poder de conduzir, dentre os indivíduos, a ação do 

grupo. 

Os significados atribuídos pelo grupo de gestores em questão ao “bom” 

gestor foram analisados e classificados em categorias, chamadas neste estudo, de 

dimensões de atuação: técnica, pedagógica e política. O objetivo consistia em 

compreender a representação social do conceito de “bom” gestor pelos próprios 

gestores. A representação social refere-se à maneira do indivíduo pensar e 

interpretar o cotidiano, dotado de um sistema de referência que permite ao indivíduo 

interpretar sua vida e a ela dar sentido.  

As categorias denominadas de dimensões: técnica, pedagógica e política 

advieram do sistema de referência que os sujeitos atribuíram aos significados de 

“bom” gestor. Ou seja, a partir das respostas apresentadas no questionário, levando-

se em conta o sentido lógico e semântico de seus significados na busca de eixos 

definidores de representação dos gestores, em consonância com as teorias de 

gestão. É necessário destacar que as categorias foram definidas a partir das 

respostas com base nas teorias de gestão, e não o contrário. A pertinência e 

associação entre os saberes do grupo e os apontamentos da teoria indicam também 

a penetração das teorias no espaço da escola, numa interação entre universos 

consensuais e reificados.  Essa interação é percebida pelas falas dos gestores 

quando buscam convalidar seus conceitos de “bom” gestor. 

Nos questionamentos realizados aos sujeitos pesquisados buscava-se, dentre 

outros quesitos, saber quais as razões que os levaram a candidatarem-se ao cargo 

de gestores escolares. Os motivos dos gestores foram igualmente agrupados 

conforme as suas razões, contemplando as dimensões técnica, pedagógica e 

política.  

As razões de dimensão técnica são motivadas pelo sentido de gerenciamento 

que os gestores atribuem ao ato de administrar, à busca por experiência e ensejo de 

colocar em prática os conhecimentos teóricos apreendidos em cursos específicos e, 

ainda, com vistas ao crescimento profissional. 

As razões de ordem pedagógica tencionam a prática de uma gestão que 

contribua para a melhoria do ensino e da aprendizagem. Suas intenções perpassam 

a contribuição nos resultados da aprendizagem dos alunos e na visão da educação 
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como um todo. Embora dirijam maior peso às razões de ordem pedagógica, na 

conjuntura, não é esta a diretriz primeira da ação apontada pelo grupo. 

As razões na dimensão política valorizam a participação da comunidade 

escolar. Estão abertos à mudança, à complexa construção de educar para um 

mundo mais justo e humano. Há explicitação de um discurso voltado ao interesse 

pelo clima organizacional e ao bem estar da comunidade escolar e local.  

As razões de dimensão política constituíram como as mais evocadas pelos 

sujeitos, seguidas pelas de ordem pedagógica e por última, as de ordem técnica. 

Embora a mais evocada, ela não se apresenta de modo explícito na representação 

como mais nem menos importante que as demais. Nuclear na representação do 

grupo, a vertente política da ação mantém-se mais discreta, sem predisposição a 

trocas ou rupturas. Conforme os determinantes identificados, as razões sinalizadas 

como políticas decorrem da prática exercida, como valor atribuído pelo gestor às 

práticas escolares e como canal de participação. 

No objetivo específico que visava identificar como a Secretaria Municipal de 

Educação articulava os cursos de formação de gestores, a participação aparece 

apenas no ano de 2007. No ano de 2008 a Secretaria não promoveu cursos 

específicos em gestão escolar, também não foi visualizada nas respostas a 

formação por iniciativa própria. Cabe lembrar que no ano de 2007, o curso oferecido 

foi específico sobre gestão escolar e estava condicionado à candidatura do gestor 

escolar. O referido curso foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação, em 

parceria com a Universidade Regional de Blumenau. Neste período a formação dos 

gestores ficou limitada às ações institucionais, sob a responsabilidade da própria 

rede. 

Porém, a formação continuada faz parte do calendário escolar e a Secretaria 

Municipal de Educação oferece com certa regularidade oficinas ou palestras 

específicas também na área de gestão escolar. Neste sentido, a formação 

continuada é considerada pela maioria dos gestores como necessária e muitos 

afirmaram o gosto em participar. Segundo os gestores a formação continuada os 

auxilia na sua função.  

Em relação à elaboração da construção do conceito de “bom” gestor centrado 

na dimensão técnica, a opção denota preocupação em entender o processo de leis 

educacionais e os trâmites legais. As atenções ficam centradas em organizar, 
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gerenciar, catalisar recursos humanos, físicos e materiais. Os registros da instituição 

e as reformas também são preocupações presentes. 

Nas razões de ordem pedagógica, a construção do conceito de “bom” gestor 

alinha-se primeiramente com a aprendizagem do aluno, com as ações de ensinar e 

aprender. Para o grupo, o “bom” gestor atua junto com o grupo de professores e 

demais profissionais da escola com vistas à formação e desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças. O bom é aquele que se preocupa ainda com a divisão 

do tempo, o planejamento, a coordenação e a divisão do trabalho com a equipe 

pedagógica. É aquele que consegue elaborar um projeto político pedagógico 

compromissado com a educação, a formação e construção de conhecimentos, e a 

educação de qualidade social.  

A dimensão política, enfatizada por todos, põe em destaque vários aspectos: 

a participação, a democracia, a tomada de decisão, o bom andamento da unidade 

escolar, o relacionamento interpessoal, a parceria e o envolvimento com a 

comunidade escolar e local. O aspecto da afetividade também é levado em conta 

pelos sujeitos.  

Assim sendo, a dimensão técnica apresenta-se como a que fornece ao gestor 

condições de transformar em ação, ideias da comunidade escolar, tornando-as 

projetos concretos a partir de conhecimentos, recursos materiais, encaminhamentos 

de reivindicações e/ou sugestões aos órgãos superiores acerca dos projetos 

idealizados pelo grupo, tendo sempre em vista melhorias da aprendizagem e do 

espaço escolar.  

Na dimensão pedagógica estão imbuídos os objetivos educacionais e a 

função social da escola. É acentuado, como prioridade de todo o processo escolar, o 

papel do trabalho coletivo de todos os profissionais na construção da aprendizagem 

dos alunos. 

A dimensão política como já afirmado constitui o núcleo figurativo da 

construção social do conceito de “bom” gestor. Nos universos reificados e também 

consensuais, a dimensão política da gestão escolar está associada à participação. 

Assim, como determinante político da ação, a participação envolve interesses e 

organização da sociedade, possibilitando o exercício da cidadania e, 

consequentemente, formando lideranças e representatividade da comunidade 

escolar e local.  
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Na análise das palavras mais relevantes, evocadas pelos sujeitos, aparecem 

com maior recorrência os eixos: liderança e humanista, que constituem a dimensão 

política, seguida do eixo conhecimento que aponta a dimensão pedagógica e, por 

último o eixo gerenciamento sinalizando a dimensão técnica.  

A palavra mais relevante escolhida pelos gestores para a construção da figura 

do “bom” gestor foi analisada, levando-se em consideração os domínios psicológicos 

e educacionais. Estes domínios estão entre os principais e são considerados como 

possibilidades de fazer pesquisa em representações sociais. 

No domínio psicológico, as palavras: acreditar, paixão, visão, paciência, 

unidade, pessoa, flexibilidade e sabedoria são proferidas como as mais relevantes. 

Elas estão presentes no imaginário do grupo, na cognição e nas relações sociais. A 

manifestação dessas palavras perpassa o universo consensual orienta a construção 

da figura de “bom” gestor. 

No domínio educacional as palavras destacadas pelos gestores como as mais 

relevantes apontam para o espaço escolar. As mesmas estão presentes no ideário 

educacional que caracteriza a escola, como lócus de desenvolvimento integral e não 

apenas no desenvolvimento intelectual. Ao atribuir relevância para as palavras do 

espaço escolar, os gestores atribuem para a construção da figura de “bom” gestor a 

tomada de decisões político-educacionais e a melhoria da qualidade de ensino em 

todos os níveis.  

A imagem positiva do próprio desempenho foi marcante nas respostas do 

grupo. Todos destacaram a experiência acumulada, a necessidade de estudar, 

pesquisar, a contínua mudança de postura, a interlocução com o outro, as condições 

agradáveis de trabalho, dando destaque à liderança como ponte entre os sujeitos 

para auxiliar os profissionais no ambiente de trabalho. Destacaram ainda, a 

legalidade, coerência, a ética, o plano de ação, o projeto político pedagógico e a 

construção da autonomia. Na amostra dos 41 gestores, 33 consideram-se “bons” 

gestores, cinco alegaram que se consideravam mais ou menos e apenas dois não 

se consideraram “bons” gestores. Um aparenta humildade e modéstia, sugerindo, 

com base em sua experiência acumulada, que o sistema público de ensino possui 

carências e que ele aprende todo dia a ter um novo olhar. A falta de planejamento 

do gestor e das políticas educacionais públicas são impedimentos para o segundo 

gestor projetar-se na condição de bom. Desta forma, todos possuem uma imagem 
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positiva de si, com exceção dos dois gestores ora apresentados, que atribuem a 

fatores externos o seu desempenho. 

Para o grupo a função de gestor escolar é uma função política, na qual a 

disposição ao diálogo, à democracia e à liderança, sobressai às demais.  A 

dimensão política é no sentido de realçar a sua função de dirigente público.  Neste 

sentido, a dimensão política e a dimensão pedagógica estão tão imbricadas que 

uma não supera a outra, pois, quando inicia a dimensão pedagógica sobre os 

direitos educacionais e sua função social, inicia também a dimensão política. Em 

todas as dimensões anunciadas a modalização democrática esteve presente. A 

combinação, o balanceamento e a expressão da ação no cotidiano da escola 

dependem do entorno escolar e do modo de ser gestor naturalizado no espaço 

social, resultando no modus faciendi da gestão da escola. 

Para esse grupo de gestores, o modus faciendi da gestão da escola parece 

estar em sintonia com as teorias de gestão de cunho prescritivo, reproduzindo esse 

discurso. A preocupação com a aprendizagem, com a qualidade social do ensino é 

sinalizada, no entanto, as questões de dimensão política são preponderantes às 

demais. Tal fato pode estar associado à distribuição de tarefas no cotidiano escolar, 

ficando os objetivos do ensino e aprendizagem à responsabilidade da coordenação 

pedagógica. Ou seja, o gestor no fazer cotidiano fica assoberbado de tarefas 

técnicas e políticas deixando de perceber sua real contribuição na qualidade social 

da educação.  

Ao finalizar este estudo, é possível afirmar que os gestores têm materializada 

na dimensão política a construção social do conceito de “bom” gestor. Porém, as 

teorias de gestão apontam como “bom” gestor aquele que administra a escola de 

forma harmônica, equilibrando as três dimensões, com atenção a tudo e a todos que 

fazem parte daquele cenário. Neste sentido, embora haja sempre o risco de 

generalizar e deixar o todo esvaziado de seus sentidos há no grupo também a 

intenção de priorizar as três dimensões da ação, considerando bom aquele que 

mantém o equilíbrio pautando a própria ação nas três dimensões.  

Desta forma, o grupo de gestores escolares que atuam na etapa do Ensino 

Fundamental, da Rede Municipal de Ensino de Blumenau, aponta como “bom” 

gestor, aquele que busca inovar sua prática e trabalhar de forma coletiva. Assume e 

compartilha as responsabilidades, as ações, os objetivos e as metas. É participativo, 

democrático, líder. 
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Fundamentada na Teoria das Representações Sociais esta pesquisa 

pesquisa finaliza considerando que nem todas as pessoas e grupos sociais têm os 

mesmos interesses e habilidades, nem personificam uma ideia ou um nome da 

mesma maneira. Eles desenvolvem, a seu modo e em seu tempo vivido, potenciais 

e inteligências específicas. O que é imprescindível defender é que todos aqueles 

que desejam ser “bons” gestores escolares estejam imbuídos de um pensamento 

que compreenda o papel social da escola e leve a educação a uma prática 

efetivamente humanizadora.    

Por fim, este estudo não pode ser considerado acabado. Abrem-se outras 

possibilidades investigativas, como por exemplo, se o conceito de “bom” gestor está 

relacionado ao modo de provimento do cargo, se associado aquele que é eleito pelo 

voto direto, ou nomeado pelo poder público. A pesquisa também aponta para a 

necessidade de formação específica de gestores, objetivando auxiliar seu trabalho 

na escola. A compreensão da construção social do conceito de “bom” gestor no 

segmento de alunos, de pais ou de professores pode abrir possibilidades e 

apresentar caminhos alternativos para a gestão da escola, tendo em vista a 

construção permanente e incansável do eu, do outro e da educação na dinamicidade 

da vida. 
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RELAÇÃO DOS PICOS DAS ENCHENTES REGISTRADAS 

EM BLUMENAU, DESDE SUA FUNDAÇÃO. 
ANO DATA  COTA ANO DATA  COTA ANO DATA  COTA 
1852 29/10 16.30 1946 02/02 09.45 1977 18/08 09.15 
1855 20/11 13.30 1948 17/05 11.85 1978 26/12 11.50 
1862 00/11 09.00 1950 17/10 09.45 1979 10/05 09.45 
1864 17/09 10.00 1953 01/11 09.65 1979 09/10 10.45 
1868 27/11 13.30 1954 08/05 09.56 1980 31/07 08.40 
1869 21/10 11.00 1954 22/11 12.53 1980 22/12 13.27 
1870 11/10 10.00 1955 20/05 10.61 1982 15/11 08.65 
1880 23/09 17.10 1957 20/07 09.28 1983 04/03 10.60 
1888 00/01 12.80 1957 02/08 10.60 1983 20/05 12.52 
1891 18/06 13.80 1957 18/08 13.07 1983 09/07 15.34 
1898 01/05 12.80 1957 16/09 09.44 1983 24/09 11.75 
1898 25/12 11.30 1961 12/09 10.35 1984 07/08 15.46 
1900 02/10 12.80 1961 30/09 09.63 1990 21/07 08.82 
1911 02/10 16.90 1961 01/11 12.49 1992 29/05 12.80 
1911 29/10 09.86 1962 09/09 08.94 1992 01/07 10.62 
1923 20/06 09.00 1962 21/09 09.29 1997 01/02 09.44 
1925 14/05 10.30 1963 29/09 09.67 1998 28/04 08.24 
1926 14/01 09.50 1966 13/02 10.07 1999 03/07 08.26 
1927 09/10 12.30 1967 18/02 10.50 2001 01/10 11.02 
1928 31/05 08.20 1969 06/04 10.14 2008 24/11 11.52 
1928 18/06 11.76 1971 09/06 10.35    
1928 15/08 10.82 1972 17/08 10.70    
1928 17/09 10.30 1972 29/08 11.35    
1931 02/05 11.05 1973 25/06 11.30    
1931 14/09 11.25 1973 03/07 09.00    
1931 18/09 11.53 1973 22/07 09.30    
1932 25/05 09.75 1973 28/07 09.35    
1933 04/10 11.85 1973 29/08 12.35    
1935 24/09 11.65 1975 04/10 12.63    
1936 06/08 10.40 1975 13/12 08.50    
1939 27/11 11.45 1976 15/05 08.30    
1943 03/08 10.50 1976 29/05 10.85    
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APÊNDICE A 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO DA PESQUISA:  Esta pesquisa faz parte da dissertação de Mestrado em 
Educação do Programa de Pós-Graduação - FURB (PPGE-ME) e tem como objetivo 
compreender as representações sociais de um grupo de gestores escolares sobre 
“bom” gestor.  

Os dados coletados serão tratados de forma anônima, considerando os 
princípios éticos da confidencialidade, respeitando o profissional como participante 
da pesquisa. 
1. Qual a sua formação acadêmica?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ano da sua formação? ------------------------------------------------------------------------------  
3. Você está no seu primeiro ou segundo mandato? ------------------------------------------- 
4. Você foi eleito ou nomeado?----------------------------------------------------------------------- 
5. Há quanto tempo consecutivo você está como gestor? ------------------------------------ 
6. Quantos anos de experiência como gestor você acumula?-------------------------------- 
7. Quais as razões que fez você se candidatar a gestor? ------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Que cursos para gestores você fez: 
Ano de 2007: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ano de 2008: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Qual a sua opinião a respeito de Formação Continuada? 
Enumere as alternativas abaixo conforme o grau de importância que você atribui a 
cada item, indicando 1 ao primeiro mais importante, 2 ao segundo mais importante, 
e assim por diante.  
(   ) Considera a Formação Continuada necessária e gosta de participar; 
(   ) Considera  a Formação Continuada necessária e não gosta de participar; 
(   ) Considera desnecessária; 
(   ) Participa somente devido ao recebimento do Certificado; 
(   ) Gosta de sugerir, opinar sobre os temas a serem  trabalhados; 
(   )  Prefere que a SEMED ofereça os  temas que julgar convenientes. 
(   ) A formação continuada tem auxiliado no seu trabalho como gestor. 
Complete a frase: 

PESQUISA: 
CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CONCEITO DE “BOM” GESTOR                                           
MARLI CAMPOS – MESTRADO EM EDUCAÇÃO – FURB – 2009/I 
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10. Para mim o “bom” gestor --------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. De sua resposta, retire quatro palavras que considera como as mais relevantes 
para a construção do “bom” gestor. 
 

 

 

 

 

 
12. Destas quatro palavras, escolha a que você considera a mais relevante para a 
construção social da figura do bom gestor. Justifique sua escolha. (Sua justificativa é 
livre podendo conter quantas linhas você quiser, inclusive poderá usar o verso da 
folha, se necessário). 

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13. Você se considera “bom” gestor? Por quê? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14. Dadas às características que você atribuiu a um bom gestor, você indicaria um 
nome, dentre seus colegas gestores da Rede Municipal de Blumenau, como 
referência de “bom” gestor? 
(   ) Sim.    Nome: _________________________________________________ 
(   ) Não. 

 
Agradeço imensamente a sua valiosa colaboração em responder o presente 

questionário. Tenha certeza, que sem a sua participação não seria possível à 
realização desta pesquisa. 
Atenciosamente - Marli Campos 
 
 

 

 



Planílha com os dados coletados

Sujeitos 
participantes da 

pesquisa

Ano da 
Formação

1º ou 2º 
Mandato

Eleito ou 
Nomeado

Tempo 
consecutivo 
como gestor

Anos de 
experiência 
acumulada

Razões para se candidatar  
Opinião a respeito de 

Formação 
Continuada

Completar a frase: Bom Gestor... Quatro palavras relevantes A mais relevante Justificativa Considera-se "Bom" Gestor. Justificativa Referência de "Bom" 
Gestor

Gestor 1

Graduação em 
Pedagogia; 

Especialização em 
Alfabetização

1992 2º Eleito 5 anos 5 anos

Pensando que poderia fazer a diferença. Unir mais o 
grupo/humanizar a escola. Buscar formar um grupo 
dinâmico, comprometido e preocupado em buscar o 

melhor para nossa comuidade escolar.

Cursos 
oferecidos pela 

SEMED

Cursos 
oferecidos pela 

SEMED
2 - - - 3 - 1

é aquele que consegue envolver o grupo para que todos se sintam 
responsáveis, comprometidos e engajados em todas as situações 

referentes à escola. É aquele, que de forma democrática e 
participativa consegue elaborar um projeto político pedagógico e o 

faça ser cumprido com o envolvimento de todos.

Comprometidos;            
Projeto Político Pedagógico; 
Envolvimento/Participação; 

Responsabilidade.  

Comprometidos Sem comprometimento/envolvimento com a proposta 
da escola

Acredito que aprendi muito durante o período 
que estou na direção. Consigo visualizar muitos 

avanços e sucessos.
Roseli

Gestor 2

 Especialização em 
Orientação Educacional, 
Administração Escolar e 

Supervisão Escolar

1984 1º Nomeada 01 ano 8 anos ?

Participei de 
muitos 

encontros em 
2007 e 2008.

Muitos foram 
oferecidos pela 
Rede e muitos 

busquei por 
conta própria.

1 - - - 1 2 1 é o profissional que não possue uma visão linear, é aquele que 
está sempre buscando inovar a sua prática de forma coletiva.

Inovação; Prática; Visão; 
Coletiva. Visão

Acredito que o grande êxito no papel (função) que o 
gestor desempenha é quando o mesmo consegue 
visualizar as questões num todo. Partindo do todo 

consegue perceber que as questões que estão 
imbuídas neste todo devem e podem ser vistas digo, 

levadas em consideração para que o fazer pedagógico 
se concretize.

Considero. Procuro dentro das minhas 
atribuições obter uma visão global do processo 
educativo e o que está por detrás do mesmo. É 

preciso estudar, pesquisar. Fator determinante é 
conhecer a fundo as representações sociais do 

meio que está inserido neste processo 
(comunidade). É preciso entender que o bom 
perpassa por mudanças de postura que deve 

ser contínua.

Não

Gestor 3

Graduação em 
Pedagogia e 

Especialização em 
Gestão.

2005 1º Eleito ? 01 ano
Foi após o término da minha pós-graduação e por sentir 
que deveria por em prática o que aprendi e também para 

crescimento profissional.

Pós-graduação 
em gestão, 

orientação e 
supervisão 

escolar.

Os cursos 
oferecidos pela 

SEMED.
1 5 7 6 3 4 2 

nunca está sozinho, busca uma gestão participativa e busca 
sempre o melhor para o seu grupo. Ser justo, firme em suas 

decisões.

Gestão participativa;Justo; 
Firme.

Gestão 
participativa

Pois tem a participação de todos. O diretor sozinho não 
consegue obter bons resultados. O segredo  de uma 

boa gestão é todos estarem comprometidos.

De um modo geral me considero um bom 
gestor. Desde o início enfrentei muitas 

dificuldades, mas consegui superá-las e com a 
experiência que tive, estou melhorando a forma 

de gerir a escola.

Roseli

Gestor 4 Especialização - 1996 1986 1º Nomeada 3 anos 3 anos
Como fui nomeada, aceitei por acreditar que o trabalho 

desenvolvido com o aluno faz diferença; uma alfabetização 
e conhecimentos em todas as linguagens da arte.

Formação feita 
pela SEMED. ? 1 5 7 6 3 4 2 procura ter um trabalho de equipe onde todos tem o compromisso 

com a educação, formação e construção de conhecimentos.

Equipe; 
Compromisso;Construção; 

Conhecimentos.
Compromisso

Compromisso e comprometimento são as palavras 
certas que o gestor deve ter com a formação e 

construção de conhecimentos com toda a equipe da 
escola. Todos participem.

Sim. Pelo processo de construção e trabalho 
realizado. Não

Gestor 5

Graduação: Ciências 
Naturais e Agrícolas; 
Especialização em 

Gestão Escolar.

2007-
Especializa

ção.
6º

Os quatro 
primeiros 
eleita e os 

dois últimos 
indicada.

3 anos 12 anos
Colocar em prática meu conceito de educação de 

qualidade. Procurar diminuir as desigualdades dentro do 
espaço escolar.

Além da 
especialização, 
todos os cursos 
oferecidos pela 

SEMED.

Cursos 
oferecidos pela 

SEMED
1 5 6 4 2 4 3 

é aquele que age democraticamente, tem conhecimento da sua 
função e se preocupa primeiramente com a aprendizagem do 

aluno.

Conhecimento; 
Aprendizagem; Aluno; 

Democracia.
Aprendizagem

Todo gestor deve ter seu trabalho voltado para a 
aprendizagem dos alunos. Alunos que "aprendem" na 
escola podem trnasformar o seu meio. Construindo um 
mundo mais justo e com desenvolvimento tecnológico.

Ainda não, apesar da experiência acumulada. 
Todo dia na escola eu aprendo a ser melhor. 

Cada dia é um novo olhar.
Solange

Gestor 6
Graduação em Educação 
Física e Especialização 

em Pedagogia.

1982 
Especializa

ção
1º Eleita 2 anos 6 anos Faz parte da minha formação, mas principalmente aceitar 

desafios e buscar resultados.

Curso para 
Gestores 

oferecido pela 
SEMED em 

parceria com a 
FURB

Curso oferecido 
pela SEMED 

para gestores.
1 6 7 4 3 5 2 conseguir conciliar todos os meandros e obter bons resultados. Firme; Conciliador; Justo; 

Amável. Conciliador Creio um dos itens mais difíceis.

Procuro sempre me atualizar, ler muito sobre 
gestão, procurar alternativas que venham me 

dar suporte nas decisões e melhorias para 
escola, alunos, funcionários, comunidade 

escolar.

Não. Temos muito 
bons gestores.

Gestor 7 Pedagogia - Magistério e 
2º Grau. 1991 1º Eleito 2 anos 6 anos Para levar a escola o que acredito, o que defendo como 

educadora.

Gestão escolar 
e Formação 
Continuada 

oferecidos pela 
SEMED.

Formação 
Continuada 

pela SEMED.
1 5 6 7 3 4 2 

é paciente, democrático, é líder, consegue envolver a 
comunidade, procura envolver todos e fazer com que sintam a sua 

grande importância na educação.

Paciência; Democrático; 
Comunidade; Importância. Democrático Quando trabalhamos voltados a democracia, ouvimos, 

respeitamos, auxiliamos, buscamos parcerias.

Não, por perceber que tantas coisas ainda fica a 
desejar. Não por falta de vontade, mas pelo 

atropelamento do dia a dia.
Solange

Gestor 8 Psicologia 2001 2º Nomeado 4 anos 15 anos Perfil de Gestor; Identificação com a área.

Seminário para 
Gestores e 
Educadores 
pelo MEC.

Seminário para 
Gestores e 
Educadores 
pelo MEC.

1 6 7 4 2 5 3 é um líder que reúne competências para motivar sua equipe na 
busca dos resultados esperados.

Líder; Competências; Equipe; 
Resultados. Competência

Porque esta característica agrega: conhecimentos, 
habilidades e atitudes. É muito importante que o gestor 

seja competente.

Sim. Porque sou líder, me identifico com a tarefa 
e tenho competência para isso. Solange

Gestor 9 Especialização. 2000 1º Eleito 1ano e 3 
meses

1 ano e 3 
meses

Contribuir para "continuar" investindo na educação, pois 
ainda acredito nisto.

Capacitação 
para Gestores 

escolares 
oferecido pela 
SEMED/FURB

? 1 6 7 5 3 4 2 

é participar coletivamente. Saber ouvir, ser flexível e ponderado. 
Acreditar e investir no seu trabalho e na equipe. Ousar e estar 

presente no cotidiano escolar. Conhecer a realidade de sua escola 
e entender o processo de leis educacionais.

Acreditar; Ousar; Participar; 
Investir. Acreditar

Acreditar que é capaz de conhecer e desenvolver um 
bom trabalho na Unidade Escolar junto a sua equipe de 

trabalho/alunos. Crer...seguir em frente com 
compromisso e responsabilidade.

Sei que ainda estou aprendendo muito, porém 
minha vontade, persistência e crença que 

mudanças podem acontecer para melhor. Sim. 
Considero-me bom gestor.

Nilto Lemhkulh

Gestor 10 Licenciatura em 
Educação Física 1989 1º Eleito 1 ano 2 anos Tempo de serviço na Unidade Escolar. Novas 

experiências. Indicação dos colegas de trabalho.

Curso 
promovido pela 

SEMED.
O da SEMED 1 7 6 5 3 4 2 deve ser democrático.

Democrático; Articulador; 
Delegar funções; 

Transparente nas Ações.
Democrático

Porque na democracia, você consegue observar quais 
tem os melhores desempenhos, quem consegue 
trabalhar em grupos, troca de experiências, tem 

opiniões.

Sim. Porque consigo administrar todas as 
adversidades do dia a dia dentro da escola. ?

 Gestor 11 Educação Física 1991 1º Nomeado 1 ano e 9 
meses

1 ano e 9 
meses ?

Especialização 
em Gestão e 
Orientação 

Educacional.

Oferecidos pela 
SEMED. 1 2 2 2 1 2 1 tem paixão pelo que faz. Planejar; Ouvir; Paixão; Fazer Paixão

Todo servidor público, deve ter essa vontade de servir 
nossa comunidade. Eu, em particular sempre penso 

que é possível deixar nossa "marca" para contribuir em 
tudo nessa comunidade, não só nas questões 

educacionais, mas sim, num contexto mais amplo que 
nossa Unidade representa para essa comunidade.

Quando fui convidado a primeira coisa que eu 
disse foi, eu gosto daquela comunidade, é lá 

que eu posso ajudar as pessoas, como gestor e 
educador. 

Dr. Maurici.

Gestor 12 Com especialização. 2008 1º Eleita 1 ano 1 ano

Acreditar que poderia aprender mais e mais, porém tentar 
contribuir para uma educação "melhorada" de uma escola 

que estava com "mesmices" e poucas ações, 
principalmente, pedagógicas "acomodado". 

Capacitação 
para Gestores. ? 1 6 4 5 3 7 2 

é ser atuante, participativo, integrado a todos os assuntos da 
escola. Ser capaz de organizar, delegar e fazer atividades para o 
bem estar de toda a comunidade escolar. Ser ponderado e saber 

que mesmo não agradando a todos, tem que persistir na sua 
LUTA.

Organizado; Persistente; 
Paciente; Ativo. Obs. Às 

vezes, a paciência é difícil de 
ter, mas estou aprendendo.

Ativa Acredito que sendo ativa, automaticamente você se 
organiza, cria, dlega e toca tudo para a frente.

Não posso dizer que sou "boa" gestora, na 
íntegra, mas procuro caminhos para ser. Estou 

sempre buscando caminhos novos e com 
dignidade respeitar tudo e a todos, dentro de 

uma necessidade conforme os acontecimentos.

Adilson Bortolini.

Gestor 13 Letras e Literatura 
Portuguesa 1990 1º Eleito ? 1 ano

A mudança da escola, ter uma escola tranquila para se 
trabalhar, pois vínhamos de várias direções tumultuadas 

esquecendo-se o principal: a criança e sua aprendizagem. 
Havia uma luta por poderes.

Somente 
aquele 

oferecido pela 
SEMED para 

futuros 
gestores.

? 1 2 2 2 1 2 1 

deve atuar juntamente com seu grupo na formação da 
aprendizagem das crianças, conduzir a equipe com tranquilidade e 

sabedoria, procurando buscar novos caminhos para o bom 
andamento da Unidade Escolar. Ser parceiro dos pais e dos 
alunos, bem como dos funcionários, ser humilde para buscar 

ajuda, quanto aos problemas da escola.

Lideança; Sabedoria; 
Parceria; Esperança. Sabedoria

O gestor pecisa ter sabedoria para apaziguar conflitos, 
conduzir os funcionários para um bom trabalho, buscar 

o apoio da comunidade, ser humilde.

Depois de toda essa caminhada de 2008, por 
tudo que passamos e tivemos que administrar, 
hoje, com o apoio do meu grupo de trabalho, 

penso que sim.Tenho um olhar diferente sobre a 
educação, sobre os profissionais, sobre a 

SEMED. Cresci com esta nova experiência e sei 
que vou crescer e melhorar ainda mais.

Solange

      Gestor 14

Educação Física 1986 2º Eleita 5 anos 5 anos
Fui auxiliar de direção durante 5 anos e isso fez com que 

eu conhecesse a função e como fui incentivada pelos 
colegas, resolvi aceitar o desafio.

Formação 
Continuada; 
Direitos da 

Criança - ECA

Curso para 
gestores que  a 

SEMED 
ofereceu.

3 6 7 5 1 4 2 
é aquele que compartilha as ações, dá oportunidade para todos 

colocarem suas opiniões, soluciona os problemas, busca 
parcerias, trabalha sempre em equipe e divide as glórias.

Soluciona; Divide; 
Compartilha; Equipe Equipe

Um bom gestor só se faz com uma boa equipe, gestão 
compartilhada é a chave para que a Escola consiga 

superar suas dificuldades e buscar atingir seus 
obejtivos.

Sim. Busco trabalhar em equipe, gosto de ser 
prática e tenho bom humor e paciência, 

qualidades que são imprescindíveis para 
ogestor.

Letícia Duarte.

Gestor 15 Educação Física 1984 2º Eleito 2 anos 6 anos Gostar de desafios.

Especialização 
em Gestão e 
Orientação 

Escolar.

Curso para 
gestores 

oferecido pela 
SEMED.

1 6 7 5 3 4 2 é aquele que nunca trabalha sozinho, sempre procura trabalhar 
com o coletivo, ouvindo opiniões, etc.

Líder; Ponderação; 
Humildade; Capacidade. Liderança Se eu tiver todas as qualidades acima citadas, e não 

tiver liderança não conseguirei fazer um bom trabalho.
Sim. Porque eu sempre procuro fazer o melhor 

para a Unidade Escolar. Roseli.

Gestor 16

Graduação: Pedagogia; 
Especialização em 

Alfabetização e Gestão 
Escolar.

1993 1º Eleito 07 anos 07 anos Gosto de mudanças, desafios, novidades e me sinto capaz 
e segura no que faço.

Fiz uma pós 
graduação em 
Gestão Escolar 
e outro curso 
oferecido pela 

SEMED

Fiscalização e 
legislação 

oferecido pela 
Receita 
Federal.

1 6 7 5 3 4 2 
é aquele que se coloca no lugar de todos e em situação do outro. 
Escuta primeiro, pensa e depois age. Deve manter muita calma e 

treinar sua paciência e seus ouvidos.

Paciência; Ouvinte; Parceiro; 
Dinâmico. Paciência

Ela é necessária para a troca de ideias entre os 
colegas de trabalho, ela demonstra sabedoria e 

inteligência.

Sim. Estou em construção do meu processo de 
gestor, e treino (trabalho) muito com a minha 
paciência, há falhas com certeza, mas tenho 
plena dignidade em admití-las e a me corrigir.

Solange; Roseli e 
Shirlei.

Gestor 17

Graduação em Letras - 
Inglês/Português; 

Especialização: Língua 
Inglesa.

? 2º Eleita 05 anos 05 anos
Grande vontade de aprender, de conhecer a escola como 

um todo e melhorar ou, tentar melhorar os 
relacionamentos entre todos os professores e funcionários.

Curso 
oferecido pela 
SEMED para 
formação de 

Diretores.

Curso oferecido 
pela SEMED. 1 - - - 2 2 3

é aquele que trabalha dentro de uma gestão democrática, partilha 
ideias, ouve sugestões. Trabalha com o Projeto Político 

Pedagógico e respeita a todos.

Gestão Democrática; 
Respeito; Partilhar; Ouvir.

Gestão 
Democrática

Penso que só podemos ser um bom gestor se 
levarmos em conta toda a comunidade escolar.

 Aprendi muito durante esses cinco anos, porém 
sei que tenho muito a aprender.

Gestor 18 Especialização em 
Gestão Escolar 2006 1º Eleito 03 anos 03 anos O desafio de criar uma nova Escola. ? ? 1 - - - 1 - 1 

é aquele que assume as responsabilidades, que consegue a 
unidade de toda comunidade escolar e que vive em sintonia com a 

Secretaria de Educação e acima de tudo Amor.

Responsabilidade; Unidade; 
Sintonia; Amor Unidade

A figura de um bom gestor se baseia nos alicerces que 
ele se propõe a construir, mas para isso ele precisa 

caminhar junto com todas as esferas sociais, na qual a 
Educação está inserida e só através da Unidade ele 

pode obter resultados.

Cultivo o hábito de socializar todas as minhas 
ações, ouvindo, respeitando e acima de tudo 

valorizando toda a comunidade escolar.
Kátia R.F.Koeller

Gestor 19 Licenciatura Plena em 
educação Física 1988 1º Nomeado 36 dias ? Fui convidado pela SEMED. ? Liderar - 

SEBRAE 1 - - - 1 - 1 é capaz de exercer liderança, catalizando recursos humanos e 
materiais para a obtenção de resultados de qualidade.

Capaz; Liderança; Resultados; 
Qualidade Liderança

Considero liderança a mais importante característica 
de um bom gestor. Tal característica permite reunir 

todos os recursos, quer de pessoal, quer de 
conhecimentos ou materiais, na busca da otimização 
de resultados. O verdadeiro líder também sabe dar 

ouvidos à sua equipe, ponderar e utilizar habilidades e 
formações de seus liderados para, em conjunto, definir 

e alcançar as metas do grupo.

Não posso responder. Estou diretor desde 
março de 2009, apenas. Buscarei autocrítica ao 

final do ano letivo
?

Gestor 20 Superior Completo 
(Artes) 1996 2º Eleito

4 anos, 3 
meses, 15 

dias.

4 anos, 3 
meses, 15 

dias.

A possibilidade de implantar junto com o colegiado, novas 
possibilidades de ensino.

Os cursos 
oferecidos pela 

SEMED.

Os cursos 
oferecidos pela 

SEMED.
2 - - - - - 1 dirige a escola, e isto ocorre em parceria com a comunidade e em 

alguns casos, por decisão pessoal.
Escola; Comunidade; 

Parceria; Decisão. Decisão
Decidir é fundamental para que a escola ande, e esta 
decisão pode ser em parceria ou individual, mas nada 

pode ficar sem uma decisão.
Tenho muito que aprender. Nilto (Ex- diretor da 

Francisco Lanser)

Gestor 21 História 1984 1º Eleito 3 anos 7 anos Mudanças estruturais e conjunturais. Melhorias na 
qualidade de ensino.

Os oferecidos 
pela SEMED.

Os oferecidos 
pela SEMED. 1 4 7 5 3 6 2 é aquele que dá condições para que os "outros" desempenhem a 

contento suas tarefas.

Delegar poderes; 
Desempenho; Condições; 

Tarefas
Delegar poderes Dividir responsabilidades, objetivando o bom 

desempenho de todos.

Sim. 1º) Porque escuto bastante; 2º) Sou 
acessível; 3º) Faço uma ponte da teoria com a 
prática; 4º) Cuido do aspecto físico da Escola, 

porém não me descuido do pedagógico)

Letícia Duarte.

Gestor 22 Pedagogia 2005 1º Eleito 3 anos 7 anos Para adquirir experiências, por opção de colegas de 
trabalho.

Capacitação 
oferecida pela 

SEMED.

Capacitação 
oferecida pela 

SEMED.
1 - - - 3 - 2

deve saber ouvir, conversar, deve ser participativo, acima de tudo 
humano, saber posicionar-se na hora certa, ser flexível, saiba 

somar, dividir com seus colegas.

Flexível; Participativo; 
Humano Participativo

Saber participar, somar, dividir as experiências. O 
gestor sozinho, não consegue com certeza atingir os 

objetivos, precisamos do nosso coletivo para fazermos 
um bom trabalho. 

Tento me aperfeiçoar e esforçar o máximo para 
ser um bom gestor. Acho que estamos sempre 

aprendendo.
?

Gestor 23 Especialização em 
Gestão. 2006 1º Eleito 2º 1ano e 4 

meses
A possibilidade de mudança, o ex-diretor era ditador e este 

foi o meu maior motivo de me candidatar.

Aquele 
oferecido pela 

SEMED.

Infelizmente 
não participei 
de nenhum 

curso 
específico 
neste ano.

1 6 7 5 2 3 4 
é em 1º lugar uma pessoa que saiba ouvir e depois de refletir, agir. 

Em 2º lugar um bom gestor tem que compartilhar 
responsabilidades, trabalhando em conjunto.

Agir; Compartilhar; 
Responsabilidade e Trabalho 

de equipe.

Trabalho de 
Equipe.

Sozinho não se consegue nada e o trabalho em equipe 
é essencial para uma boa gestão.

Sim. Porque não sei trabalhar sozinha. Claro 
que decisões importantes a última palavra é 
minha, mas procuro sempre compartilhar.

Carlos Airton e 
Rosana L. Lessa.

Gestor 24

Graduação: Letras; 
Especialização em 

Língua Inglesa(2001) e 
Gestão Escolar(2007).

1991 1º Eleito ? ?

Convite do grupo. Dar continuidade ao trabalho (antes era 
coordenadora e auxiliar de direção). Possibilidade de atuar 

com vários segmentos da comunidade escolar, 
acreditando poder contribuir para a melhora do processo 

pedagógico na Unidade Escolar.

Término da 
especialização 

em Gestão 
Escolar e 
Curso de 
Gestão 

oferecido pela 
Semed/FURB.

Palestras, 
abertura do ano 

letivo, dias 
destinados à 

formação 
continuada, 

Africanidades, 
etc.

1 7 7 7 3 7 2 

precisa gerenciar recursos humanos, físicos e materiais, 
financeiros, porém sempre em função do processo pedagógico, 
que precisa estar em 1º lugar. Cabe destacar ainda o desafio de 
articular ideias divergentes e até mesmo contraditórias para um 

mesmo fim.

Liderança; Conhecimento; 
Comprometimento; 

Gerenciamento.
Liderança.

Acredito que um bom líder possue as demais 
características mencionadas na questão 11, 

destacando a última como sendo meu maior desafio.

Sim. Procuro desempenhar minha função sem 
perder de vista as ações elencadas no plano de 

ações, adequando ou reformulando quando 
necessário, bem como cumprindo com as 

atribuições da direção presentes no Projeto 
Político Pedagógico da escola.

Ione.

Gestor 25

Graduação: Matemática 
e Especialização em: 
Gestão, Orientação e 
Supervisão Escolar 

(2007).

1993 1º Eleito 01 ano ?
Experiência em outra área; Necessidade de crescimento 
profissiona;. Novos dsafios; Visão da Educação como um 

todo. 

Formação para 
gestores 

fornecido pela 
SEMED.

? 1 - - - 2 - 3 deve trabalhar em equipe com a sua unidade, deve trabalhar em 
parceria com a sua comunidade para o nosso maior bem: o aluno.

Trabalho em equipe; Objetivos 
claros/Metas traçadas; 

Dinamismo e Execução; 
Parceria com a Comunidade.

Trabalho em 
Equipe.

Sem uma parceria com a coordenação no sentido de 
todos terem o mesmo objetivo, arregaçar as mangas, 
inovar, não há crescimento e não chegarão ao bem 

comum. Todos devem caminhar juntos.

Estou aprendendo muito este ano, vários 
desafios, metas e objetivos. Acredito que estou 

fazendo um "bom" trabalho.
Sinclair.

Gestor 26 Filosofia, Ciências e 
Letras 1989 3º Nomeado 8 anos 11 anos Sempre tive esse fascínio e sugestão de colegas. 

Curso de 
gestão 

oferecido pela 
SEMED.

Apenas leituras. 1 2 2 2 1 2 1

é o que possui conhecimento dos trâmites legais, o que tem visão 
pedagógica geral e o que consegue agregar e trabalhar com todos 
os segmentos envolvidos. Consegue tornar um ambiente tranquilo, 

sabendo dirimir conflitos com naturalidade

Compromisso; Flexibilidade; 
Tolerância; 

Incondicionalidade.
Flexibilidade

Dessa forma você consegue dialogar com as partes 
envolvidas, pais, professores, alunos, SEMED e 

construir um modelo de gestão democrática.

Em gestão, a vigilância epistemológica e 
idiossincrásica deve ser constante. Nesse 

sentido, considero-me, não bom, mas sempre 
buscando melhorias.

Marlene.

Gestor 27 Pedagogia 1991 2º Eleito 4 anos 4 anos

1) Mudar o que já se tinha como verdadeiro e certo; 2) 
Demonstrar à todos que é possível haver mudanças. 3) 

Oportunizar à todos o dom da palavra, dar sua opinião ou 
criticar.

Curso para 
Gestores da 
SEMED em 

parceria com a 
FURB

? 1 2 3 4 6 7 5 
é aquela pessoa que trata o seu local de trabalho como o mais 

importante e tendo os olhos em tudo, desde o predial até o mais 
humilde dos alunos a que tem registro por sua instituição.

Pessoa; Olhos; Alunos; 
Humilde Pessoa

É ela a mais importante, deixa marcas, registra 
momentos que pelos anos e anos de minha profissão 
vejo lembranças até das atitudes desta pessoa que foi 

o meu diretor(a).

Mais ou menos. Porque sou boa em algumas 
coisas (forte) que não eram vistas pela pessoa 

anterior, mas me sinto fraca em outras, pois não 
consigo ser falsa naquilo que não acredito dar 

certo e isto às vezes, ofende.

Íria

Gestor 28 Pedagogia 2006 1º Eleito ? 1 ano
A candidata não passou na prova e por solicitação do 
grupo, aceitei o desafio. A princípio fui convidada para 

exercer a função de auxiliar, junto à candidata.

O curso 
oferecido pela 

SEMED.
? 1 6 7 5 3 4 2 

compartilha com os demais segmentos da escola as ações 
administrativas e pedagógicas na tomada de decisões e 

construção do projeto político pedagógico. Todos são agentes 
colabordores visando os mesmos objetivos, a educação de 

qualidade.

Compartilha; Ações; 
Cosntrução; Qualidade Ações

Para que a educação de qualidade aconteça dentro da 
escola, é preciso colocar em prática "ações" 

estabelecidas pelo coletivo no Projeto Político 
Pedagógico. As ideias são objetivos e devem sair do 

papel.

Sim. Porque busco aprimorar e inovar minha 
prática dia a dia, atendendo as necessidades da 

escola, visando o melhor para os alunos e os 
funcionários. Trabalho em função de 

proporcionar uma gestão compartilhada, 
reconhecendo a parcela de colaboração de cada 

segmento, dentro e fora da Escola.

Aneti

Gestor 29 Pedagogia - Orientação 
Educacional 1991 1º Eleito 2 anos 2 anos

O primeiro ano foi como substituto da diretora anterior, 
impulsionado pelos colegas. No segundo ano, passei pelo 
processo eleitoral, acreditando poder contribuir com o bom 

andamento da Unidade Escolar e busca de novas 
experiências.

Formação de 
Gestores 

oferecido pela 
SEMED.

? 1 6 7 5 3 4 2
ouve os anseios da comunidade escolar, discute, participa, busca 

soluções e alternativas, ressignifica a prática e retoma ações 
baseadas nas reflexões conjuntas.

Participação; Ressignificação; 
Ouvir; Ações. Participação Sem a participação conjunta a gestão deixa de ser 

democrática.

Me considero bom, sim. Porém, tenho muito o 
que aprender. Acredito que todo o trabalho do 
gestor está relacionado ao direcionamento de 

cada um e ao ponto de vista de cada um.

Íria e Sinclair.

Gestor 30 Pedagogia 1985 1º Eleito 2 anos ?

Contribuir com empenho, dedicação, educação com 
qualidade, democracia e justiça. Buscando e orientando 

toda equipe para obter resultados esperados na 
aprendizagem dos alunos.

Formação para 
Gestores.

Espec. em 
Gestão, 

Orientação, 
Administração e 

Supervisão 
Escolar.

1 4 7 6 3 5 2 
é democrático, orienta . Está constantemente buscando parcerias 
com a comunidade escolar, procurando alternativas para melhor 

qualidade da educação. Fazer seu trabalho com paixão.

Mediador; Decisão; Metas 
definidas; Articulador. Articulador

Buscar conhecimento, sabendo articular e desenvolver 
com a equipe metas para atingir os objetivos da 

educação.

Sim. Busco auxiliar, orientar a equipe de 
professores, pais, alunos, buscando melhorias 

na qualidade de ensino dos educandos.
Roseli.

Gestor 31 Especialização em 
Gestão Escolar 2008 1º Eleito 1 ano ? Busca de novos desafios. Formação de 

Gestores.
Espec. em 

Gestão. 1 - - - - - 1 é aquele que compartilha objetivos, metas e ações. Objetivos; Metas; Ações; 
Compartilhar. ? É impossível escolher uma pois uma complementa a 

outra.

Sim. Pois procuro desenvolver meu trabalho de 
forma compartilhada com responsabilidade e 

respeitando a opinião dos colegas.
Não

Gestor 32 Licenciatura em 
Educação Física 1994 1º Eleito ? 1 anos Desejar elevar o nível de qualidade de ensino e melhoria 

nas dependências físicas da Unidade.

Curso de 
gestão 

promovido pela 
SEMED.

? 2 6 7 5 1 4 3 tem que ser democrático e ter ideias inovadoras para incentivar o 
desenvolvimento de aprendizagem na escola.

Democrático; Idelaizador; 
Inovador; Incentivador. Inovador.

O gestor precisa trazer novas formas de melhorar o 
ensino. Precisa quebrar tabus de certas comunidades. 

Estimular a busca de conhecimento.

Sim. Porque sou democrático, procuro inovar. 
Apresento ideias criativas para estimular o 
aprendizado. Mas, acredito que quando um 

diretor é eleito, ele deveria ter a possibilidade de 
formar o seu próprio grupo administrativo.

Mislaine Genoim.

Gestor 33 Pedagogia - Pré a 4ª 
série 1999 1º Eleito 3 anos 10 anos

Contribuir com as metas observadas pela e na 
comunidade. Ser um suporte e apoio aos profissionais da 

escola.

Espec. 
Pedagogia 

Gestora com 
ênfase em 

Orient. Adm. e 
Super. Escolar.

Capacitação 
oferecida pela 

SEMED.
1 6 7 5 3 4 2 deve estar atento às necessidades da comunidade escolar, 

lutando para trazer benefícios à ela. Ouvir; Perceber; Agir; Avaliar Agir

Somente as "ações" podem mostrar o quanto é 
possível mudar a sociedade. Todas as ações devem 
ser avaliadas com o objetivo de mudança na ação ou 

melhoria na ação.

Às vezes sim, às vezes não. Existem muitas 
coisas que, mesmo tendo intenções de alcançar, 
determinadas situações não dependem de mim, 

e por isso fico frustrada.

Carla.

Gestor 34

Pedagogia (Pré a 4ª 
Série(1996) e Espec. em 
Orient. Superv. E Gestão 

Escolar(1997)

1996 2º Eleito 6 anos 6 anos

Pela primeira vez fui indicada, nas próximas me 
candidatei, pois vi que o trabalho com a comunidade foi 
muito produtivo e podia acrescentar muito e ajudar os 

alunos a crescer pedagogicamente e como pessoa. Tenho 
como príncipio o diálogo.

Espec. em 
Gestão e 

Formação para 
Gestores da 

SEMED.

Cursos 
específicos da 

SEMED.
1 5 7 6 2 4 3

é aquele que sabe ouvir e intermediar as situações do dia-a-dia da 
escola. Que sabe dividir seu tempo de trabalho se preocupando 
com o pedagógico, o financeiro, o relacionamento interpessoal e 

as reformas da escola.

Ouvir; Intermediar; 
Relacionamento (equipe); 

Dividir.

Relacionamento 
(equipe);

Tudo se constrói com o relacionamento do grupo, 
todos devem estar interagidos desde o zelador, 

cozinha, funcionários, professores, assim todos se 
sentem importantes e fazem com amor o seu papel na 

escola.

Sim, pois conquistei o respeito da minha 
comunidade e dos profissionais, assim o 

trabalho flui, onde todos acreditam em você e te 
ajudam a fazer o melhor para que todos 

cresçam juntos.

Todos que querem 
que a rede cresça.

Gestor 35 Licenciatura Plena em 
Matemática 1998 1º Eleito 3 anos 7 anos Experiência. Gosto de administrar. Gestão escolar -

FURB - 40 h

Dias 27, 28 3 
29/01/09 - 

Formação de 
Diretores.

1 7 3 2 1 2 2 saber ser flexível, administrar conflitos. Ser democrático nas 
decisões em que a maioria acredite e participe.

Flexibilidade; Demcrático; 
Administrador; Conciliador. Flexibilidade

Como gestor público, flexibilidade, leva ao consenso 
comum, você, consegue articular as ações para uma 

gestão comprometida para o bem comum.

Acredito, muito que o bom gestor, deve sentir a 
satisfação da instituição como forma de 

avaliação do seu trabalho, pois somente desta 
maneira poderá avaliar o seu trabalho enquanto 

gestor.

Francisco

Gestor 36
Espec. 

Alfabetização(1998) e 
Gestão Escolar(2007)

? 2º Eleita. 5 anos 5 anos
Experiência como professora, coordenadora e auxiliar de 

direção. Conhecimento da comunidade e realidade 
escolar. Ideais.

Espec. em 
Gestão, 

Orient., Superv. 
Escolar e 

Formação para 
Gestores

Formações da 
SEMED, 

oferecidas no 
decorrer do 

ano.

2 - - - 3 4 1 

planeja, coordena, gerencia, delega em conjunto com a equipe 
administrativa/pedagógica todas as ações da escola, nas 

dimensões pedagógica, administrativa, financeira e Recursos 
Humanos.

Planejamento; Coordenação; 
Gerenciamento; Equipe. Planejamento

Essencial para o sucesso das ações escolares. 
Planejamento a longo, médio e curto prazo de maneira 
coletiva para que todos se comprometam e cumpram 

com suas responsabilidades.

Sim, me considero boa gestora, porém tenho 
consciência das minhas limitações, então me 

cerco de pessoas que tenham as competências 
necessárias para que as ações se concretizem, 

de fato.

Todos que são 
comprometidos com a 

educação.

Gestor 37 Pedagogia Séries Iniciais 2005 1º Eleita 3 anos 3 anos Por achar que poderia estar contribuindo com o 
desenvolvimento dos nossos educandos.

Curso de 
gestores e 
Formação 

Continuada 
oferecidos pela 

SEMED .

Formação 
Continuada 
oferecida 
SEMED e 

Curso de Artes 
oferecido pelo 
Instituto Escola 

Brasil.

1 6 7 5 3 4 2 tem que estar atento às novidades, legislação. Ter um olhar de 
mundo e no mundo que o cerca.

Olhar; Mundo; Legislação; 
Novidade. Olhar ?

Tento fazer com que minha gestão seja de 
maneira agradável e que possa auxiliar nossos 

profissionais e a Escola.
Nilton.

Gestor 38 Pedagogia 1998 2º Eleito 5 anos 4 anos Vivenciar o cotidiano administrativo.
Formação 

Gestão 
Escolar.

Somente os 
oferecidos pela 

SEMED
2 - - - 3 - 1

busca atualização sempre que necessário. Diariamente fecha 
parcerias com a comunidade local, almejando o sucesso dos 

alunos.

Parcerias; Atualização; 
Comunidade; Alunos. Parceria O gestor não é uma ilha, necessita de parceiros dentro 

e fora da escola.

Acho difícil responder com transparência e 
confiança, penso que procuro ser uma boa 

gestora. Gerir sempre dentro da legalidade e 
coerência.

Marlene Boos.

Gestor 39 Normal Superior - 
Pedagogia 2005 2º Eleito 5 anos 5 anos Por pensar que posso contribuir para a organização e 

gerenciamento da escola.

Formação para 
Gestores 

oferecidos pela 
SEMED.

Formações da 
SEMED e 
Espec. em 

Gestão.

1 - - - 3 - 2 precisa ter um bom relacionamento em seu ambiente de trabalho, 
ética em suas relações e estar em constante formação.

Relacionamento; Ética; 
Relações; Formação. Relações Pois é nas "relações" que acontecem todas as ações 

que o gestor pode e deve desenvolver.

Em alguns aspectos sim, em outros penso que 
ainda preciso aprender, as questões 
burocráticas ainda são complicadas.

Roseli Passold e Mara 
Cechinel.

Gestor 40 Estudos Sociais - 
Geografia 1992 2º Eleito 5 anos 12 anos Pela experiência em Empresa em Recursos Humanos; Por 

gostar de administrar; Por ter como objetivo: Organização.

Espec. 
Uniasselvi - 

ICPG
? 1 6 7 5 3 4 2 aquele que nunca se cala, provoca o debate e aceita sugestões. Provoca; Aceita; Debate; 

"NUNCA" Provocador
Provocar é manter o grupo em constante movimento. È 

promover e aguçar a criatividade para uma 
possibilidade de mudança.

Penso que sim. Procuro dividir com o grupo 
todos os momentos, debater e ouvir as 

sugestões. Não procuro agradar; mas analiso 
caso a caso para não cometer injustiças.

Flávia.

Gestor 41
Graduação em Filosofia - 

Teologia; Espec. em 
História Econômica.

1989 1º Eleito 1 ano e 3 
meses

1 ano e 3 
meses A pedido da escola e comunidade.

Curso para 
Gestores (40h) 

e Espec. em 
Gestão escolar.

Dando 
continuidade na 

Espec. em 
Gestão Escolar.

1 2 2 2 2 1 1 
é aquele que tem em seu conhecimento a importância de 
compartilhar e gerenciar. Tudo o que se refere a um bom 

andamento da Unidade Escolar.

Participação; Gerenciar; 
Conhecimento; Escola. Gerenciar É aquele que conduz de maneira segura o andamento 

da Escola juntamente com a comunidade.

Sim, pois sou capaz de liderar de maneira 
tranquila e equilibrada o grupo e todo o 

educandário.
Antonio Luiz.
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