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RESUMO 

 

Este estudo, vinculado à linha de pesquisa “Formação de Educadores” do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, teve como objetivo 

investigar as representações sociais de um grupo de gestores escolares da Rede Pública de 

Ensino do Estado de São Paulo sobre o seu agir profissional. A vasta produção teórica sobre o 

trabalho docente atesta a importância de se investigar as representações dos professores, mas 

ainda são poucos os estudos que abordam o agir do gestor, na perspectiva psicossocial da 

teoria das representações sociais. Nesse sentido, apoiamo-nos nela e discutimos as relações 

entre representações sociais-práticas e representações sociais-experiências. A realização desta 

pesquisa abrange dois momentos que se interligam: no primeiro, a formulação do corpus 

teórico, cujas abordagens expressam o que eles deveriam fazer, ou seja, os estudos que tratam 

do trabalho do gestor e das diretrizes legais que orientam o seu trabalho. No segundo, os 

dados foram coletados através de um questionário, envolvendo questões fechadas e abertas. 

Com a primeira, conhecemos o perfil dos participantes e, com a segunda, nos aproximamos 

das representações sociais acerca do seu agir profissional. A coleta expressou o que eles 

dizem fazer e o que eles dizem que gostariam de fazer. Para tanto, procuramos investigar as 

seguintes questões: Como eles se representam? O que representa dirigir/gerir uma escola? 

Como desenvolvem o seu trabalho? Quais são as representações sociais acerca do seu agir 

profissional? Como elas são construídas? Os resultados, após análise de conteúdo, apontaram 

um grau altamente simbólico atribuído ao passado, que se manifesta no terreno das tensões 

em torno de um cargo investido de significações e sentidos, que se lançam como desafios. As 

representações dos gestores pesquisados ligam-se a um discurso politicamente correto e, foi 

por esse motivo que, ao final deste trabalho, decidimos recorrer a zona muda das 

representações. Com esta última, ficou-nos evidente que os gestores não possuem uma 

representação social positiva em relação aos aspectos que perpassam o seu agir profissional. 

Assim como, também foi possível confirmar a tese de que as contradições estão na base da 

profissão do gestor e orientam o seu trabalho. 

 

Palavras-chave: representações sociais; gestor escolar; agir profissional. 

 



ABSTRACT 

 

This study, attached to the research line “Teacher Formation” of the Post-Graduation in 

Education of the Metodista University of São Paulo, aimed to investigate the social 

representations of a group of school managers in a Public School system in the State of São 

Paulo about their professional act. The vast theoretical production about teaching work 

testifies the importance of investigating the teachers’ representations, but still they are few 

studies which approach the school, manager’s act, in a psychol-social perspective of the 

theory of social representations. In this sense, we based on it and we discussed the 

relationship between social-practical representations and social-experience representations. 

The accomplishment of this research covers two moments which interconnect: at the first, the 

formation of the theoretical corpus, whose approaches express what they should do, that is, 

the studies which deal with the school manager’s work and the legal guidelines that orientate 

his/her work. At the second, the data was collected through a questionnaire involving close 

and open issues. With the first, we knew the participants’ profile and, with the second, we 

have approached the social representations about their professional action. The gathering 

expressed what they say they do and what they say what they would like to do. Therefore, we 

pursued to investigate the following issues. How do they represent themselves? What 

represents managing a school? What are the social representations about their professional 

act? How are they built? The results, after the content analysis, we aimed a highly symbolic 

degree referred to the past, which is manifested in the ground of tensions around a role 

invested with meaning and sense, which are launched as a challenge. The representations of 

the researched managers are bound to a politically correct speech and, it was the reason that, 

at the end of this work, we decided to call upon the mute zone of the representations. With the 

latter, it became clear to us that the managers do not have a positive social representation to 

the aspect that pass through their professional act. As well as it has been also possible to 

confirm the thesis that the contradictions are on the base of the manager’s profession and they 

guide their work. 

 

Key words: social representations; school manager; professional act. 

 



RESUMEN 

 

Este estudio, relacionado con la línea de investigación "Formación de Educadores" del 

Programa de Postgrado en Educación de la Universidad Metodista de São Paulo, con el 

objetivo de investigar las representaciones sociales de un grupo de articuladores de los centros 

Públicos de Educación del Estado de São Paulo en su actuación profesional. La vasta 

producción teórica sobre el trabajo docente da fe de la importancia de la investigación de las 

representaciones de los profesores, pero hay pocos estudios que abordan el la actuación del 

articulador en la perspectiva psicosocial de la teoría de las representaciones sociales. En este 

sentido, la apoyamos y discutimos la relación entre las representaciones sociales y prácticas 

experiencias sociales. Esta investigación abarca dos momentos que están interconectados: lo 

primer, la formulación del corpus teórico, cuyos planteamientos expresan lo que deben hacer, 

o sea, estudios que se ocupan de las directrices de empleo y legales del articulador que guían 

su trabajo. En el segundo, los datos fueron colectados por medio de un cuestionario que 

implica preguntas cerradas y abiertas. Con la primera, sabemos que el perfil de los 

participantes y con la segunda, nos acercamos a las representaciones sociales sobre su actuar 

profesional. La colección expresó lo que dicen y hacen lo que dicen que les gustaría hacer. 

Por lo tanto, investigamos las siguientes preguntas: ¿Qué representan? ¿Cuál es directa / 

gestión de una escuela? Cómo desarrollar su trabajo? ¿Cuáles son las representaciones 

sociales sobre su actuar profesional? ¿Cómo se construyen? Los resultados, a partir del 

análisis de contenido mostraron un grado altamente simbólico otorgado al pasado, que se 

manifiesta en el campo de tensiones en torno a una posición invertida de significados y 

sentidos, que se liberan como desafíos. Las representaciones de los articuladores investigados 

se unen a un discurso políticamente correcto, y fue por esta razón que al final de este trabajo, 

se decidió utilizar los cambios en el área de las representaciones. Con este último, se hizo 

evidente para nosotros que los articuladores no tienen una representación social positiva de 

aquellos aspectos que permean su actuar profesional. Del mismo modo que fue posible 

confirmar la tesis de que las contradicciones están en la base de la profesión de articulador y 

direccionan su trabajo. 

 

Palabras clave: representaciones sociales; articulador de la escuela; acto profesional. 
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1 INTRODUÇÃO: UM AMÁLGAMA DE COISAS 

 

Os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) 

domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos 

na presente classificação, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) 

desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo, l) et cetera, m) que 

acabam de quebrar a bilha, n) que de longe parecem moscas (BORGES, 2007, p. 

124). 

 

1.1 As metáforas como possibilidade de interpretação da escola 

 

Esse excerto do conto de Borges nos inspirou a pensar em outros mundos possíveis, 

em espaços inimagináveis, intangíveis. Ao mostrar-nos que nossos saberes são historicizados 

e que mesmo o espaço do impossível pode-nos ser algum dia o espaço do possível, Borges 

nos inquieta e nos leva a pensar em outras formas de ordenações. Utilizando-se de nossa 

imaginação e de metáforas1, a escola será aqui entendida como um cativeiro2, como um locus 

que aprisiona, mas que também cativa, e, os seus sujeitos denominados de acordo com a 

divisão dos animais, acima proposta. Dessa forma, povoam o cativeiro: os embalsamados, os 

domesticados, os desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo e os que se agitam 

como loucos. 

No cativeiro existem momentos ora turbulentos, ora tranquilos, e sabemos que os 

momentos tranquilos são raramente vivenciados e narrados pelos embalsamados e 

domesticados, que também desejam embalsamar e domesticar os que se agitam como loucos, 

que ariscos se agitam o tempo todo causando um enorme desconforto. Diríamos que um 

desconforto necessário. Alguns animais selvagens e inconformados com a situação de estarem 

presos esperam a hora certa de fugir e tentam insistentemente romper com aquele 

aprisionamento. Outros produzem coisas que nos encantam e, nos levam a acreditar nos 

animais que ocupam o cativeiro, tornando-o um espaço de formação que encanta e seduz. 

Muitas são as narrativas, porém, no cativeiro, nos deparamos com os desenhados com 

um pincel muito fino de pêlo de camelo, que sabedores das coisas nos dizem: cuidado com os 

animais lá fora, pertencentes ao imperador, mas nos encorajam a caminhar sobre outros 

terrenos e criar tensões e outras ordenações. Os poucos, desenhados com um pincel muito fino 

                                                 
1 A minha trajetória foi marcada por metáforas. É sabido que o seu uso nas ciências sempre acarreta desconforto, 

talvez por ser um recurso mais próximo do senso comum e cumprir funções estéticas, retóricas, heurísticas e 

didáticas. Paradoxalmente, observamos que os cientistas fazem uso delas. Portanto, acreditamos que para além 

das funções mencionadas, elas também possuem funções cognoscitivas, o que justifica a sua utilização neste 

trabalho. Sobre esta temática, ver Palma (2009) e Mazzotti (2011). O último apresenta uma contribuição 

significativa sobre as possibilidades do uso das técnicas retóricas nos estudos de representações sociais (RS). 
2 O cativeiro reflete o enquadramento dos sujeitos por meio das normatizações. 
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de pêlo de camelo, normalmente se escondem e pouco se manifestam em público, mas eles 

encontram-se dentro e fora do cativeiro e desempenham papel importante porque suas 

narrativas e questionamentos nos fazem pensar sobre a situação da qual nos encontramos. Os 

pertencentes ao imperador parecem-nos muito atentos, rondam e acompanham a vida 

cotidiana dos cativeiros porque precisam manter a ordem vigente criada pelo grande 

imperador. O último não pode ser visto, mas sabemos que ele está lá no comando e 

conduzindo as políticas públicas educacionais. Ficamos aqui imaginando como seria gerir um 

cativeiro que não fosse cativeiro. A ideia de escola como cativeiro, particularmente nos sufoca 

e nos incomoda muito e daí decorre um pensamento: o que os animais podem fazer para 

mudar tal situação? 

Primeiramente, julgamos ser importante compreender a intencionalidade do grande 

imperador. No nosso entendimento, as políticas públicas educacionais se traduzem em 

discursos muitas vezes interessantes, mas cuidado que a nova roupagem nem sempre expressa 

a real intenção por mudança. 

Os documentos oficiais oriundos do grande imperador, dentre vários aspectos, 

expressam claramente a ideia do desenvolvimento de uma gestão democrático-participativa3 

nos cativeiros sob a sua jurisdição. Isto é contraditório, pois a estrutura ofertada não favorece 

tal ideia. Mesmo assim, lutemos com a intenção de um dia estarmos livres. Será que 

conseguiremos? 

Voltemos a discorrer sobre a gestão sob a ótica da participação e da democracia. É 

sabido que a gestão escolar faz referência à gestão em âmbito micro, a partir dos cativeiros. 

Porém, temos um âmbito macro que faz referência à gestão educacional e, compreende a 

gestão de sistemas de ensino e a gestão escolar. Ambos se encontram fortemente articulados, 

o que mostra que nossa focalização no cativeiro, necessariamente envolve os dois âmbitos de 

ação. Concordando com Lück (2010a), os sistemas de ensino organizam o seu trabalho sob o 

enfoque administrativo, o que dificulta a escola de realizar mudanças em seu processo de 

gestão. 

Mas, é preciso pensar na formação dos que se agitam como loucos, o que nos leva a 

crer que necessariamente devemos refletir sobre a especificidade da tarefa educativa, do papel 

dos embalsamados e dos domesticados. Os desenhados com um pincel muito fino de pêlo de 

camelo, sempre atentos ao processo educacional, nos dizem que embora o trabalho deles 

                                                 
3 Defendemos a concepção de gestão democrático-participativa. Procuramos apenas enfatizar a participação dos 

animais na tomada de decisões. Sabemos que as concepções de gestão refletem diferentes posições políticas 

acerca do papel dos animais na sociedade. 
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envolva questões técnicas, estas não são o elemento decisivo; aos embalsamados e aos 

domesticados, implica muito a pessoa do gestor4 e do professor, portanto, suas concepções e 

visões de mundo, etc., vindo daí a necessidade de participar das decisões que dizem respeito 

ao seu trabalho. Mas, é aqui que entram os animais pertencentes ao imperador defendendo os 

interesses do grande imperador. Briguemos com eles, para que um dia se transformem e 

permitam que o grande imperador seja destruído. Tarefa difícil, mas necessária. 

No cativeiro, foco de nossa reflexão, a tática deve ser parecida. Os embalsamados 

precisam ter a coragem de adotar uma postura política realmente a favor das práticas de 

gestão democrático-participativa, ao invés de ficar assumindo uma postura subserviente 

perante os pertencentes ao imperador e, muitas vezes, autoritária perante os domesticados e os 

que se agitam como loucos. Nossa intenção é que todos os animais se metamorfoseiem e se 

desenvolvam. De acordo com Kosik (1976, p. 18), “a realidade pode ser mudada só porque e 

só na medida em que nós mesmos a produzimos, e na medida em que saibamos que é 

produzida por nós”. Será que os animais sabem disso? 

Os domesticados devem parar de repetir as falas dos outros e, brigar com os 

embalsamados para que os últimos coloquem em prática a participação e a democracia, que 

nós particularmente advogamos. Os domesticados, de tanto repetirem as coisas, ensinam (ou 

tentam) aos que se agitam como loucos um mundo cristalizado, morto e desarticulado com a 

vida. Os agitados não param e, não dão atenção aos domesticados. Daí deriva a narrativa de 

muitos domesticados descontentes com a profissão professor; na verdade, devemos pensar por 

que isso acontece? Parece-nos que os que se agitam como loucos não gostam de saberes 

cristalizados e mortos e querem outras coisas. Uma ressalva importante: não estamos 

defendendo que tudo deva ser jogado fora, mas contextualizado e (re)construído com 

significado e sentido. De fato, o mundo dos que se agitam como loucos não é o mundo dos 

domesticados. A grande diferença é que no primeiro, eles pregam e querem liberdade, 

enquanto no segundo, continuam pregando as mesmas coisas e com medo de fazer diferente. 

Portanto, a interferência e controle do sistema de ensino sobre o cativeiro, realizado 

pelos pertencentes ao imperador, sem levar em consideração o que os embalsamados, os 

domesticados, os desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo e os que se agitam 

como loucos pensam, como percebem sua realidade e como a vivenciam, cria um antídoto 

contra esse poder que vem de fora para dentro. Tomemos o antídoto para que enfrentemos o 

sistema de dentro para fora e, os embalsamados e domesticados estão convidados a refletir 

                                                 
4 Mais adiante explicitaremos o porquê de nossa opção pela expressão gestor, apesar de os documentos oficiais 

da SEE-SP trazerem “diretor”. 
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sobre isso numa direção realmente democrática e participativa, permitindo que o mundo do 

cativeiro tenha seus limites quebrados e horizontes ampliados. 

Outro aspecto a destacar é a linguagem. Os animais emitem sons e formam mundos, 

enquanto se formam. Será que as diferentes espécies conseguem se comunicar? Será que 

seremos capazes de formar mundos em que todos consigam conviver e se desenvolver? A 

princípio nos parece que não, porque parece que não se entendem. Mas, os desenhados com 

um pincel muito fino de pêlo de camelo questionam esse posicionamento e nos levam a 

pensar e a acreditar que para além da reprodução, existem outros horizontes que apontam para 

criação. 

Josgrilberg (2012, p. 13), nos ajuda a entender essa questão afirmando que “linguagem 

e imaginação, formação de mundo e formação de pessoas são partes solidárias de um mesmo 

processo”. Logo, a educação como figuração e re-figuração do mundo e de pessoas, nos 

mostra uma dimensão que vai além da medição de saberes ou comportamentos. O que está em 

jogo é a capacidade de interpretar o mundo com suas inúmeras tensões. Acrescenta o autor (p. 

13) que “a percepção nos dá o universo em partes e somente pelo espírito vejo o todo e 

entendo o mundo e a mim mesmo como um conjunto em formação”. 

Diante disso, concluímos que a imaginação e a linguagem caminham juntas na 

constituição de mundo(s) e na constituição de si mesmo. O processo que forma mundos é o 

mesmo que forma animais. Se os desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo 

nos encorajam a pensar diferente, não roubemos as possibilidades dos que se agitam como 

loucos de pensarem e agirem diferente. Por sinal, o pensar sedentário somente interessa a 

alguns, ligados ao grande imperador e que os pertencentes ao imperador, embalsamados e 

domesticados adoram reproduzir. 

Assim, insistimos na questão da participação dos animais na tomada de decisões. 

Salientamos que o cativeiro apresenta um potencial de manutenção do status quo e, ao mesmo 

tempo um potencial inovador. É esse potencial inovador, que encanta e seduz, que precisa ser 

incentivado e valorizado. Para isto, é preciso reconhecer os reguladores históricos, sociais, 

culturais etc., tomar consciência e trabalhar de uma maneira diferente. Então, há, pois, 

necessidade de levar em conta as experiências vividas, as representações e as práticas para 

que mudemos os rumos da educação no cativeiro. 
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1.2 Por que narramos da maneira como narramos?5 

 

Por ora, surge um questionamento: por que narramos da maneira como narramos? A 

minha história de vida, que retoma minhas experiências leva-me a representar a escola como 

um cativeiro. Logo, entendemos a experiência como sendo o nosso estar no mundo, ao modo 

como nós nos relacionamos com ele e com os outros na vida cotidiana. 

Tomemos como ponto de partida a minha vivência escolar. Vou pensá-la sobre a ótica 

do quando era aluno, do quando era professor e agora, do quando estou sendo gestor e 

pesquisador. A dinamicidade, a complexidade e o movimento sempre caracterizaram a escola. 

Lembro-me que atravessei todo tempo escolar em uma escola particular, localizada no 

município de Osasco-SP, que era considerada uma boa escola. Mas, o que é uma escola boa? 

Escola boa para quem? Quando aluno, eu não gostava de ir para escola. Mas, para os adultos 

em geral e, para os meus pais, em particular, a escola era importante porque preparava para o 

vestibular. Interessante a contradição: queria ser professor sem estudar; hoje, digo que sem 

querer estudar os pacotinhos de conteúdos dados pelos professores nas escolas. 

Logo, na primeira série, do antigo primeiro grau6, enfrentei um grande problema e 

senti na pele as palavras de minha mãe. Após uma reunião bimestral, ela relatou que a 

professora Marisa lhe dissera que se eu não começasse a ler e escrever, eu seria reprovado. 

Felizmente consegui ler e escrever com muita dificuldade e obter a aprovação para a série 

seguinte. 

A minha travessia pelo primeiro grau foi sofrida. Todo ano enfrentava recuperação e 

aulas particulares, principalmente, na disciplina de matemática. Não gostava de estudar e, 

nem entendia porque tinha que estudar todos aqueles conteúdos e reproduzi-los em provas 

difíceis, que exigiam muita memorização. Apesar do meu estudo, em véspera de prova, quase 

não fixava os conteúdos e sempre esquecia depois de feito as avaliações. 

Ao adentrar o antigo segundo grau7, mais problemas – na escola em que eu estudava 

haviam cursos técnico e regular, sendo que o último era dividido entre exatas, biológicas e 

humanas. Meu pai depositou em mim, uma expectativa de que eu realizasse exatas e me 

tornasse engenheiro. Fiz o primeiro ano no curso regular de exatas e me deparei com a 

situação de me sentir um estranho no ninho. Os problemas de matemática, física e química 

não entravam em minha cabeça. Mais ou menos eu sabia o que queria ser: professor de 

                                                 
5 Nesta seção usamos a primeira pessoa do singular e do plural. O emprego da primeira pessoa do singular 

justifica-se porque retrata a minha história de vida. 
6 A nomenclatura sofreu alteração para ensino fundamental e, atualmente, está organizado em nove anos. 
7 A nomenclatura sofreu alteração para ensino médio. 
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filosofia, sociologia ou geografia. Após encerrar o ano com muita dificuldade, convenci meu 

pai a me transferir para humanas. Iniciei o segundo ano, do segundo grau no curso regular 

voltado pra humanas, com a certeza de querer ser professor, mas com a dúvida sobre qual 

curso superior fazer: filosofia, sociologia ou geografia. As duas primeiras se restringiam ao 

segundo grau e, pelo que eu sabia na época, elas corriam o risco de ficar de fora do currículo 

obrigatório. 

Após finalizar o segundo grau, ingressei no curso de geografia na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1995. Apesar de cursar o bacharelado, 

sempre me interessei pela licenciatura, a qual realizei concomitantemente à primeira 

habilitação. 

Ainda no ano de 1995, comecei a lecionar numa escola pública estadual, localizada em 

Osasco-SP perto de casa. Tive a certeza de que queria ser professor. E foi assim que iniciei 

minha carreira no magistério. Atravessei alguns anos nas escolas pública e particular como 

professor, repetindo os conteúdos que me pareciam ter pouco significado aos alunos. Vivi isso 

como aluno. Estava cansado de reproduzir uma rotina enfadonha, que sempre me incomodou 

e que certamente incomodava os alunos com os quais eu convivia. Diante das dificuldades 

encontradas, comecei a refletir sobre minha prática e a de meus colegas, porém, a análise de 

um jovem de 19 anos estava limitada a reflexões superficiais sobre as condições de trabalho 

da categoria profissional. Com o passar dos anos, foquei meus estudos no propósito de 

entender o porquê dessas dificuldades. 

Em 1998, conclui o curso obtendo as habilitações de bacharel e licenciado em 

Geografia. No ano de 2000, ingressei no mestrado em educação, na Universidade Metodista 

de São Paulo (UMESP). A pesquisa intitulada, “A função docente no âmbito das políticas 

educacionais na década de 1990”, possibilitou-me analisar as concepções educacionais 

subjacentes à atuação dos educadores. Pude constatar a presença da ideologia dominante na 

prática pedagógica e o quanto nós, educadores, legitimávamos tal situação. 

Após a conclusão do curso de mestrado, resolvi continuar os estudos (2003), 

realizando a graduação em pedagogia na Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN), 

tendo sido habilitado para administração e supervisão escolar. 

No ano de 2006, retornei à pós-graduação em nível de mestrado, agora em geografia 

na PUC-SP. Minha dissertação, intitulada Educação geográfica: jogos para o ensino de 

conceitos, defendida em 2011, discute como os jogos podem contribuir na aprendizagem de 

geografia de alunos de sétimo ano do ensino fundamental. Essa pesquisa, me fez pensar no 

ensino de geografia e, sobretudo, na formação e atuação dos professores dessa disciplina. 
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Nessa concepção, o papel do professor sofre mudanças e passa a ser visto de outra maneira – 

ele passa a assumir a função de orientador e mediador dos estudos. 

Esses estudos fortaleceram minhas ideias de que a escola é um locus de formação 

docente, surgindo a necessidade de refletirmos sobre os sujeitos, tempos e espaços escolares. 

Essa nova inquietação, me fez procurar o curso de doutorado em educação da Universidade 

Metodista de Piracicaba (UNIMEP); realizei uma disciplina (Tópicos Especiais de Formação 

Docente) como aluno especial e tive a oportunidade de participar de discussões que 

ampliaram e ressignificaram meu olhar sobre o cotidiano escolar. Aliado à realização da 

disciplina (2011), também cursei uma pós-graduação na Universidade de São Paulo (USP) – 

especialização em gestão da escola. Este foi oferecido na modalidade educação à distância 

(EAD) em parceria com o programa Rede São Paulo de Formação Docente (REDEFOR) da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP). O trabalho de conclusão de curso 

(TCC) intitulado: “O professor coordenador pedagógico e a formação de professores na 

escola pública”, permitiu o início da pesquisa com os professores coordenadores pedagógicos 

(PCP) e, requer um aprofundamento teórico sobre a questão. O curso (USP) e a disciplina 

(UNIMEP) me fizeram pensar na minha atuação como gestor de uma escola pública estadual 

em Osasco e as possibilidades de análise do cotidiano escolar. 

Ao repensar minha trajetória profissional, em especial, os últimos sete anos em que 

trabalho como gestor, observei que a nossa atuação é de grande relevância no processo 

educacional. Porém, saliento que existem muitos entraves que precisam ser identificados e 

enfrentados. 

O meu interesse pelo problema desta pesquisa – as representações do gestor acerca do 

seu agir profissional decorre de minha história de vida. Ao retomar o passado, buscando 

respostas pelas escolhas que fiz, encontro-me hoje finalizando o Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGE) da UMESP refletindo sobre o trabalho do gestor, cargo que ocupo 

atualmente em uma escola da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. 

No decorrer da fase de gestor, esperava desconstruir a escola e libertar os professores e 

os alunos da rotina enfadonha. Novamente me deparei com um obstáculo – os supervisores 

que rondam a escola e asseguram os interesses da SEE-SP. Minhas idas e vindas em 

orientações técnicas confirmam a insatisfação dos meus pares, mas também revela o quanto 

esses ainda desejam gerir escolas tranquilas. A gestão que procuram promover em suas 

escolas, aproximam-se do embalsamento de todos e todas. Mas isso não acontece e, por isso, 

muitos se desesperam. Eu procuro não incomodar os professores e os alunos. O fato de não os 

incomodar parece incomodar mais, provocando um desconforto, que no meu entendimento é 



25 

 

necessário. Aqui implica dizer que não defendemos o “laissez faire”, mas nos posicionamos 

dessa forma por acreditar que os demais atores escolares ficam incomodados com essa postura 

do gestor, levando-os a criação de caminhos mais coletivos. Desejo não ser conivente com a 

proposta de educação advogada pela SEE-SP. Realmente, luto por uma gestão democrático-

participativa e, para isso, tenho incentivado a participação de todos e todas nas decisões da 

escola. 

Almejo com o meu trabalho de gestor possibilitar que cada um edifique seu projeto de 

vida. Sonho e incentivo a substituição da pedagogia das certezas pela pedagogia das 

perguntas, por meio da organização do currículo em projetos de trabalho e da mudança de 

postura dos sujeitos envolvidos na escola. Já fiz tal proposição na escola em que atuo, mas os 

professores recusaram-na e querem continuar repetindo as mesmices que, eles próprios sabem 

que não mais desperta o interesse dos alunos. 

Retomando o olhar de pesquisador, podemos perceber, também com a narração, que a 

experiência ocupa uma posição central na construção das representações. Daí decorre outra 

questão que, apesar de apontarmos, não analisaremos nesta seção: todas as representações são 

RS? Mais adiante, examinaremos tal questão e a articulação entre experiência-representação-

prática, um dos pontos centrais de nosso estudo. É nesse contexto que discutiremos as RS8 do 

agir profissional dos gestores escolares. Portanto, temos como desafio primeiro a identificação 

das possíveis RS, para posteriormente, analisar sua edificação. 

 

1.3 Primeiras considerações sobre a pesquisa 

 

Há muito tempo, os entraves enfrentados pelos gestores9 das escolas da Rede Pública 

de Ensino do Estado de São Paulo constituem motivo de preocupação, pois estes, 

frequentemente, têm seu trabalho engessado pela rotina burocrático-administrativa que 

comumentemente os distancia da prática pedagógica. Dentre os estudos, que discutem o 

administrativo e o pedagógico na gestão escolar, destacamos os trabalhos de Medeiros (2002; 

2007) e Barbosa (2007). Os autores, centrados na figura do “diretor” discorrem sobre a 

necessidade de se rever as contribuições historicamente produzidas no campo da 

                                                 
8 Moscovici não apresenta um conceito definitivo de RS. Jodelet (2001, p. 22) apresenta um conceito do qual 

partilhamos: “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e 

concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Retomamos esta questão na pág. 

66. 
9 Os estudos de gênero na educação são fundamentais. Neste trabalho não abordamos a questão de gênero do 

gestor, por conta de tratarmos sobre as RS do gestor sobre o seu agir profissional numa perspectiva que engloba 

ambos os sexos. 
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administração escolar no Brasil para, a partir delas e do referencial adotado (habermasiano), 

propor uma conceituação centrada na comunicação entre o administrativo e o pedagógico. 

A literatura indica que no cotidiano escolar as dimensões pedagógicas e 

administrativas são indissociáveis, porém, o excesso de solicitações e exigências, realizadas à 

escola pela SEE-SP e órgãos subordinados, pouco colabora com o trabalho da escola e afasta 

o gestor da dimensão pedagógica. 

A motivação para a realização desse estudo foi perceber, durante observações 

assistemáticas, que de fato as exigências vindas da SEE-SP e órgãos subordinados, não 

permitem o exercício democrático no cotidiano escolar e, tampouco oferecem autonomia ao 

gestor para que, juntamente com a equipe escolar, tome decisões relacionadas às dimensões 

administrativas e pedagógicas condizentes com o contexto escolar em que está inserido. O 

discurso oficial da SEE-SP advoga a ideia de uma gestão participativa e democrática, porém, 

pouco oferece subsídios para efetivação de práticas que dialoguem com o discurso realizado. 

Portanto, essas e outras colocações enraizadas historicamente na escola nos chamam a atenção 

e nos preocupam tanto como gestor, como educador. Nesse contexto, algumas questões 

orientam a discussão que pretendemos realizar: como eles se representam? O que representa 

dirigir/gerir uma escola? Como desenvolvem o seu trabalho na escola? Quais são as RS 

acerca do seu agir profissional? Como elas são construídas? 

Em relação às questões, a Teoria das Representações Sociais (TRS) nos auxiliará na 

compreensão de como são construídas as representações, que fatores influenciam nessa 

construção, buscando, a partir dessa teoria, um diálogo com os gestores pesquisados. A 

intersecção entre o discurso dos autores da área de gestão escolar, o discurso oficial da SEE-

SP e o discurso dos gestores, tendo como fio condutor a TRS, nos permitirá identificar qual é 

a imagem do gestor que está consolidada e, de que forma, ela impacta as nossas questões de 

pesquisa. 

Dessa forma, o nosso objetivo geral é investigar as RS do gestor sobre o seu trabalho. 

Para tanto, as questões serão aprofundadas a partir dos seguintes objetivos específicos: (1) 

compreender o que representa dirigir/gerir uma escola; (2) identificar as representações sobre 

o seu agir profissional; (3) compreender como essas representações foram construídas. 

Como indicado, as questões que nos conduziram ao doutorado tiveram origem em 

reflexões sobre a minha prática profissional. Desde o meu ingresso na Rede Pública de Ensino 

do Estado de São Paulo (1995) como professor, e posteriormente, como gestor (2008) 

possibilitaram olhar para o gestor a partir de diferentes posições. Um aspecto que logo 

chamou nossa atenção foi o distanciamento entre o seu discurso (teoria) e a sua ação (prática). 
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Por meio da revisão de literatura, encontramos Lück (2000a) que nos aponta que até 

há pouco tempo, o modelo de gestão escolar apresentava um gestor tutelado pelos órgãos 

centrais, sem autonomia para determinar com a equipe escolar o destino da escola pelo qual é 

responsável. Apesar das evidências de estudos realizados sobre gestão escolar e, 

consequentemente, dos documentos oficiais (SEE-SP), que nos remetem a pensar e agir numa 

perspectiva participativa e democrática observou-se que pouco foram os avanços nessa 

direção e, arriscaríamos a afirmar de antemão que muito provavelmente as RS dos gestores 

adiante pesquisados são oriundas de um modelo de gestão técnico-científica10, que, apesar de 

limitada, encontra-se arraigada ao trabalho do gestor escolar. O seu trabalho que consistia 

basicamente em gerir a escola, de acordo com as atribuições pré-estabelecidas, pouco se 

alterou com o passar dos anos. Portanto, “tensões, contradições e conflitos eram eliminados 

ou abafados” (LÜCK, 2000b, p. 17) e, acrescentaríamos que, ainda hoje, continuam sendo. 

Atualmente o gestor é visto como um líder da equipe escolar (LÜCK, 2010b). Sua 

atuação é fundamental para fomentar a criação de contextos escolares formativos e 

colaborativos. Muito embora, os gestores já percebam a inadequação de algumas formas de 

atuação para o enfrentamento dos desafios atuais, sua prática ainda continua privilegiando a 

dimensão administrativa. 

Nos cursos oferecidos pela SEE-SP, dentre eles o REDEFOR11 e o Melhor Gestão, 

Melhor Ensino (MGME)12, pudemos verificar que a formação continuada do gestor valorizou 

a dimensão pedagógica13, o que nos leva a questionar o porquê de os gestores privilegiarem a 

dimensão administrativa e reforçarem a dicotomia entre o pedagógico e o administrativo. 

Ainda quanto à formação, destacamos o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 

Básica14, uma iniciativa do governo federal em parceria com universidades federais para 

                                                 
10 A gestão técnico-científica adotada aqui é concebida por Libâneo; Oliveira; Toschi, 2003. Sinteticamente 

corresponde ao modelo de gestão que “baseia-se na hierarquia de cargos e de funções, nas regras e nos 

procedimentos administrativos, para racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços escolares” (p. 324). O 

poder centraliza-se no gestor. 
11 O REDEFOR foi um programa de formação continuada elaborado pela SEE-SP em parceria com a USP, a 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP). Destinado aos profissionais da educação (docentes e gestores) da Rede Pública de Ensino do Estado 

de São Paulo, o programa ofereceu cursos de Especialização na modalidade EAD, em nível de Pós-Graduação. 

Os cursos foram oferecidos entre 2011 e 2013. 
12 O MGME foi um programa de formação continuada elaborado pela SEE-SP em parceria com a Fundação 

Padre Anchieta (FPA). Destinado aos profissionais da educação (docentes e gestores) da Rede Pública de Ensino 

do Estado de São Paulo teve como objetivo melhorar a aprendizagem dos alunos do 6º ao 9º anos do ensino 

fundamental. Desenvolvido em 2013, o programa foi oferecido de maneira semipresencial num processo de 

formação em rede e pela própria rede. 
13 A dimensão pedagógica desenvolvida nas “capacitações” da SEE-SP e órgãos subordinados nem sempre 

correspondem as concepções do autor. Portanto, elas não serão objeto de análise. 
14 O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica é um programa de formação continuada 

elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em parceria com algumas universidades federais. 
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qualificar os gestores. As observações assistemáticas e os relatos informais dos gestores sobre 

a dificuldade de encontrar formação e trocas profissionais, que os auxiliem na transformação 

de suas práticas é recorrente e destacamos que ainda é pouca a atenção dada ao processo de 

formação desses profissionais e, quando ocorrem, eles nem sempre participam ou esforçam-

se. Salientamos que as capacitações15 organizadas pelos órgãos centrais, comumentemente 

apresentam um caráter genérico e amplo, o que muitas vezes resulta num conteúdo que não 

atende as especificidades de cada unidade escolar. Muito provavelmente, tal distanciamento 

está associado a uma separação entre o pensar e o fazer, o que para nós contradiz o discurso 

oficial da SEE-SP e desqualifica o trabalho do docente e, por conseguinte, do gestor. Por esse 

motivo costumamos ouvir desses profissionais que “na prática, a teoria é outra”. Tal 

representação é campo fértil para nossas investigações. 

Ainda sobre o nosso levantamento bibliográfico que examina as questões relacionadas 

ao campo da gestão escolar no Brasil, ressaltamos que há um grande leque de subtemas 

associados e uma vasta produção intelectual. Destacamos os estudos do Instituto Paulo 

Montenegro (IPM) encomendado pela Fundação Victor Civita (FVC) (2010), no período de 

2007-2009, sobre a “gestão escolar nas escolas públicas de ensino básico das principais 

capitais brasileiras: o perfil do protagonista” e os estudos de Martins (2011a), que realizaram 

uma pesquisa sobre o estado da arte, no período de 2000-2008, em dissertações e teses, em 

publicações de Anais de eventos nacionais e, em artigos de periódicos científicos. 

A busca de literatura sobre o trabalho do gestor e suas representações deu-se a partir 

dos bancos de dados: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e GAFA/BAMP da biblioteca Ana Maria Popovic da Fundação 

Carlos Chagas (FCC). Esclarecemos que o nosso levantamento se deu a partir do título das 

produções, considerando as palavras “gestor escolar” e “diretor escolar”, articuladas a palavra 

“representação”, exceto no banco GAFA e BAMP, que foram utilizadas as palavras “gestor” e 

“diretor”. Também é importante salientar que foram priorizadas as produções de 2010 para cá, 

                                                                                                                                                         
Destinado aos profissionais da educação (gestores) da Rede Pública de Ensino, o programa oferece cursos de 

Especialização na modalidade EAD, em nível de Pós-Graduação. Os cursos tiveram início em 2005 e perduram 

até os dias de hoje. 
15 Termo comumentemente utilizado para designar as formações realizadas pela SEE-SP e órgãos subordinados. 

Particularmente o autor julga o termo como não apropriado e, sugere o termo formações. 
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com exceção de algumas que nos chamaram a atenção. Como resultado16, obtivemos, 

respectivamente para gestor e diretor: no BDTD, 00/00; no INEP, 00/00; no SCIELO, 00/00; 

no Periódicos CAPES, 00/00; no GAFA, 00/00; no BAMP, 00/01. Primeiramente, nos 

aproximamos das obras que relacionam o gestor e as RS, a saber: Madeira e Madeira (2002), 

Azevedo (2013) e Leite el al. (2013). Destacamos, também, que foi por meio da participação 

nas reuniões do Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – 

Educação (CIERS-ed) da FCC que tivemos contato com o grupo de pesquisa chamado 

“Desenvolvimento profissional do gestor escolar na perspectiva da pesquisa-ação: das RS à 

reorganização escolar”, liderado pela profa. Dra. Yoshie Ussami Ferrari Leite. É, em especial, 

esse grupo de pesquisa que tem atualmente mais se dedicado a investigar o gestor numa 

perspectiva psicossocial. Há outras publicações que relacionam o gestor e as RS, porém, elas 

são isoladas e normalmente estão vinculadas a temáticas específicas que divergem dos nossos 

interesses e, por esse motivo, não foram por nós analisadas. Posteriormente, nos detivemos à 

análise de algumas obras no campo da gestão que abordam o gestor. 

Utilizando o mesmo critério de busca, acrescentamos, também, o levantamento dos 

trabalhos publicados em Anais de eventos científicos, exclusivamente, os eventos do 

Congresso Nacional de Educação (Educere, 2013), Jornada Internacional sobre 

Representações Sociais (JIRS, 2013) e Conferência Internacional sobre Representações 

Sociais (CIRS, 2014), ligados à temática das RS. Neles encontramos, respectivamente para 

gestor e diretor: no Educere, 04/02; na JIRS, 00/00; no CIRS, 04/00. Isso mostra que são 

poucos os estudos que relacionam o gestor ou diretor e as RS e, sendo assim, acreditamos que 

a nossa pesquisa venha colaborar com essas discussões. Também identificamos, mais uma 

vez, a presença de trabalhos oriundos do grupo de pesquisa liderado pela profa. Dra. Yoshie 

Ussami Ferrari Leite. 

De certa forma, esse amplo espectro da produção no campo da gestão escolar, nos 

possibilitou analisar as contribuições e os limites dessa área. Isso permitiu que 

confirmássemos o nosso interesse pela investigação sobre o trabalho de gestor numa 

perspectiva psicossocial, já que essa temática parece ter sido pouco investigada. No que tange 

a nossa pesquisa, a sua realização foi pensada em dois momentos: no primeiro, formulamos o 

corpus teórico, cujas abordagens estão relacionadas ao trabalho do gestor e à TRS e, no 

segundo, realizamos a coleta dos dados, na tentativa de responder a quatro questões 

                                                 
16 O resultado foi atualizado em julho de 2015, por meio de consulta eletrônica aos bancos de dados. Também 

consultamos o acervo físico nas bibliotecas Ana Maria Popovic (FCC), da UMESP e da USP. Reconhecemos 

que o nosso levantamento a partir do título (palavras-chave) pode causar imprecisões. 
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norteadoras: (1) como ele se representa? (2) o que representa dirigir/gerir uma escola? (3) 

quais são as RS sobre o seu agir profissional? (4) como as representações apontadas foram 

construídas? 

O nosso trabalho foi desenvolvido com os gestores das escolas da Rede Pública de 

Ensino do Estado de São Paulo, pertencentes a uma diretoria de ensino da Grande São Paulo, 

articulando-se a coleta de dados através de questionários e depoimentos livres, com a técnica 

conhecida como análise de conteúdo (BARDIN, 2010; FRANCO, 2012). Ainda com relação à 

coleta, o que pretendemos é extrair as representações dos gestores por meio de suas 

narrativas. 

Considerando que são poucos os estudos sobre a formação e o trabalho do gestor 

escolar numa perspectiva psicossocial e, ainda é pouca a atenção dada ao processo de 

formação específica desse profissional, julgamos importante estudá-los, porque acreditamos 

que a sua prática profissional marca profundamente a gestão da escola. E, o que faz o gestor? 

É sabido que ao professor, cabe ensinar; ao aluno, cabe aprender e; ao gestor, no nosso 

entendimento cabe articular e gerir. Grosso modo, o gestor é aquele que assume a articulação 

das demandas burocráticas e pedagógicas para garantir que os alunos aprendam. 

Provavelmente, a RS de que “a escola é a cara do diretor”, revele sua importância e a 

diferença que ele faz na escola. Adiante, por meio de nossa investigação, discutiremos os 

nossos achados sobre: o que ele diz que faz, o que ele gostaria de fazer e o que ele deveria 

fazer, segundo a legislação paulista. 

Dessa maneira, este estudo começa ligado a pesquisadores, especialmente os 

associados ao CIERS-ed/FCC, que utilizam o referencial teórico-metodológico das RS para 

investigar o trabalho dos gestores sob a ótica das representações que se associam ao agir 

profissional. 

Para tanto, o presente trabalho encontra-se estruturado em quatro seções: o capítulo 1, 

Dirigir/Gerir: um trabalho para quem? Do diretor ao gestor, que discorremos sobre o seu 

trabalho a partir de alguns autores da gestão escolar e da legislação paulista; o capítulo 2, 

Representações sociais e gestores escolares: a proposta de um estudo, que abordamos o 

referencial teórico que está orientando esta pesquisa. Iniciamos com alguns apontamentos 

sobre a TRS, reconhecendo-a como fundamental para a compreensão da tríade experiência-

representação-prática; o capítulo 3, O percurso metodológico, que apresentamos os 

caminhos percorridos nesta pesquisa, seus participantes e a construção dos instrumentos de 

coleta de dados; e o capítulo 4, Apresentação e análise dos dados, que organizamos os 
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dados coletados e discorremos sobre as nossas interpretações e nos aproximamos das RS dos 

gestores escolares pesquisados. 

Por fim, apresentamos as considerações finais, trazendo uma síntese dos principais 

resultados e sua articulação com o referencial teórico. 
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2 DIRIGIR/GERIR: UM TRABALHO PARA QUEM? DO DIRETOR AO GESTOR 

 

Somos assim: sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter 

coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. 

O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos: o 

não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as 

certezas moram. 

Os Irmãos Karamazov, 

Fiódor Dostoiévski. 

 

Nesta seção nos propomos a analisar o trabalho do gestor da Rede Pública de Ensino 

do Estado de São Paulo, por meio do diálogo com alguns autores da área de gestão escolar e 

das diretrizes legais da SEE-SP. 

Abordar o trabalho do gestor a partir desse recorte não é tarefa simples por diversas 

razões, entre as quais destacamos: primeiro, esse assunto não é recente na área da gestão; 

segundo, ele está articulado com muitas temáticas; terceiro, os diferentes contextos exigem 

uma análise cuidadosa, pois, ora as políticas educacionais parecem se aproximar dos avanços 

teóricos da área, ora parecem se distanciar e; quarto, em virtude da imensa discussão que 

existe em torno da área, assumimos os riscos pelas escolhas dos autores e das diretrizes com 

os quais dialogaremos, por acreditar na significativa contribuição destes. 

Com esse percurso não estamos buscando fazer uma avaliação, mas estabelecer um 

diálogo que possibilite ver o movimento de transição do diretor ao gestor, a partir das 

contribuições historicamente produzidas no campo da administração/gestão escolar. 

Iniciemos a discussão por um primeiro problema: quais as diferenças entre diretor 

escolar e gestor escolar? Por que optamos, em nossa pesquisa, por gestor escolar? 

A partir da consulta aos dicionários17, publicados na década de 1950 e os atuais, 

encontramos para diretor: 

 

DIRETOR, ou DIRECTOR, adj. Lat. director. Que dirige, administra ou regula; 

diretivo. DIRETOR, s. m. O que dirige ou administra. // 2. O que preside a certas 

sociedades ou corporações científicas, artísticas, literárias. // 3. Funcionário 

encarregado de dirigir o serviço de uma das repartições de que se compõe um 

ministério. // 4. Mentor, guia. // 5. Membro de diretório. DIRETOR DE 

CONCIÊNCIA, s. m. O mesmo que diretor espiritual. DIRETOR ESPIRITUAL, s. 

m. Eclesiástico que alguém escolhe para ser por ele dirigido segundo os princípios 

da religião. DIRETOR GERAL, s. m. O que dirige um serviço público tendo às suas 

ordens vários empregados subalternos (FREIRE, 1954a, p. 1958). 

 

DIRETOR, s. m. o que dirige ou administra: diretor de um teatro, de um banco, de 

uma companhia, de um colégio, de uma êmpresa. // O que preside a certas 

sociedades ou corporações científicas, artísticas, literárias, etc.: diretor da academia. 

                                                 
17 O uso do dicionário se justifica por se tratar de um estudo em RS. O significado das palavras deu origem a 

nuvem lexical apresentada na pág. 45. 
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// Funcionário encarregado de dirigir o serviço de uma das repartições de que se 

compõe um ministério. // Mentor, guia: Como diretor de D. Fernando, embarcou-se 

com êle o grande Antônio Vieira (Camilo, Luta de Gigantes, II, c. 3, p. 90, 1ª ed.) // 

Membro de diretório. // Diretor espiritual, diretor de consciência, eclesiástico que 

dirige a consciência de alguém. // -, adj. que dirige, administra ou regula; diretivo: 

poder diretor, padre diretor. // (Flex. fem.) Diretora ou diretriz. // F. lat. Diretor 

(AULETE, 1958a, p. 1529). 

 

diretor (ô). [Do lat. tard. directore, por via semierudita.] Adj. 1. Que dirige; 

diretivo. [Fem.: diretora e diretriz.] ~ V. cone – e plano –. S. m. 2. Aquele que 

dirige; dirigente, administrador, superintendente. 3. Guia, mentor. 4. Cada um dos 

cinco membros do diretório (1). 5. Cin. Teatr. Telev. Dirigente de uma peça, filme 

ou outro espetáculo, e responsável artístico por essa produção. [Sin., em teatr.: 

encenador e (fr.) metteur-en-scene; (em cin., lus.) realizador. Diretor artístico. 

Rád. Telev. Aquele que tem a responsabilidade geral pela produção e execução de 

programas; diretor de produção. [Cf. diretor de programa.] Diretor de antena. Eng. 

Eletrôn. Elemento parasito de uma antena direcional, localizado na direção geral do 

maior lóbulo de radiação. Diretor de arte. Edit. Prop. Profissional responsável pela 

concepção gráfica e visual de anúncios, revistas, livros, folhetos etc. [Cf. designer e 

dupla de criação.] Diretor de cena. Teatr. Administrador das providências 

necessárias ao bom andamento do palco, função preenchida, nos pequenos teatros, 

pelo contrarregra (1). Diretor de fotografia. Cin. Profissional que cuida da 

qualidade da imagem fotográfica, da composição da luz nas tomadas, dos efeitos 

fotográficos de laboratório, etc. [Cf. diretor de imagem.] Diretor de imagem. Telev. 

Profissional responsável pela seleção de imagens a serem transmitidas, pela 

utilização de efeitos visuais, pelo posicionamento das câmaras, etc. [Cf. diretor de 

fotografia.] Diretor de produção. Rád. Telev. Diretor artístico. Diretor de 

programa. Rád. Telev. Profissional responsável pela execução de determinado 

programa, conforme determinação do diretor artístico. Diretor de programação. 

Rád. Telev. Aquele que tem a responsabilidade final pela transmissão de programas, 

esp. quanto à qualidade, e adequação aos horários. Diretor de texto. Edit. Editor de 

texto. Diretor espiritual. Rel. Padre ou eclesiástico que dirige certas pessoas em 

assuntos de moral e religião (FERREIRA, 2009, p. 684). 

 

diretor (di.re.tor) [ô] a. 1 Que dirige, orienta (plano diretor) 2 Que exerce função de 

dirigir, administrar, estabelecer metas e estratégias etc. (em empresa, instituição etc.) 

(conselho diretor) [Fem.: diretora, diretriz.] sm. 3 Aquele que dirige ou toma parte 

na direção de instituição, projeto, empresa, departamento, atividade etc. (diretor de 

arte, diretor de escola, diretor de empresa) 4 Guia, mentor 5 Cin. Mús. Teat. Telv. 

Aquele que é responsável pela direção artística de filme, peça teatral, novela etc. 6 

Hist. Cada membro de um diretório (esp. o de cinco membros que governou a 

França de 1795 a 1799) [F.: Do lat. tard. director, pelo fr. directeur. Ideia de 

‘diretor’, usar suf. –agogo.] ~ artístico Rád. Telv. O responsável geral pela produção 

e transmissão de um programa ~ de arte 1 Edit. Publ. O responsável pela concepção 

e realização gráfica de anúncios e de publicações, como revistas, livros, folhetos etc. 

2 Cin. Telv. O responsável pela escolha das locações e da cenografia para a 

composição da atmosfera do filme ~ de cena Teat. Responsável por todas as 

providências e material necessários ao bom andamento de cada cena no palco; 

contrarregra ~ de criação Publ. O responsável pela concepção e realização de uma 

mensagem publicitária, em todos os seus elementos e fases ~ de fotografia Cin. O 

responsável pela composição e qualidade das imagens de um filme, ao usar a 

iluminação, as tomadas de cena, efeitos fotográficos em cena e no laboratório etc. 

[Cf.: Diretor de imagem.] ~ de imagem Telv. O responsável, entre as diferentes 

imagens obtidas simultaneamente por várias câmeras, pela seleção da imagem a ser 

transmitida, pelo uso de efeitos especiais, pelos ângulos de tomada de cena etc. [Cf.: 

Diretor de fotografia.] ~ de produção Rád. Telv. Ver Diretor Artístico ~ de 

programa Rád. Telv. O responsável pela boa execução de um programa, 

subordinado ao diretor artístico ~ de programação Rád. Telv. O responsável pela 

boa transmissão de programas, nos horários adequados e previstos (AULETE, 2011, 

p. 502). 
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E para gestor, encontramos: 

 

GESTOR, s. m. Lat. gestor. O mesmo que gerente. // 2. Indivíduo que, sem 

mandato, administra negócios alheios: “O gestor envidará toda a sua diligência 

habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono todo prejuízo resultante 

de qualquer culpa na gestão” (Cód. Civ. Bras., art. 1336). “Se os negócios alheios 

forem conexos aos do gestor, de tal arte que se não possam gerir separadamente, 

haver-se-á o gestor por sócio daquele cujos interêsses agenciar de envolta com os 

seus” (Id., art. 1345) (FREIRE, 1954b, p. 2724). 

 

GESTOR (ô), s. m. gerente, administrador de bens alheios. // F. lat. Gestor 

(AULETE, 1958b, p. 2431). 

 

gestor (ô). [Do lat. gestore.] S. m. Gerente, administrador (FERREIRA, 2009, p. 

980). 

 

gestor (ges.tor) [ô] P.us. sm. 1 Aquele que administra, gerencia negócios de outrem; 

ADMINISTRADOR: “No segundo caso, o novo gestor paga ao quiosqueiro R$ 50 

mil no ato e mais um aluguel mensal (...)” (O Globo, 16.10.2005) a. 2 Que 

administra, gerencia (conselho gestor) [F.: Do lat. gestor, oris.] (AULETE, 2011, p. 

710). 

 

A princípio acreditávamos que a consulta aos dicionários, nos ajudaria a distinguir 

diretor de gestor. Logo, observamos a superficialidade dos significados, inserindo os dois 

como administrador. Essa consulta inicial, não nos acrescentou elementos de discussão, mas 

suscitou a necessidade de refletirmos em direção aos sentidos da função ao longo da história 

da instituição escolar. Tratar dos diferentes sentidos movimentou-nos a pensar na 

transformação das RS desses profissionais. 

Nesse sentido, sinalizaremos brevemente como o cargo de gestor, então chamado de 

diretor escolar surgiu e, a importância da década de 198018 para a mudança de seu papel na 

organização escolar. 

 

2.1 O surgimento do cargo19 

 

O surgimento do gestor, então designado diretor, na instituição escolar coincide com a 

criação das escolas-modelo, em 1892, anexas à Escola Normal Caetano de Campos, criada em 

1890 no município de São Paulo, e se inscreve na organização escolar de forma definitiva 

com a criação das escolas graduadas, chamadas grupos escolares, no caso do Estado de São 

Paulo, em 1893. 

                                                 
18 Até a década de 1980, o paradigma da Administração empresarial dominou os estudos em Administração 

educacional. Foi nessa década que ocorreu uma forte crítica à construção teórica anterior (FÉLIX, 1984; PARO, 

1986). A Constituição Federal (1988), e posteriormente a LDBEN (1996), corroboraram para mudança e, 

incorporaram a gestão democrática, a integração escola-comunidade e outros. 
19 O nosso estudo limita-se ao período Republicano. 
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Com a implantação dos grupos escolares ocorre a intensificação da hierarquia na 

educação, que além dos antigos inspetores (atuais supervisores de ensino), são criados 

diferentes cargos, dentre eles, do diretor. Sendo assim, ele assume o centro do poder na 

organização escolar, e passa a dirigir a escola com “pulso firme”, RS ainda presente nos dias 

de hoje. Conforme destacado por Souza, 

 

[...] a hierarquia submetia rigidamente, em uma rede de cumprimento de deveres e 

obediência, diretor-professores-alunos; de outra parte, diretor-porteiro-serventes. 

Pais e comunidade foram excluídos, inicialmente, da participação da gestão do 

grupo escolar (SOUZA, 1998, p. 83). 

 

O diretor centraliza o poder das decisões em suas mãos e passa a representar o Estado 

no interior da escola. Isso mudou significativamente o trabalho docente, que passou há ter os 

tempos e os espaços controlados por ele. Salientamos que nossas observações assistemáticas, 

confirmam que a RS “pulso firme” ainda está presente, gerando entraves na organização 

escolar. A direção, cargo quase sempre assumido pelos homens até meados do século XX, 

caracterizava-se pelo controle e fiscalização20. 

A reestruturação das escolas primárias na época implicou em mudanças no trabalho 

docente. Entre outras exigências, destacamos o maior controle sobre o horário e os programas 

exaustivos a cumprir pelos professores. Isso não nos causa estranheza alguma, pois essas 

representações sobre a escola, ainda são presentes em nosso cotidiano escolar. 

Antes de 1890, no caso de São Paulo, as escolas públicas primárias funcionavam em 

espaços privados, como por exemplo, na casa dos professores. Então, podemos dizer que a 

escola tinha um pouco de autonomia, apesar dos regulamentos e normas. Hierarquicamente, 

havia o “inspetor escolar”, que realizava as visitas às escolas; não havia o cargo de diretor. 

Com as reformas educacionais promovidas na passagem do Império para República 

(1889), a estrutura de inspeção do ensino foi reformulada. Novos órgãos administrativos e 

técnicos foram criados, mas, logo se observou que os inspetores não davam conta de realizar 

um controle contínuo sobre as escolas. Então, estabeleceu-se a hierarquização nas escolas e, o 

diretor, passou a ter a responsabilidade pela organização escolar. No fim do século XIX e no 

início do século XX, o trabalho do diretor é marcado pela centralização do poder e pelo 

caráter disciplinador. Os primeiros anos da implantação dessa organização escolar geraram 

muitos conflitos entre diretores e professores. 

                                                 
20 No fim de 1890, ocorreu a adoção dos diários de classe, um dos dispositivos de controle e fiscalização 

(SOUZA, 1998). 
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Diante do exposto, afirmamos que embora tenhamos hoje outra representação do 

diretor, essas imagens construídas historicamente parecem-nos ainda se fazer presentes no 

imaginário de muitos diretores e outros. Portanto, a transição desse modelo de administração 

centralizador para outro que tenha a participação e o pedagógico como cerne do trabalho não 

tem sido tarefa fácil de implantar. 

Para facilitar nossa análise, esta seção foi dividida em três partes, a saber: na primeira, 

analisaremos a produção intelectual na área, levando-se em conta os autores considerados 

clássicos dos anos 1960 para cá, na segunda, analisaremos um recorte da legislação paulista e, 

por último, refletiremos sobre o que representa dirigir/gerir uma escola? A nossa ideia é 

analisar, ao longo desse período histórico, as concepções subjacentes ao trabalho do gestor e 

nos posicionarmos sobre a questão contemplada na última parte desta seção. 

 

2.2 O trabalho de diretor/gestor concebido por alguns autores da gestão escolar21 

 

Para discutir a gestão da escola, é preciso adentrar a complexidade que envolve a sua 

organização, mas, focaremos no trabalho, daquele que é considerado estar à frente da tomada 

de decisões e, é designado por nós, como gestor. 

Nas décadas de 1960 e 1970, a Teoria Geral das Organizações (TGO) fundamentou 

grande parte dos estudos em Administração Escolar (RIBEIRO, 1968; LOURENÇO FILHO, 

1963/2007; ALONSO, 1976), cujo pressuposto assentava-se na afirmação de que administrar 

uma escola equivale a administrar uma organização. 

Compartilhando da TGO, José Querino Ribeiro (1968) defende a ideia de que a 

administração seja um meio e não um fim em si mesma. Para o autor, ela se fundamenta em 

três elementos: a racionalização do trabalho; a divisão do trabalho e o interesse no trato pela 

administração. Assim, concebe a administração como sendo um caminho para se minimizar 

os riscos causados pela divisão do trabalho. Com efeito, define-a como um processo que 

conduz os grupos humanos na operação de tarefas divididas para que se atinja o objetivo 

proposto. 

                                                 
21 A discussão por nós realizada, é uma tentativa de retomar o trabalho do diretor numa perspectiva histórica. 

Considerando a TRS, podemos dizer que exploramos uma parte desse debate, algo que Moscovici denominou 

como sendo universo reificado (vide pág. 68). Apesar da não realização desse estudo, poderíamos dizer, sem 

muita precisão, que nos aproximamos da história das RS de um grupo de pesquisadores no campo da 

Administração Educacional. Mazzotti (2014), provoca-nos nessa direção problematizando a questão: ensino de 

conceitos científicos ou de suas RS? As nossas escolhas teóricas refletem a perspectiva adotada pelo autor. 

Salientamos que existem outras possibilidades de interpretação e, reforçamos a ligação entre os escritos dos 

autores e seus contextos históricos. 
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Na mesma direção que Ribeiro (1968), Manoel Bergström Lourenço Filho 

(1963/2007) afirma que o trabalho do administrador escolar se concentra na liderança. No que 

tange ao seu trabalho, devem-se considerar: a reunião de informações sobre os problemas e a 

tomada de decisões para a sua resolução. Para tanto, cabe a ele conhecer o empreendimento 

em que está inserido para, posteriormente, desenvolver a sua ação administrativa, a saber: 

planejar e programar; dirigir e coordenar; comunicar e inspecionar; controlar e pesquisar. O 

autor, ainda esclarece que planejar e programar significa traçar o que deve ser realizado e 

determinar os objetivos que permitam a obtenção do resultado esperado; dirigir e coordenar 

significa fazer, o que implica na divisão de tarefas, de responsabilidades e de níveis de 

autoridade; comunicar e inspecionar significa dirimir problemas, pois, segundo ele, muitos 

problemas originam-se da falta de informação, tanto dos dirigentes, como dos subordinados e, 

inspecionar não significa apenas fiscalizar, no sentido de disciplinar, senão comunicar em 

todos os sentidos; controlar e pesquisar significa administrar o processo e identificar os 

problemas para solucioná-los. 

Dessa forma, para Lourenço Filho (1963/2007, p. 87), o trabalho do administrador 

escolar contempla os fazeres apontados - planejar e programar, dirigir e coordenar, comunicar 

e inspecionar, controlar e pesquisar - e contribuem para que as equipes escolares alcancem os 

objetivos esperados e, consequentemente, cumpram o seu papel de: “[...] produzir serviços de 

desenvolvimento e ajustamento social”. Ainda acrescenta, que a função da direção se 

individualiza, motivo pelo qual, surgiu a partir da década de 1960, uma preocupação com suas 

características pessoais, uma vez que a liderança relaciona-se à capacidade do administrador 

em interpretar o “[...] espírito comum da organização, optando e decidindo no melhor sentido 

de sua coesão” (p. 78). 

Decorrida mais de uma década, Alonso (1976) desenvolve um trabalho semelhante, 

incluindo pesquisas internacionais. Ao discorrer sobre a organização escolar sob o enfoque da 

Teoria Geral dos Sistemas (TGS), ela indicou que a administração escolar tinha como função 

o ajustamento dos fatores internos e externos do sistema escolar, para que houvesse a 

manutenção do equilíbrio. A sua análise, considerando a TGS e as contribuições da 

Psicologia, levou a autora a afirmar que a direção é parte do processo administrativo e “[...] 

representa um ponto muito importante uma vez que dela depende o funcionamento da 

engrenagem administrativa prevista nas fases anteriores do processo, dela dependendo, 

portanto, o funcionamento da empresa” (ALONSO, 1976, p. 131). 

A referida autora (1976), também afirma que o diretor é responsável por assegurar a 

unidade e a implantação do programa institucional. Atribui a ele, a responsabilidade pela 
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liderança do corpo docente, pelo entusiasmo ao progresso do ensino e pelo estímulo ao 

trabalho da equipe. 

Ainda sugere, que o diretor se junte aos vários especialistas para favorecer o trabalho 

em equipe e desenvolver novos projetos, além de identificar os problemas do sistema e de 

propor formas de resolução (ALONSO, 1976). Para ela, compete ao administrador influenciar 

os vários níveis da organização escolar, influenciar a tomada de decisões e, justificar perante 

os órgãos superiores suas proposições, trazendo informações para que sejam analisadas, 

contextualizadas e aplicadas em consonância com os seus colaboradores. 

Portanto, a função do administrador escolar “[...] não é mais uma função logística, isto 

é, de mobilização de recursos, mas sim uma função estratégica, ou seja, de condicionador de 

reações daqueles que serão afetados por certos objetivos e ações” (ALONSO, 1976, p. 154). 

Na década de 1960, com o surgimento da Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (ANPAE), em diálogo com José Querino Ribeiro (1968), Anísio Spínola Teixeira 

(1968) posiciona-se diferentemente das ideias hegemônicas do período, advogando a ideia de 

que a administração escolar não poderia se igualar à administração de empresas e conferiu ao 

administrador escolar à função de mediador, argumentando que “[...] se alguma vez a função 

de direção faz-se uma função de serviço e não de mando, esse é o caso do administrador 

escolar” (TEIXEIRA, 1968, p. 14). 

Nessa perspectiva, as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por múltiplas 

abordagens, das quais destacamos aquelas que equiparavam a escola à empresa, e o 

administrador escolar ao administrador de empresas. Foi na década seguinte (1980), que 

ocorreu a crítica à construção teórica anterior e, os estudos da área deram uma guinada para 

outra direção. Consideramos o estudo de Paro (1986), como um dos impulsionadores desse 

período, por focalizar, entre outros aspectos, a administração escolar como possibilidade de 

transformação social. 

Analisando o processo de produção pedagógica, Paro (1986) destaca três aspectos: o 

educando, o saber e o produto da educação. Segundo ele, o produto não pode ser separado de 

sua produção e, por sua vez, o saber não pode ser expropriado do processo de produção do 

educando e do educador. A diferença entre a empresa e a escola reside no processo de 

produção, enquanto na empresa, os operários produzem a mercadoria, por meio de uma 

divisão do trabalho, sem compreender o conhecimento que o envolve, na escola, o produto da 

educação permanece para além da sua produção, não sendo possível quantificar o 

conhecimento que se produz subjetivamente. O autor (1986) aprofunda a discussão sobre a 

natureza do processo pedagógico, ratificando a conclusão de Saviani de que, “em virtude da 
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natureza própria do fenômeno educativo”, o modo de produção capitalista não pode aplicar-se 

de maneira plena na escola. Em nota, o autor faz o comentário: “observe-se que concordo aqui 

com a justeza da conclusão, não do raciocínio que leva a ela, que será, na sequência 

questionado” (2012, p. 184). Salientamos que essa questão exige uma análise mais cuidadosa, 

que por ora, não vamos fazer. Apenas desejamos ressaltar que, em uma sociedade dominada 

pelo capital, as regras capitalistas tendem a se propagar; no caso da escola, devemos realizar 

um trabalho que foque no processo e não no produto, que não permita a sua conversão em 

uma autêntica unidade de produção capitalista. 

Além de Paro (1986), outros estudos produzidos na área da administração escolar, 

nesse período, refutaram fortemente o uso do paradigma empresarial como norteador das 

análises das práticas administrativas na escola, sob o argumento de que a ela e a empresa 

apresentam dinâmicas distintas, necessitando, portanto, de análises que considerem suas 

especificidades. Outra característica que observamos, é a crítica à administração centralizada 

e a defesa da participação dos envolvidos nas tomadas de decisões. O debate sobre a formação 

e o trabalho do diretor de escola foi deixado de lado, destacando-se a ideia de ele entender as 

funções da escola numa perspectiva crítica e relacional (PARO, 1986; ARROYO, 1979). 

Do mesmo modo que os autores (PARO, 1986; ARROYO, 1979), concebemos que a 

“administração escolar” deva ser pensada sob outros enfoques que privilegiem a 

democratização da sociedade e por uma administração que possibilite novas formas de 

trabalho que priorizem a coletividade. Os autores citados parecem indicar que ao trabalho do 

diretor, reserva-se: mobilizar o grupo na luta pela democratização; mobilizar o grupo para o 

exercício de um trabalho coletivo; politizar a função, em detrimento do que ocorreu nas 

décadas anteriores, quando se valorizou a técnica. 

Embora em 1970 e 1980, existam alguns estudos na área que iniciam um movimento 

de rompimento com o paradigma empresarial, é a partir dos anos 1990, que identificamos 

claramente a coexistência de diferentes enfoques sobre a administração escolar e da função do 

diretor. Tomaremos as ideias de Paulo Freire (1991) e de Guiomar Namo de Mello (1993), 

por expressarem bem essas divergências. 

Nos escritos de Freire (1991), fica evidente a defesa da escola popular e democrática. 

Propôs uma educação que provocasse a consciência para transformação social. Uma de suas 

contribuições foi à implantação do conselho de escola. Em sua concepção, para que ele 

funcionasse, seria importante a implementação da lei e o favorecimento de condições para seu 

desenvolvimento. Assim, acreditava que a gestão democrática teria mais vigor e encontraria 

mais espaço para se manifestar. 
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Embasado no pensamento freireano (1991), Lima (2007) realiza alguns apontamentos 

sobre o diretor de escola. Reconhecendo que a administração, isoladamente, não pode 

solucionar todos os problemas da educação, a autora, assim como outros pesquisadores, 

salienta que ela pode ajudar na democratização da sociedade. Lima (2007, p. 53), então, 

sugere que o “[...] diretor da unidade escolar, exercendo uma liderança democrática e criativa, 

seja capaz de promover a diferença, transformando a escola em um ambiente sério, porém, 

alegre, prazeroso, bonito e saudável”. Visto que, na obra de Freire, os aspectos relacionados à 

liderança não são contemplados, concordamos parcialmente com a autora e, posicionamo-nos 

pela função de articulador e não de líder, na medida em que favorece a participação de todos 

na tomada de decisão. De acordo com a temática abordada pela equipe escolar, a liderança 

pela condução da discussão em uma assembleia, por exemplo, poderá ficar a cargo de outros 

envolvidos, por meio do rodízio e elegendo-se aquele que apresenta melhores condições. 

Diferentemente de Freire (1991), Mello (1993) aponta para a qualificação da educação 

como maneira de inserir o país na competição internacional. Em especial, discorre sobre a 

necessidade de investimento na gestão escolar e sugere que a divisão do trabalho seja pautada 

por um plano de desenvolvimento, a ser cumprido e avaliado continuamente, uma espécie de 

prestação de contas, “[...] baseada tanto na auto-avaliação institucional como na avaliação da 

aprendizagem dos alunos, aferida por um sistema externo à escola” (MELLO, 1993, p. 100). 

Logo, sobre o diretor defende: 

 

[...] seu treinamento para exercer uma liderança democrática e responsável, sua 

autoconfiança e conhecimentos técnicos, vão constituir o melhor ponto de partida. 

Estrategicamente, é pela função do diretor que será mais provável ter sucesso para 

induzir a escola como um todo a engajar-se num processo de construção de 

identidade institucional que resulte num projeto de trabalho compartilhado 

(MELLO, 1993, p. 97). 

 

Outro aspecto que também pode ser apontado, é que Mello (1993) fundamenta-se nas 

reformas educacionais internacionais e alia-se com a perspectiva empresarial. Nesse sentido, a 

sua abordagem apresenta contradições, pois ora identificamos conceitos empresariais como 

liderança, ora identificamos conceitos como gestão democrática, participação, autonomia da 

escola que, contrapõem-se ao enfoque empresarial. Isso indica que a abordagem de gestão 

escolar, nesse período, conecta-se ao contexto das políticas neoliberais. Declaramos não 

compartilhar dessa abordagem e, julgamos-na como sendo um retrocesso à educação escolar, 

porém, reconhecemos a importância de sua discussão para compreendermos o trabalho do 
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gestor no atual contexto escolar. As contradições que permeiam a prática do diretor de escola 

são discutidas por Paro: 

 

O que nós temos hoje é um sistema hierárquico que pretensamente coloca todo o 

poder nas mãos do diretor. Não é possível falar das estratégias para se transformar o 

sistema de autoridade no interior da escola, em direção a uma efetiva participação de 

seus diversos setores, sem levar em conta a dupla contradição que vive o diretor da 

escola hoje. Esse diretor, por um lado, é considerado a autoridade máxima no 

interior da escola, e isso, pretensamente, lhe daria um grande poder e autonomia; 

mas, por outro lado, ele acaba se constituindo, de fato, em virtude de sua condição 

de responsável último pelo cumprimento da Lei e da Ordem na escola, em mero 

preposto do Estado. Esta é a primeira contradição. A segunda advém do fato de que, 

por um lado, ele deve deter uma competência técnica e um conhecimento dos 

princípios e métodos necessários a uma moderna e adequada administração dos 

recursos da escola, mas, por outro lado, sua falta de autonomia em relação aos 

escalões superiores e a precariedade das condições concretas em que se 

desenvolvem as atividades no interior da escola tornam uma quimera a utilização 

dos belos métodos e técnicas adquiridas [...] (PARO, 2005, p. 11). 

 

No que concerne às contradições, Paro (2005), chama a nossa atenção, entre outros 

aspectos, para o fato de que precisamos conceber a direção escolar para além da forma usual 

de concentrá-la nas mãos do diretor. Como dito, ele é o representante do Estado na escola e, 

dele se espera o cumprimento de suas atribuições previstas na legislação. Sabemos que o 

Estado não oferece condições satisfatórias, mas insiste numa hierarquização onde nos parece 

ser mais fácil de exercer o controle e a pressão. Pressionar o diretor com diversos 

instrumentos burocráticos parece ser mais plausível do que atingir o coletivo de uma 

instituição. Também destaca a competência técnica, que nem sempre é garantida na sua 

formação. 

No início de 2000, Lück (2000a, p. 13), discorrendo sobre a função do diretor, aponta 

para a necessidade de superação do modelo hegemônico de administração escolar pautado na 

figura do “[...] diretor tutelado dos órgãos centrais, sem voz própria, em seu estabelecimento 

de ensino, para determinar os seus destinos e, em consequência, desresponsabilizado dos 

resultados de suas ações e respectivos resultados”. 

A autora, também encaminha uma discussão a respeito da mudança dos termos, de 

administração escolar para gestão escolar, que, segundo ela, traz consigo: 

 

[...] uma fundamental alteração de atitude e orientação conceitual. Portanto, sua 

prática é promotora de transformações de relações de poder, de práticas e da 

organização escolar em si, e não de inovações, como costumava acontecer com a 

administração científica (LÜCK, 2000a, p. 15). 
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Por meio da proposição da organização da escola amparada numa gestão democrática 

e participativa, Lück (2000a, p. 12) indica que o diretor é essencial, dado que a “[...] busca 

permanente pela qualidade e melhoria contínua da educação passa, pois, pela definição de 

padrões de desempenho e competências de diretores escolares, dentre outros, de modo a 

nortear e orientar o seu desenvolvimento”. De acordo com ela (p. 14), abrem-se duas óticas 

que definem as competências dos diretores: “[...] a da função/profissão em si e a da pessoa a 

exercê-la”. Aquelas voltadas à função/profissão relacionam-se a um “[...] conjunto sistêmico 

de padrões mínimos necessários para o bom desempenho das responsabilidades que 

caracterizam determinado tipo de atividade profissional”. Já, aquelas voltadas à pessoa, estão 

vinculadas à capacidade de “[...] executar uma ação específica ou dar conta de uma 

responsabilidade específica”. Dessa forma, a autora defende que o êxito da instituição se liga 

a essas competências, referindo-se elas a “[...] conhecimentos, habilidades e atitudes 

referentes ao objeto de ação”. 

Para Lück (2009) é primordial a definição das competências, tornando-se mais fácil a 

avaliação dos profissionais da educação para a realização de aprimoramentos que possibilitem 

a eficiência das práticas. Nesta perspectiva, cabe ao diretor: a responsabilidade pelo 

funcionamento da escola, a liderança da comunidade escolar, a adoção da gestão democrática 

e a busca por resultados. 

Novamente, o que apreendemos da análise desta concepção são as contradições, um 

discurso que se articula ao enfoque empresarial. 

Os anos 2000 foram marcados por uma vasta produção acadêmica, em que diversos 

autores relacionam as conquistas legais e as leituras da realidade para indicar caminhos para a 

escola pública (MARTINS, 2011a). Neste sentido, constatamos uma predominância de 

estudos que relacionam a função do diretor ao coletivo da organização escolar, a tomada de 

decisão participativa, a autonomia da escola e a articulação comunidade-escola. 

Particularmente, os estudos sobre a organização escolar discutida por Lima (2011) nos 

chamam a atenção. Ao discorrer sobre a temática, o autor entende a organização escolar como 

objeto de estudo sociológico e defende a administração escolar descentralizada, privilegiando 

a participação democrática e a tomada de decisões de forma autônoma. 

Sabemos que a escola é organizada pelo sistema de ensino estadual, por sinal, muito 

mal organizada. A má organização da escola em muitos casos nos sugere que ela foi pensada 

segundo outros interesses, que não os educacionais e, nesse contexto, ela procura adequar as 

normas à sua realidade. Porém, isso nem sempre é possível, pois as tomadas de decisões 

esbarram nos obstáculos criados pelas próprias orientações político-normativas. 
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No entanto, a escola precisa ser considerada nos contextos micro e macrossocial e, não 

apenas como reprodutora, ou como adequação às normas impostas. Ela precisa ser revista 

para que assuma uma estrutura organizacional que lhe conceda autonomia. Lima afirma que, 

 

[...] uma visão do tipo antropomórfico e coisificado pode simplesmente resultar em 

imagens de subordinação total da escola perante a imposição político-normativa 

levada a cabo pelo Estado e pelas instâncias globais de controle, transformando-a 

num campo de reprodução, condenando os atores escolares, despojando-os das suas 

margens de autonomia e das suas capacidades estratégicas (LIMA, 2011, p. 10). 

 

A citação acima nos parece indicar o que tem ocorrido com as escolas da Rede Pública 

de Ensino do Estado de São Paulo, principalmente no que tange a subordinação da escola 

perante as imposições político-normativas. É preciso se reinventar a sua organização e, Lima 

(2011), apoiado em Ellströn, ajuda-nos a entender a organização, segundo quatro modelos: 

político, de sistema social, racional/burocrático e anárquico. 

No modelo político, a diversidade de interesses ideológicos e objetivos não partilhados 

por todos, favorece o surgimento de dificuldades na organização escolar pública (LIMA, 

2011). Essas características, aliada ao controle do Estado, confere a esta forma de organização 

poucas condições de ser aplicada. 

Já no modelo de sistema social, o autor destaca que os processos organizacionais se 

apresentam mais como fenômenos espontâneos do que como intenção de ação organizacional. 

Para ele, este modelo privilegia “o consenso, a adaptação ao ambiente, a estabilidade” (p. 21). 

Tal qual o modelo político, o modelo de sistema social não é dominante nos estudos sobre a 

organização escolar. 

O modelo racional/burocrático enfatiza o consenso e a clareza dos objetivos 

organizacionais, admitindo-se processos e tecnologias transparentes. Assim, as organizações 

seguem às regras impostas pelo sistema, sendo a ação organizacional o resultado de uma 

determinada decisão; isto significa que a escolha é uma ação de análise racional. Lima (2011) 

não considera que o modelo racional seja totalmente burocrático, mas, mesmo assim, o 

denomina como tal, devido à burocracia existente nas organizações. Quando aplicado ao 

estudo das organizações, este prioriza o seguimento das regras impostas pelos sistemas de 

ensino, o cumprimento de planejamentos e a concentração nas análises do que a realidade 

propõe. 

Lima (2011), também chama a nossa atenção para a desconexão entre o que a escola 

apresenta como modelo de organização e o que de fato ocorre em sua rotina. Em um universo 

que o autor denomina como “não oficial”, aparecem “os conflitos organizacionais, a definição 
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problemática dos objetivos, as dificuldades impostas por uma tecnologia ambígua e as 

estruturas informais” (p. 31). Situa-se assim, o modelo anárquico de organização. 

Já o modelo anárquico apresenta objetivos pouco claros e conflitantes e tecnologias 

ambíguas e incertas. Para o autor (2011), este modelo apresenta três indicadores: (1) 

inconsistência e insuficiência de definição dos objetivos e uma intencionalidade 

organizacional problemática; (2) falta de clareza dos membros da organização quanto a 

processos e tecnologias; (3) participação oscilante dos membros. 

Ainda sobre esse modelo, ele (2011) salienta que a imagem de “anarquia organizada” 

não abrange juízo de valor, nem tampouco o sentido de má organização ou desorganização, 

mas o oposto ao modelo racional/burocrático. Significa desconexão entre decisões, estruturas, 

objetivos e realizações. A imagem também é representada pela metáfora do “caixote do lixo”, 

pela “falta de intencionalidade de certas acções organizacionais e de contrapor ao modelo 

burocrático e ao seu conhecido circuito sequencial – identificação do problema, definição, 

seleção da solução, implementação e avaliação” (LIMA, 2011, p. 36-37). Desta forma, o autor 

exclui a ideia de que a ação decorre de um problema e que muitas vezes na organização 

escolar, não se sabe qual é a questão, se não quando se descobre a resposta. 

Esta metáfora, nos chama a atenção para a existência de elementos organizacionais 

relativamente desarticulados uns dos outros e, liga-se a outra imagem: a de sistemas 

debilmente articulados. Lima (2011) salienta que a escola tem sido vista dessa forma, isto é, 

como uma organização em que muitos dos seus elementos são desarticulados e, se encontram 

relativamente independentes. Como aponta Weick, 

 

[...] pode dar-se o caso de o gabinete de orientação estar debilmente articulado com 

o gabinete de direção. A imagem é a de que o diretor e o conselheiro de orientação 

estão de certa forma ligados, mas cada um conserva uma certa identidade e 

separação, e a sua ligação pode ser circunstancial, infrequente, fraca nas suas 

implicações, não importante e/ou lenta a responder (apud LIMA, 2011, p. 37). 

 

Admitimos que certos elementos da organização estejam articulados, e como tais 

passíveis de racionalização, porém, não será o caso de todos. Na citação acima, o autor chama 

a nossa atenção para o fato da ligação entre o diretor e os órgãos superiores, em que cada um 

conserva sua identidade e separação. No que tange a questão, Lima (2011) salienta que este 

modelo poderá trazer vantagem, pois, por mais poderosos que os controles político-

administrativos possam ser, a escola goza sempre de certa autonomia. 
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Ainda no âmbito da organização escolar, o modelo teórico de análise passa pela 

perspectiva racional/burocrática e pela anarquia organizada, permitindo que ambos coexistam. 

Segundo o autor, 

 

[...] a ordem burocrática da conexão e a ordem anárquica da desconexão 

configurarão, desta forma, um modo de funcionamento que poderá ser 

simultaneamente conjuntivo e disjuntivo. A escola não será, exclusivamente, 

burocrática ou anárquica. Mas não sendo exclusivamente uma coisa ou a outra 

poderá ser simultaneamente as duas. A este fenômeno chamarei modo de 

funcionamento díptico da escola como organização (LIMA, 2011, p. 51).  

 

No modo de funcionamento díptico22, o eixo de ação é constituído pelo plano da ação 

organizacional e por referência ao plano das orientações para a ação organizacional, 

articulando-se a ordem anárquica organizada e a burocrática. Desse modo, as estruturas 

formais são veiculadas/veiculadoras pelas/das normatizações e, representam a face oficial da 

organização. 

Sem desprezar a referida perspectiva, o estudo sociológico das organizações, 

concentra-se no plano da ação organizacional e, no que ao plano das orientações para a ação 

organizacional diz respeito, focalizando, sobretudo, outros tipos de estruturas e de regras, 

menos visíveis. Em relação às estruturas, tradicionalmente designadas informais ou ocultas, 

podemos afirmar que o seu estudo depende de uma focalização interpretativa. 

Em especial, neste trabalho, procuraremos focalizar a nossa questão sob os enfoques 

normativos e interpretativos e, ainda enquanto configurações socialmente construídas/em 

construção na/pela ação. Particularmente, iniciaremos pelas normatizações a respeito do 

trabalho do gestor escolar, que se traduz pela expressão: o que ele deveria fazer. Sabemos que 

nem sempre todas as orientações são seguidas por ele, justamente porque tais imposições 

podem não ser condizentes com a realidade da escola, fato que justifica o nosso interesse pela 

aproximação dos gestores para investigar: o que ele diz que faz e o que ele diz que gostaria de 

fazer. 

Desse modo, a carência de estudos organizacionais e sociológicos da escola como 

organização educativa complexa e multifacetada, confirma a nossa intenção em compreender 

                                                 
22 Segundo o autor (2011, p. 51), “díptico no sentido em que é dobrado em dois a partir de um eixo constituído 

pelo plano da ação e por referência ao plano das orientações para a ação, ora exibindo mais um lado, ou face (por 

exemplo a face burocrática-racional, ou de sistema social), ora outra face (a metaforicamente representada como 

anárquica, ou ainda aquelas mais associadas aos modelos políticos, ou culturais e subjetivos), ora ainda 

apresentado as duas faces em simultâneo, ainda que em graus variados de abertura ou de fechamento, ou de 

presença/ausência face ao observador”. 
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o trabalho do gestor, sob a articulação desta abordagem e da abordagem psicossocial. Em 

seguida, analisamos os excertos da legislação paulista para apreender o que ele deveria fazer. 

Voltemos as nossas questões iniciais: quais as diferenças entre diretor escolar e gestor 

escolar? Por que optamos, em nossa pesquisa, por gestor escolar? As diferenças entre os 

termos revelam as diferentes concepções e abrem uma discussão em direção ao universo 

semântico. A nuvem lexical a seguir, confeccionada a partir da consulta aos dicionários 

publicados na década de 1950 e os atuais, nos mostra as possibilidades disponíveis para se 

referir a essa pessoa considerada responsável pela escola. Para melhor visualização, 

empregamos a cor azul para as palavras associadas ao diretor, a cor vermelha para as palavras 

associadas ao gestor e, a cor verde para a palavra encontrada em ambos. 

 

Figura 1 - Nuvem lexical associada ao cargo 

 

Programa: https://tagul.com/ 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A nossa opção pelo termo gestor, de certa forma, pode num primeiro momento causar 

estranheza, por se aproximar do enfoque empresarial. Sem dúvida, não partilhamos desse 

enfoque e, adotamo-nos pelas provocações suscitadas. A palavra gestor liga-se a gestão e, 

etimologicamente (NASCENTES, 1966), ambas provêm do latim: gestore e gestione, 

respectivamente. O autor afirma que, gestão provém do latim gestione e significa: “ação de 

gerir” (p. 357). Por sua vez, gerir vem do latim gerere (p. 356) e trata-se de algo que implica o 

https://tagul.com/
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sujeito/outro. Isto pode ser observado no substantivo gestação, derivado desse verbo. 

Gestação, que vem do latim gestatione, significa: “ação de trazer (o feto)” (p. 356), ato pelo 

qual se traz em si e dentro de si algo novo. A busca da origem das palavras, ajudou-nos a 

optar por gestor escolar porque identificamos duas provocações importantes: a gestão, como 

implicação do sujeito/outro e; a gestão, como possibilidade de mudança, transformação. 

Apesar da relação entre o termo gestor e o enfoque empresarial, a sua adoção nesta pesquisa 

reflete a nossa intenção por mudança. Curiosamente, a palavra latina gerere liga-se a palavra 

grega gígnomai, que significa “nascer, gerar”. Portanto, é preciso desconstruir o conceito que 

se aproxima do enfoque empresarial, para que possam nascer outros com enfoque educativo. 

O termo gestor, também reflete nossa intenção de substituir o individual pelo coletivo, 

ou seja, no lugar de uma única pessoa ter uma gestão colegiada. Sabemos que o grupo gestor é 

formado pelo diretor, vice-diretor, PCP e supervisor de ensino, mas o nosso interesse é no 

primeiro, o qual denominamos de gestor. Com argumentação contundente, Paro (2011) 

discorre sobre a proposta de colegiado diretivo ou de direção colegiada. Salienta o autor que 

não se trata de uma gestão colegiada, que se baseia na divisão de tarefas entre diretor, vice-

diretor, PCP etc. ou da presença de um conselho de escola deliberativo. Embora consideremos 

como uma espécie de gestão colegiada, o colegiado diretivo apresentado pelo autor parece-

nos uma proposta muito interessante. 

Desse ponto de vista, Paro aponta que, 

 

[...] uma das maiores dificuldades encontradas pelos conselhos escolares para 

promoverem a democratização da escola tem sido precisamente o fato de que, por 

mais deliberativo que seja, ele nunca é diretivo, cabendo essa incumbência ao diretor 

escolar que, como responsável último pela instituição, se vê obrigado a atender, em 

primeiro lugar, os interesses do Estado. Quando as deliberações do conselho de 

escola conflitam com determinações dos escalões superiores do sistema é a estes que 

o diretor se vê compelido a atender. A estrutura administrativa da escola está 

disposta de tal maneira que o diretor é sempre considerado o representante do Estado 

na unidade (PARO, 2011, p. 61). 

 

Essa posição, da qual podemos encaixar a SEE-SP, ignora o caráter político da função 

do gestor e torna-o frágil, porque é a ele que o Estado solicita prestação de contas sobre o 

funcionamento da escola. Ao fazer essas considerações, parece-nos indicado investir, em 

outro momento, no aprofundamento da reflexão sobre a proposta do colegiado diretivo. 

Também salientamos que a concepção de gestão como ato político vincula-se a técnica e, a 

finalidade pedagógica de sua ação deve ser incentivada. 
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2.3 A legislação paulista 

 

Nas décadas de 1960 e 1970, a tendência de responsabilizar a equipe de direção e, em 

especial, o diretor pelos problemas das/nas escolas, ignorando seu contexto político, 

econômico e social era marcante. As críticas, focadas apenas na dimensão administrativa, 

embora em contextos de produção diferentes, continuam sendo muito presentes nos discursos 

atuais. 

Essa concepção restrita corroborou para que muitos diretores da Rede Pública de 

Ensino do Estado de São Paulo apresentassem uma postura ambígua: autoritária e 

subserviente. Quando frente seus subordinados, assumem uma postura, muitas vezes 

autoritária e, quando estão diante dos dirigentes de órgãos centrais, assumem uma postura 

subserviente. Ainda hoje, observamos tal prática, e muitas vezes eles se esquecem de sua 

principal atribuição, que é realizar a articulação entre o pedagógico e o administrativo para 

que ocorra a transformação social. Adiante discorreremos sobre o que entendemos sobre 

articular, gerir e, de antemão afirmamos ser imprescindível ao gestor, o saber articular e o 

saber gerir. 

Valendo-se de parte da legislação paulista sobre a temática tratada e da história da 

educação, destacamos que sob a influência tecnicista, o Decreto nº 11.625/78 aprova o 

Regimento Comum das Escolas Estaduais de 2º Grau e dá providências correlatas. Em 

especial, discorreremos a partir desse documento, mais especificamente, do capítulo II – Das 

atribuições e relações hierárquicas, seção I – Da direção, artigo 5º que trata do Núcleo de 

Direção da Escola, expondo que a: “Direção de Escola é o núcleo executivo que organiza, 

superintende, coordena e controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade 

escolar”. O artigo 7º trata das atribuições do diretor: 

 

I- organizar as atividades de planejamento no âmbito da Escola: 

a) coordenando a elaboração do Plano Escolar; 

b) assegurando a compatibilização do Plano Escolar com o Plano Setorial de 

Educação; 

c) Superintendendo o acompanhamento, avaliação e controle da execução do Plano 

Escolar; 

II- subsidiar o planejamento educacional: 

a) responsabilizando-se pela atualização, exatidão, sistematização e fluxo dos dados 

necessários ao Planejamento do sistema escolar; 

b) prevendo os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender as 

necessidades da Escola a curto, médio e longo prazos; 

c) propondo as habilitações profissionais a serem oferecidas pela Escola em função 

da demanda, em nível de escola e dos recursos disponíveis; 

III- elaborar ou coordenar a elaboração do relatório anual da Escola; 
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IV- assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, 

diretrizes e normas emanadas da administração superior; 

V- zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 

VI- promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos físicos, materiais e humanos 

da Escola; 

VII- assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniais, solicitar baixa dos 

inservíveis e colocar os excedentes à disposição de órgãos superiores; 

VIII- exercer controle sobre a produção escolar e dar-lhe o destino próprio de acordo 

com as normas em vigor; 

IX- coordenar a elaboração de projetos de execução de trabalhos de interesse para a 

aprendizagem, não constantes das programações básicas, submetendo-os à 

aprovação dos órgãos competentes; 

X- garantir a disciplina de funcionamento da organização; 

XI- promover a integração escola-família-comunidade: 

a) proporcionando condições para a participação de órgãos e entidades públicas e 

privadas de caráter cultural, educativo e assistencial, bem como de elementos da 

comunidade nas programações da Escola; 

b) assegurando a participação da Escola em atividade cívicas, culturais, sociais e 

desportivas da comunidade; 

c) proporcionando condições para a integração família-escola; 

XII- organizar e coordenar as atividades de natureza assistencial; 

XIII- criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo 

educativo (SÃO PAULO, 1978). 

 

A análise do excerto nos permite constatar que as atribuições do diretor apresentavam 

um caráter técnico-burocrático, cujo cumprimento afastava-o da dimensão pedagógica. As 

tarefas burocráticas do diretor distanciavam-no do processo pedagógico, restando a ele agir 

como um técnico, preenchedor de papéis, ou como um transgressor, que dá um jeito de 

“burlar” o burocrático, e priorizar a dimensão pedagógica. O discurso de alguns diretores, 

observado em nossa experiência profissional, de que o “administrativo é suporte para o 

pedagógico”, será analisado e avaliado por nós, na tentativa de verificarmos se configura uma 

RS. Recentemente foi criada a função de gerente de organização escolar23 para auxiliar o 

diretor nas questões administrativas. 

A indissociabilidade entre as dimensões administrativa e pedagógica, não é e nem 

nunca foi uma tarefa fácil para o diretor, até porque muitas vezes é mais cômodo esconder-se 

atrás do burocrático e responsabilizar o aluno pelo sucesso ou fracasso escolar. 

Também observamos nos discursos oficiais o uso indevido de determinadas 

concepções que são empregadas de forma equivocada e/ou proposital, destituindo-as do 

caráter transformador de sua formulação inicial. Para exemplificar, foi o que ocorreu com o 

conceito de professor reflexivo, muitas vezes inserido para indicar a reflexão de uma prática 

individualizada e descontextualizada. Contreras (2002) sinaliza que o conceito foi apropriado 

pelos discursos oficiais devido à legitimidade oferecida as recentes reformas educacionais. A 

                                                 
23 A Resolução SE nº 52/2011 dispõe sobre as atribuições dos integrantes das classes do Quadro de Apoio 

Escolar (QAE), da SEE-SP. 
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prática reflexiva, valorizada nas universidades e pelos docentes, acaba respaldando a reflexão, 

para fins predominantemente, tecnicistas. 

Após vinte anos de decreto, surge o Parecer CEE nº 67/98 que aprova as “Normas 

Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais”. O documento representa o esforço da SEE-

SP em articular a sua política educacional e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) que reafirmam a importância do desenvolvimento da gestão democrática, do 

fortalecimento da autonomia e da elevação da qualidade do ensino. 

Especificamente o capítulo II “Da organização técnico-administrativa” trata do Núcleo 

de Direção que é composto pelo diretor e vice-diretor. No artigo 63 ocorre a explicitação que 

a direção tem o objetivo de garantir: 

 

I – a elaboração e a execução da proposta pedagógica; 

II – a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

III – o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidos; 

IV – a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 

V – os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos; 

VI – a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 

VII – as informações aos pais ou ao responsável sobre a frequência e o rendimento 

dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica; 

VIII – a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus-tratos envolvendo 

alunos, assim como de casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que estas 

atinjam o limite de 25% das aulas previstas e dadas (SÃO PAULO, 1998). 

 

Ainda no artigo 64, temos que, 

 

[...] cabe ainda à direção subsidiar os profissionais da escola, em especial os 

representantes dos diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes, e 

representar aos órgãos superiores da administração, sempre que houver decisão em 

desacordo com a legislação (SÃO PAULO, 1998). 

 

A partir dos excertos, constatamos que as Normas Regimentais Básicas para as 

Escolas Estaduais (1998) representaram pouco avanço na direção de uma gestão mais 

democrática, quando comparada aos anteriores. Se deslocarmos nossa atenção ao trabalho do 

diretor, como faremos adiante, parece-nos que ainda hoje o trabalho distancia-se muito de 

uma gestão efetivamente participativa e democrática. 

Outro aspecto importante a ressaltar é que o documento prevê em seu artigo 1º que as 

escolas se orientem por regimento próprio a ser elaborado pela unidade escolar. Porém, o 

regimento próprio deverá estar articulado ao estabelecido nas Normas Regimentais, o que 

para nós, demonstra o cerceamento da autonomia. 
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No documento em questão, também fica explícito que a função do diretor se aproxima 

a de um técnico que deve oferecer condições para que todos cumpram o que está estabelecido. 

Para exemplificar, tomemos “a elaboração e execução da proposta pedagógica”. Garantir a 

sua elaboração e a sua execução, não é o mesmo que envolver-se em sua construção, com o 

PCP e outros. Portanto, as dimensões administrativa e pedagógica novamente aparecem 

segregadas, sendo a primeira valorizada no trabalho do diretor e, a segunda, praticamente 

desaparecida. Salientamos também ser necessário evidenciar que o desenvolvimento 

pedagógico é um ato político, do qual deve refletir o diretor. 

Entretanto, é com a Resolução SE nº 90/09, que dispõe sobre a definição de perfis 

profissionais e de competências24 e habilidades requeridos para Supervisores de Ensino e 

Diretores de Escola da rede pública estadual e as referências bibliográficas do Concurso de 

Promoção, de que trata a Lei Complementar nº 1.097/2009, e dá providências correlatas, que 

começamos a observar mais detalhadamente, as atribuições do diretor. Nessa, o diretor é 

entendido como “o profissional que se ocupa da direção, administração, supervisão e 

coordenação da educação na escola. Sua principal função é a de liderar a proposta pedagógica 

da escola”. Nela compete ao diretor, junto com o supervisor de ensino a concretização da 

função social da escola, por meio de uma gestão que contemple as dimensões: (a) de 

resultados educacionais do ensino e da aprendizagem; (b) participativa; (c) pedagógica; (d) 

dos recursos humanos; (e) dos recursos físicos e financeiros. 

A legislação salienta a importância dos índices de desempenho dos alunos no Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo (SARESP) e os resultados obtidos pela escola no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo (IDESP). Para tanto, aponta como sendo competência do diretor 

“compreender a visão contemporânea de gestão escolar vinculada a resultados” e 

“compreender os sistemas e processos de avaliação externa”. Destaca também a importância 

de o diretor analisar e utilizar os índices das avaliações externas para a tomada de decisões. A 

                                                 
24 Segundo Zabala; Arnau (2010, p. 17), “no início da década de 1970, e no âmbito empresarial, surge o termo  

“competência” para designar o que caracteriza uma pessoa capaz de realizar determinada tarefa real de forma 

eficiente”. A partir de então, ele se estendeu de forma generalizada e assumiu diferentes significados e sentidos. 

Nós, particularmente, não vamos discorrer sobre isso, por não compartilhar dessa concepção. Em se tratando da 

área educacional, parece-nos mais adequado adotar o termo saber. “Saber/sabedoria (do lat. sapere) Em um 

sentido genérico, sinônimo de conhecimento, ciência. Na tradição filosófica, a sabedoria significa não só o 

conhecimento científico, mas a virtude, o saber prático: "Por sabedoria (sagesse), entendo não apenas a 

prudência, mas um perfeito conhecimento de tudo o que os homens podem saber" (Descartes, Princípios da 

filosofia)” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 245). Ver sobre os diferentes conceitos de competência em 

Zabala; Arnau, 2010, p. 27-44. 
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divulgação dos resultados junto à comunidade intra e extraescolar, também é sua 

responsabilidade. A preocupação com os resultados aparece também nas habilidades previstas 

para o cargo: 

 

- Identificar o papel e resultados do SARESP na construção do IDESP; 

- Identificar semelhanças e diferenças entre o IDESP e o IDEB; 

- Reconhecer as principais características dos sistemas de avaliação da Educação 

Básica e compreender os conceitos básicos que fundamentam estas avaliações; 

- Conhecer os fundamentos conceituais e metodológicos do SARESP a partir de 

2007; 

- Propor mecanismos de avaliação das ações de formação continuada e de 

autoavaliação de desempenho (SÃO PAULO, 2009). 

 

Na Resolução, observamos o viés da produtividade preconizado pelas reformas 

neoliberais da educação no Brasil. Também temos que considerar que a avaliação por 

resultados é um dos mecanismos exigidos pelos organismos multilaterais. Ainda ressaltamos 

que essa legislação valoriza uma gestão empresarial, baseada na eficiência, na flexibilidade e 

na racionalização de recursos. Nessa perspectiva, insere o diretor como aliado na implantação 

da política educacional da SEE-SP, conforme destacado nas competências: 

 

- Compreender o papel do diretor na organização da SEE-SP; 

- Compreender os processos de implementação das políticas educacionais da SEE-

SP e dos projetos a ela vinculados; 

- Reconhecer as diretrizes pedagógicas e institucionais para implementar as políticas 

educacionais da SEE-SP, considerando a realidade do ensino público estadual 

paulista e a região na qual opera; 

- Identificar, analisar, explicar e justificar as políticas educacionais da SEE-SP, no 

contexto social e de desenvolvimento do Estado de São Paulo, em áreas como: (i) 

gestão escolar; (ii) desenvolvimento curricular; (iii) avaliação externa do 

desempenho dos alunos; 

- Dominar procedimentos de observação, coleta e registro, organização e análise de 

dados educacionais bem como o uso de indicadores sociais e educacionais; 

- Compreender e explicar as relações entre as políticas educacionais e a proposta 

educacional da escola; 

- Reconhecer diferentes estratégias, ações e procedimentos adotados em nível 

regional e local na implementação das políticas educacionais da SEE-SP (SÃO 

PAULO, 2009). 

 

Por meio das competências acima destacadas, observamos que aos diretores resta 

pouco ou nenhuma autonomia. A ele destina-se a implementação das políticas educacionais 

da SEE-SP e, é o que comumentemente fazem sem reivindicar o direito de voz. Aqui, nossas 

observações assistemáticas revelam que, alguns diretores, quando fazem críticas, as fazem nos 

“bastidores”. Perante seus superiores, muitos preferem calar-se ou agir de maneira 

subserviente, perpetuando assim a atual situação, da qual precisamos mudar e defender a 

autonomia das escolas. 
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A Resolução também traz referências importantes ao perfil do gestor, para que ele 

exerça uma gestão comprometida com a aprendizagem do aluno e a qualidade da educação, 

tais como: 

 

[...] desenvolver processos e práticas adequados ao princípio de gestão democrática 

do ensino público, aplicando os princípios de liderança, mediação e gestão de 

conflitos; [...] promover um clima organizacional que favoreça um relacionamento 

interpessoal e uma convivência social solidária e responsável sem perder de vista a 

função social da escola (SÃO PAULO, 2009). 

 

Como dito, a relevância do diretor para a melhoria do desempenho do aluno também 

se fez presente em Mello (1993), ao associar a eficiência da escola a uma condução técnica, 

em que o diretor se encontra mais bem posicionado para assumir essa condução. 

Talvez reconheçamos a posição do diretor a que a autora se refere, porém, a eficácia 

da escola não pode ser reduzida a “uma condução técnica”. A posição privilegiada, a qual é 

legitimada ao diretor precisa ser exercida com princípios democráticos. 

Na mesma direção, o documento “A Política Educacional da SEE-SP” salienta a 

importância do diretor quando afirma que: 

 

[...] o acompanhamento e revisão permanentes por parte dos gestores de todas as 

instancias, na implementação das ações, é condição básica para que se possa 

verificar o acerto do programa em seus propósitos de requalificar a escola pública 

(SÃO PAULO, 2003). 

 

Outro aspecto a destacar na legislação é o incentivo ao voluntariado por meio de 

competências do diretor para: “estimular estabelecimento de parcerias com vistas à 

otimização de recursos disponíveis na comunidade” e “buscar alternativas para criação e 

obtenção de recursos, espaços e materiais complementares para fortalecimento da proposta 

pedagógica e ao aprendizado do aluno”. Salientamos que a partir da década de 1990, o Estado 

se distanciou do seu papel provedor, mantendo-se forte seu poder de decisão. Somos pela 

revisão do papel do Estado na educação, permitindo a maior tomada de decisões das/nas 

unidades escolares. 

Em 2013, temos a Resolução SE nº 52/2013 que também dispõe sobre os perfis, 

competências e habilidades requeridos dos Profissionais da Educação da rede estadual de 

ensino, os referenciais bibliográficos e de legislação, que fundamentam e orientam a 

organização de exames, concursos e processos seletivos, e dá providências correlatas. O 

documento expressa as últimas intenções do Estado a respeito da temática por nós, abordada. 

Abaixo, segue o excerto que trata do perfil do diretor: 



54 

 

 

Como dirigente e coordenador do processo educativo no âmbito da escola, compete 

ao Diretor promover ações direcionadas à coerência e consistência de um projeto 

pedagógico centrado na formação integral dos alunos. Tendo como objetivo a 

melhoria do desempenho da escola, cabe-lhe, mediante processos de pesquisa e 

formação continuada em serviço, assegurar o desenvolvimento de competências e 

habilidades dos profissionais que trabalham sob sua coordenação, nas diversas 

dimensões da gestão escolar participativa: pedagógica, de pessoas, de recursos 

físicos e financeiros, de resultados educacionais do ensino e aprendizagem. Como 

dirigente da unidade escolar, cabe-lhe uma atuação orientada pela concepção de 

gestão democrática e participativa, o que requer compreensão do contexto em que a 

educação é construída e a promoção de ações no sentido de assegurar o direito à 

educação para todos os alunos e expressar uma visão articuladora e integradora dos 

vários setores: pedagógico, curricular, administrativo, de serviços, das relações com 

a comunidade. Compete, portanto, ao Diretor de Escola uma atuação com vistas à 

superação de condições adversas ao desenvolvimento de uma educação de 

qualidade, ou seja, centrada na organização e desenvolvimento de ensino que 

promova a aprendizagem significativa à formação do aluno: pessoal, social e para o 

mundo do trabalho (SÃO PAULO, 2013). 

 

No que tange ao perfil do diretor, a Resolução, destaca a centralidade do diretor na 

proposição de ações relacionadas ao projeto pedagógico. Mais uma vez, a legislação não 

contempla o envolvimento dele na elaboração do projeto e, parece-nos, que ele direcionará as 

ações a um projeto que, sequer mencionam o envolvimento coletivo em sua construção. 

Adiante, mencionam a sua responsabilidade pela melhoria do desempenho da escola, quando, 

no nosso entendimento, todos devem responsabilizar-se pelos processos que culminem com a 

melhoria do desempenho dos alunos. Sobre os processos de pesquisa e formação continuada, 

advogamos a ideia de que o trio gestor (supervisor, diretor e PCP) construa de maneira 

compartilhada com os docentes e discentes, projetos de formação que valorizem momentos de 

estudo, pesquisa e troca de experiências. Outra crítica que fazemos, é a adoção de 

competências e habilidades. Particularmente, nós não concordamos com essa política 

educacional focada em competências e habilidades, por aproximar-se da concepção 

empresarial. Parece-nos que o rol de competências e habilidades garantirá o êxito do diretor e 

de outros. Novamente, observamos a valorização técnica e despolitizada. A orientação por 

uma concepção de gestão democrática e participativa é apontada, mas, no nosso entendimento 

não dialoga com o contexto escolar, uma vez que, não há o incentivo pela real intenção da 

participação dos envolvidos, por meio dos órgãos colegiados na tomada de decisões. Assim 

como a participação e a democracia, a autonomia passa longe da escola. 

No artigo 2º, a Resolução destaca que: 

 

[...] os requisitos acadêmicos e os atributos requeridos para o exercício de todo 

profissional da educação, implicam, obrigatoriamente, o domínio: das competências, 

das habilidades, dos referenciais bibliográficos e de legislação das respectivas 
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especificidades do cargo ou função objeto do exame, concurso ou processo seletivo 

(SÃO PAULO, 2013). 

 

Detendo a nossa análise sobre a escola pública, que diz se assentar em princípios 

democráticos, o excerto nos provoca a pensar na “obrigatoriedade” de dominar aquilo que 

eles desejam. Não estou dizendo que não se possam ter diretrizes, porém, o que constatamos é 

um autoritarismo que rege as políticas públicas, em geral, e as políticas educacionais, em 

particular. No nosso entendimento, as contradições dos documentos oficiais da SEE-SP e a 

falta de vontade política observada nas péssimas condições da escola, evidenciam o 

distanciamento com as intenções de melhoria da qualidade da educação. 

A partir de agora, nos aproximamos da “cartilha” com o rol de competências e 

habilidades que o diretor precisa ter. Para cada uma das cinco competências, temos o 

desdobramento em habilidades. 

Sobre a primeira competência, temos: 

 

Compreender as políticas educacionais da Secretaria de Estado da Educação, no 

contexto social e de desenvolvimento do Estado de São Paulo, em áreas como: 

gestão escolar, desenvolvimento curricular, avaliação do desempenho dos alunos e 

formação continuada de profissionais, para identificar o papel das diferentes 

instâncias educacionais na definição e implementação de políticas educacionais dos 

governos federal, estadual e municipal, dos conselhos nacional, estadual e municipal 

de educação (SÃO PAULO, 2013). 

 

Liga-se a ela, as habilidades: 

 

1) Atuar com foco na consecução de finalidades e objetivos educacionais delineados 

nas políticas públicas e na proposta pedagógica da escola; 

2) Estabelecer relações entre as políticas educacionais e a proposta pedagógica da 

escola e atentar para as implicações decorrentes; 

3) Orientar-se pelas diretrizes pedagógicas e institucionais, apreendidas do projeto 

nacional de educação, para implementar as políticas da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, considerando a realidade do ensino público estadual 

paulista; 

4) Utilizar diferentes estratégias, ações e procedimentos em nível regional e local na 

implementação das políticas da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2013). 

 

Segundo a Resolução, podemos dizer que a primeira competência do diretor se refere a 

compreensão de que precisa ter das políticas educacionais da SEE-SP. Sem dúvida, 

concordamos com ela, porém, a ênfase que damos é sobre a necessidade da elaboração 

coletiva da proposta pedagógica da escola. Nos chama a atenção a palavra “implementação”; 

Perguntamo-nos: se uma escola quisesse seguir uma outra orientação, que não fosse a 

advogada pela SEE-SP, ela conseguiria “implementar” sua proposta pedagógica? Logo, 
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quando vemos os documentos oficiais abordando a gestão escolar de forma participativa e 

democrática, isto parece não dialogar com a ideia de autonomia para construção da proposta 

pedagógica. A suposta autonomia para a construção deste é cerceada pelas políticas 

educacionais, que vive uma verdadeira esquizofrenia. 

As habilidades que se ligam a esta competência corroboram com a nossa análise 

inicial. A atuação do diretor em prol da “consecução de finalidades e objetivos educacionais 

delineados nas políticas públicas e na proposta pedagógica da escola” reforça a ideia que 

temos sobre o direcionamento impresso por alguns burocratas; outros verbos usados na 

referida legislação parecem também indicar isso. As relações entre as políticas educacionais e 

a proposta pedagógica, parecem indicar a subordinação da última para com a primeira. A 

metáfora da “camisa de força” expressa a nossa ideia em relação a isso e, liga-se a ideia de 

esquizofrenia. Por isso, o nosso entendimento sobre uma arquitetura educacional para não 

funcionar. 

Sobre a segunda competência, temos: “Compreender o papel do Diretor de Escola na 

estrutura da SEE-SP”. Liga-se a ela, as habilidades: 

 

1) Ter como referência o contexto social e cultural do país, do estado, do município 

e da comunidade para organizar ações de gestão; 

2) Reconhecer-se como integrante do sistema de ensino e atuar como responsável 

direto pela organização didático pedagógica da escola em articulação com a 

comunidade interna e a externa, e demais instâncias desse sistema; 

3) Reconhecer-se como articulador de programas, projetos e planos de ação 

educacionais, vinculados à realidade da escola; 

4) Promover uma organização didático-pedagógica da escola em consonância com a 

função social que ela tem (SÃO PAULO, 2013). 

 

Frente ao que se apresentou nessa competência, parece-nos que cabe ao diretor 

compreender o seu papel esquizofrênico na estrutura da SEE-SP. Por mais que se expresse a 

relação com o contexto social e cultural, que particularmente, concordamos e defendemos, a 

ele compete “organizar ações de gestão” já delineadas. A hierarquia rígida a que ele se 

submete, coloca-o no papel de representante do Estado na escola, executando o que preveem 

as políticas educacionais. Na legislação em questão, ele aparece como “responsável direto” 

pela organização escolar. 

No que tange ao papel articulador, “reconhecer-se como articulador de programas, 

projetos e planos de ação educacionais, vinculados à realidade da escola”, concordamos com 

tal intenção. O saber articular, no nosso entendimento é fundamental ao diretor. É uma pena, 

que em muitos momentos, nossas observações assistemáticas confirmam que ele articula 

projetos prontos dos órgãos vinculados à SEE-SP, com pouca ou nenhuma relação com a 
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realidade e comunidade da escola. Mas, é preciso incentivar a criação de projetos escolares 

vinculados às temáticas do contexto em que a escola se insere. Ainda nessa direção, a equipe 

escolar há de refletir sobre a função social da escola, destacada na última habilidade ligada a 

essa competência. Sobre isso, implica problematizar a escola que temos na tentativa de 

construirmos a escola que queremos. 

Sobre a terceira competência, temos: 

 

Conhecer princípios e métodos para a promoção da gestão democrática e 

participativa; para exercer a gestão de tempos, espaços, pessoas, recursos e de 

investigação, em atendimento a demandas e à resolução de problemas pedagógicos e 

administrativos (SÃO PAULO, 2013). 
 

Liga-se a ela, as habilidades: 

 

1) Identificar princípios de gestão democrática e participativa para orientá-lo na 

direção e organização didático pedagógico da escola; 

2) Fazer uso de processos e práticas adequados ao princípio de gestão democrática 

do ensino público, aplicando os princípios de liderança, mediação e gestão de 

conflitos; 

3) Fazer uso de indicadores sociais e educacionais na descrição, análise e 

interpretação da realidade e na proposição de ações para transformá-la; 

4) Coordenar atividades e ações de planejamento, desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação da escola; 

5) Sistematizar os processos educativos, investigando, analisando e refletindo a 

respeito das práticas de gestão e docentes da escola; 

6) Identificar métodos e técnicas de avaliação dos trabalhos das equipes da escola 

(professores, funcionários e pessoal administrativo); 

7) Identificar e analisar, em equipe, os problemas da escola, propondo ações 

coletivas para equacioná-los e/ou minimizar os efeitos que poderão impactar 

negativamente o cumprimento da função social da escola; 

8) Identificar métodos e técnicas de organização de tempos, espaços e recursos para 

utilizá-los na proposição de ações coletivamente articuladas; 

9) Fazer uso de procedimentos de observação, coleta e registro para a organização e 

análise de dados educacionais; 

10) Exercer práticas colaborativas junto às comunidades intra e extraescolares, por 

meio de diferentes instrumentos (SÃO PAULO, 2013). 

 

Como podemos perceber, esta competência destaca a “promoção da gestão 

democrática e participativa”. Isso é especialmente importante para a escola e, um saber que 

nós defendemos. Porém, nossas observações revelam que há um distanciamento entre a 

Resolução e a prática escolar, em geral e, a do diretor, em particular. Levando-se em conta 

apenas o excerto da Resolução, observamos algumas contradições, como por exemplo, “fazer 

uso de processos e práticas adequados ao princípio de gestão democrática do ensino público, 

aplicando os princípios de liderança, mediação e gestão de conflitos”. No nosso entendimento, 

a liderança não se liga a gestão democrática. A mediação, a gestão, a articulação parece-nos 
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mais apropriada, tendo em vista, que liderança se liga a líder e, indica-nos um dirigente que 

dirige, no caso, a unidade escolar. 

Ressaltamos o uso adequado das expressões “ações coletivas” e “práticas 

colaborativas”. Esses são desafios da prática do gestor. O saber articular a coletividade, por 

exemplo, por meio dos órgãos colegiados, representa ações que se conectam a gestão 

democrática e participativa, destacada nessa competência. A propósito, a ideia de 

competência e de gestão, vindas do modelo empresarial, não se articula a ideia que temos de 

escola democrática. Apesar da nossa simpatia pelo termo gestor, sabemos que precisamos 

claramente nos distanciar de sua origem e ressignificá-lo. Mais adiante, faremos isso. 

Mesmo sem perceber, a Resolução enfatiza o uso de “métodos e técnicas”. Não 

estamos advogando a ideia de que não seja preciso aplicá-las, mas advertimos para o fato de 

que o seu uso pode favorecer ou dificultar o desenvolvimento de uma gestão democrática e 

participativa. Ademais, nos preocupam possíveis associações entre os termos e o perfil do 

diretor vinculado a um técnico. 

Sobre a quarta competência, temos: “Conhecer os componentes da organização do 

ensino e da legislação que estabelecem diretrizes para ações de formação continuada de 

melhoria do desempenho da escola, de seus profissionais e alunos”. 

Liga-se a ela, as habilidades: 

 

1) Identificar, analisar e fazer uso da legislação educacional e das normas 

administrativas e seus respectivos princípios, que regem a educação escolar, em 

conformidade com as demandas do contexto escolar; 

2) Promover e criar espaços de ação para a formação continuada dos profissionais da 

escola, para desenvolvimento de seus potenciais; 

3) Identificar e partilhar novos desafios e compartilhar responsabilidades; 

4) Instruir e aperfeiçoar procedimentos para a melhoria da formação e resolução de 

problemas e situações de conflitos no contexto escolar; 

5) Empreender ações de planejamento e tomada de decisão coletiva, para 

desenvolvimento de ações e estratégias, com vistas ao desenvolvimento do trabalho 

e resolução de problemas; 

6) Promover redes de relacionamento e intercâmbio profissional e institucional 

(SÃO PAULO, 2013). 

 

À primeira vista concordamos com a ideia de “diretrizes para ações de formação 

continuada”. Como diretrizes, coletivamente, os atores escolares podem decidir sobre sua 

validade ou não. Mas é preciso cuidado também para não cometer outro equívoco. Não 

podemos confundir autonomia com abandono ou “vale-tudo”. 

A ideia de “criar espaços de ação para a formação continuada dos profissionais da 

escola”, também, representa um grande desafio, pela não valorização da escola como lócus de 
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formação. Muitas pesquisas apontam, por exemplo, a dificuldade dos PCP em mediarem a 

formação continuada dos professores. Essa reflexão vai indicar que é preciso maior 

investimento da SEE-SP nas escolas, promovendo formações que privilegiem a aproximação 

entre a universidade e a escola. A promoção de “redes de relacionamento e intercâmbio 

profissional e institucional” deve sair do papel, por meio da criação de condições efetivas. 

Sobre “identificar e partilhar novos desafios e compartilhar responsabilidades” nos 

parece ser este um primeiro desafio a ser vencido pelas próprias políticas educacionais. A 

responsabilidade sobre o sucesso e o fracasso escolar dos alunos é tarefa de todos e, portanto, 

devemos unir esforços para que eles aprendam. Por razões históricas, consagrou-se uma 

cultura de responsabilização e culpabilização, que temos de enfrentar tomando nas mãos os 

rumos da escola, revendo sua organização e papéis daqueles que nela atuam. 

Na quinta competência, temos: “Compreender a importância da construção coletiva da 

proposta pedagógica da escola, com base na gestão participativa e democrática”. 

Liga-se a ela, as habilidades: 

 

1) Dialogar, com a comunidade interna e externa para promover articulação entre 

ambas em favor da melhoria da qualidade da educação; 

2) Empreender ações de planejamento, construção e avaliação da Proposta 

Pedagógica e ações da escola, de forma participativa, com o envolvimento dos 

diferentes segmentos intra e extraescolares; 

3) Definir, coletivamente, as prioridades e metas a serem desenvolvidas a curto, 

médio e longo prazo; 

4) Desenvolver capacidades de coordenar as equipes para o trabalho coletivo e 

estimular o desenvolvimento profissional e a responsabilidade pelos processos 

educativos e resultados do trabalho escolar; 

5) Coordenar e articular equipes, pessoas e recursos para a elaboração, execução, 

acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola; 

6) Apoiar e incrementar o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola que 

integre conhecimentos de nível institucional, organizacional, operacional; 

7) Desenvolver capacidade de análise, de articulação de esforços direcionados aos 

objetivos da proposta pedagógica da escola; 

8) Estimular parcerias, com vistas à otimização de recursos disponíveis na 

comunidade (SÃO PAULO, 2013). 

 

Nessa competência, particularmente, concordamos com quase toda redação. Somente 

nas habilidades identificadas como quatro e cinco, retiraríamos o termo “coordenar”. 

Articular, como já enfatizamos outras vezes, parece ser o saber que mais se liga ao trabalho 

do gestor em uma perspectiva de gestão democrática e participativa. 

O documento, ainda destaca habilidades específicas para cada uma das dimensões da 

gestão, a saber: 
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Gestão Pedagógica: 

a) Construir e atuar, coletivamente, e na observância de diretrizes legais vigentes as 

normas de gestão e de convivência com todos os segmentos da comunidade escolar; 

b) Promover a análise do currículo em ação na escola e sala de aula e estudos que 

permitam a apropriação do Currículo oficial pela equipe escolar, para acompanhar o 

seu desenvolvimento nos diferentes níveis, etapas, modalidades, áreas e disciplinas 

de ensino; 

c) Apoiar e realizar práticas e ações pedagógicas inclusivas; 

d) Promover uma organização didática pedagógica da escola, centrada no ensino que 

atenda às diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos; 

e) Acompanhar o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos; 

f) Articular a atuação e o funcionamento dos órgãos colegiados (Conselho de Escola, 

Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil), para a efetividade de um trabalho 

colaborativo e criativo, com o incentivo aos seus componentes; 

g) Promover a realização de Conselhos de Classe/Ano/Série/Termo como 

corresponsáveis pelo desempenho escolar de alunos; 

h) Otimizar o uso de espaços de trabalho coletivo, para problematizar o trabalho 

pedagógico; 

i) Acompanhar, orientar e dar sustentação às práticas entre as diferentes equipes 

responsáveis pelo trabalho escolar (SÃO PAULO, 2013). 

 

Esta habilidade aborda as relações entre o ensino e a aprendizagem. Defende a 

apropriação do currículo oficial da SEE-SP pela equipe escolar. Novamente, questionamos as 

normatizações no sentido de que seria mais prudente falar em propostas curriculares ou 

diretrizes curriculares. Como exposto, parece-nos que SEE-SP direciona o que devemos fazer, 

contrariando os princípios democráticos por ela advogados. 

Valorizamos as práticas inclusivas, bem como a organização didático pedagógica que 

respeite os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. O diretor como destacado na 

legislação, deve articular o funcionamento dos órgãos colegiados; isso se aproxima do nosso 

pensamento e converge com uma gestão democrática e participativa. 

A realização do conselho de classe/ano/série/termo também deve ser incentivada pelo 

diretor. Pena que nossas observações, indicam que poucos professores se corresponsabilizam 

pelo desempenho dos alunos. Ainda as narrativas deles responsabilizam alunos e famílias pelo 

fracasso escolar. Nós, particularmente, defendemos o conselho participativo como tentativa de 

maior aproximação entre a escola e a família. 

A outra dimensão destaca a gestão de pessoas. A seguir, o excerto da Resolução: 

 

Gestão de Pessoas: 

a) Promover, aproximar e integrar, os diversos segmentos da comunidade escolar, 

para a construção de unidade de propósitos e ações que consolidem a identidade da 

escola no cumprimento de sua função; 

b) Desenvolver processos e práticas de gestão no coletivo escolar, para o 

envolvimento e o compromisso das pessoas com o trabalho educacional; 

c) Promover um clima organizacional que favoreça o relacionamento interpessoal e 

profissional, para uma convivência solidária e responsável; 

d) Desenvolver ações de gestão que valorizem e apoiem iniciativas que promovam o 

desenvolvimento pessoal, social e profissional; 
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e) Otimizar o uso do tempo e dos espaços coletivos disponíveis na escola (SÃO 

PAULO, 2013). 

 

O diretor deve esforçar-se pela organização dos trabalhos escolares envolvendo os 

diferentes segmentos representativos da escola – professores, funcionários, alunos e 

comunidade. A dimensão parece ser relativamente simples, mas o trabalho, além de 

complexo, é decisivo para a boa organização e funcionamento da escola. Desse modo, 

concordamos com a ideia de que “promover um clima organizacional que favoreça o 

relacionamento interpessoal e profissional, para uma convivência solidária e responsável”. É 

fundamental investir na convivência, na mediação de conflitos e nas práticas solidárias. 

Outro aspecto é a gestão do tempo e do espaço. Sobre esse aspecto, o coletivo precisa 

refletir e inserir práticas que organizem tempos e espaços escolares que favoreçam a 

aprendizagem dos alunos. Queremos, ainda, chamar a atenção para o fato de que a 

organização deve ultrapassar a gestão de recursos didáticos, materiais, físicos e financeiros. 

Essa última corresponde à outra dimensão da gestão. Segue o extrato: 

 

Gestão de Recursos Didáticos, Materiais, Físicos e Financeiros: 

a) Organizar, selecionar e disponibilizar recursos, materiais e equipamentos, de 

apoio didático; 

b) Promover a organização da documentação e dos registros escolares; 

c) Coordenar o uso apropriado de instalações, equipamentos e recursos disponíveis 

na escola; 

d) Promover ações de manutenção, limpeza e preservação do patrimônio, dos 

equipamentos e materiais da escola; 

e) Realizar ações participativas de planejamento e avaliação da aplicação de recursos 

financeiros da escola, considerados suas prioridades, princípios éticos e prestação de 

contas à comunidade; 

f) Implementar e disponibilizar espaços da escola para realização de ações da 

comunidade local; 

g) Buscar coletivamente alternativas para criação e obtenção de recursos, espaços e 

materiais complementares para fortalecimento da Proposta Pedagógica (SÃO 

PAULO, 2013). 

 

A gestão de recursos didáticos, materiais, físicos e financeiros também é uma 

habilidade prevista ao diretor. Salientamos que a sobrecarga de suas atribuições, muitas vezes 

o afasta da dimensão pedagógica, ficando este mais envolvido com a dimensão 

administrativa. Embora concordemos com a indissociabilidade das dimensões, apontamos 

para a real dificuldade enfrentada pelos gestores no desenvolvimento de ambas. A sobrecarga, 

por nós apontada, deve ser compartilhada entre a equipe gestora e os órgãos colegiados. 

Por fim, a gestão de resultados educacionais do ensino e aprendizagem é abordada na 

Resolução com a seguinte redação: 
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Gestão de Resultados Educacionais do Ensino e Aprendizagem: 

a) Desenvolver processos e práticas de gestão para melhoria de desempenho da 

escola quanto à aprendizagem de todos e de cada aluno; 

b) Propor alternativas metodológicas para atendimento à diversidade de 

necessidades dos alunos; 

c) Analisar e acompanhar indicadores de resultados: de aproveitamento, de 

frequência e de desempenho nas avaliações interna e externa dos alunos; 

d) Apresentar e analisar os indicadores junto à equipe escolar, com vistas à 

compreensão de todos sobre o resultado do trabalho e a projeção de melhorias; 

e) Divulgar, junto à comunidade intra e extraescolar, as ações demandadas a partir 

dos indicadores e os resultados de sua implementação; 

f) Analisar os indicadores para subsidiar a tomada de decisões com vistas à melhoria 

da Proposta Pedagógica, definição de prioridades e de metas articuladas à política 

educacional da SEE-SP (SÃO PAULO, 2013). 

 

No nosso entendimento, a gestão deve focar os processos e resultados educacionais. 

Salientamos que são necessárias “alternativas metodológicas” para atender a diversidade dos 

alunos. Valorizamos as avaliações internas para subsidiar a tomada de decisões com vistas à 

melhoria do desempenho dos alunos. As avaliações externas nem sempre se vinculam a 

realidade dos alunos e parece mais fiscalizar as escolas quanto ao cumprimento de suas 

diretrizes do que indicadores que possibilitem a elaboração de políticas educacionais 

condizentes. 

Sobre o último aspecto destacado pela Resolução, “analisar os indicadores para 

subsidiar a tomada de decisões com vistas à melhoria da Proposta Pedagógica, definição de 

prioridades e de metas articuladas à política educacional da SEE-SP”, novamente a 

articulação com a política educacional da SEE-SP é enfatizada. 

A formulação da pergunta a seguir procede porque há muitos indicativos de que o 

exercício da gestão escolar é complexo, a começar da especificação das atribuições dos 

gestores à frente do trabalho escolar. 

 

2.4 O que representa dirigir/gerir uma escola?: aportes da literatura 

 

Primeiramente, chamamos a atenção para o fato de que as representações acerca do 

que seja dirigir/gerir uma escola originou-se das leituras e análises da literatura da área, da 

legislação paulista e das nossas ações enquanto pesquisador e gestor. Dessa forma, 

expressamos representações que não necessariamente são RS, no sentido moscoviciano. 

Ambas apresentam dinâmicas diferentes e, por ora, vamos nos deter as nossas representações. 
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Podemos dizer que gerir uma escola é não dirigir. A expressão dirigir, já como 

apontado anteriormente nos incomoda, porque pressupõe a ideia de liderança25. Para nós, que 

defendemos a gestão democrática e participativa preferimos adotar o termo articular e, 

portanto, o gestor seria o articulador da escola. Isso não reflete simplesmente uma mudança 

de termo, mas uma mudança de concepção e de postura. 

Apresentados comumentemente como líderes escolares e responsáveis pela condução 

da escola, para nós, os gestores são articuladores escolares e corresponsáveis pela organização 

e condução escolar. 

Entre os especialistas, há um consenso de que a maneira como são pensadas as 

reformas educativas desconsidera as percepções e os desejos dos atores escolares. Em relação 

aos professores, Ferreira (2009) afirma que existe uma crença de que as boas práticas surgem 

da gestão, ou seja, dos gestores que ocupam cargos administrativos fora e dentro da escola. 

Para o autor, a ideia de que as mudanças na educação e na escola passam pela gestão, geram: 

“[...] a ilusão de que se trata de fenômenos da exclusiva responsabilidade dos 

‘administradores’ e ‘gestores’, em relação aos quais os professores que trabalham 

quotidianamente com os alunos são, ou sentem-se, alheios” (p. 207). A nosso ver, o 

sentimento de que as mudanças lhes são exteriores tem acentuado o mal-estar entre eles, 

levando-os ao isolamento e ao afastamento de um projeto comum da escola. 

Essa situação de mal-estar tem, como resposta, procedimentos equivocados da SEE-

SP. Nos dias de hoje, acentuam-se a adoção de mecanismos de controle na intenção de forçar 

os professores a mudarem e, depositam aos gestores, a responsabilidade por implementarem. 

Como exemplo, temos a introdução do currículo e das avaliações externas obrigatórias. 

Particularmente, advogamos a infidelidade26 às normatizações com vistas a atender realmente 

aos interesses dos atores escolares. 

                                                 
25 O conceito de liderança é discutido por Fullan (2003), Lück (2010b) e outros. Por ora, não vamos discuti-lo, 

por não expressar, a nosso ver, um saber que o gestor tenha que ter. Nós, reconhecemos a vinculação deste com 

as relações de poder e de autoridade. Estas relações são verticais, daqueles que mandam sobre aqueles que não 

mandam. A nossa defesa sobre a mudança de líder para articulador, expressa mudanças para relações mais 

horizontais. Por mais que, alguns autores indiquem adjetivações para o conceito de liderança, como por exemplo, 

liderança compartilhada (LÜCK, 2010b), para nós, o substantivo continua orientando as ações do gestor e 

escondendo as intenções daquele que exerce o papel de líder. Muitos autores brasileiros defendem a noção de 

liderança e se alinham à ideia de que um gestor com esse perfil, teriam uma escola bem-sucedida. Entendemos 

que essa é uma discussão complexa e complicada; a recuperação do conceito na área de educação está 

relacionada a uma vertente inglesa. Parte dessa discussão, poderá ser acessada pelo site: 

http://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/lideranca-escolar. Como afirmamos, nesse momento, não 

discorreremos sobre isso; se, na coleta dos dados, o saber liderar surgir como sendo uma RS dos gestores 

pesquisados, aprofundaremos nossa investigação nessa direção. 
26 O termo infidelidade normativa é utilizado por Lima (2011). Para nós, a defesa da infidelidade normativa não 

corresponde à defesa da ilegalidade. 

http://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/lideranca-escolar
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Por conseguinte, o que vemos é a predominância de um modelo racional/burocrático 

que tende a neutralizar as culturas docente e discente nas escolas. Concorrente desta lógica 

burocrática é a lógica das relações, com a qual os gestores devem se ocupar verdadeiramente 

em seu trabalho. Outro fato, que julgamos pertinente defender é o fundamental papel do 

gestor como articulador. Apesar do conjunto de pesquisas (FULLAN, 2009) indicarem ser 

fundamental ao gestor, a liderança, nos afastamos desse posicionamento por acreditar que a 

presença de um líder se distanciaria de uma gestão democrática e participativa. Na condução 

de mudanças, o gestor articulador deve entre outros aspectos, persistir na construção da 

confiança relacional da equipe. 

Então, podemos afirmar que gerir uma escola é antes de tudo destituir-se da 

crença/representação de que as práticas educativas podem ser realizadas mediante comandos 

preestabelecidos. A atuação do gestor, como articulador da escola pressupõe sensibilidade e 

reconhecimento, para coletivamente eleger pessoas que podem também articular no plano das 

ideias e das práticas. 

No entanto, a proposta de colegiado diretivo, advogada por Paro (2011) nos agradou 

muito por indicar caminhos para a gestão da escola pública. A gestão colegiada da escola 

parece-nos melhor se aproximar do que acreditamos, de uma gestão democrática e 

participativa. Também é certo que os órgãos colegiados por si, não garantem o exercício 

democrático e participativo, devendo nós, mudarmos de postura para que atinjamos tais 

condições. Seguindo esse raciocínio, Machado (2000) nos provoca afirmando, 

 

[...] em síntese, uma profusão de comissões, colegiados e conselhos; não importa a 

denominação que tenham recebido, mas quase todos micro-colegiados discutidores 

de microproblemas, dando aos seus membros a sensação de participação... quantas 

vezes ilusória? (MACHADO, 2000, p 78). 

 

Sem dúvida, ao gestor cabe conhecer a serviço de quem está, seus limites e suas 

possibilidades. Novamente, a nossa experiência profissional, enquanto gestor atravessa este 

texto para testemunhar que atualmente, durante as reuniões na diretoria de ensino, 

observamos um movimento que incentiva a atuação dos órgãos colegiados (Grêmio 

Estudantil, APM e Conselho de Escola). Parece-nos que Machado (2000) tem razão em dizer 

sobre a sensação ilusória dos membros participarem das decisões da escola. 

Acompanhando, muito bem, este movimento em curso na comunidade acadêmica, 

Abdian, Hojas e Oliveira (2012), apontam as contradições na função de gestor e indicam duas 

perspectivas que nos ajudam a entender esse cenário: 
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[...] a da política educacional, que traz, em certa medida, a revitalização dos aspectos 

empresariais para a escola (inclusive no que tange à liderança do diretor); e das 

pesquisas acadêmicas, que analisam as possibilidades e os limites de vivências 

democráticas e de construção coletiva de fins para a escola pública (ABDIAN; 

HOJAS; OLIVEIRA, 2012, p. 410). 

 

A contradição explicitada pelas autoras (2012), então, demonstra as perspectivas 

opostas e a distância entre o discurso e a ação. Como afirmado por elas, e testemunhado por 

nós, o discurso dos gestores, muitas vezes, se alinham a gestão democrática, mas a sua ação, 

não. Isso possivelmente ocorre, devido a cobrança da SEE-SP e órgãos subordinados, que a 

nosso ver, enfatizam a dimensão técnica do trabalho do gestor e não criam condições efetivas 

para que seja implantada a gestão democrática. 

Também chamamos atenção para o fato, de que várias pesquisas acadêmicas 

justificam a política educacional, e caminham na direção da perspectiva gerencial; nós, nos 

afastamos dessa posição e, enfatizamos a dimensão política do trabalho do gestor. 

E, para finalizar esta seção, Abdian, Hojas e Oliveira (2012) ressaltam que, 

 

Alguns autores da Administração escolar discutem a mudança terminológica de 

Administração para Gestão. Não consideramos que haja diferenças entre os 

conceitos; por isso, utilizamos como sinônimos. No entanto, destacamos, com Maia 

(2004) e Silva Junior (2002), que, apesar de não existir diferença conceitual, a 

alteração não se faz em um vazio histórico; ao contrário, pode representar o retorno 

da perspectiva empresarial para a escola. Em seus estudos, Maia (2004) indica que 

os autores que publicaram a Revista Brasileira de Política e Administração da 

Educação, entre os anos 1980 e 2000, associam gestão à perspectiva democrática e 

Administração à perspectiva tradicional, centralizadora. O mesmo movimento é 

perceptível na realidade das escolas públicas de que pudemos participar e em que 

pudemos entrevistar muitos de seus profissionais (ABDIAN; HOJAS; OLIVEIRA, 

2012, p. 408). 

 

As autoras (2012) não diferem os conceitos de administração e gestão. Porém, elas 

apontam que são empregados diferentes sentidos. Como dito anteriormente, apesar de nossa 

resistência aos termos administrador, diretor e gestor, empregamos gestor porque vemos a 

possibilidade de ressignificação do termo. O cuidado que devemos ter, é com o possível 

retorno da perspectiva empresarial à educação escolar. 
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3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E GESTORES ESCOLARES: A PROPOSTA DE 

UM ESTUDO 

 

Não pode haver seguro contra erros. Só os que escolhem nada fazer pela 

transformação do mundo não cometem erros, cometem um crime. Mas o que nos 

devia preocupar não é imunidade contra erros, mas encontrar a direção que o 

movimento deve tomar. Se esta é a correta, os erros podem ser corrigidos; se não, os 

erros tornam-se desesperançadamente ampliados (GREEN, 1982, p. 18). 

 

No presente capítulo, temos como propósito apresentar brevemente à perspectiva 

introduzida por Serge Moscovici – TRS – e àquelas que a ela se vinculam. Obviamente, 

quando optamos por empreender uma investigação em RS sobre o agir profissional dos 

gestores escolares, o que queremos pesquisar é a construção das RS a partir do seu contexto 

de produção e, de que maneira elas orientam as suas práticas profissionais no cotidiano 

escolar. 

Esclarecemos que selecionado o fenômeno para investigar (o agir profissional), o 

objeto de pesquisa não se estabelece automaticamente. A passagem da apreensão do 

fenômeno para a prática de sua investigação envolve uma transformação, que estamos 

denominando de construção do objeto de pesquisa. Ao considerarmos a construção do nosso 

objeto, faz-se necessário uma primeira distinção entre o fenômeno e o objeto de pesquisa. 

Os fenômenos de RS apresentam-se difusos e multifacetados, em movimento e 

presentes em várias instâncias da interação social. Espalhados na sociedade, eles não são 

captados pela pesquisa de maneira direta. A esse respeito, concordamos com Moscovici, 

quando afirma que os fenômenos de RS são construídos de universos consensuais de 

pensamento e, que os objetos de pesquisa que derivam do primeiro são construções do 

universo reificado da ciência. Logo, almejamos produzir um conhecimento sobre esses 

fenômenos de saber social. 

Podemos assim dizer que a complexidade dos fenômenos de RS é maior do que os dos 

objetos de pesquisa por nós construídos. Porém, o processo de simplificação envolvido na 

construção do nosso objeto de pesquisa carrega esta complexificação que é da mesma ordem 

da formação de uma RS. 

Nesse sentido, lembremos que em nossa investigação a passagem do fenômeno de RS 

à construção do objeto de pesquisa é realizada por meio da TRS. 
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3.1 A Teoria das Representações Sociais: alguns apontamentos 

 

Muitos são os estudos que se amparam na TRS. Os apontamentos que realizamos 

sobre a teoria indicam o nosso balizamento teórico, motivo pelo qual não faremos uma 

discussão prolongada. 

A noção de RS, introduzida por Moscovici através da obra La psychanalyse: son 

image et son public (1961/1976), tem como principais inspiradores Durkheim, Lévy-Bruhl, 

Piaget, Vygotsky e Freud. Embora importante a contribuição destes para formação das RS, 

não vamos abordá-la aqui por considerar que a investigação de nosso objeto de pesquisa não 

exige tal recuperação epistemológica27. 

Desse modo, podemos observar que estamos diante de um conceito híbrido que se 

apresenta de maneira interdisciplinar. O avanço dos estudos sobre a TRS percorre muitas 

direções, dentre elas: RS e história; RS e subjetividade; RS e educação e outras. Apesar de 

pertencer ao campo da Psicologia Social, a teoria tem sido capaz de atravessar diversas áreas 

do conhecimento e sinalizar encaminhamentos à algumas lacunas. 

Moscovici não apresenta um conceito definitivo de RS, porém, situa-o da seguinte 

maneira: 

 

[...] por representações sociais entendemos um conjunto de conceitos, proposições e 

explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. 

Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crença das 

sociedades tradicionais: podem também ser vistas como a versão contemporânea do 

senso comum (MOSCOVICI, 1981, p. 181). 

 

Apesar de recusar-se a conceituá-la de forma definitiva, Moscovici incentivou outros 

pesquisadores a realizar investigações sobre a teoria por ele elaborada. Mais especificamente, 

foi Jodelet quem melhor conceituou as RS como sendo “uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). 

Partilhando do conceito de Jodelet, acreditamos que as RS são fenômenos sociais que 

precisam ser compreendidos a partir do seu contexto de produção, das formas de comunicação 

e dos lugares de circulação. Jodelet, ainda acrescenta que: 

 

[...] a representação social produz, através da comunicação, uma visão comum a um 

grupo social, seja uma classe social, um grupo cultural ou simplesmente um grupo 

                                                 
27 A respeito das fontes intelectuais das RS, sugerimos a leitura de Jovchelovitch, 2011, p. 95-126. 
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profissional. Ajuda a manter uma visão comum que é considerada como uma 

evidência e serve para ler o mundo cotidiano (apud DURAN; VILLAS BÔAS, 

2012, p. 13-14). 

 

Desta forma, como dito anteriormente, em nossa pesquisa estamos nos aproximando 

de um grupo profissional que são os gestores escolares. Mas, por que adotamos a TRS como 

perspectiva teórica? Acolhemos esta por acreditar que analisar o modo como os gestores 

constroem suas RS nos ajudará a compreender o comportamento dos sujeitos pesquisados. 

Ora, é fundamental que entendamos a partir das formas de comunicação e dos contextos em 

que se inserem, quais são as RS que orientam suas práticas e de que maneira elas são 

construídas. 

Também apontamos a vantagem da TRS em possibilitar a revelação de uma realidade, 

ou de um fenômeno, do qual muitas vezes não nos damos conta de imediato, mas que possui 

grande força mobilizadora e explicativa. Em outras palavras, desejamos identificar e 

compreender como as RS atuam na motivação dos gestores ao fazer determinadas escolhas. 

Convém destacar que De Rosa (1994), ao discutir as RS distingue três níveis de 

análise. São eles: 

 

 Nível fenomenológico – as RS são objeto de investigação e, portanto, elementos da 

realidade, saberes do senso comum que se originam e se legitimam na comunicação 

cotidiana e tem como objetivo a compreensão e regulação da realidade; 

 Nível teórico – abrange o arcabouço conceitual e metodológico, construtos, 

generalizações e proposições relacionadas às RS; 

 Nível metateórico – relacionam-se as discussões sobre a teoria. Aqui se inserem os 

debates e as críticas aos pressupostos e postulados da teoria, confrontando-a com 

outras abordagens teóricas. 

 

Salientamos que a distinção entre os níveis de análise das RS ajudou-nos a identificar 

sobre qual deles se está tratando. Aqui, inicialmente abordaremos o nosso problema a partir 

do nível fenomenológico. 

Outro aspecto importante a ressaltar, é que muitos elementos estão presentes nas RS. 

Como exposto por Guareschi (1996) e concordando com ele, nelas temos elementos 

dinâmicos e de naturezas social, física ou cultural da realidade; elas apresentam dimensão 

histórica e transformadora; nelas há aspectos culturais, cognitivos e valorativos, portanto, 
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ideológicos. Esses elementos estão sempre presentes nas RS dos sujeitos, exigindo de nós 

uma análise relacional e, portanto, social. 

É fundamental destacarmos que a representação, entendida como um processo 

psicossocial, sempre carrega um sentido simbólico. Jodelet (1988) nos ajuda a entender esse 

aspecto, identificando que a representação: é sempre de um objeto; é imagem e, dessa 

maneira, pode alterar a percepção e o conceito; apresenta um caráter simbólico significante; 

possui um poder ativo e construtivo e com caráter autônomo e generativo. Portanto, podemos 

compreendê-las como imagens do real, elaboradas nas relações entre os indivíduos em seu 

grupo social. O último pode desenvolver e sustentar saberes sobre si, saberes consensuais, isto 

é, RS. 

 

3.1.1 A formação das representações sociais 

 

Na tentativa de compreender a formação das RS, constatamos que as construímos para 

tornar familiar o não familiar. Este movimento ocorre porque temos a tendência de rejeitar o 

estranho ou o diferente que nos trazem desconforto. Para assimilar o não familiar, dois 

processos básicos ocorrem: a ancoragem e a objetivação. 

Iniciamos primeiro pelo entendimento de familiar e não familiar, a partir das noções 

de universos reificados e universos consensuais. Simplificadamente, poderíamos afirmar que 

há na sociedade dois universos de pensamento, denominados anteriormente. Os universos 

reificados são restritos as teorizações abstratas e, é nele que ocorre a circulação das ciências. 

Já nos universos consensuais, encontramos as teorias do senso comum, que por meio da 

interação cotidiana produzem as RS. 

Ainda discorrendo sobre os universos de pensamentos, observamos que no universo 

consensual a sociedade é vista como um grupo de indivíduos iguais e livres, no qual cada um 

tem a possibilidade de se expressar em nome do grupo. Diferentemente, no universo reificado 

a sociedade é vista como um grupo de pessoas, cujos membros são desiguais em função de 

diferentes papéis, classes etc. 

A partir do exposto, podemos afirmar que os universos reificados produzem, 

comumentemente, o não familiar, que é incorporado ao universo consensual, por meio da 

construção de RS, tornando-se, então, familiar. 

Podemos agora retomar as noções de familiar e não familiar. Esclarecemos que o não 

familiar é gerado muitas vezes, no universo reificado e, a sua assimilação pelo universo 

consensual ocorre no dia a dia através dos divulgadores científicos, tais como: jornalistas, 
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comentaristas e aqui incluímos os gestores e docentes, que fazem uso da comunicação de 

massa. 

Os conteúdos representados, assim como os meios de comunicação podem variar em 

uma mesma sociedade e expressar diferentes sentidos. Porém, entendemos que as diferenças 

nos conteúdos e nos sentidos precisam ser analisadas de acordo com Moscovici (2012, p. 

213): “As especificidades do universo consensual e do universo reificado, os contextos da 

comunicação em que essas representações são elaboradas, são responsáveis por essas 

diferenças”. 

Conforme Moscovici (2012), sem a linguagem, não há RS, e, sem esta última, não há 

sociedade. Afirma que: 

 

[...] são sempre complexas e necessariamente inscritas dentro de um ‘referencial de 

um pensamento preexistente’, sempre dependentes, por conseguinte, de sistemas de 

crença ancorados em valores, tradições e imagens do mundo e da existência. Elas 

são, sobretudo, o objeto de um permanente trabalho social, no e através do discurso, 

de tal modo que cada novo fenômeno pode sempre ser reincorporado dentro de 

modelos explicativos e justificativos que são familiares e, consequentemente, 

aceitáveis (MOSCOVICI, 2012, p. 216). 

 

As RS são formas de conhecimento expressas em signos, que surgem como um 

produto da interação, comunicação, cruzamento de conceitos sociológicos e psicológicos, 

“como um fenômeno, o que era antes considerado como um conceito” (MOSCOVICI, 2012, 

p. 10). 

Da intersecção entre os conceitos sociológicos, psicológicos e outros, se originam 

novas posições, sendo justamente neste cruzamento que se situa a psicologia social, cuja 

expressão se encontra nos interesses humanos, como produto de um grupo determinado. A 

esse respeito, observamos que: 

 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, se 

entrecruzam e se cristalizam, continuamente, através duma palavra, dum gesto, ou 

duma reunião, em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas 

relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 

comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas correspondem, dum lado, à 

substância simbólica que entra na sua elaboração e, por outro lado, à prática 

específica que produz essa substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito 

correspondem a uma prática científica ou mítica (MOSCOVICI, 2012, p. 10). 

 

Ainda, segundo Moscovici, a transformação do não familiar em familiar ocorre por 

meio de dois processos denominados de ancoragem e de objetivação. A abordagem 

inaugurada pelo autor, e complementada por Jodelet e muitos outros pesquisadores, tem sido 
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chamada de abordagem processual das RS por enfatizar o estudo de seus processos de 

produção. 

Esta atenção à linguagem aparece fortemente nos estudos de Marková (2006), que 

desenvolve uma teoria do conhecimento social baseada na dialogicidade. A autora advoga a 

ideia de que a dialogicidade é “a condição sine qua non da mente humana”. Compreende a 

dialogicidade como “a capacidade da mente humana de conceber, criar e comunicar 

realidades sociais em termos do Alter” (MARKOVÁ, 2006, p. 15). Moscovici propõe um 

conceito de RS baseado no senso comum, no conhecimento e na comunicação. Já para 

Marková, a TRS coloca a linguagem e a comunicação no centro da Psicologia Social. 

Através de Marková (2006), também admitimos que a adoção da perspectiva do 

‘outro’ não é um processo que se dá de forma fácil. Tão pouco, a dialogicidade é produto da 

redução da tensão e do conflito. Em sua produção, Moscovici, também destacou a tensão, 

colocando-a como um fator importante na mudança. A tríade dialógica ‘Alter-Ego-Objeto’, 

conforme o triângulo semiótico configurado pelo autor é marcado pela tensão como expressão 

de interação. 

Por sua vez, Marková salienta que a dialogicidade é marcada pela tensão, ou falta 

desta, assumindo como essencial o reconhecimento do ‘outro’ e a sua luta pelo 

autorreconhecimento. “São as antinomias do ‘Alter-Ego’ que fazem com que a dialogicidade 

seja uma base plausível para a teoria do conhecimento social” (MARKOVÁ, 2006, p. 166-

167). 

A teoria do conhecimento social proposta pela autora, ainda apresenta outra 

característica fundamental: é uma teoria que enfatiza a dinâmica e, portanto, a historicidade. 

Em suas palavras, 

 

O conhecimento social é o conhecimento em comunicação e o conhecimento em 

ação. Não pode haver conhecimento social a menos que seja formado, mantido, 

difundido e transformado dentro da sociedade, entre indivíduos ou entre indivíduos e 

grupos, subgrupos e culturas. O conhecimento social se refere às dinâmicas da 

estabilidade e das mudanças (MARKOVÁ, 2006, p. 27). 

 

Nesse ponto, Marková mostra a dinamicidade da relação triangular ‘Ego-Alter-Objeto’ 

argumentando que existem muitas características que fazem com que essas relações sejam 

dinâmicas. Outro aspecto associado, refere-se às dinâmicas da estabilidade e das mudanças. A 

propósito, Villas Bôas afirma que: 
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[...] a consideração dessa historicidade torna-se um campo privilegiado para o exame 

de categorias temporais, tais como permanência e mudança, associadas ao 

pensamento social, visto que permite entender e apreender a maneira como o tempo 

elabora, dinamicamente, processos de reapropriações de significados historicamente 

consolidados (VILLAS BÔAS, 2014, p. 587). 

 

De modo geral, as investigações em RS enfatizam as práticas cotidianas na análise das 

representações em seu estado atual, desconsiderando sua gênese e sua historicidade. Portanto, 

a discussão sobre a historicidade das RS realizada por Villas Bôas (2014), parece-nos 

fundamental para a compreensão do nosso objeto de estudo, as representações do gestor sobre 

o seu agir profissional. Além da historicidade das RS, há ainda a história do grupo que as 

compartilha e uma pluralidade de aspectos envolvidos nessa relação. 

A existência, portanto, de uma rede de relações aponta que a RS é uma criação social, 

cuja tessitura exprime tensões, dentre as quais destacamos a tríade experiência-representação-

prática, a ser discutida mais adiante. 

 

3.1.2 As representações sociais como criação social 

 

O caminho que trilhamos até aqui, mostra-nos claramente que a representação não é 

uma imitação ou cópia do mundo exterior, mas uma “construção ativa de atores sociais” 

(JOVCHELOVITCH, 2011, p. 70). Em sua produção, a representação revela seus elementos 

constitutivos e efeitos na vida social, que se caracteriza por inter-relações complexas entre 

mundos interno e externo, individualidades e coletividades, estruturas psíquicas e realidades 

sociais. Assim, a atuação da representação torna-se multifacetada, movendo-se do individual 

ao social e vice-versa, sendo um campo vasto para o entendimento dos fenômenos 

psicossociais. 

Segundo Jovchelovitch (2011), nas representações destacam-se os seguintes aspectos: 

estrutura mediadora e comunicação; a natureza material e polivalente; o problema da hiper-

representação, que serão brevemente discutidos por nós. 

A representação surge das pontes entre o sujeito-outro-objeto. As pontes, denominadas 

pela autora, como estrutura mediadora e comunicativa permitem que a representação estruture 

a si mesma no ato comunicativo, ligando a tríade apontada (JOVCHELOVITCH, 2011). 

Consideramos importante sublinhar que são os atos comunicativos que formam as 

representações, na medida em que produzem os sujeitos da comunicação. A categoria 

linguagem expressa discursos e não discursos que se manifestam em práticas cotidianas que 

confirmam a ideia de que as representações são criações sociais. Portanto, é a linguagem que 
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organiza nosso pensamento, na medida em que o pensamento se realiza por meio da 

linguagem. 

A construção de símbolos, que produzem significados e sentidos que contribuem para 

a formação de outros símbolos, funciona como registros simbólicos que se conectam e se 

perpetuam produzindo cultura. 

A ideia de representação como uma estrutura mediadora que pertence ao “entre”, é 

expressa por Jovchelovitch, na figura abaixo. 

 

Figura 2 - A arquitetura da representação: constituintes e modo de produção 

 

Fonte: Jovchelovitch, 2011, p. 72. 

 

A concepção de representação retoma a fórmula básica de Moscovici e, pode ser 

definida como uma função lógica com sete argumentos, a seguir ilustrados por Jovchelovitch 

(2011, p. 72): 

 

R (S, O, Ob, AC, P, T, C), onde 

S = eu; O = outro; Ob = objeto; AC = ação comunicativa; P = projeto; T = tempo; C 

= contexto. 
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É imprescindível, que avancemos na discussão sobre um argumento, denominado pela 

autora de contexto e, ao que parece, não explorado suficientemente. 

Como aponta muito acertadamente, o tempo traduz a historicidade na constituição da 

representação, porém, não nos esqueçamos de que a geograficidade também deve fazer parte 

da discussão, uma vez que é parte integrante desse processo. Advertimos para o fato de que 

não devemos confundir o contexto com a dimensão geográfica, que apesar de ligados 

expressam no nosso entendimento sentidos diferentes. 

Aqui é importante fazer uma breve distinção entre as noções de paisagem, território e 

região. Alguns autores, dentre eles Santos (2004) e Haesbaert (2004) nos ajudam a compor as 

distinções. 

Simplificadamente, Santos afirma que, 

 

Paisagem é a expressão que usamos para identificar o primeiro contato que um 

sujeito tem com um ambiente, isto é, com as maneiras pelas quais seus sentidos se 

apropriam das sensações, mas, ainda, elas não possuem um sentido próprio. É, em 

outras palavras, o contato com a aparência dos lugares (SANTOS, 2004, p. 5). 

 

Podemos inferir que, da relação entre o sujeito e a paisagem, o primeiro passa a 

ordenar e atribuir significados e sentidos ao que era, simplesmente, um conjunto de estímulos. 

Em outras palavras, Santos discorre: 

 

Paisagem e Território identificam o mesmo lugar, a diferença está no fato de que a 

primeira se refere à relação que se dá somente no plano do sensório, enquanto a 

segunda remete a um reconhecimento capaz de associar o sensório a um conjunto 

mais ou menos amplo de significados (SANTOS, 2004, p. 5). 

 

Vamos, agora, ao conceito de região. Imaginemos, então, que o sujeito na sua relação 

com o território passa a “reconhecer que cada tarefa exige diferentes atitudes em diferentes 

lugares. É assim que ele descobrirá o significado de região. Cada atividade ou interesse 

possui sua própria territorialidade e esse tipo de recorte é o que denominamos de região” 

(SANTOS, 2004, p. 5). 

Logo, podemos afirmar que para cada uma das especificidades haverá uma 

territorialidade específica, isto é, uma região. É a relação entre o sujeito e o território, a partir 

de um interesse específico, que realçam determinadas referências; esta especificidade 

adquirida pelo território é o que chamamos de região. 

Assim, ainda que tenhamos começado uma discussão sobre a distinção entre os 

conceitos, amparado em Santos (2004, p. 6) salientamos que “Paisagem, Território e Região 
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não são nomes de diferentes tipos de lugares. Na verdade, trata-se dos diferentes níveis de 

conhecimento que construímos sobre um mesmo lugar (ou conjunto de lugares)”28. 

Outro aspecto a ser considerado neste debate é que, discutamos mais dois conceitos 

fundamentais para geografia: espaço e lugar. Novamente, nos deparamos com expressões que 

costumam causar muitas confusões. A partir dos diferentes usos, concluímos que as 

expressões possuem vários sentidos. Então, trazemos o excerto abaixo, para explicitar a nossa 

opção por um conceito, do qual nos parece o mais adequado e relevante para discutir a relação 

com as representações. 

 

É com o objetivo de superar tal dificuldade que, como viemos fazendo até aqui, 

optaremos por um único conceito e, portanto, por um significado, para a noção de 

espaço: usaremos aqui a categoria para identificar a forma resultante dos processos 

constitutivos de qualquer fenômeno (SANTOS, 2004, p. 7). 

[...] Quando nos defrontamos com a aparência (paisagem) e procuramos identificar o 

significado da ordenação observada (território) para, finalmente, reconhecermos os 

diferentes aspectos que constituem aquela realidade (região) não estamos fazendo 

nada mais que identificar o significado dos fenômenos tendo como referência a 

dimensão espacial que eles possuem (SANTOS, 2004, p. 8). 

Consideremos como lugar a posição relativa de um fenômeno com identidade 

própria, quando relacionado a outros que lhe agreguem algum significado 

(SANTOS, 2004, p. 9). 

Consideremos, por fim, que espaço é somente uma das dimensões constitutivas do 

lugar: aquela que nos permite reconhecê-lo pela sua forma. Tal como acabamos 

observar, lugar possui uma identidade a partir do momento em que é possível 

comparar um fenômeno com um conjunto de outros e, assim, identificar sua posição 

em relação aos demais. [...] (SANTOS, 2004, p. 9). 

 

Esses excertos trazem uma discussão sobre as categorias: lugar e espaço. Como 

observamos, a relação entre o sujeito e o “lugar” passa pelas categorias expostas, cuja 

distinção se dá pelos “diferentes níveis de conhecimento que construímos sobre um mesmo 

lugar (ou conjunto de lugares)” (SANTOS, 2004, p. 6). Mas o que as diferentes categorias da 

geografia têm a ver com as representações? 

Por meio de Santos (2004), encontramos diferentes situações em que o sujeito se 

aproxima ora da paisagem, ora do território e ora da região. O que queremos dizer, é que a 

relação entre o sujeito e o “lugar” contribui com a formação das representações e, 

possivelmente complexifica-se, na medida em que se intensifica a relação com o “lugar”. 

Logo, se o sujeito estiver num primeiro contato, seus sentidos se apropriam das sensações, 

                                                 
28 Concordamos com Santos (2004), ao dizer que as categorias geográficas retratam os diferentes níveis de 

conhecimento sobre um mesmo lugar. A perspectiva psicossocial, adotada neste estudo, parece-nos indicar que 

os diferentes níveis de conhecimento se relacionam as diferentes ancoragens. Essa afirmação requer maior 

aprofundamento, que por ora, não vamos fazer. 
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mas, ainda, elas não possuem um sentido próprio. É, em outras palavras, o contato com a 

aparência dos lugares e, portanto, com a paisagem. 

A relação entre eu-outro-objeto/paisagem, certamente vai gerar representações 

diferentes daquelas cujas relações se dá entre eu-outro-objeto/território. Logo, o que estamos 

reivindicando é um olhar para tríade eu-outro-objeto/mundo que comporte não só a dimensão 

histórica, mas também a dimensão geográfica. O reconhecimento da dimensão geográfica, 

bem como das principais categorias da geografia requer de nós, interessados nas RS, uma 

análise cuidadosa das representações, tendo em vista que o nível de compreensão sobre o 

lugar, aliado aos outros elementos, também interfere diferentemente na constituição das 

representações. 

A Geografia, como mostrou sua história, enfatizou muito mais a dimensão material do 

território. Mesmo a chamada Geografia Cultural29, de emergência relativamente recente, por 

muito tempo preferiu utilizar conceitos como lugar e paisagem para analisar os fenômenos 

ligados à dimensão cultural do espaço. Mesmo assim, a perspectiva simbólica do território 

está se tornando cada vez mais presente, em detrimento de sua dimensão material, mais 

objetiva. 

Tal como Haesbaert, 

 

Ao falar em territorialidade estar-se-ia dando ênfase ao caráter simbólico, ainda que 

ele não seja o elemento dominante e muito menos esgote as características do 

território. Muitas relações podem ser feitas, a partir do próprio sufixo da palavra, 

com a noção de identidade territorial (a este respeito, ver Haesbaert, 1999c). Isto 

significa que o território carregaria sempre, de forma indissociável, uma dimensão 

simbólica, ou cultural em sentido estrito, e uma dimensão material, de natureza 

predominantemente econômico-política. Esta abordagem “integradora” de território, 

para muitos autores extremamente difícil de ser encontrada nas práticas sociais 

contemporâneas, é a temática que abordaremos no próximo item (HAESBAERT, 

2004, p. 74). 

 

Em nosso estudo, a ideia de território e de territorialidade será utilizada para enfatizar 

as questões de ordem simbólico-cultural. A discussão realizada até aqui se justifica porque se 

articula à escola como um território que carrega, de forma indissociável, as dimensões 

simbólica e material. Também é fundamental observarmos que o gestor assume um lugar na 

escola que simbolicamente associa-se ao poder. Logo, as representações que vinculam o 

gestor e o poder associam-se as discussões sobre o território nas perspectivas política e 

simbólico-cultural. Estas perspectivas desdobram-se nas relações espaço-poder 

institucionalizadas, onde o território é entendido como um espaço delimitado e controlado 

                                                 
29 A respeito da Geografia Cultural, sugerimos a leitura de Claval, 2011, p. 5-24. 
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pelo gestor, representante do Estado e, como produto da apropriação simbólica de um grupo 

em relação ao seu espaço vivido. Embora reconheçamos a importância da distinção entre as 

categorias da geografia, é fundamental que organizemos nosso raciocínio a partir de uma 

abordagem mais integradora. 

Voltemos a pensar na ideia de representação como uma estrutura mediadora que 

pertence ao “entre”, expressa por Jovchelovitch na figura 2. A concepção de representação é 

definida pela autora como uma função lógica com sete argumentos, o que para nós, 

deveríamos incluir mais um denominado de “lugar”. Logo, temos: R (S, O, Ob, AC, P, T, C, 

L). 

 

Figura 3 - Adaptação da arquitetura da representação: constituintes e modo de produção 

 

Fonte: Adaptado de Jovchelovitch, 2011, p. 72. 

 

Essa inserção remete-nos a uma discussão já iniciada anteriormente sobre os níveis de 

conhecimento do sujeito sobre o lugar. Mas, qual a diferença entre contexto e lugar? Ora, 

“contexto é um termo que deriva da palavra latina contextus e que se refere a tudo aquilo que 

rodeia, seja física ou simbolicamente, a um acontecimento. A partir do contexto, portanto, 
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pode-se interpretar ou entender um fato” (nossa tradução).30 Desse ponto de vista, o contexto, 

no nosso entendimento expressa genericamente e indiretamente a relação com a dimensão 

histórica e geográfica. Analisando-se as relações, levando-se em consideração as categorias 

geográficas apontadas anteriormente, veremos que a formação das representações ocorre na 

dinâmica do “entre” no tempo e no espaço. Logo, a inserção da categoria “lugar” pretende 

enfatizar como “a posição relativa de um fenômeno com identidade própria, quando 

relacionado a outros que lhe agreguem algum significado” (SANTOS, 2004, p. 9), interfere na 

constituição das representações. Um exemplo disso, é a escola. Como ela é vivida por quem 

dela faz parte, as relações que se estabelecem em seu interior, decorre dos sentidos que lhe 

são dados. Queremos dizer, então, que o “lugar” influencia os modos de viver e de pensar. Ao 

focalizar o lugar/escola como objeto de representação, é preciso que pensemos no seu caráter 

de representante da ordem social; daí a importância de observarmos a sua forma de 

organização e ocupação deste. 

Certamente Jovchelovitch considera as dimensões histórica e geográfica, mas por 

razões desconhecidas não explora a discussão nessa direção. Então, o grande desafio a se 

enfrentar é dar visibilidade a dimensão geográfica, ainda, pouco explorada na relação com as 

representações. 

Desta forma, também não podemos deixar de mencionar que as experiências vividas 

pelo sujeito, permitirão diferenciações de olhares sobre o objeto/mundo e o lugar. Logo, 

poderíamos dizer que os lugares “conversam” com o sujeito, possibilitando que as 

significações e sentidos sejam construídos. Eis a relação entre as experiências e as 

representações, que serão abordadas mais adiante, quando discutirmos a tríade experiência-

representação-prática. 

É sob a ótica do discurso do gestor, que considerando as condições de sua realização, 

identificaremos e analisaremos as RS. As condições de sua realização revelam e nos obrigam 

a relacionar: a intenção de quem produz a comunicação, o tipo de receptor, a forma de dizer, o 

contexto em que ocorre a comunicação e as dimensões históricas e geográficas. Assim, as 

condições determinam a escolha do gênero, os procedimentos de estruturação e a seleção de 

recursos linguísticos, que nós temos mais dificuldades de discutir, mas que fica como 

sugestão para os interessados da área. Dito de outra maneira, nós vamos nos preocupar com as 

vozes do discurso na formação das representações. 

                                                 
30 Extraído do site http://definicion.de/contexto/. A versão em espanhol é: “contexto es un término que deriva del 

vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un 

acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. 

http://definicion.de/contexto/
http://definicion.de/fisico
http://definicion.de/contexto/
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O trabalho da representação engloba relação entre sujeitos e, é a ação comunicativa 

que delimita e configura as relações que dão sentido a um objeto ou a um conjunto deles. 

Trata-se de uma forma construída pela ação comunicativa de interlocutores mediante um 

contexto. Este sistema de relações intersubjetivas e interobjetivas estabelecem o simbolismo 

dos objetos e o conjunto de códigos simbólicos compartilhados que constroem a realidade em 

determinado tempo e espaço. Isso ocorre ao longo do tempo e do espaço e se institucionaliza, 

de maneira que as novas gerações se deparam com a atividade representacional criadas em 

contextos anteriores, mas que permitem a criação de novas atividades representacionais. Neste 

aspecto, ressalta-se a teoria marxiana de que os sujeitos atuam sob condições já existentes 

(JOVCHELOVITCH, 2011). 

Como desdobramento das ideias anteriores, Jovchelovitch (2011), avança na discussão 

na direção da natureza material e polivalente da representação e do problema da hiper-

representação. 

Com relação a natureza material, podemos dizer que apesar da objetividade ser 

socialmente construída, ela ainda assim, carrega o caráter subjetivo. A objetividade resulta da 

constância e da institucionalização das ações humanas, que se consolidam pelo processo de 

transmissão, tornando reais os ambientes simbólicos, fazendo surgir novas representações. A 

materialidade do objeto-mundo refere-se ao processo representacional, interagindo com o 

sujeito de forma a moldá-lo ao produto representacional. 

A representação tem caráter polivalente, sendo, ao mesmo tempo, construções 

ontológicas, epistemológicas, psicológicas, sociais, culturais, históricas e geográficas. Os 

processos de comunicação colocam os sujeitos em uma relação concreta, vinculada ao 

contexto em que se encontram e se (re)produzem. Tais processos comunicativos originam os 

meios simbólicos para a elaboração de uma representação específica de um objeto concreto ou 

abstrato, que passa a ser parte da rede de outras representações de um contexto. Esse processo 

ontológico permite a construção da identidade do sujeito. O processo epistemológico permite 

o “(re)conhecimento: conhecimento sobre o objeto - tanto do Eu como um objeto para si 

mesmo, como do objeto-mundo” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 74). Trata-se, também, de um 

processo psicológico porque se constrói e se expressa no âmbito psíquico, estando sujeito aos 

efeitos da paixão, da ilusão e do desejo. Também é “um processo social, histórico e cultural 

porque o intersubjetivo é sua condição de possibilidade e o conteúdo da representação provém 

da inteligibilidade da história e da cultura” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 74). 



80 

 

A representação tem caráter polivalente e detém uma estrutura mediadora, por situar-

se no “entre” do triângulo e dos elementos constituintes. Citando Jodelet, a autora afirmou 

que esta também confirmou a natureza polivalente da representação. 

A compreensão sobre o que é realidade e o que é real permite que o sujeito não seja 

totalmente moldado pela concepção dialógica da representação. O real refere-se ao que é 

institucionalizado no cotidiano de uma comunidade. Segundo Jovchelovitch (2011, p. 75): 

“As representações constroem o real, mas nunca capturam plenamente a totalidade da 

realidade, mesmo que desejem fazê-lo – a ciência é uma forma de representação que se 

esforça muito para fazer exatamente isso”. Assim, podemos afirmar que a realidade é uma 

representação e não uma apreensão plena da realidade. 

As hiper-representações referem-se as representações construídas de maneira 

desvinculada da realidade do objeto. Elas se encontram em vários nichos da sociedade, nos 

grupos sociais que defendem interesses que produzem projetos estratégicos, como ocorre no 

racismo, que extrapolam a realidade, como explica Jovchelovitch: 

 

Muitas representações sobre o sujeito negro foram historicamente falsas, embora 

sendo extremamente reais. Elas foram reais para seus produtores e reais em demasia 

para o sujeito negro que as recebeu e internalizou como mandato identificatório [...] 

(JOVCHELOVITCH, 2011, p. 76). 

 

O conhecimento humano, entendido como uma forma de representação que nunca 

captura a totalidade do objeto é uma construção psicossocial. A tríade dialética (eu-outro-

objeto), por meio de uma relação dialógica, constrói as representações que envolvem aspectos 

subjetivos e intersubjetivos, que junto com sua função epistêmica, constroem os saberes 

(JOVCHELOVITCH, 2011). Adiante veremos a articulação entre as representações e as 

formas de saber. 

 

3.1.3 As representações sociais e as formas de saber 

 

Segundo Jovchelovitch (2011), as representações encontram-se na base dos saberes, 

sendo eles construídos de maneira dinâmica e articulada. Ao retomar a discussão da produção 

do conhecimento, ela procura focar o sujeito como produtor de saber em sua cultura e, ressalta 

que representar não se constitui em um ato solitário, mas, um ato dialógico produzido pelas 

inter-relações eu-outro-objeto. 
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Também discorre sobre o caráter simbólico e social das representações. Simbólicas, 

porque utilizam signos para atribuírem sentido ao objeto-mundo e, por outro, sociais, porque 

implicam a participação de outros em sua construção. A construção das representações 

expressa diálogos entre os mundos internos e os externos, entre as individualidades e as 

coletividades às quais eles pertencem. 

Como já discutimos, os atores sociais, mergulhados em seus contextos constroem as 

representações que nunca captam totalmente a realidade, sendo necessária a distinção entre 

representação e objeto. 

Concordando com Jovchelovitch, entendemos a TRS como uma teoria sobre os 

saberes sociais. Não podemos deixar de ressaltar que ela também deve ser compreendida 

como uma teoria sobre a construção de novos saberes e sobre a assimilação deles pela 

sociedade. Daí decorre a ideia de que a constituição e a coesão das comunidades se 

relacionam com os saberes por ela desenvolvidos, sendo então, necessário investigá-los para 

que compreendamos seus fundamentos, suas referências, seus conhecimentos e seus sentidos, 

que asseguram a vida em grupo. Ela ainda defende que a vida tem um caráter dual: o dado, 

expresso pelo saber comum; e, ao mesmo tempo, o renovado, construído pelos atores sociais. 

Isso nos permite afirmar que diferentes formas e funções do saber vinculam-se as 

representações que se assentam sobre as relações eu-outro-objeto. Na arquitetura do processo 

representacional, a autora discute o “quem”, o “como”, o “o quê”, o “por quê”, e o “para quê” 

dos saberes. Nessa discussão, os atores sociais lidam com a pluralidade de perspectivas, 

produzindo representações que abraçam o novo e o diferente. Lembramos que a apropriação 

do novo pelas RS ocorre por meio dos processos de ancoragem e objetivação. 

Outro aspecto a destacar é a coexistência de diferentes formas de saber. Para 

Jovchelovitch, o reconhecimento do outro implica reconhecer o conhecimento do outro. Essa 

análise explora o encontro de saberes, que ela distingue em dialógicos e não dialógicos. 

Sintetizando, a autora contrasta: 

 

[...] encontros dialógicos e não dialógicos em termos da inclusão, ou exclusão, da 

perspectiva do outro. A inclusão da perspectiva do outro propicia a coexistência de 

diferentes sistemas de saber, que tendem a transformar-se em direção à hibridização 

e estados de polifasia cognitiva. Encontros não dialógicos excluem a perspectiva de 

outros pelo deslocamento ativo de formas diferentes de saber. Isto pode levar à 

segregação e à destruição eventual de um saber, privilegiando estados de cognição 

monológica (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 243). 

 

Adiante, a autora explora a ideia de que todos os conhecimentos são expressivos e 

representam mundos subjetivos, intersubjetivos e objetivos, que culminam com a coexistência 
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de diferentes formas de saber. Nessa direção, argumenta que as RS permitem investigar como 

uma comunidade ou grupo constroem os saberes, como as identidades estão ligadas a esses 

saberes e como eles expressam modos de vida e culturas. Suas reflexões nos auxiliam a 

problematizar questões no campo da educação. Dentre elas, qual seria o papel da escola? E, 

quais as representações do gestor sobre o seu agir profissional? As pistas para as respostas 

indicam que é preciso ligar os saberes ao seu contexto de produção e reafirmar sua relação 

com a representação é tarefa necessária. 

O esforço para entender o processo representacional é importante porque ele ocupa 

uma posição central no processo de constituição dos saberes. Ao mesmo tempo, a análise da 

forma representacional numa perspectiva dialógica permite-nos desvendar as relações 

socioculturais que se encontram na base da constituição dos saberes. Logo, a forma da 

representação é tanto forma de saber, como forma de constituição de um contexto 

sociocultural. 

Assim, podemos dizer que não há uma relação direta entre o ser humano e o mundo. O 

objeto-mundo somente se torna nosso conhecido se nós nos dermos o trabalho de representá-

lo. Uma vez que nós tomamos a representação como mediação, ela se estrutura através da 

ação comunicativa que liga sujeitos a outros sujeitos e ao objeto-mundo. 

Neste sentido, a representação está mergulhada na ação comunicativa e, é esta última 

que a forma, ao mesmo tempo em que forma os sujeitos da ação comunicativa. A ação 

comunicativa envolve a linguagem que se manifesta nas práticas cotidianas. 

Também podemos dizer que a representação é polivalente, porque é uma construção 

ontológica, epistemológica, psicológica, social, cultural, histórica e geográfica. Ela é todas 

estas dimensões ao mesmo tempo e, cada uma só pode ser entendida em relação às outras, já 

que fenomenologicamente são dimensões inseparáveis do sistema representacional. Como já 

dissemos anteriormente, esta concepção de representação não capta totalmente o objeto. Aqui 

se faz necessário, não se esquecer dos perigos da hiper-representação. Segundo Jovchelovitch 

(2011), a hiper-representação corresponde às situações onde as representações são produzidas 

sem consideração alguma com a realidade do objeto. 

Retomando a questão dos saberes, voltamos à discussão de que o saber está ligado a 

comunidade e seu contexto, o que indica que a variação dos saberes ocorre na medida em que 

as condições e as relações sociais mudam. Jovchelovitch chama a atenção para a 

correspondência entre as formas de saber e as relações sociais, afirmando que as discussões 

sofreram a influência da fenomenologia e da hermenêutica. 
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O entendimento das formas de saber passa pela relação com o contexto em que são 

produzidas e usadas e em relação às funções que preenchem. Dessa forma, ocorrem a 

coexistência e a contradição entre as formas do saber; isso implica abandonarmos a lógica 

formal e a dualidade de concebê-las como opostas e adotarmos uma perspectiva dialética. 

Grosso modo, podemos dizer que a coexistência de diferentes formas de saber emerge das 

relações entre a comunidade ou o sujeito e seu contexto, determinando um estado de polifasia 

cognitiva. A esse respeito, a utilização das diferentes formas de saber pelos sujeitos, decorre 

de circunstâncias e interesses particulares. Logo, entendemos a polifasia cognitiva como “um 

estado em que diferentes tipos de saber, possuindo diferentes racionalidades, vivem lado a 

lado no mesmo indivíduo ou coletivo” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 125). 

Ora, a aceitação do conceito de polifasia cognitiva exige que repensemos os saberes 

sob outra ótica. O saber refere-se a qualquer conhecimento que só pode ser entendido em 

relação ao contexto, do qual contém sua lógica e sua racionalidade. Os saberes, portanto, são 

produzidos na e pela vida cotidiana, o que nos remete a pensar na mesma direção que 

Jovchelovitch (2011), quando afirma que a TRS pertence a uma tradição que ela chama de 

fenomenologia da vida cotidiana. 

A concepção de representação adotada neste trabalho e a discussão do conceito de 

polifasia cognitiva mostram que o saber é produzido na relação entre eu-outro-objeto, no 

tempo e no espaço. Neste sentido, a compreensão dos saberes e de suas várias lógicas 

permite-nos entender a representação como um sistema de relações psicossociais que 

envolvem os sujeitos do saber, os meios de produção do saber (relações sociais e os 

contextos) e os produtos/objetos do saber (objetos físicos e abstratos que constituem o 

ambiente material e simbólico da comunidade). 

Desse modo, “o saber deve ser visto como plural e plástico, uma forma dinâmica e 

continuamente emergente capaz de apresentar tantas racionalidades quantas são exigidas pela 

infinita variedade de situações socioculturais que caracterizam a experiência humana” 

(JOVCHELOVITCH, 2011, p. 125). A autora, também reforça a ideia de que devemos nos 

esforçar para reabilitar os chamados saberes locais, sem esquecer-se de questionarmos porque 

alguns saberes recebem o estatuto de universal. Daí a necessidade de avaliarmos as formas 

dominantes de produção do saber de maneira a descartar a ideia de uma evolução linear de 

formas inferiores para superiores ou, a legitimação de uma forma de saber como superior às 

outras. 

Através das representações e polifasia cognitiva, nossa proposição central é investigar 

as representações do gestor. Para tanto, os saberes serão discutidos não sob a ótica de um 
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produto aparentemente fechado e acabado, mas das relações fundamentais que constituem 

esses saberes. São estas relações e sua realização empírica, o foco de nosso esforço 

investigativo. 

 

3.2 A tríade experiência-representação-prática 

 

Esta atenção à tríade experiência-representação-prática nos oferece um espaço 

privilegiado para o estudo das RS como formas de conhecimento do senso comum. A 

complexidade que envolve os fenômenos em contextos socioculturais particulares, exigirá de 

nós, uma investigação cuidadosa dos processos de produção das representações. Dessa 

maneira, sabemos do risco que é adentrar nessa discussão e, tentaremos fazê-la abordando-a 

como fenômeno e conceito. O que pretendemos fazer é explorar o diálogo entre as palavras 

com a convicção de que produzem sentidos e criam realidades. 

Para ilustrar esse diálogo, Bondía discorre: 

 

[...] Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos coisas 

com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco. As palavras 

determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com 

palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a 

partir de nossas palavras. E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou 

“argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar 

sentido ao que somos e ao que nos acontece [...] (BONDÍA, 2002, p. 21). 

 

Logo, o mesmo autor salienta que, 

 

[...] Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos 

sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as palavras e 

as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de como vemos ou 

sentimos o que nomeamos (BONDÍA, 2002, p. 21). 

 

No nosso caso, nomear o responsável pela escola, de diretor ou gestor, não é somente 

uma questão terminológica. A palavra com que nomeamos indicam intencionalidades e 

refletem paradigmas que exigem de nós, uma reflexão cuidadosa, porque ambas estão 

assentadas sobre um enfoque empresarial. É por esse motivo, que a nomeação desse sujeito se 

lança como um desafio, pois claramente nos posicionamos de forma contrária a esse enfoque. 

A sua nomeação de diretor ou gestor, indica-nos um sujeito fabricado historicamente, 

que tem nas normatizações da SEE-SP uma tentativa de fixar sua prática e regular suas 

representações. Adiante, os dados coletados permitirão que analisemos como ele se denomina 
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e se representa. Isto nos ajudará a identificar qual é a imagem, que ainda hoje, está 

consolidada. 

É necessário dizer, em primeiro lugar, que a relação entre experiência e RS é um 

campo ainda pouco explorado. Para entendermos o que seja experiência, voltemos às 

reflexões realizadas por Bondía (2002), acrescidas das reflexões realizadas por Jodelet (2005). 

De acordo com Bondía (2002, p. 24), a experiência é “o que nos passa” e o sujeito da 

experiência é “um território de passagem”. Apesar das outras línguas indicarem outros 

sentidos, por ora ficaremos com esse. É interessante observarmos, como o autor compreende 

o sujeito. Ele complementa afirmando que, 

 

O sujeito da experiência é um sujeito “ex-posto”. Do ponto de vista da experiência, 

o importante não é nem a posição (nossa maneira de pormos), nem a “o-posição” 

(nossa maneira de opormos), nem a “imposição” (nossa maneira de impormos), nem 

a “proposição” (nossa maneira de propormos), mas a “exposição”, nossa maneira de 

“ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é 

incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, 

mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a 

quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe 

chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre (BONDÍA, 2002, p. 

24-25). 

 

Podemos observar que Bondía (2002) discorre sobre o que poderia ser experiência e o 

sujeito da experiência sob o ponto de vista da travessia e do perigo. Consideramos a travessia 

como sendo um espaço em que o sujeito produz saber e prática. Sobre o saber da experiência, 

afirma que: 

 

[...] se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo 

ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos 

acontece. No saber da experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas 

do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece [...] (BONDÍA, 2002, p. 27). 

 

Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência se relaciona com a 

elaboração de sentido ou não, podemos dizer que é por meio da experiência que se formam as 

RS. Tratando-se da articulação entre experiência e RS, adicionamos os estudos de Jodelet 

(2005), para melhor examinar essa questão. 

Apesar de certos sentidos comuns, a noção de experiência apresenta-se como uma 

questão difícil, dado a polissemia e a ambiguidade que permeiam o conceito. Construída na 

relação entre o sujeito e as situações concretas, Jodelet (2005, p. 26) afirma que “a noção de 

experiência constitui um enriquecimento ou um alargamento da relação com o mundo”. A 

autora distingue duas dimensões: o vivido, que corresponde a experimentação das coisas pelo 
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sujeito e, a “cognitiva na medida em que ela favorece uma experimentação do mundo e sobre 

o mundo e contribui para a construção da realidade segundo categorias ou formas que são 

socialmente dadas” (p. 32). É nessa dimensão que podemos pensar na ligação com as RS. 

Também ressaltamos que a constituição da experiência ocorre por uma via de mão 

dupla: o agir e o sofrer. Ao agirmos no mundo, sofremos alguma coisa e, assim, 

sucessivamente. E é na/pela linguagem que a experiência se forma e formam-se os 

significados e os sentidos. Portanto, a linguagem apresenta um papel central na constituição 

de nossas experiências. Ao nos relacionarmos com o mundo e com os outros, interpretamos e 

criamos sentidos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Então, a experiência vivida insere-se na 

relação nossa com o mundo, consigo próprios e com os outros. 

Ao utilizarmos a linguagem, nós preenchemos de/com sentidos o intervalo que nos 

separa do mundo. Ao mesmo tempo, que entramos em contato com as significações do mundo 

intersubjetivo, reelaboramos e constituímos nossas experiências. Estas se configuram, assim, 

a partir da cultura que estamos inseridos. 

Além da natureza simbólica da experiência, destacam-se ainda as dimensões históricas 

e geográficas. Uma experiência se constitui retomando significados anteriores, ao mesmo 

tempo em que projeta outros. Logo, ela não se inaugura em cada contexto, mas se insere em 

uma temporalidade e uma espacialidade que a antecede e, a partir dela, novos elementos 

simbólicos poderão ser incorporados e criados. 

Dessa forma, podemos considerar que a experiência é um processo de interação entre 

nós e o mundo. Nesse processo, a linguagem ocupa uma posição central, já que é ela que cria 

as significações e os sentidos que constroem a experiência em um contexto. Esta se realiza, 

assim, na prática cotidiana, na qual nós articulamos os significados e sentidos e as 

temporalidades e espacialidades na conformação de nossa vivência no mundo. Se 

entendermos a experiência deste modo, acreditamos que ela é central na constituição de 

nossas representações. 

Tomando superficialmente as representações como universos simbólicos que surgem 

de nossa experiência com o mundo, podemos dizer que são as experiências que formam as 

representações, ao mesmo tempo em que estas possibilitam novas experiências, em um 

processo mútuo. Portanto, as representações estão ligadas ao seu contexto de produção e 

orientam as nossas práticas. 

Nesta perspectiva, quando os gestores constroem as RS sobre o seu trabalho, trata-se 

de uma construção psicossocial do grupo de pertença. Uma representação construída 

socialmente e compartilhada por um grupo vem carregada de sentidos pessoais, ligados 
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diretamente às vivências do sujeito em sua cultura. Ainda, de acordo com Jodelet (2005, p. 

32), existem pré-construções culturais e um “estoque comum de saberes que vão dar forma e 

conteúdo a essa experiência; ela mesma constitutiva de sentidos que o sujeito dá aos 

acontecimentos, situações, objetos e pessoas ocupantes de seu meio próximo e seu mundo de 

vida”. Assim, a experiência é social, socialmente construída e compartilhada. Daí decorre a 

nossa insistência na pertinência de uma abordagem psicossocial para compreender a relação 

entre a experiência, representação e a prática do gestor. 

Para ilustrar essa relação dialética, Jodelet (2005, p. 48) sustenta que “a noção de 

experiência e de vivido nos permite passar do coletivo ao singular, do social ao individual, 

sem perder de vista o lugar que cabe às representações sociais”. Ela destacou com muita 

propriedade a importância de se 

 

[...] recorrer à análise da experiência, como conhecimento e como vivido, para 

compreender como o sentido se produz, em situações e contextos sociais e espaço-

temporais particulares, pela elaboração de estados psicológicos e pelo suporte das 

representações sociais disponíveis como recursos interpretativos e competências 

cognitivas (JODELET, 2005, p. 52). 

 

Destaca Jodelet (2005), que as noções de experiência e de vivido se relacionam aos 

conhecimentos do senso comum. Esta relação entre os conhecimentos científicos e os 

conhecimentos do senso comum merece ser aprofundada quando nos dispomos a investigar o 

agir profissional do gestor pela via das RS. 

Essa discussão, por nós encaminhada, articula a experiência e a representação, por 

meio da imaginação. Se a experiência é entendida como interação entre os sujeitos e o mundo, 

é possível dizer que ela se efetiva a partir das representações. É interagindo com os outros e 

com o mundo que nós o apreendemos tanto perceptivamente, através do sensório, como a 

partir da apreensão simbólica. É nesse movimento entre o eu (que imagina, constrói sentidos e 

apreende o mundo), o outro/social (que dinamiza, atualiza e reorienta os significados) e o 

mundo, que o universo de representações se edifica através da experiência. Assim, a 

experiência forma as representações, ao mesmo tempo, em que reorientam nossa vivência, 

permitindo que, através das apreensões que realizamos do mundo, a nossa própria prática se 

constitua. Com isso, poderíamos dizer que a experiência é suscetível de dinamizar a reflexão 

sobre as relações representação-prática. 

As práticas sociais não constituem um fenômeno de interesse exclusivo daqueles que 

se dedicam aos estudos da TRS, porém, a literatura especializada confirma que a relação entre 

representações e práticas sociais é um dos pontos centrais dessa teoria. Trindade (1998a, p. 
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21), considerando especificamente a TRS, afirma que o estudo das práticas é relevante, 

porque “a relação prática-representação é um dos pressupostos da teoria das representações 

sociais, o que atribui às práticas o estatuto de elemento fundamental da construção teórica”. 

Se por um lado, uma parte das práticas que estudamos indicam práticas de reprodução, 

o que também se aplica as teorias do senso comum, por outro, elas não implicam em 

homogeneidade. As contradições emergem também na gênese de uma teoria do senso comum. 

Ao lado de práticas e representações hegemônicas e resilientes, estudos apontam a ruptura, o 

novo e o inesperado. 

A análise de estudos que relacionam a TRS e práticas sociais nos indica a existência 

de algumas questões problemáticas que merecem ser por nós, brevemente analisadas. A 

primeira corresponde a pluralidade do conceito de práticas sociais; uma segunda, está 

relacionada a natureza das relações entre representações e práticas; tendo, uma terceira, que 

corresponde as dificuldades metodológicas. Apesar da relação entre as questões levantadas, 

correremos o risco de tratá-las separadamente para fins didáticos. 

Quanto à definição de prática social, Sá (1994) adverte para a ambiguidade do 

conceito e o uso indiscriminado entre os pesquisadores que adotam a TRS. Complementando, 

Trindade (1998b, p. 3) argumenta que os problemas de definição surgem devido a um 

“‘consenso implícito’, onde todos (ou quase) sabem que todos têm a mesma compreensão 

sobre as configurações das práticas sociais, sendo, portanto, um exercício de redundância a 

tentativa de defini-las. É a naturalização das práticas sociais”. 

A partir da análise das definições, a autora (1998b) concluiu que existem ao menos 

dois aspectos comuns entre os estudiosos: (1) as práticas sociais correspondem a conjuntos de 

ações; (2) as ações possuem organização com encadeamento e padronização. A autora, ainda 

destaca que os pesquisadores discorrem sobre aspectos diversos das práticas. Ora enfatizam os 

aspectos subjetivos por considerarem que elas são atividades significativas aos sujeitos, ora 

elas relacionam-se à noção de papel social. 

Corroborando com Abric (1994), parece-nos que a pluralidade do conceito de prática 

social envolve a polêmica das relações entre representações e práticas sociais. Dessa relação 

complexa, surge uma questão para refletirmos: são elas interdependentes ou haveria uma 

relação de determinação de uma sobre a outra? A dificuldade de encaminhamento exige de 

nós pesquisadores, cautela e uma análise mais aprofundada. Para isso, retomaremos as 

discussões do próprio Abric (1994), que nos apresenta três vertentes: (1) as representações 

determinam as práticas sociais. Posteriormente a publicação da obra de Moscovici 

(1961/1976), La psychanalyse: son image et son public, foram realizadas investigações que 
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evidenciaram que os comportamentos das pessoas não eram determinados pelas situações e, 

sim, pelas RS dessas situações. O trabalho clássico de Jodelet (1989a), Folies et 

représentations sociales, configura-se em mais um exemplo, em que as RS determinam as 

práticas frente à doença mental/loucura. (2) As práticas sociais determinam as representações. 

Considerada pelos estudiosos da área como uma concepção radical e de orientação marxista, 

pressupõe que apenas as condições materiais e objetivas de existências podem determinar as 

representações. Os estudiosos da TRS sustentam que esta tese, em seus primórdios, seria uma 

das responsáveis pelos entraves sofridos pela teoria. Como salienta Abric (1994, p. 218, grifos 

do autor), “essa posição acompanhava, geralmente, até a uma época recente, [...] de uma 

desconfiança e de uma recusa da noção de representação tal como nós a utilizamos”. Nesse 

sentido, complementa o autor, “nossa concepção de um sujeito ativo é, então, interpretada 

como uma das manifestações de uma dissimulação ideológica visando ocultar o papel 

determinante das relações de produção, das quais este sujeito é totalmente dependente”. Ou, 

como assinala Jodelet (1989b, p. 39), “[...] um modelo marxista, cuja concepção mecanicista 

de relações entre infra e supraestrutura negava toda legitimidade a este campo de estudo, 

povoado de puros reflexos ou idealismo”. O autor (1994) não contesta o papel das condições 

materiais e objetivas sobre a elaboração e mutação das RS, mas, adverte para a necessidade 

dos estudos dessa natureza considerar três outros fatores: (a) os fatores culturais que operam 

como “matrizes culturais de interpretação” das práticas; (b) os fatores relacionados às normas 

e aos valores, que servem como negociação entre as práticas e as representações; (c) os 

fatores ligados à atividade dos sujeitos, que estão associados às representações das práticas. 

(3) As representações e as práticas sociais como polos interdependentes. Grosso modo, a 

literatura nos atesta que as práticas sociais são determinadas pelas representações31. 

Entretanto, é possível observar que essa mesma literatura reconhece que as representações 

têm, muito provavelmente, suas raízes em práticas sociais arcaicas. O aceite de uma relação 

dialética entre representações e práticas sociais representa uma symploké, na qual cada polo 

gera e legitima o outro. 

Frente a essa constatação e concordando com Abric (1994), acreditamos que as RS 

regulam as práticas sociais, porém, ao mesmo tempo, elas emergem da diversidade de práticas 

no cotidiano. Ao discorrer sobre a complexidade da temática, Rouquette (1998, p. 43) 

contesta a afirmação de mera reciprocidade entre práticas e representações, ponderando que 

não existe equivalência de influências, e completa que “convém tomar as representações 

                                                 
31 Seria oportuno, no entanto, um aprofundamento das análises das pesquisas cujos resultados são utilizados para 

reforçar essa ideia. 
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como uma condição das práticas, e as práticas como um agente de transformação das 

representações”. 

Após as considerações acima, o que podemos afirmar é a necessidade de se explicitar, 

mais cuidadosamente, o que entendemos por prática social. Surgem três questões: quando nós 

nos referimos à importância das práticas na formação das representações, de que prática 

estamos falando? Quais são as “práticas relevantes” para a emergência das RS de nosso objeto 

de estudo? Ao estudar as RS, como nós limitaremos o campo das “práticas relevantes” no 

estudo do/com o gestor? 

Voltando ao entendimento que temos sobre prática social, afirmamos que o conceito 

remete-nos as ações cotidianas. O termo poiésis que “significa literalmente produção ou 

fabricação, ou seja, o ato de produzir ou de fabricar algo” (VÁSQUEZ, 1977, p. 4-5), o qual 

incorpora a ideia de criação, de ação refletida pelo pensamento, aproxima-se daquilo que 

entendemos ser prática social. Portanto, nessa perspectiva, acreditamos que prática social 

refere-se ao ato provido de interpretação e que não propõe a superação do senso comum, 

como reivindica(va) parte dos pesquisados ligados aos modelos científicos cartesianos. 

Vinculados à ideia de pensamento social, práticas e representações se ligam, sendo as últimas 

significantes da realidade, construídas culturalmente que, com seus sistemas interpretativos, 

atribui significado à ação. Essa posição obriga-nos discutir as práticas num processo interativo 

em que ‘ego-alter-objeto’ não podem ser analisados isoladamente e, as representações, por 

meio das relações sociais engendradas nos contextos de produção. 

 

3.3 As representações sociais e a pesquisa em educação 

 

No campo educacional, a investigação em RS se destaca em dois aspectos: o primeiro 

se refere ao estudo de como se constroem e se organizam as RS do professor em relação a 

algumas temáticas e, o segundo converge para a formulação de políticas públicas sobre a 

formação docente. Acrescentamos também ser importante, investir no estudo das RS dos 

gestores escolares, sendo esta, uma problemática ainda pouco explorada. 

Há uma variedade de pesquisas em programas de pós-graduação do Brasil que 

relacionam as RS e o professor, sendo restrito o interesse pelo gestor. A busca insistente de 

literatura sobre o gestor e suas RS, aproximou-nos das produções de Madeira e Madeira 

(2002), Azevedo (2013) e, outro, de Leite et al. (2013), sendo este último, fruto de uma 

pesquisa realizada por pesquisadores da UNESP. A última se insere em um Grupo de 

Pesquisa chamado “Desenvolvimento profissional do gestor escolar na perspectiva da 
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pesquisa-ação: das RS à reorganização escolar”, liderado pela profa. Dra. Yoshie Ussami 

Ferrari Leite. 

Portanto, os dados de pesquisa ainda são poucos e, com este trabalho pretendemos 

ampliar a discussão sobre o trabalho do gestor a partir de suas RS. Identificado o fenômeno, 

passamos a construir nosso objeto de pesquisa, iniciando nossas leituras por Moscovici e, por 

meio dele, conhecemos os trabalhos de Jodelet, Marková, Jovchelovitch, Abric e outros. 

Particularmente as pesquisas de Jodelet se destacam nas análises educacionais sobre 

RS, pois esta pesquisadora mantém programas de estudos com instituições da América Latina, 

em especial, com o Brasil e com Argentina. 

Além disso, também destacamos a divulgação da pesquisa em educação e RS, por 

meio de encontros internacionais e nacionais por todo o país. Como exemplo, temos a Jornada 

Internacional sobre Representações Sociais (JIRS), a Conferência Internacional sobre 

Representações Sociais (CIRS) e o Congresso Nacional de Educação (EDUCERE). 

Os três eventos citados demonstram a expansão dos estudos das RS no Brasil em 

diversas áreas de conhecimento. Além destes, existe em São Paulo uma rede internacional de 

pesquisadores associados ao CIERS-ed/FCC. Segundo Sousa e Villas Bôas, 

 

[...] no CIERS-ed se desenvolve uma articulação entre a TRS e a área da educação, 

mais especificamente, formação de professores. Nesse sentido, discute como o olhar 

psicossocial, focado no âmbito educacional, permite analisar as tensões construídas 

na articulação entre o conhecimento científico, específico da área educacional, com 

o conhecimento do senso comum, que permeiam as RS sobre o trabalho do professor 

sem desconsiderar o contexto em que se desenvolve a ação docente (SOUSA; 

VILLAS BÔAS, 2011, p. 271-272). 

 

Criado em 2006, o CIERS-ed com apoio da Fondation Maison des Sciences de 

I’Homme reúne grupos de pesquisa de várias instituições com pesquisadores do Brasil, 

Argentina, Portugal e Grécia. Os pesquisadores associados, organizados em grupos de 

pesquisa, em suas instituições, desenvolvem investigações considerando duas linhas no 

âmbito da formação e do trabalho docente: as políticas e currículos da formação e trabalho 

docente, e os processos psicossociais da formação e trabalho docente. 

Em linhas gerais, no eixo de políticas e currículos da formação e do trabalho docente, 

os pesquisadores dedicam-se a estudos de políticas públicas relacionadas à profissionalização 

docente. Investigam a temática, articulando as RS e outras referências teóricas. O eixo 

processos psicossociais da formação e trabalho docente, segundo Sousa, Novaes e Villas Bôas 

(2012), entendem que as RS combinadas a outras teorias podem ser significativas à 

compreensão dos processos identitários e da subjetividade docente. 
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Nesta seção, o rápido sobrevoo na TRS mostrou-nos que a teoria se apresenta profícua 

em pesquisas educacionais. Procuramos demonstrar como Moscovici e seus colaboradores 

vêm aprofundando seus corolários a partir de sua característica plural, aqui muito bem 

ressaltada por Villas Bôas: 

 

Desde a publicação de Psychanalyse, son image et son public por Moscovici, no 

início da década de 60, um número cada vez maior de trabalhos sobre representações 

sociais passou a apresentar uma variedade de abordagens metodológicas32 a ponto de 

Martínez Garcia e Garcia Ramirez afirmarem que tanto o procedimento científico 

como os instrumentos de coleta deveriam ser caracterizados pela plurimetodologia, 

uma vez que, de acordo com esses autores, “[...] ainda não nos encontramos diante 

de um corpo teórico capaz de gerar uma metodologia de estudo própria e específica 

adaptada ao seu objeto de estudo” (1992, p. 400)33 (VILLAS BÔAS, 2008, p. 51). 

 

Particularmente defendemos a pluralidade teórico-metodológica por acreditarmos que 

a amplitude dos fenômenos de RS oferece-nos muitas possibilidades; uma delas e, 

consideramos ser a principal, refere-se à possibilidade de questionamento da TRS, por meio 

das diferentes referências teórico-metodológicas desenvolvidas nas diversas pesquisas. A 

nosso ver, essa variedade tem ampliado e ressignificado a própria teoria que embasa nossos 

estudos. 

Após ter realizado uma breve incursão na TRS, salientamos que a presente pesquisa 

estará amparada na corrente dialógica das RS, por nos interessarmos no aspecto constituinte 

(processo), no aspecto constituído (produto) e nas relações que envolvem a tessitura do nosso 

objeto de estudo. Isto não quer dizer que a nossa opção seja radical e exclua outras 

possibilidades. 

 

3.3.1 Por que estudar as representações sociais de gestores escolares sobre o seu agir 

profissional? 

 

A extração das RS dos gestores por meio dos discursos, das práticas e dos 

conhecimentos do senso comum constitui nosso grande desafio, em particular, e para os 

pesquisadores da TRS, em geral. Construídas em suas histórias de vida, as RS se expressam 

de diferentes maneiras. Por meio da linguagem, uma das categorias centrais, as pessoas 

explicitam o que pensam, como pensam e porque pensam desta ou daquela forma. Essas 

mensagens, mediadas pela linguagem, estão imbricadas no contexto social e histórico e 

                                                 
32 A respeito, ver Abric (2003) e Martínez Garcia e Garcia Ramires (1992), (nota da autora). 
33 Cf. original: “[...] nos encontramos ante um cuerpo teórico que no há sido aún capaz de generar uma 

metodologia de estúdio propia y específica adaptada a su objeto de estúdio” (nota da autora). 
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podem ser generalizadas34 a partir da realidade dos indivíduos que as emitem. Por este 

motivo, advogamos a ideia de que, segundo o que um indivíduo pensa/comunica, podemos 

deduzir sua orientação para a ação. Sendo, portanto, as RS uma criação social que orientam 

práticas sociais e são por elas transformadas, devemos levá-las em conta na implementação de 

políticas e de ações educacionais. Permeando o cotidiano dos alunos, dos professores e dos 

gestores, as RS permeiam as relações pedagógicas e as aprendizagens. Conhecê-las pode nos 

ajudar a refletir sobre o trabalho dos gestores e, portanto, contribuir para que eles reflitam 

sobre sua prática. Logo, emerge uma questão importante: Quais são as RS que marcam o 

trabalho do gestor escolar? Apontamos aqui para a necessidade de relacionarmos as 

representações e as práticas do gestor, por considerarmos que o desvendamento das práticas 

pode oferecer à compreensão das representações e ambas, à construção da realidade social. 

Talvez o estudo comprometido das práticas do gestor evidencie novos horizontes, mostrando 

que a TRS pode corroborar não só para a compreensão do seu trabalho na atualidade, como 

também, reconhecer sua faceta política. Advertimos que o alcance político, indiscutivelmente, 

permeia e permeará nossas análises. 

 

                                                 
34 A generalização a qual nos referimos aproxima-se da relação complexa entre singularidade e pluralidade. 
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Notas introdutórias 

 

Sob o enfoque qualitativo investigamos as representações do gestor escolar acerca do 

seu agir profissional. Esta pesquisa, tensiona, de um lado, a cultura “decretada” – o discurso 

oficial (análise de documentos da SEE-SP) – e de outro, a cultura “do discurso da ação”, a 

saber, o discurso coletado por meio de questionários aplicados no primeiro semestre de 2016. 

Desta forma, a nossa intenção é ter acesso a pelo menos três versões diferentes do 

mesmo fenômeno: a “histórico-geográfica”, baseada no estudo dos autores da área, outra 

“oficial”, pela análise do discurso estatal, e, finalmente, uma última, a “do discurso da ação”, 

decorrente do discurso dos gestores, no locus da pesquisa. Em um primeiro movimento, 

vamos tomar como referência esta ordenação cartesiana, porém, salientamos que a 

interpretação deste fenômeno requer ordenações que não nos permite delimitar fronteiras. 

Nessa perspectiva, Martins (2011b) aponta-nos que as contribuições teóricas e 

metodológicas que derivam da antropologia, da sociologia e da ciência política, sobretudo, 

têm sido fundamentais para o (re)desenho das pesquisas na área. Os questionamentos 

direcionados à análise de macroestruturas e/ou baseadas no enfoque burocrático (LIMA, 

2011), iniciou um movimento que conduziu as investigações à análise de microestruturas. 

Ressaltamos que a nossa pesquisa se inscreve nesse movimento, adotando abordagens que 

buscam apreender as RS dos gestores, por meio de percursos metodológicos mais flexíveis. 

Particularmente, o nosso estudo converge à análise do contexto escolar sob a ótica das 

RS que orientam o agir profissional dos gestores e, que certamente afetam a organização e a 

gestão da escola pública. As representações, constituídas ao longo das trajetórias de vida 

certificam a relação entre a singularidade e a pluralidade daqueles que convivem no espaço 

escolar e, “suprimir ou não considerar esse contexto na análise de redes de ensino e unidades 

escolares – espaço onde convivem diferentes valores sociais manifestos singularmente – é 

recuperar a noção da política na base do top-down” (MARTINS, 2011b, p. 387). As palavras 

da autora reforçam a ideia que temos sobre a necessidade de investigarmos as RS em seu 

contexto de produção, diríamos na base do bottom up. 

Por outro lado, a autora (2011b) destaca que as redes de escolas estão sujeitas a três 

movimentos: o contexto social e político mais amplo, a racionalidade burocrática e a 

especificidade das interações nos contextos escolares distintos. Concordando com ela, uma 

perspectiva de análise baseada nesta tríade pode nos ajudar na construção de percursos 
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metodológicos mais flexíveis, indagando o que efetivamente ocorre nas escolas. Indagar o 

diretor/gestor, representa abrir uma das portas para entrar na escola pública. 

O apontamento acima, relacionado à micro e à macroestrutura, levou-nos há uma outra 

questão: que escala de análise adotar em nosso estudo? Salientamos que a nossa opção pela 

micro, é, na realidade, uma opção que confere visibilidade ao fenômeno. Ela não define, 

portanto, o nível de análise, nem pode ser confundida com ele. Também, a escala é “medida”, 

mas não necessariamente do fenômeno, mas aquela escolhida por nós para melhor observá-lo 

e interpretá-lo. Logo, o nosso objeto de estudo exige um movimento entre a micro e a 

macroestrutura. 

 

4.2 O campo: lugar ou não lugar? 

 

“... cada lugar se comunica instantaneamente 

com todos os outros, não experimentamos um 

um pouco de isolamento a não ser no trajeto de um 

lugar para o outro, isto é, quando não estamos em lugar nenhum...” 

 

Ítalo Calvino 

 

A investigação foi realizada em uma diretoria de ensino da Grande São Paulo, 

responsável pela jurisdição de escolas públicas e particulares de um município. 

Voltemos, a uma discussão anterior, a diferença entre lugar e contexto e, que no nosso 

entendimento, liga-se às noções de lugar e não lugar. Sabemos da dificuldade que é adentrar 

nesse campo e, por esse motivo, discorreremos de forma breve com o objetivo de sinalizar 

como interpretamos o campo, por nós, investigado. 

De um modo geral, Augé (2005) afirma que, na sociedade contemporânea não há mais 

espaços inocentes e, diríamos que nunca houve. A diretoria de ensino e as escolas, em que se 

vinculam os gestores representam o campo de nossa investigação, lugares psicossociais 

comprometidos com as ideologias predominantes, lugares onde os sujeitos são moldados, 

conforme os ditames sociais. Seguindo essa lógica, podemos dizer que o sistema de ensino se 

apresenta com uma arquitetura capitalista, algo já debatido por alguns pesquisadores e, que 

por ora, não vamos nos deter. 

As instituições que outrora eram consideradas sólidas e com um papel social definido, 

atualmente seguem o fluxo social determinado pela fluidez, que a sociedade contemporânea 

assumiu nos tempos atuais. As instituições metamorfoseiam-se, adquirem outras roupagens, 

com o objetivo de sustentar a arquitetura capitalista. 
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Porém, nos dias de hoje, Augé (2005) aponta-nos que, os lugares, entendidos como 

espaços antropológicos que consolidaram nossa história, identidade e relações humanas, estão 

desaparecendo, substituídos por não lugares; os últimos, são considerados pelo autor como 

espaços fugazes, marcados pela velocidade e pelo consumo e, é aqui que poderíamos incluir 

parte de nosso campo: a diretoria de ensino. O autor (2005) define os não lugares como 

espaços de passagens, incapazes de formar identidades. Questionamos esse posicionamento, 

não sabendo por ora, se os não lugares serão incapazes de gerar identidades, ou se, outras 

identidades estarão sendo forjadas nos não lugares. Fica a lacuna para pensarmos em outro 

momento. 

Mas, Augé nos intriga: atualmente, caberia aqui a afirmação de que a diretoria de 

ensino e a escola são um não lugar? 

Os não lugares, tal como concebido por Augé (2005), por serem permeados de pessoas 

em trânsito, podem ser considerados espaços de ninguém, não geradores de identidade. 

Portanto, os elementos que criam vínculos mais efetivos e que levam à reflexão, normalmente 

são rejeitados nos não lugares, significando, para nós, que o cotidiano das pessoas que 

transitam por esses espaços é marcado por atos mecânicos, pré-determinados e solitários. A 

própria arquitetura ofertada pela SEE-SP favorece o surgimento de não lugares, sendo a 

diretoria de ensino, um deles. Essa nova configuração de espaço, no nosso entendimento, 

assumido pela diretoria e, que nós repudiamos, dissolvem os laços sociais e afasta o diálogo, 

criando uma espécie de “faz de conta”, no qual o gestor, muitas vezes se vê obrigado a fazer 

parte disso. 

Apesar da negatividade da noção de não lugar e da positividade do lugar, ambos se 

complementam. Assim, Augé (2005) ajuda-nos a compreender que são as práticas sociais 

exercidas nesses espaços que possibilitam identificarmos os espaços como lugares ou não 

lugares. Especificamente, as práticas sociais prescritivas, que surgem como independentes de 

nossa vontade, normalmente se associam ao não lugar. Aos gestores, observamos a prescrição 

para que participem do não lugar, a diretoria de ensino. 

Destacamos que esta classificação coloca como cerne da questão, a vivência das 

pessoas. Além das vivências, o espaço contém em si um poder coercitivo, sendo, o nosso 

campo de investigação, minado por tal poder. Por isso, abrimos a tese com a metáfora, para 

nesse momento sustentar a ideia de que os “sujeitos e as coisas” que constituem a escola 

pública, em particular e, a educação proposta pela SEE-SP, em geral, fazem a sociedade 

acreditar na democracia e na participação ativa. 
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Para Augé (2005), os espaços públicos ou privados podem conter características de 

lugar e não lugar. A escola, que é um lugar e, nos esforcemos para que se mantenha, parece 

contaminar-se com elementos que a aproximam do não lugar. Afirmamos isso, porque nossas 

observações assistemáticas revelam que muitas delas deixaram de ser o lugar pautado na/pela 

reflexão. Devemos, então, lutar para que essa instituição não siga esse caminho. 

Há que se deixar claro que o nosso ataque não indica à preservação da escola, 

enquanto espaço de reprodução da ordem vigente, mas construir uma outra normatização, que 

culmine verdadeiramente com os princípios democráticos e participativos. 

Um dos exemplos de luta relaciona-se ao contexto, em que se inscreve esta pesquisa. 

Diríamos que estamos num momento bastante peculiar, um movimento do governo paulista 

para implementar a chamada reorganização das escolas públicas35. A seguir, o nosso relato 

baseia-se nas observações assistemáticas e vivências do pesquisador, enquanto gestor. Apesar 

do perigo que incorremos e, de toda a condenação que a ciência ainda nos faz, insistiremos 

nessa via, para trazer a interpretação do gestor, que por ora, assume a posição de pesquisador. 

As considerações que tecemos sobre a reorganização escolar, refletem a nossa 

preocupação com a educação escolar e, a proposta de discutir a questão sob o olhar de quem 

ocupa o cargo de diretor de escola na SEE-SP. Com a reorganização, parece-nos que há um 

movimento do governo paulista em transformar as escolas em não lugares. Em virtude desse 

entendimento da escola como não lugar e da forte tentativa de o projeto do governo ser 

implementado, privilegiamos a experiência vivida como base para a tessitura da configuração 

do conhecimento. Acompanhando o que foi exposto, seria oportuno, agora, discorrer sobre as 

ideias que surgiram e que investigamos, sem desligar-se do solo originário da experiência. 

As medidas tomadas pelo governo paulista referentes à reorganização escolar, 

anunciadas em 23 de setembro de 2015, causou muita estranheza a todos. Tomamos 

conhecimento através do noticiário e, posteriormente, por meio de uma reunião, na diretoria 

de ensino. A princípio, acreditávamos que a discussão do tema aconteceria de modo plural e 

participativo, algo que não ocorreu. No encontro seguinte, após uma preleção inicial, houve a 

formação de grupos de discussão, sob a liderança de um professor coordenador do núcleo 

pedagógico (PCNP) que dizia não conhecer o projeto em questão; também não houve 

plenária, tampouco encerramento da reunião e, fomos dispensados compulsoriamente. 

Ficamos frustrados com o pouco tempo de diálogo destinado ao assunto e, ao não 

                                                 
35 O Decreto nº 61.672, de 30/11/2015, disciplina a transferência dos integrantes dos Quadros de Pessoal da 

Secretaria da Educação e dá providências correlatas. 
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chamamento da comunidade escolar para o debate. Isso nos fez pensar no discurso oficial da 

SEE-SP, pautado na democracia e na participação. Nesse momento inicial, ficamos confusos 

com o próprio discurso oficial, oriundo da SEE-SP e da diretoria de ensino. A primeira, 

advogando a participação da comunidade e, a segunda, conduzindo a reorganização de cima 

para baixo, pareciam não se entender. As contradições presentes nos fizeram logo desconfiar 

das medidas, algo que a sociedade também passou a fazer com o desenrolar da situação. 

Particularmente, não sei indicar se o problema surgiu do formulador, do implementador ou de 

ambos, na condução das medidas. Mas, a propósito da condução da reorganização, o direito à 

participação e à democracia foram violados, tendo os estudantes de sair às ruas para 

reivindicar e dar uma lição de cidadania. 

A proposta de reorganização das escolas públicas paulistas, nas palavras da SEE-SP, 

teria por objetivo promover a melhoria da educação, por meio do respeito as especificidades e 

necessidades das diferentes faixas etárias de estudantes. A ideia, ao que nos parece é 

questionável, tendo em vista que não foram apresentados estudos aprofundados que 

comprovem tal argumento. Chamamos a atenção para a palavra “respeito”, que parece hoje 

em dia ter pouco ou nenhum significado. Respeito às ideias e ampliação do diálogo entre os 

envolvidos, a nosso ver, representa o início de uma participação necessária, em que prevaleça 

o interesse da maioria. 

Outro fato a ser destacado, refere-se à política que vem sendo desenvolvida ao longo 

dos últimos anos. A reprodução da lógica do mercado no contexto educacional, tem ignorado 

os sujeitos das/nas escolas. Lamentamos, que o mercado consuma as pessoas sem que 

fiquemos indignados com isso e, temos de ensinar aos estudantes a repudiar a naturalidade 

disso. Aliás, acredito que eles, por meio das manifestações, estejam nos ensinando a combater 

tal posição, impingida em nós. 

Também advertimos que, se as medidas fossem realizadas, muitas escolas seriam 

fechadas, atingindo inúmeras famílias. O impacto seria grande, podendo aprofundar ainda 

mais a precarização da educação no Estado. Foi bem-vinda, a resposta dos estudantes a essas 

medidas, com um processo de manifestações, que resultaram na ocupação de escolas e vias 

públicas, de maneira pacífica. Por outro lado, a resposta da segurança pública, divulgada pelos 

noticiários, foi, em muitos momentos, truculenta, o que demonstra a dificuldade de o governo 

paulista em dialogar e respeitar a população. Entendemos que muitas das ações violaram a 

legislação que ampara o menor (ECA) e, expressamos nosso posicionamento em defesa do 

diálogo, do respeito e dos princípios constitucionais. 
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Por fim, consideramos que a suspensão da reorganização escolar, por meio do Decreto 

nº 61.692, de 04/12/2015 representa uma primeira vitória, mas, no nosso entendimento, surge 

como uma tentativa de desmobilizar os estudantes. Dessa maneira, defendemos as 

manifestações pacíficas deles para que a SEE-SP dialogue sobre a reorganização e outros 

fatos que vem ocorrendo. Decorridos alguns meses, vemos que o impasse continua e, ela, vem 

fazendo uma reorganização velada36. Pensemos nisso, pois é preciso agir em defesa da escola 

pública37. 

A gestão Alckmin (PSDB), em menos de um ano, já enfrentou dois momentos de 

ocupações: a primeira, em novembro de 2015, contra a reorganização escolar, e a segunda, em 

abril de 2016, em protesto por problemas na merenda. O cenário aponta para um terceiro 

momento, onde os estudantes protestam contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

24138 e a Medida Provisória (MP) que trata da reforma do ensino médio39, anunciadas pelo 

governo federal. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, de 14 de outubro de 2016, nos 

últimos dias, os estudantes ocuparam 4 escolas e 1 diretoria de ensino em São Paulo, mas a 

segurança pública retirou-os rapidamente do prédio. Indicamos que, a maior parte das 

instituições ocupadas está localizada no Estado do Paraná. 

 

4.3 Os participantes 

 

São participantes da pesquisa 11 gestores de uma diretoria de ensino da Grande São 

Paulo. Salientamos que os gestores que fizeram parte deste estudo são de escolas públicas 

estaduais, que atendem alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. 

 

 

                                                 
36 Sugerimos a leitura da Nota Técnica sobre a resposta da Secretaria de Educação à Ação Civil Pública 

(jun./2016), publicada em: https://redepesquisa.milharal.org/files/2016/09/nota.tecnica.-reorganizacao.2016.pdf e 

das publicações do blog do Prof. Dr. Salomão Ximenes da UFabc. Acesse: 

https://blogdosalomaoximenes.wordpress.com/2016/04/. 
37 Sugerimos a leitura da entrevista do Prof. Dr. Luiz Carlos de Freitas da Unicamp, publicada em: 

http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2015/11/reorganizacao-e-parte-de-um-plano-que-destroi-a-escola-

publica-e-nao-traz-avanco-alerta-diretor-da-fe-da-unicamp-5165.html, e do artigo: “Os reformadores 

empresariais da educação: da desmoralização do magistério à destruição do sistema público de educação”, do 

mesmo autor (2012). A Anped, em agosto de 2016, publicou um Boletim Especial, chamado Resistências, com 

duas coletâneas de textos: “Ocupar Educa?” e “Resistências”, que oferecem subsídios para a compreensão da 

política educacional em curso. Acesse: http://www.anped.org.br/boletim/22/2016/08. 
38 A PEC 241 (atual PEC 55) altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo 

Regime Fiscal. A proposição encontra-se em tramitação, sujeita à apreciação do plenário. 
39 O texto da MP que trata da reforma do ensino médio foi publicado no dia 24 de setembro de 2016, no Diário 

Oficial. 

https://redepesquisa.milharal.org/files/2016/09/nota.tecnica.-reorganizacao.2016.pdf
http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2015/11/reorganizacao-e-parte-de-um-plano-que-destroi-a-escola-publica-e-nao-traz-avanco-alerta-diretor-da-fe-da-unicamp-5165.html
http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2015/11/reorganizacao-e-parte-de-um-plano-que-destroi-a-escola-publica-e-nao-traz-avanco-alerta-diretor-da-fe-da-unicamp-5165.html
http://www.anped.org.br/boletim/22/2016/08
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4.4 Instrumento e coleta de dados 

 

Mais especificamente sobre os instrumentos, destacamos que a nossa pesquisa se 

serviu de documentos legais, de questionários e de depoimentos livres. 

A legislação paulista, a qual analisamos, é constituída pelos documentos que se 

aproximam mais ao trabalho do gestor, a saber: Decreto nº 11.625, de 23 de maio de 1978, 

que “Aprova o Regimento Comum das Escolas Estaduais de 2º Grau e dá providências 

correlatas”; Parecer CEE nº 67, de 18 de março de 1998, que apresenta as “Normas 

Regimentais Básicas para as escolas estaduais”; Resolução SE nº 90, de 3 de dezembro de 

2009, que “Dispõe sobre a definição de perfis profissionais e de competências e habilidades 

requeridos para Supervisores de Ensino e Diretores de Escola da rede pública estadual e as 

referências bibliográficas do Concurso de Promoção, de que trata a Lei Complementar nº 

1.097/2009, e dá providências correlatas”; Resolução SE nº 52, de 14 de agosto de 2013, que 

“Dispõe sobre os perfis, competências e habilidades requeridos dos Profissionais da Educação 

da rede estadual de ensino, os referenciais bibliográficos e de legislação, que fundamentam e 

orientam a organização de exames, concursos e processos seletivos, e dá providências 

correlatas”. Os documentos legais expressam “o que os gestores deveriam fazer”, ou seja, a 

cultura “decretada”. 

O outro instrumento foi um questionário composto de questões fechadas (anexo C), a 

fim de conhecer o perfil dos participantes, e de questões abertas (anexo D), para captar as 

representações sociais dos gestores. 

No que tange ao perfil dos participantes, elaboramos um questionário com 12 questões 

fechadas (anexo C) que versam sobre: idade, raça, sexo, formação inicial, pós-graduação, tipo 

de pós-graduação, tempo para estudo, preferência de nomenclatura, efetivo ou designado, 

tempo no magistério, tempo como diretor/gestor escolar e motivo que o levou a escolha do 

cargo. 

 Em relação ao seu agir profissional, elaboramos um questionário com 8 questões 

abertas (anexo D), em que eles foram questionados sobre: (1) O que representa dirigir ou gerir 

uma escola? (2) Considerando o grau de importância, enumere as principais atividades 

desenvolvidas por você, na escola. (3) Você dedica a maior parte de seu tempo ao 

desenvolvimento de que atividade? (4) Qual é a principal dificuldade que você encontra no 

desenvolvimento do seu trabalho? (5) Na sua prática profissional, você utiliza mais os (   ) 

saberes provenientes da formação universitária ou (   ) saberes provenientes de sua própria 

experiência na profissão. (6) Certamente, você já ouviu entre os profissionais da educação as 
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expressões: “a escola é a cara do diretor” e “na prática, a teoria é outra”. Você concorda com 

as duas expressões? Justifique a sua resposta. (7) Você está (   ) satisfeito(a) ou (   ) 

insatisfeito(a) com o desenvolvimento do seu trabalho. Se a sua resposta foi insatisfeito(a), 

indique-nos o que você gostaria de fazer? (8) Se você julgar necessário, registre outras 

informações relevantes ao seu trabalho. As questões abertas expressam “o que eles dizem 

fazer” e “o que eles dizem que gostariam de fazer”, ou seja, a cultura “do discurso da ação”. 

Para a coleta das respostas, contamos com a participação da diretoria de ensino na 

distribuição dos questionários (anexos C e D) e dos termos de consentimento livre e 

esclarecido (anexos A e B). Do total de 51, já excluindo o pesquisador, que também é gestor 

nessa diretoria, foram respondidos 11 questionários, pois houve casos em que o contato com a 

instituição demonstrou-se difícil ou prejudicado. A coleta ocorreu entre os meses de março e 

abril de 2016. 

O pouco retorno chamou-nos a atenção, pois como gestor dessa diretoria, 

imaginávamos um maior número de respondentes. Chegamos a entrar em contato via telefone 

para que obtivéssemos retorno, mas apenas 11 se dispuseram a responder. Dessa situação, que 

nos causou estranhamento, surgem algumas indagações: por que ocorreu o baixo retorno dos 

questionários? Isso invalidaria a nossa discussão? O que representa o silêncio dos gestores? 

O silêncio passou a nos inquietar, pois no nosso entendimento os não respondentes 

responderam. Agora, como investigar o silêncio na perspectiva das RS? Isso é algo que não 

imaginávamos de início fazer, mas acrescentaremos em nossas discussões, em virtude de 

acreditarmos que o silêncio é conteúdo representacional. Por meio de depoimentos livres, 

questionamos aqueles 11 gestores que se dispuseram a falar, com as questões: (1) Você se 

sentiu à vontade para responder o questionário? (2) Considerando que foram enviados 51 

questionários aos gestores e obtivemos o retorno de apenas 11, o que você diria sobre o não 

retorno ou o silêncio de seus pares? 

O depoimento livre dos 11 participantes representou uma extensão do questionário 

formal e, reflete a nossa preocupação em buscar respostas para o silêncio. É muito provável, 

que decorram questionamentos dessa nossa atitude e, procedemos dessa forma, por 

acreditarmos que aqueles que não responderam, não o farão por meio de depoimento. 

Portanto, o que pretendemos fazer é questionar o silêncio por meio do discurso do outro. Os 

depoimentos livres expressam “o que eles dizem sobre o silêncio do outro”, ou seja, a cultura 

“do não discurso”, que não deixa de se revelar também como discurso. 
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4.5 O silêncio dos gestores como conteúdo representacional 

 

Iniciemos com a questão: “As pessoas que interrogamos nos dizem o que pensam?”. 

Foi a partir desse questionamento, que Abric (2003) discutiu o método de pesquisa em RS 

demonstrando uma preocupação com a confiabilidade dos dados coletados. 

Tendo em vista que a nossa pesquisa, em RS, envolve objetos polêmicos, fruto de 

elaborações do universo reificado, torna-se fundamental pensar se os dados obtidos refletem 

as crenças e ideias do grupo pesquisado. 

Abric, ao analisar o resultado das eleições na França, chamou a atenção para a 

divergência entre o resultado final e as pesquisas de intenção de votos. Isso o levou a pensar 

que, provavelmente, as pessoas motivadas por um desejo de aceitação social, preferiram não 

revelar suas reais intenções. O autor, então, concluiu que: 

 

[...] para certos objetos, em certos contextos, existe uma zona muda de representação 

social. Esta zona muda é composta de elementos da representação que não são 

verbalizáveis pelos sujeitos pelos métodos clássicos de coleta de dados (ABRIC, 

2003, p. 61). 

 

Dessa forma, a zona muda é constituída de elementos da representação não revelados 

pelo sujeito, provavelmente, por apresentar conteúdos que vão contra a norma social vigente. 

Salientamos, conforme Costa (2007), que essas representações são conhecidas pelo sujeito, 

porém, não são reveladas porque ele não deseja fazê-lo. Parece-nos que, em nossa pesquisa, 

estamos diante dessa situação: por que os gestores, nos bastidores, se posicionam de uma 

forma diferente daquelas que os expõe? Essa pergunta decorre de observações assistemáticas 

e do contato direto do pesquisador, que também é gestor e pertence a esse grupo, com os 

participantes. Será que a não revelação associa-se ao medo de que os dados sejam revelados 

nominalmente pelo pesquisador, que também é gestor? Ou, será que a identidade do gestor, 

por enfrentar mudanças que o aproximam do não lugar, dificultam-no de agir e dizer o que 

pensam? De nossa parte, nos esforçamos para que os participantes ficassem tranquilos a esse 

respeito, porém, realmente não sabemos indicar com precisão o que ocorreu. No nosso 

entendimento, essa situação, mais parece-nos indicar o medo em dizer o que realmente 

pensam e, muitos preferiram ficar calados para não sofrer possíveis represálias. Essa é a 

hipótese que temos para justificar o baixo número de respondentes do questionário: o medo 

dos órgãos superiores e, as mudanças que o último tem promovido na educação escolar, 

aproximando-a do conceito de não lugar. Salientamos que esse movimento se inscreve em um 

movimento maior, liderado pela lógica do capital. 
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Para Guimelli, a zona muda corresponderia a um 

 

[...] subconjunto específico de cognições e de crenças que, mesmo disponíveis não 

são expressas pelos sujeitos nas condições normais de produção e, se assim o 

fossem, poderiam pôr em questão os valores morais ou as normas valorizadas pelo 

grupo (apud COSTA, 2007, p. 48). 

 

Ao sintetizar o entendimento de alguns autores (ABRIC, 2003; FLAMENT; 

GUIMELLI; OLIVEIRA, 2004), Costa (2007) destaca que os sujeitos selecionarão os 

elementos expressáveis da representação, em função da sensibilidade do objeto, que é 

definida pelas pressões sociais vigentes e da percepção da situação na qual se encontram, do 

contexto em que estão inseridos. “O resultado desta ação é um discurso que poderia ser 

classificado como ‘politicamente correto’ acerca do objeto da representação” (COSTA, 2007, 

p. 48). 

Portanto, a zona muda se forma, em função das normas que regulam as interações 

sociais e das impressões criadas pelos sujeitos. As impressões, repassadas aos demais 

membros do grupo, têm a função de criar uma imagem positiva de si mesmo, cujo objetivo é o 

desejo de ser aceito e reconhecido pelo grupo. 

Sendo, um dos objetivos da pesquisa em RS, revelar o não dito, Abric (2005) nos 

afirma que é fundamental conhecermos os elementos da zona muda. Para tanto, torna-se 

necessário diminuir a pressão normativa sobre os participantes da pesquisa, criando um 

cenário em que tais elementos escondidos possam surgir. 

Ao discorrer sobre a pressão normativa, Campos (2012), afirma que a sua redução 

pode ocorrer de duas maneiras: agindo sobre o próprio sujeito ou no seu grupo de referência. 

O autor (2012) aponta que podemos fazer uso de duas técnicas que permitem aparecer a zona 

muda: a técnica da substituição e da descontextualização normativa40. A primeira, chamada de 

substituição, consiste em diminuir a pressão normativa, reduzindo o nível de implicação ou 

envolvimento do sujeito com o objeto de pesquisa. Em outras palavras, solicitamos ao sujeito 

que responda, primeiramente, a partir do seu ponto de vista e, a seguir, sob o ponto de vista de 

outra pessoa. 

Sendo assim, Abric (2005) afirma que o sujeito parte da premissa de que não é ele 

quem está respondendo, mas sim os outros. A recomendação é que o outro escolhido, na 

técnica de substituição, não seja distante do sujeito, de modo que ele não esteja afastado do 

                                                 
40 Apoiado em Abric, Campos (2012) discorre sobre as duas técnicas que permitem acessar a zona muda. Neste 

estudo, a opção foi buscar uma outra possibilidade, tendo em vista, o pesquisador pertencer ao grupo de gestores 

pesquisados. A respeito disso, sugerimos a leitura de Abric, 2003 e Abric, 2005. 
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grupo de referência e conheça os elementos de suas representações (ABRIC, 2003). A técnica, 

segundo o autor (2005), indica uma possível limitação: a hipótese de o sujeito, ao falar em 

nome de outro do grupo de referência, esteja apenas explicitando os elementos deste grupo e 

não revelando, a zona muda das representações. 

A segunda técnica, chamada de descontextualização normativa, consiste em diminuir a 

pressão normativa afastando o sujeito de seu grupo de pertença. Por sua vez, nesta, partimos 

do princípio de que quanto mais distante o pesquisador estiver do grupo do sujeito, mais 

facilmente os elementos da zona muda serão revelados, uma vez que não há entre eles, um 

suposto compartilhamento de crenças e ideias sobre o objeto investigado. 

No entanto, Abric (2003) chama a nossa atenção para outro processo que pode estar 

presente: o de influência social. Este é caracterizado pela mudança de opinião ou crença 

quando em contato com as opiniões ou crenças de outras pessoas. Nesse caso, o grupo de 

pertença pode exercer influência sobre os seus membros de forma a manter a coesão grupal 

ou, um sujeito com suas opiniões ou crenças pode influenciar o grupo. 

Salientamos que as normas estarão sempre presentes nas RS, exigindo de nós, 

pesquisadores da área, que arrisquemos na construção de outros métodos de investigação das 

RS. 

A luz do conceito de zona muda, nesta pesquisa recorremos aos 11 participantes para 

se chegar ao não dito pela maior parte dos gestores. Esperamos, com este estudo, contribuir 

para o estudo da zona muda das RS, pelo uso da técnica de substituição. Acreditamos ser 

válido o uso desta técnica, em virtude das pressões normativas sofridas pelos gestores da 

SEE-SP, o que pode levar ao mascaramento das representações que se apresentam contra as 

normas vigentes. 

Desta forma, realizamos algo que não imaginávamos fazer no início deste estudo. 

Incluímos, o que vamos chamar de depoimento livre. Apesar, de uma possível crítica dos 

cientificistas, adotamos em um último momento o depoimento livre como instrumento de 

coleta de dados. Em seus respectivos locais de trabalho e sem o uso de gravador, os 11 

gestores discorreram sobre as suas respostas e levantaram as possíveis hipóteses para o 

elevado número de não respondentes. Foram realizadas poucas anotações, que serão 

apresentadas adiante. 

Outro fato interessante recai sobre a técnica de descontextualização normativa. Por 

meio dos estudos acima destacados, ficou-nos evidente que não conseguiríamos a sua 

aplicação, devido ao nosso pertencimento ao grupo. Mas, ocorreu algo que nos chamou a 

atenção: o participante pareceu-nos mais à vontade para responder, na medida em que dizia – 



105 

 

“você sabe como funcionam as coisas”. Será que a descontextualização normativa ocorreu às 

avessas? Façamos, pois, um salto rumo ao “perigo”: a contextualização normativa, que 

envolvia o pesquisador, que também é gestor e, o participante, pareceu encorajar o último a 

dizer um pouco mais sobre o que ele pensa. 

 

4.6 Procedimentos de análise 

 

Mais especificamente sobre os instrumentos, destacamos que a nossa pesquisa se 

servirá: da análise documental, dos questionários e dos depoimentos livres. 

Por meio da análise documental, examinamos a cultura “decretada” em que atuam os 

gestores das escolas da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo; isso possibilitou-nos 

a intersecção com os dados obtidos nos questionários. 

A legislação paulista, a qual analisamos, é constituída pelos documentos que se 

aproximam mais ao trabalho do gestor, a saber: Decreto nº 11.625, de 23 de maio de 1978; 

Parecer CEE nº 67, de 18 de março de 1998; Resolução SE nº 90, de 3 de dezembro de 2009; 

Resolução SE nº 52, de 14 de agosto de 2013. Os documentos expressam o que o gestor 

deveria fazer. 

Em seguida, aplicamos um questionário com o objetivo de captar os sentidos e 

significados41 que os gestores atribuem ao seu trabalho. O instrumento é composto de duas 

partes, sendo que, com a primeira, traçamos o perfil dos respondentes (anexo C) e, com a 

segunda, o que eles dizem fazer e o que dizem que gostariam de fazer (anexo D). Para a 

apresentação dos dados relacionados ao perfil, utilizamos uma estatística simples e gráficos 

circulares. No momento posterior, organizamos os dados relacionados ao seu trabalho, em 

tabelas que nos permitiu analisar as respostas dadas às oito questões, ou seja, a cultura “do 

discurso da ação”. 

Destacamos que ao final do questionário, permitimos que os respondentes relatassem 

os assuntos que julgam pertinentes à temática; isso pode favorecer a emergência de dimensões 

novas não imaginadas, de início, por nós, as quais podem contribuir para a compreensão do 

universo do respondente e do nosso objeto. 

                                                 
41 A diferença entre significado e sentido é acompanhada de uma discussão complexa. Grosso modo, “o 

significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido e generalizado a partir de suas características 

definidoras e pelo seu corpus de significação. Já o sentido implica a atribuição de um significado pessoal e 

objetivado que se concretiza na prática social e que se manifesta a partir das Representações Sociais, cognitivas, 

subjetivas, valorativas e emocionais, necessariamente contextualizadas” (FRANCO, 2012, p 13). Imaginemos a 

figura de um funil. Os sentidos entram pelo orifício maior e a significação sai pelo orifício menor. Logo, 

entendemos um movimento, que é dialético. O orientador nos ajudou a sistematizar essa analogia. 
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Após a aplicação do questionário, o nosso próximo passo foi o tratamento e a análise 

dos dados obtidos junto aos gestores. A análise de conteúdo (BARDIN, 2010; FRANCO, 

2012) das respostas, buscando informações relacionadas ao nosso objeto de pesquisa, foi o 

método, por nós, empregado. 

Para Bardin (2010, p. 34), a análise de conteúdo pode ser usada em diferentes 

situações, pois “[...] qualquer comunicação, isto é, qualquer veículo de significados de um 

emissor para um receptor controlado ou não por este, deveria poder ser escrito, decifrado pelas 

técnicas de análise de conteúdo”. O autor (2010) define-a como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2010, p. 44). 

 

Também, Franco (2012), auxilia-nos a entender que, 

 

O ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou 

escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocado. 

Necessariamente, ela expressa um significado e um sentido (FRANCO, 2012, p. 21). 

 

Essa ideia converge com os nossos interesses, porém, salientamos que é por meio da 

narrativa escrita que iremos tatear os significados e os sentidos atribuídos pelos gestores 

pesquisados. 

Inicialmente, realizamos uma leitura flutuante das respostas e, em seguida, iniciamos 

uma pré-análise do conteúdo. A nossa opção por este procedimento, demonstra uma 

preocupação com o conteúdo das mensagens e a possibilidade de fazer inferências. 

A leitura das respostas permitiu que criássemos as categorias, entendidas como uma 

operação de classificação, seguida de um agrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos (FRANCO, 2012). Através da associação de palavras à palavra de origem, 

surgiram indicadores que possibilitaram a criação de categorias, levando-se em conta as 

semelhanças e a proximidade de significados e de sentidos. Então, as categorias foram criadas 

a partir das respostas dos participantes. 

Complementando, Franco (2012, p. 63), afirma que o método de “[...] categorização é 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação 

seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. 
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Acreditamos que a nossa opção, pela análise de conteúdo e pela categorização, 

aproxima-nos do contexto de produção do conteúdo das mensagens captadas através do 

questionário. A seguir, apresentaremos os dados coletados, tabulados e analisados. 

Franco (2012), ainda destaca que a finalidade da análise de conteúdo é a produção de 

inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do processo de comunicação. É por 

meio da inferência que passamos da descrição à interpretação. 

Após analisarmos as respostas dos participantes, observamos que algumas se 

encaixavam dentro de um script e, daí então, resolvemos procurá-los novamente para que 

realizassem os depoimentos livres, uma espécie de extensão do questionário. A escolha desse 

instrumento se deu pela curiosidade do pesquisador em descobrir as entrelinhas, algo não 

revelado pelo questionário formal. Através do último, muitos elementos não formais surgiram 

e foram constatados nos depoimentos livres. Como dissemos anteriormente, adotamos um 

percurso metodológico flexível, pois acreditamos no método adotado, mas não nos tornamos 

refém dele. Nesse movimento, que envolve os gestores escolares, pessoas subordinadas há 

uma estrutura hierárquica, vimos a necessidade de mudarmos um pouco o caminho para que 

entendêssemos o que ainda precisa ser revelado. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 O perfil dos participantes 

 

São participantes da pesquisa 11 gestores de uma diretoria de ensino da Grande São 

Paulo. A seguir, apresentamos o perfil do grupo pesquisado. 

 

Gráfico 1 - Idade 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Podemos observar, no gráfico nº 1, que a maior parte dos participantes estão entre 46 e 

50 anos de idade, correspondendo a 3 respondentes. Na sequência, aparecem empatados, 

aqueles que estão entre 40 e 45 anos e acima de 66 anos, com 2 respondentes cada. Isso nos 

mostra que os considerados mais experientes ocupam o cargo de gestor; dos 11 respondentes, 

7 deles possuem acima de 40 anos. Atentando-se para o edital do último concurso público, 

exigiu-se que o candidato ao cargo tivesse no mínimo oito/dez anos de magistério, o que 

demonstra a preocupação da SEE-SP em selecionar aqueles com maior experiência no 

magistério. 
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Gráfico 2 - Raça 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Quanto à raça, observamos que 9 respondentes se declararam brancos e 2 deles, se 

declararam que são pardos. Curiosamente, os negros não são representados no grupo 

pesquisado e, isto pode denunciar a dificuldade histórica enfrentada por eles em ocuparem 

postos de trabalho hierarquicamente mais valorizados. Por isso, torna-se importante o 

movimento recente de políticas de equidade, para que todos tenham reais condições de 

acessar o ensino superior e postos de trabalho considerados melhores. 
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Gráfico 3 - Sexo 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

No gráfico nº 3, também é possível observar a forte presença feminina ocupando o 

cargo de gestor. Do total de respondentes, 8 são mulheres e apenas 3 são homens. Isso, 

parece-nos ainda indicar, que, apesar da inserção dos homens na educação escolar, a história 

confirma a maior participação feminina, por razões das quais não vamos explorar neste 

estudo. Sinalizamos apenas, que também as mulheres enfrentaram dificuldades para acesso ao 

cargo de gestor, algo que inicialmente era exercido pelos homens. 
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Gráfico 4 - Formação inicial 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

No que tange a formação inicial, o gráfico nº 4 nos indica que a maior parte dos 

respondentes são formados em Língua Portuguesa, totalizando 5 deles. Em seguida, aparece 

aqueles que são formados em Matemática, com 3 respondentes. Isso indica-nos um 

predomínio dos cursos considerados ainda mais importantes na escola. Salientamos que o 

curso de Pedagogia é requisito para investidura no cargo de gestor.  
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Gráfico 5 - Pós-graduação 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Também salientamos que 9 respondentes declararam ter realizado curso de pós-

graduação. Isso parece-nos indicar, uma preocupação dos gestores, com a formação 

continuada para melhor enfrentar o dia a dia. Aqui, alguns poderiam questionar, vinculando a 

formação continuada ao plano de carreira. Não acreditamos nessa hipótese, tendo em vista 

que a SEE-SP possui um plano, que a nosso ver, não incentiva o gestor e nem o professor a 

investir em formação. 
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Gráfico 6 – Tipo de Pós-graduação 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Em contrapartida, observamos por meio das respostas, que todos os respondentes que 

realizaram pós-graduação, declararam ser na modalidade especialização. Apesar da SEE-SP 

ter criado a bolsa Mestrado e Doutorado, a procura foi tímida. Atualmente a oferta para essa 

modalidade está suspensa, sob a alegação de falta de recursos financeiros. 
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Gráfico 7 - Tempo para estudo 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Acima, podemos observar através da representação gráfica, que a maioria dos 

respondentes declararam ter tempo de estudar, totalizando 9 participantes. Isso, novamente 

reforça a preocupação deste grupo de gestores em estudar, possivelmente por acreditarem que 

os estudos podem ajudá-los no dia a dia. 
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Gráfico 8 - Preferência de nomenclatura 

 

Obs.: O gráfico apresenta 12 respostas porque um dos gestores indicou duas respostas.  

Fonte: Autor, 2016. 

 

Sobre a questão, como preferem ser chamados no exercício da profissão, observamos 

que a maior parte dos respondentes, ainda preferem a denominação diretor, totalizando 5 

deles. Em seguida, aparece a denominação gestor, com 4 respondentes. Esta ocorrência, 

parece-nos mostrar o movimento histórico que a nomenclatura sofreu e vem sofrendo no 

decorrer dos últimos anos. A legislação, ainda apresenta o termo diretor, mas, grande parte 

dos documentos oficiais utilizados pela SEE-SP, já usam o termo gestor. Portanto, 

ressaltamos o uso pelos respondentes dos termos oriundos do enfoque empresarial, sem nos 

parecer uma preocupação para eles. 
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Gráfico 9 - Efetivo ou designado no cargo 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Também foi observado a maior quantidade de gestores designados, 7 do total de 

respondentes. Nas escolas da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, a investidura 

no cargo de gestor se dá através de concurso público ou, por meio da designação de um 

professor. Há uma legislação específica que atende a essa questão. 
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Gráfico 10 - Tempo no magistério 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Quanto ao tempo no magistério, a maioria dos respondentes declarou possuir acima de 

21 anos, totalizando 9 participantes. O cruzamento com a idade dos participantes confirma 

que são os docentes considerados mais experientes que ocupam o cargo de gestor. 

Considerando que a maior parte deles, são designados, o mínimo exigido deixa de ser oito/dez 

anos previstos em editais de concurso, passando essa exigência para cinco anos de magistério. 

Mas, novamente se confirma que são os mais experientes que ocupam o cargo, ficando apenas 

1 dos respondentes, inserido na menor faixa, entre 6 e 10 anos. 
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Gráfico 11 - Tempo como diretor/gestor escolar 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Quando analisamos o gráfico nº 11, que indica o tempo do participante no cargo ou 

função de gestor, observamos que a situação se inverte. A maior parte deles (4), se encaixam 

na faixa menor, de 0 a 5 anos. Seguidos, estão 3 respondentes entre 11 e 15 anos e, os que 

estão na faixa entre 6 e 10 anos, totalizando 2. Mais experiência na docência, não indica maior 

experiência na gestão. 
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Gráfico 12 - Motivo que levou a escolha do cargo 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Para compor o perfil, indagamos o grupo sobre o motivo que os levaram a escolha do 

cargo ou função. A maioria esmagadora (10) respondeu ter sido os novos desafios 

profissionais. Diríamos, que um grande desafio para aqueles que procuram a transformação da 

escola pública. 

 

5.2 Primeiro momento: o que ele diz que faz 

 

Com os dados levantados e organizados em tabelas, foram criadas as categorias a 

partir das respostas dos participantes. Franco (2012) ressalta que a criação de categorias é o 

ponto crucial da análise de conteúdo. 

De forma geral, as questões abertas, direcionaram os participantes a expressar suas 

representações sobre o seu agir profissional. Abaixo, na tabela nº 1, estão as respostas da 

questão nº 1 dos gestores, indicadas de G1 à G11. 
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Tabela 1 - Questão 1 – O que representa dirigir ou gerir uma escola? 

Gestor Respostas dos participantes 

G1 Representa participar e administrar aspectos pedagógicos e/ou 

administrativos, além de muitas vezes, social, emocional, entre outros. 

G2 Representa direcionar os trabalhos com uma visão macro da unidade 

escolar. 

G3 Assumir uma responsabilidade muito grande no sentido de otimizar o 

processo ensino e aprendizagem, além de assumir as várias facetas com 

muita transparência e profissionalismo. 

G4 Gerir uma Instituição Escolar é acreditar quer através do meu trabalho, 

possa ocorrer uma diferença, que impulsione a minha equipe e educandos 

a acreditar na educação. 

G5 Além de ser o representante legal da SE, tem que se exercer a capacidade 

de atuar como articulador e mediador com conhecimentos pedagógicos, 

financeiros, administrativos e legais. 

G6 Desafios constantes e cotidianos, levando-nos a um grande 

enriquecimento profissional. 

G7 Dirigir uma escola nos tempos atuais é tarefa multidisciplinar, requer 

formação necessária para a qualificação do trabalho e ainda o exercício 

consciente de assumir uma atitude aberta e igualitária para todos. 

G8 Gerir uma escola é organizar a atuação dessa Escola para que ela seja a 

mais eficaz possível, garantindo, assim, a efetividade de suas ações para 

assegurar o seu objetivo maior, a aprendizagem dos seus alunos por meio 

de uma estrutura de trabalho em que as Metas e os Resultados definidos 

no seu Plano de Ação possam ser alcançados ao longo do 

desenvolvimento dessas ações. 

G9 Implementar todos os mecanismos e as metodologias disponíveis para a 

concretização do processo ensino-aprendizagem de forma eficaz para o 

pleno desenvolvimento dos educandos. 

G10 Gerir ou dirigir uma escola é dedicar-se com empenho a todas as áreas de 

atuação na escola, que perpassam pela gestão pedagógica até a gestão 

participativa, dos resultados educacionais, financeira, de recursos 

humanos... 

G11 Representa articular, interagir, criar, construir. É ser administrador com 

alma de professor. É o fazer juntos, guiando na direção do outro. É ser 

mestre e aprendiz. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A análise de conteúdo demandou uma leitura com idas e vindas às respostas dadas 

pelos participantes. As categorias foram criadas levando-se em conta as semelhanças, a 

proximidade de significados e de sentidos. Abaixo, na tabela nº 2, estão as categorias e as 

frequências. 
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Tabela 2 - As categorias de análise 

Categorias Nº % 

Relacionadas a articular/mediar 2 18,2 

Relacionadas a desafios 1 9,1 

Relacionadas à multitarefas 5 45,5 

Relacionadas à responsabilidade 1 9,1 

Relacionadas a dirigir/gerir/administrar 7 63,6 

Relacionadas a implementar 1 9,1 

Relacionadas a acreditar 1 9,1 

Obs.: Os totais indicam o número de respostas e não o de participantes. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Como podemos observar, a ênfase recai na categoria relacionada a “dirigir, gerir e 

administrar”, o que nos leva a inferir que os gestores pesquisados ainda se aproximam do 

enfoque de gestão empresarial. Apesar de o discurso da SEE-SP advogar a ideia de uma 

gestão democrática e participativa, analisando-se a legislação observamos que ela também 

apresenta aspectos da gestão empresarial. Logo, a cultura “decretada” povoa a cultura “do 

discurso da ação”. 

Com incidência aproximada, tivemos respostas relacionadas a “assumir multitarefas”. 

Novamente, a legislação ratifica essa ideia, inserindo um rol de “competências e habilidades” 

em que o gestor deve desenvolver. Nesta resposta em particular, não aparece a sobrecarga que 

o gestor parece viver na escola. As palavras “competências e habilidades”, amplamente 

utilizadas na Resolução SE nº 52, de 14 de agosto de 2013, demonstra o perfil de profissional 

que a Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo deseja e, o quanto, esta concepção liga-

se ao enfoque empresarial. 

Desta forma, vemos que as representações explicitadas se encontram ancoradas tanto 

no discurso oficial sobre como deve agir o gestor, quanto no contato cotidiano com o objeto. 

Este contato se configura como uma relação complexa que atinge e é atingida pelas 

representações. Os dados indicaram que as representações do grupo de gestores em relação ao 

seu trabalho ligam-se “a dirigir/gerir/administrar e a assumir multitarefas”. 

A tabela seguinte indica as respostas dos participantes para outra questão. 
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Tabela 3 - Questão 2 – Considerando o grau de importância, enumere as principais atividades 

desenvolvidas por você, na escola. 

Gestor Resposta dos participantes 

G1 1. Acompanhamento Pedagógico. 

2. Acompanhamento e realização de trabalhos administrativos. 

3. Atendimento aos professores e pais. 

4. Gestão de conflitos e mediação. 

G2 1. Gestão Financeira/Administrativa. 

2. Gestão Pedagógica. 

3. Gestão de Pessoas. 

G3 1. Aspectos pedagógicos. 

2. Recursos Humanos. 

3. Manutenção Predial/verbas. 

4. Escola/Comunidade. 

Obs.: É bom salientar que tudo caminha junto. 

G4 Procuro desenvolver o meu trabalho, auxiliando cada setor, limpeza, merenda, 

secretaria, sala de leitura, coordenação, professores; gosto de participar, estar 

ciente do que acontece. 

G5 Atuar junto ao corpo docente em prol do pedagógico, mas fica em segundo 

plano devido à burocracia e problemas de indisciplina. 

G6 1. Atender e manter um bom relacionamento com a comunidade escolar; 

2. Cumprimento das obrigações burocráticas da SEE e DE. 

G7 Além da organização burocrática, é função da escola elaborar juntamente com 

sua equipe projetos que garantam uma ação educativa voltada para uma (a) 

transformação significativa socialmente. 

G8 Obs.: A exclusão da resposta foi realizada pelo autor deste estudo para 

garantir o anonimato. 

G9 Implementar a Proposta Política-Pedagógica, o Plano de Gestão e o Plano 

Escolar envolvendo e motivando toda comunidade escolar. 

Administrar juntamente com os colegiados existentes os Recursos recebidos e 

firmar parcerias. 

G10 - Gerir as finanças da escola; prestar contas à comunidade; identificar as 

necessidades da escola e buscar soluções junto a comunidade e órgãos 

superiores; acompanhar o cotidiano da sala de aula; gerir o burocrático escolar; 

gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores e funcionários. 

G11 - Organizar e coordenar as atividades executadas pelo pessoal administrativo e 

os programas técnicos pedagógicos. 

- Assegurar o cumprimento da legislação em vigor. 

- Promover a organização da escola, conforme a LDB 9.394/96. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Da mesma forma, procedemos com a questão nº 2, cujas respostas estão transcritas na 

tabela acima. As categorias foram criadas levando-se em conta as semelhanças, a proximidade 

de significados e de sentidos. Abaixo, na tabela nº 4, estão as categorias e as frequências. 
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Tabela 4 - As categorias de análise 

Categorias Nº % 

Relacionadas a gestão pedagógica 7 70 

Relacionadas a gestão administrativa/burocrática 7 70 

Relacionadas a gestão de pessoas 8 80 

Relacionadas a gestão de conflitos/mediação 2 20 

Relacionadas a gestão financeira 5 50 

Relacionadas ao auxílio dos setores em geral 1 10 

Relacionadas a identificação das necessidades da escola 1 10 

Relacionadas ao acompanhamento do cotidiano da sala de aula 1 10 

Relacionadas ao cumprimento da legislação 2 20 

Obs. 1: Os totais indicam o número de respostas e não o de participantes. 

Obs. 2: Nesta tabela, a frequência foi calculada com o total de 10 participantes. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Os gestores pesquisados indicaram que as principais atividades por eles desenvolvidas 

são aquelas relacionadas a gestão de pessoas, seguida, por gestão pedagógica, gestão 

administrativa e gestão financeira. Observando-se as diretrizes legais, salientamos que os 

gestores parecem alinhar-se ao discurso oficial. Porém, se nós realizarmos uma observação 

atenta da tabela subsequente, constataremos que as atividades que consomem a maior parte do 

tempo deles são aquelas relacionadas às questões administrativas e burocráticas. De fato, as 

demandas administrativas e burocráticas estão intrinsecamente ligadas à gestão pedagógica, 

mas, é a primeira que toma um tempo enorme do gestor, que é frequentemente cobrado pelos 

órgãos superiores. A quantidade de papéis a ser entregue, exige que o gestor e, não só ele, 

somem esforços para cumprir a carga burocrática. É sabido, por todos nós, que o cerne da 

escola é o pedagógico, porém, conforme relata o G5, o “(...) pedagógico, muitas vezes fica em 

segundo plano devido à burocracia e problemas de indisciplina”. A SEE-SP, conforme dito 

anteriormente, criou o cargo de GOE, mas ainda assim o gestor parece ocupar-se da gestão 

dos papéis. Fica aqui as seguintes indagações: será que a presença do GOE tem aliviado a 

demanda burocrática do gestor? Ou, o gestor ainda continua centralizando a demanda 

burocrática em suas mãos? Nosso estudo não dá conta de responder isso, mas pelas respostas 

a seguir, parece-nos que ambas as situações ocorrem com maior ou menor grau, a depender do 

contexto e dos sujeitos envolvidos. 

A gestão de pessoas foi indicada pelos participantes como sendo a principal atividade 

desenvolvida. De fato, o gestor precisa se ocupar da gestão dos recursos humanos, como 

aponta a Resolução SE nº 90/09 e, a demanda do cotidiano escolar assim exige. Então, logo 

observamos que a legislação educacional paulista se liga às representações dos gestores 
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participantes. As representações do grupo sobre as principais atividades são: a gestão de 

pessoas, a gestão pedagógica, a gestão administrativa e a gestão financeira. Salientamos que 

muitas vezes o problema não está na ratificação da legislação, mas sim nas condições 

ofertadas pelos órgãos superiores que não oferecem boas condições de trabalho à equipe 

gestora. O G6 deixa claro que a principal atividade se relaciona ao “cumprimento das 

obrigações burocráticas da SEE e DE”. Isso mostra que, os papéis constroem uma realidade 

que nem sempre se concretiza. 

A tabela seguinte indica as respostas dos participantes para outra questão. 

 

Tabela 5 - Questão 3 - Você dedica a maior parte de seu tempo ao desenvolvimento de que 

atividade? 

Gestor Respostas dos participantes 

G1 Dedico a maior parte do tempo no acompanhamento pedagógico e 

atendimento aos pais e professores, além dos atendimentos às demandas 

administrativas. 

G2 Normalmente questões pedagógica e administrativa. 

G3 Eu procuro o equilíbrio e distribuir o meu tempo de forma adequada, 

porém, o trato com as questões burocráticas e fluxo de alunos me tomam 

muito tempo. 

G4 Gerencio projetos, administro verbas, para suprir na medida do possível, a 

organização da escola para que a mesma se sustente em ordem. 

G5 Burocracia/administrativa e problemas corriqueiros do cotidiano. 

G6 Atividades profissionais, uma vez que além de dirigir uma escola, ministro 

aulas em outra unidade escolar. 

G7 A parte burocrática exige muito do diretor, porém procuro conhecer meus 

alunos, dialogar com eles e procuro compreender e atuar na sua realidade. 

G8 Obs.: A exclusão da resposta foi realizada pelo autor deste estudo 

para garantir o anonimato. 

G9 Na concretização da prática pedagógica, no atendimento às necessidades 

dos alunos. 

G10 Gerir o burocrático, além de gerenciar e articular o trabalho dos segmentos 

escolares. 

G11 Na organização e acompanhamento das atividades pedagógicas. Onde 

engloba todo o fazer administrativo e a resolução de conflitos. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

As respostas da questão 3 estão transcritas na tabela acima. Abaixo, na tabela nº 6, 

estão as categorias e as frequências. 
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Tabela 6 - As categorias de análise 

Categorias Nº % 

Relacionadas ao atendimento aos pais 1 10 

Relacionadas às questões pedagógicas 4 40 

Relacionadas às questões administrativas/burocráticas 7 70 

Relacionadas ao gerenciamento de projetos 1 10 

Relacionadas à administração de verbas 1 10 

Relacionadas a atendimento aos alunos 3 30 

Relacionadas à resolução de conflitos 2 20 

Relacionadas ao gerenciamento e à articulação dos segmentos 1 10 

Obs. 1: Os totais indicam o número de respostas e não o de participantes. 

Obs. 2: Nesta tabela, a frequência foi calculada com o total de 10 participantes. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Como podemos observar, a ênfase recai sobre a categoria questões administrativas e 

burocráticas, seguida das questões pedagógicas. O discurso do grupo ratifica o nosso 

entendimento de que o gestor se ocupa muito dos afazeres administrativos e burocráticos. 

Porém, constatamos uma contradição entre as tabelas anteriores, a tabela nº 4 e nº 6. A gestão 

de pessoas, apontada como uma das principais atividades desenvolvidas pelos participantes, 

na tabela nº 4, não aparece com uma alta frequência na tabela nº 6, que apresenta a atividade 

que maior tempo o gestor se dedica. 

Entretanto, salientamos que os apontamentos dos gestores podem estar imbricados um 

no outro, ou seja, a articulação entre a gestão pedagógica e a gestão de pessoas, por exemplo. 

A sua fronteira é tênue e de difícil inferência por não sabermos os sentidos empregados por 

eles. Portanto, nos limitamos a dizer que os gestores em questão, dedicam a maior parte de 

seu tempo às questões administrativas e burocráticas. A segregação, entre o pedagógico e o 

administrativo continua latente. 

A tabela seguinte indica as respostas dos participantes para outra questão. 
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Tabela 7 - Questão 4 – Qual é a principal dificuldade que você encontra no desenvolvimento 

do seu trabalho? 

Gestor Respostas dos participantes 

G1 Falta de recursos humanos e verbas públicas. 

G2 Geralmente a não aplicação da gestão em sala de aula, que gera 

problemas, na maioria das vezes grave. 

G3 A falta de apoio dos órgãos superiores e a estrutura decadente do nosso 

sistema de ensino. 

G4 Conseguir monitorar e dar atenção a cada segmento, para que ninguém se 

sinta despreparado por falta de informação. 

G5 É ser capaz de se auto avaliar e promover a avaliação do grupo de forma 

transparente e correta nas ações. 

G6 Falta/ausências de professores; dificuldade de acesso à algumas famílias 

que se mostram ausentes no dia a dia de seus filhos. 

G7 A principal dificuldade é sem dúvida a burocracia, falta de recursos 

humanos, financeiros e materiais. 

G8 Dificuldade principal no desenvolvimento do trabalho de todo gestor é a 

escassez de Recurso Humano e a insuficiência de Recurso Financeiro para 

as Unidades Escolares. 

G9 O trabalho burocrático, o atendimento, o registros e solicitações, falta de 

comprometimento de parte do corpo docente e de funcionários. 

G10 Falta de pessoal de apoio (inspetores e oficiais de escola) e as ausências 

docentes. 

G11 A pouco autonomia pedagógica e administrativa. O absenteísmo dos 

professores e o pouco comprometimento do pessoal de apoio.  

Fonte: Autor, 2016. 

 

As respostas da questão 4 estão transcritas na tabela acima. Abaixo, na tabela nº 8, 

estão as categorias e as frequências. 
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Tabela 8 - As categorias de análise 

Categorias Nº % 

Relacionadas à falta de recursos humanos 4 36,4 

Relacionadas à falta de recursos financeiros 3 27,3 

Relacionadas aos problemas gerados em sala de aula 1 9,1 

Relacionadas à falta de apoio dos órgãos superiores 1 9,1 

Relacionadas à estrutura decadente do sistema de ensino 1 9,1 

Relacionadas à dificuldade de monitoramento dos segmentos 1 9,1 

Relacionadas à autoavaliação e avaliação de forma transparente 1 9,1 

Relacionadas à falta de professores 3 27,3 

Relacionadas à dificuldade de acesso as famílias 1 9,1 

Relacionadas à burocracia 2 18,2 

Relacionadas à falta de recursos materiais 1 9,1 

Relacionadas à falta de comprometimento de docentes e de 

funcionários 2 18,2 

Relacionadas à pouca autonomia 1 9,1 

Obs.: Os totais indicam o número de respostas e não o de participantes. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Para a questão nº 4, as categorias que apresentam maior frequência são: a falta de 

recursos humanos, a falta de recursos financeiros e a falta de professores, respectivamente. A 

carência de recursos humanos está ligada à falta de funcionários que são chamados de agentes 

de organização escolar e agentes de serviços escolares. O primeiro se ocupa de funções na 

secretaria da unidade escolar ou inspetoria e, o segundo, serviços ligados a limpeza. De fato, 

em nossas visitas, no momento de coletarmos os depoimentos livres, observamos a carência 

de funcionários, o que acaba gerando uma sobrecarga sobre aqueles que se encontram 

trabalhando. A falta de condições de trabalho e o seu excesso, tem gerado muitos problemas 

de saúde. 

Os problemas de saúde, também atingem os professores. Eles têm se ausentado demais 

ao trabalho prejudicando consideravelmente a dinâmica da escola e, por conseguinte, o 

processo ensino-aprendizagem. Não estamos aqui culpando os professores pela dificuldade de 

aprendizagem dos alunos, mas, apenas salientando que a falta deles, somada a outros entraves 

tem refletido em problemas de aprendizagem. Outro problema relaciona-se ao fato de o 

governo, não investir em formação continuada de professores. Um fato a ser destacado, 

reporta-se ao próprio programa bolsa mestrado e doutorado da SEE-SP que usufruímos e que 

por ora, se encontra esquecido. O governo nos últimos dois anos não abriu essa modalidade de 

bolsa, alegando falta de recurso financeiro. Esse também é o motivo alegado para o fato de 
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não aumentarem os salários de funcionários e de professores. O governo atual, ligado ao 

PSDB, se encontra há mais de vinte anos no poder desmontando a educação pública. 

Se observarmos a estrutura física de nossas escolas, é nítido a falta de aplicação de 

recursos financeiros. Também gostaríamos de acrescentar em nossas inferências, o papel da 

família. Esta última, não tem dado a devida atenção à educação escolar por várias razões, das 

quais neste momento não vamos adentrar. Apenas, nos causou estranhamento uma frequência 

baixa para as categorias relacionadas à dificuldade de acesso as famílias e à falta de apoio dos 

órgãos superiores. É possível que, a falta de apoio dos órgãos superiores, se reflita no discurso 

ligado à falta de recursos humanos, à falta de recursos financeiros e outros. 

Para nós, fica evidente que a falta de compromisso, a que os gestores se referem aos 

docentes e aos funcionários, não pode ser generalizado e também se aplica ao governo atual. 

A tabela seguinte indica as respostas dos participantes para outra questão. 

 

Tabela 9 - Questão 5 – Na sua prática profissional, você utiliza mais os (   ) saberes 

provenientes da formação universitária ou (   ) saberes provenientes de sua própria 

experiência na profissão. 

Gestor Respostas dos participantes 

G1 Saberes provenientes da formação universitária e Saberes provenientes de 

sua própria experiência na profissão. 

G2 Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. 

G3 Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. 

G4 Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. 

G5 Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. 

G6 Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. 

G7 Saberes provenientes da formação universitária e Saberes provenientes de 

sua própria experiência na profissão. 

G8 Na minha prática profissional utilizo tanto os saberes da minha formação 

acadêmica, hoje, sempre atualizada, de acordo com a legislação vigente, 

bem como muito dos saberes provenientes da minha experiência 

profissional. 

G9 Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. 

G10 Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. 

G11 Saberes provenientes da formação universitária e Saberes provenientes de 

sua própria experiência na profissão. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

As respostas da questão 5 estão transcritas na tabela acima. Abaixo, na tabela nº 10, 

estão as categorias e as frequências. 
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Tabela 10 - As categorias de análise 

Categorias Nº % 

Relacionadas aos saberes provenientes da formação universitária 4 36,4 

Relacionadas aos saberes provenientes de sua própria experiência 

profissional 11 100 

Obs.: Os totais indicam o número de respostas e não o de participantes. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Observando-se a tabela acima, é possível constatar que todos os gestores participantes 

mencionaram que os saberes provenientes de sua experiência impactam a sua prática 

profissional. Isso mostra que a articulação entre experiência-representação-prática ocorre de 

maneira significativa, ficando para um outro momento explorarmos quais são os saberes 

construídos pelos gestores no seu exercício profissional. Por ora, nossa inferência dá conta 

apenas de apontar que os gestores possuem uma representação de que os saberes experienciais 

se articulam à sua prática e a última é orientada por suas representações. 

No contexto geral, observamos que a experiência atravessa as demais respostas. Um 

exemplo aparece na questão nº 1, quando o gestor chega a afirmar que os “desafios constantes 

e cotidianos, levando-nos a um grande enriquecimento profissional” (G6). Também 

destacamos a narratividade de outro gestor: “(...) É ser mestre e aprendiz” (G11). Mais uma 

vez, a narrativa revela que a prática profissional permite que eles assumam duas posições – 

mestre e aprendiz – e construam conhecimentos práticos que os ajudam no exercício da 

profissão. 

Com menor importância, aparecem os saberes provenientes da formação universitária 

(4). Isso nos chamou atenção, porque esperávamos um indicador maior, tendo em vista que 

eles disseram se dedicar parte considerável de seu tempo aos estudos (gráfico nº 7, p. 104). 

A tabela seguinte indica as respostas dos participantes para outra questão. 
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Tabela 11 - Questão 6 – Certamente, você já ouviu entre os profissionais da educação as 

expressões: “a escola é a cara do diretor” e “na prática, a teoria é outra”. Você concorda com 

as duas expressões? Justifique a sua resposta. 

Gestor Respostas dos participantes 

G1 Concordo parcialmente com as afirmações pois o diretor/gestor depende muito 

do grupo de professores e dos funcionários para gerir a escola. 

A segunda afirmação também é parcialmente verdadeira pois a prática torna-se 

muito mais fácil se houver o conhecimento teórico. 

G2 A escola é a cara do Diretor, pois as atitudes geralmente mostram essa prática. A 

segunda frase tem procedência, pois na prática há fatores externos que podem 

influenciar no resultado final. 

G3 Nunca concordei, pois a escola é um todo e requer a participação coletiva. E 

lógico que o Diretor ocupa um cargo de liderança que deve ser compartilhado 

pelos demais segmentos. 

G4 Concordo que a escola é a cara de todos que se envolvem com a mesma, e não 

precisa muito para percebermos quem são estes. 

G5 Realmente a escola tem a cara do diretor, pois o desenvolvimento dos trabalhos 

é sempre pautado na postura do diretor. Ex.: gestão participativa e democrática a 

escola caminha para um lado, na gestão autocrática os rumos são outros. O 

diretor é que dá o norte. 

G6 Na realidade a escola é a cara da comunidade interna (Discordo da 1ª 

expressão). 

2ª expressão. Concordo – A teoria na maioria das vezes é criada por estudiosos e 

pensadores que nunca colocaram os pés em sala de aula e escolas públicas, por 

isso na maioria das vezes não vão de encontro com a realidade. 

G7 Discordo, a teoria e a prática precisam caminhar juntas no sentido de buscar 

soluções para as incertezas que surgem. Cabe-nos aceitar as transformações e 

romper com o modelo tradicionalista ainda presente na escola. 

G8 “A escola é a cara do Diretor”, é a expressão muito usada por imprimirmos às 

Escolas muito do nosso ser pessoal, nossa maneira de ser, gostos nos ambientes, 

espaços físicos das Escolas, quanto à “na prática, a teoria é outra” podemos 

traduzir tudo aquilo que na nossa prática temos que adequar, criar, recriar para 

fazer acontecer, seja no âmbito da administração escolar, como do pedagógico, 

em conformidade com aquilo que temos, e não, com aquilo que deveríamos e 

gostaríamos de ter, a exemplo, da escassez de recursos humano e financeiro. 

G9 Cabe ao gestor motivar e comprometer, conquistar o apoio do seu grupo. Estar 

presente, fazer parte, comprometer-se fez a diferença. Concordo com as 

expressões, desde que haja comprometimento, presença ativa. 

G10 Concordo com a expressão “a escola é a cara do diretor” que em outras palavras 

seria “a liderança do diretor/gestor é que imprime o perfil da escola”; “na 

prática, a teoria é outra”, pondero que uma teoria só é considerada como tal se 

for provada pela prática, ou seja, não existe teoria sem prática, por isso a 

expressão perde o sentido. 

G11 Sim e não! Devemos ponderar! Apesar de poucos recursos financeiros é 

possível manter a escola apresentável e acolhedora. Sem teoria bem embasada, 

não é possível a boa prática. Há limites, mas há o desejo de fazer; assim sendo; 

acontece. 

Fonte: Autor, 2016. 
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As respostas da questão nº 6 estão transcritas na tabela acima. Abaixo, na tabela nº 12, 

estão as categorias e as frequências. 

 

Tabela 12 - As categorias de análise 

Categorias Nº % 

Relacionadas à manifestação de concordância com a 1ª expressão 5 45,5 

Relacionadas à manifestação de discordância com a 1ª expressão 3 27,3 

Relacionadas à manifestação de concordância parcial com a 1ª 

expressão  2 18,2 

Relacionadas à manifestação de concordância com a 2ª expressão 3 27,3 

Relacionadas à manifestação de discordância com a 2ª expressão 1 9,1 

Relacionadas à manifestação de concordância parcial com a 2ª 

expressão 4 36,4 

Obs.: Os totais indicam o número de respostas e não o de participantes. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A primeira expressão “a escola é a cara do diretor” ainda tem forte presença no 

discurso de gestores e de outros atores escolares. Sem dúvida, o seu estilo de gerir impacta a 

dinâmica da escola. Porém, algo que reforçamos anteriormente e que pouco aparece na fala 

dos participantes, é a de que precisamos reforçar a atuação dos órgãos colegiados das 

instituições de ensino. Parece-nos que, um caminho para o enfrentamento às políticas públicas 

educacionais, é o gestor fortalecer os órgãos colegiados e verdadeiramente transformá-los em 

espaços de discussão em que vigorem os princípios democráticos. Como nos alertou Paro 

(2005), o diretor é o representante do Estado na escola e, é dele que se espera o cumprimento 

da legislação. Os participantes enunciaram, em outras respostas que, o Estado não oferece 

condições satisfatórias e, concordamos com eles, mas insiste numa hierarquização onde nos 

parece ser mais fácil de exercer o controle e a pressão sobre o gestor. O autor (2005), ainda 

complementa afirmando que pressionar o diretor com diversos instrumentos burocráticos 

parece ser mais plausível do que atingir o coletivo de uma instituição. 

Em relação a segunda expressão “na prática, a teoria é outra”, os participantes 

demonstraram um posicionamento de concordância parcial. Chamou-nos a atenção o discurso 

do G6: “a teoria na maioria das vezes é criada por estudiosos e pensadores que nunca 

colocaram os pés em sala de aula e escolas públicas, por isso na maioria das vezes não vão de 

encontro com a realidade”. Tem uma outra expressão, que ouvimos muito entre os 

profissionais da educação: “as teorias foram criadas por aqueles que nunca cheiraram pó de 

giz”. Registramos que para esse grupo essas expressões não apareceram de forma marcante. 
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Arriscaríamos a dizer que para o grupo pesquisado, apenas a primeira expressão constitui-se 

uma RS. 

 

5.3 Segundo momento: o que ele diz que gostaria de fazer 

 

O segundo momento é composto pelas últimas questões, em que os participantes 

expressaram se estão ou não, satisfeitos com o seu trabalho. A seguir, apresentamos as 

respostas e, o que os insatisfeitos dizem que gostariam de fazer. 

 

Tabela 13 - Questão 7 – Você está (   ) satisfeito(a) ou (   ) insatisfeito(a) com o 

desenvolvimento do seu trabalho. Se a sua resposta foi insatisfeito(a), indique-nos o que você 

gostaria de fazer. 

Gestor Respostas dos participantes 

G1 Satisfeito. 

G2 Satisfeito. 

G3 Satisfeito. Estou satisfeito porque procuro desempenhar o meu trabalho com 

muita responsabilidade e compromisso, independentemente das mazelas que 

enfrentamos no magistério. 

G4 Satisfeito. 

G5 Satisfeito e Insatisfeito. Satisfeito no sentido do que consigo realizar no 

trabalho e insatisfeito às vezes com o descaso pela educação por parte da 

família, de funcionários, professores e principalmente o governo. 

G6 Satisfeito. 

G7 Satisfeito. Penso que embora satisfeito com meu trabalho, muito ainda há que 

se fazer para uma escola de qualidade para todos, que tenha como pretexto 

aproximar pessoas e reorganizando o tempo e o espaço de aprendizagem. 

G8 Satisfeito. Sim, estou satisfeito nesses treze anos como gestor de escola, 

considero meu trabalho, plenamente satisfatório. 

G9 Satisfeito. 

G10 Satisfeito. 

G11 Satisfeito. Sinto-me satisfeito com meu trabalho, amo pessoas, trabalho de 

equipes, estudos e aprendizagem. Penso ainda ter muito a melhorar, crescer e 

progredir. Mas penso estar no lugar certo; dentro da escola. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

As respostas da questão nº 7 estão transcritas na tabela acima. Abaixo, na tabela nº 14, 

estão as categorias e as frequências. 
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Tabela 14 – As categorias de análise 

Categorias Nº % 

Relacionadas à satisfação 11 100 

Relacionadas à insatisfação 1 9,1 

Obs.: Os totais indicam o número de respostas e não o de participantes. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A tabela nº 14 indicou-nos respostas que nos causou bastante estranheza. Tínhamos 

como hipótese inicial encontrar um índice elevado de insatisfação, mas isso não ocorreu. Por 

meio das respostas, aferimos que todos indicaram estar satisfeitos com o desenvolvimento de 

seu trabalho (11); foi uma surpresa esse dado. Analisando as respostas daqueles que 

discorreram sobre o assunto, percebemos que a satisfação se liga ao desenvolvimento pessoal. 

Questionamos essa satisfação, em relação ao seu trabalho, quando, de maneira geral, 

observamos a grande dificuldade de aprendizagem dos discentes, indicadas, por exemplo, por 

meio das avaliações. Apesar do argumento genérico a que recorremos, novamente realizamos 

tal afirmação com base em nossas observações assistemáticas. Também, os dados das 

avaliações externas ratificam essa dificuldade dos alunos. 

Somente dois gestores apontaram os problemas enfrentados pela categoria do 

magistério, e um, de forma mais direta narrou a sua insatisfação: “insatisfeito às vezes com o 

descaso pela educação por parte da família, de funcionários, professores e principalmente o 

governo” (G5). Concordamos com o gestor ao dizer sobre o desinteresse de alguns atores 

escolares. Chamamos a atenção para as famílias, que parecem apresentar menos tempo para 

acompanhar a vida escolar de seus filhos, tendo em vista o maior ingresso da mãe no mercado 

de trabalho, para que possa sustentar a família. A dificuldade financeira, que as famílias 

atravessam, parecem tirar ainda mais os responsáveis de casa para trabalhar, não restando 

tempo para acompanhar os seus filhos na escola. Outro dado, é a educação não aparecer como 

preocupação primordial para algumas famílias. Embora, não investigarmos isso, arriscaríamos 

dizer que esses indicadores fazem parte das justificativas do não acompanhamento da vida 

escolar pelas famílias. 

Quanto à insatisfação dirigida ao governo, o mesmo gestor (G5) salienta que há um 

descaso por parte dos governantes em relação à educação. Foi visível, durante o 

desenvolvimento desta pesquisa, observarmos a redução dos investimentos em manutenção 

predial e em recursos humanos. Voltamos a afirmar que as escolas dessa diretoria de ensino 

enfrentam dificuldades, já apontadas pelos gestores. Apesar de nossa concordância com o 
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gestor, entendemos que falta aos gestores a exposição dos problemas enfrentados em reuniões 

na diretoria de ensino. 

Voltemos aos dados revelados, somente um gestor sinalizou estar insatisfeito. Como a 

maioria dos participantes são gestores designados (7), fica a dúvida se realmente eles 

conseguiram se expressar sem medo, apesar da garantia de anonimato. Parece-nos que 

vivemos a volta da ditadura, na qual somente podemos dizer aquilo que eles – órgãos 

superiores – desejam ouvir. 

Para encerrar a análise desta questão, dois gestores indicaram que há muito a ser feito 

e que precisam melhorar. Nós, entendemos que cabe ao governo oferecer reais condições de 

trabalho e melhores salários para que o magistério se realize de forma mais satisfatória. No 

que tange ao trabalho do gestor, os referenciais, por nós utilizado, apontou que este enfrenta 

entraves que ultrapassam o exercício da profissão e relacionam-se a aspectos oriundos da 

macroestrutura. 

Sobre a indagação, o que eles dizem que gostariam de fazer, nossa pesquisa não deu 

conta de responder, pois os gestores ao apontarem sua satisfação, não indicaram o que 

gostariam de fazer. Fica a lacuna e o nosso senso crítico de que deveríamos ter melhor 

formulado a questão, fatiando-a em duas. Em contrapartida, se as representações expressaram 

estar satisfeitos, poderíamos inferir que gostam de fazer o que fazem. 

A tabela seguinte indica as respostas dos participantes para outras informações 

relevantes sobre o seu trabalho. 
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Tabela 15 - Questão 8 – Se você julgar necessário, registre outras informações relevantes ao 

seu trabalho. 

Gestor Respostas dos participantes 

G1 Não respondeu. 

G2 Penso que para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira satisfatória 

é necessário ir além de unicamente ter uma relação institucional, existem 

situações que exige uma postura diferenciada. 

G3 O profissional da educação deve, antes de tudo, gostar do que faz, saber 

reivindicar melhorias para a escola e acima de tudo, ter compromisso com o 

seu trabalho. 

G4 Eu acredito no meu trabalho e tenho plena confiança que o desenvolvo da 

melhor forma possível. 

G5 Não respondeu. 

G6 O diretor é um ser isolado e solitário em seu trabalho que além de gerir 

funcionários, professores e ainda tem de administrar conflitos constantes sem 

contar o cuidado minucioso com as verbas que nos deixam sempre 

apreensivo. 

G7 Não respondeu. 

G8 Obs.: A exclusão da resposta foi realizada pelo autor deste estudo para 

garantir o anonimato. 

G9 Há necessidade de maior respaldo; mais reconhecimento e valorização; 

desburocratização de rotinas; maior investimento de recursos, de atualização 

e capacitação/atualização de todos os “seguimentos”/ “segmentos”, digo, 

envolvidos no processo. 

G10 Acredito que saber delegar e liderar sejam as palavras-chaves para um bom 

trabalho do diretor de escola e que o mesmo seja sensível às necessidades da 

comunidade escolar, procurando sempre resolver os problemas que surgirem 

de forma coerente e buscando parcerias. 

G11 O gestor escolar público vive num emaranhado de problemas e situações que 

não tem autonomia para solucionar. O absenteísmo que tanto prejudica a 

escola; é muito limitado as ações para solução. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

As respostas da questão nº 8 estão transcritas na tabela acima. Abaixo, na tabela nº 16, 

estão as categorias e as frequências. 
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Tabela 16 - As categorias de análise 

Categorias Nº % 

Relacionadas à postura diferenciada 1 14,3 

Relacionadas ao gostar do que faz 1 14,3 

Relacionadas ao saber reivindicar melhorias 1 14,3 

Relacionadas ao comprometimento com o seu trabalho 1 14,3 

Relacionadas à confiança de desenvolver o melhor 1 14,3 

Relacionadas ao trabalho isolado e solitário do diretor 1 14,3 

Relacionadas a gerir professores e funcionários 1 14,3 

Relacionadas à administração de conflitos constantes 1 14,3 

Relacionadas ao cuidado minucioso com as verbas 1 14,3 

Relacionadas à apreensão que vive o diretor 1 14,3 

Relacionadas à necessidade de maior respaldo 1 14,3 

Relacionadas à necessidade de maior reconhecimento e 

valorização 1 

14,3 

Relacionadas à desburocratização de rotinas 1 14,3 

Relacionadas a maior investimento de recursos 1 14,3 

Relacionadas à atualização e capacitação de todos 1 14,3 

Relacionadas a saber delegar e liderar 1 14,3 

Relacionadas a ser sensível às necessidades da comunidade 

escolar 1 

14,3 

Relacionadas ao emaranhado e à resolução de problemas  2  28,6 

Relacionadas à busca de parcerias 1 14,3 

Relacionadas à falta de autonomia 1 14,3 

Relacionadas ao absenteísmo que tanto prejudica a escola 1 14,3 

Obs. 1: Os totais indicam o número de respostas e não o de participantes. 

Obs. 2: Nesta tabela, a frequência foi calculada com o total de 7 participantes. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A tabela nº 16 indica o surgimento de várias categorias, algo que nos faz pensar em 

um não consenso entre os gestores. O emaranhado sugere muitas direções, ficando difícil 

identificarmos as RS. Apenas destacaríamos o discurso do G11: “o gestor escolar vive num 

emaranhado de problemas e situações que não tem autonomia para solucionar”. A falta de 

autonomia e, acrescentaríamos, as contradições que vive o gestor representam dois grandes 

desafios a serem enfrentados por ele, no emaranhado em que se dá o seu agir profissional. 

A falta de autonomia do gestor liga-se a legislação paulista, que prescreve o que ele 

deve fazer, deixando-o de mãos amarradas e, as contradições, permeiam não só as diretrizes 

legais, como também o discurso dos participantes. Um exemplo que nos chamou atenção foi: 

se estão satisfeitos, por que tanta preocupação? De certa forma, não aparece aqui e, nem como 
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uma grande dificuldade a sua falta de autonomia. Fazendo uso das palavras do G3, penso que 

um primeiro passo seja reivindicar o direito a voz. 

 

5.4 Terceiro momento: o que ele diz sobre os não respondentes 

 

Após analisarmos as respostas dos participantes, resolvemos procurá-los novamente 

para um diálogo, que chamaremos de depoimento livre. A nossa inquietação surgiu do baixo 

retorno dos gestores ao questionário, apenas 11. Nos depoimentos livres, os participantes 

disseram não ter tido receio em responder ao questionário, porém, chamou-nos a atenção, 

algumas respostas que se aproximaram de um discurso ‘politicamente correto’. Nos 

depoimentos livres, eles expuseram os possíveis motivos que levaram a maioria dos gestores a 

não responder o questionário, ou seja, o não dito. A seguir, apresentamos uma nuvem lexical 

que materializa as palavras por eles usadas. 

 

Figura 4 - Nuvem lexical associada ao não dito 
 

 

Programa: https://tagul.com/ 

Fonte: Autor, 2016. 

 

No nosso entendimento, a nuvem lexical aproxima-nos da zona muda das RS. Alguns 

depoimentos são duros, mas todos os gestores se referiram de maneira respeitosa aos seus 

pares. Como dissemos anteriormente, usamos a técnica de substituição, o que demonstra que 

https://tagul.com/
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algumas respostas poderiam preencher possíveis lacunas de suas próprias representações. Será 

exposto abaixo os principais fragmentos dos depoimentos. 

Para um dos gestores (G9), as possíveis razões para a não resposta de seus pares 

foram: “o comodismo, o medo de falar, a insegurança, o ‘saco cheio’ que estamos das 

políticas públicas que, não nos oferece a oportunidade de participação, o excesso de 

burocracia que toma conta de quase todo o nosso tempo na escola, a falta de compromisso de 

alguns colegas e a proximidade com a aposentadoria que, é denunciada pela fala – estou 

esperando a aposentadoria”. Logo em nossa primeira conversa, ficamos surpresos com a 

transparência do depoimento. 

Na sequência, apresentamos um outro gestor (G6), que disse: “o motivo é o descaso, 

são muitas demandas a atender e o medo de se comprometer”. Outro (G5), nos falou: 

“existem duas preocupações, sendo uma delas, não parar para colocar no papel por conta de 

receio e, a outra, que reflete o para quê responder isso? Responder um questionário e não 

resolver os nossos problemas e também a falta de tempo dos gestores”. 

Na mesma continuidade chegamos, então, a um outro gestor (G8). Esse relatou que 

“há pouco apoio da diretoria de ensino, os colegas não priorizaram o questionário pelo receio 

de se expor, a falta de engajamento (faço o que gosto), a falta de compromisso, a falta de 

organização, a rotina acelerada que enfrentamos no nosso trabalho, aceitou o desafio da 

gestão para construir uma escola melhor, a atual dificuldade de demanda, a cobrança dos 

órgãos superiores e o excesso de burocracia”. Percebemos que, esse gestor aborda os motivos 

atrelados a outras questões, não menos importantes. 

Em outro depoimento, o gestor (G11) destaca: “a falta de interesse e o descrédito na 

educação, como motivos para a não resposta dos colegas”. Outro (G7), inicia a sua fala com 

uma indagação: “o que leva o gestor a não se posicionar?”. Em seguida aponta: “o receio da 

exposição, o medo do embate com as políticas educacionais, não vivemos uma democracia, 

vivemos uma ditadura velada, é preciso dizer o que os órgãos superiores querem ouvir, a 

negligência de olhar para o colega, não há parceria, o nosso trabalho é solitário”. 

De acordo com outro gestor (G4), os motivos foram: “a disponibilidade de tempo (o 

principal), a falta de comprometimento, pois o questionário não agrega nada ao nosso 

trabalho”. Outro (G10) expôs: “o desconhecimento do assunto ou temática, a falta de 

posicionamento e a dificuldade de se expor”. 

De um outro gestor (G1), obtivemos: “ a falta de tempo, o esquecimento, a quantidade 

de demanda a atender e talvez, achar que o questionário era longo e deixá-lo de lado ou 

encostado”. Segundo outro gestor (G3), ocorreu: “a falta de tempo, alguns colegas não 
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levaram a sério, o questionário não agrega nada e o excesso de burocracia”. Acrescentou em 

seu depoimento: “de modo geral, há necessidade de maior investimento na formação 

acadêmica, incentivou a criação de uma comissão disciplinar por período na escola em que é 

gestor, incentivou ATPC coletivos, a reunião semanal com a equipe gestora, frisou que a 

gente precisa dialogar, as escolas não se conversam, não tenho vontade de participar das 

reuniões na diretoria de ensino, pois são muito cansativas e o pedagógico normalmente fica 

para o último minuto, me sinto útil na escola, há muita falta de professor e isso prejudica a 

gestão e essencialmente os alunos”. 

O último (G2), apontou-nos: “o desinteresse pela leitura, o estar acomodado, a falta de 

vontade, a falta de interesse e que a gente mesmo se desvaloriza”. Este, ainda fez o seguinte 

comentário: “o supervisor de ensino ‘enche o saco’, dificulta o trabalho do diretor por 

fiscalizar e pouco colaborar”, acrescentou ter dificuldade de falar porque é designado. 

A partir do que foi até aqui exposto, emergem três questões: (1) por que esses 

apontamentos com tal envergadura são pouco abordados nas pesquisas em educação? (2) 

como trazer novamente essas questões à tona? (3) O que de diferencial nossa reflexão agora 

deve ter, a fim de não cairmos na mesmice de algumas pesquisas em educação? 

Insistimos, dessa forma, que de maneira alguma conseguiríamos entender o nosso 

problema de pesquisa sem nos aproximarmos da zona muda. A face oculta não é, de forma 

alguma, um elemento secundário, coadjuvante no cenário daquilo que se revela no fenômeno. 

Este ocultamento é algo constitutivo do próprio fenômeno e crucial para o seu entendimento. 

No nosso caso, o discurso considerado ‘politicamente correto’ esconde uma outra face. A esta 

última, devemos dedicar a mesma atenção, porque ela nos revela onde as falas estão 

ancoradas. 

Grosso modo, os discursos sobre o não dito estão ancorados em RS de: o medo de 

falar ou se expor; o excesso de burocracia e/ou grande quantidade de demanda para atender; a 

falta de compromisso e/ou descaso; falta de tempo por conta de uma rotina acelerada; 

comodismo e/ou falta de interesse. Chegamos a essa conclusão, aplicando a análise de 

conteúdo e observando-se a frequência com que aparece algumas categorias, criadas a partir 

das respostas dos participantes. 

Sendo assim, podemos dizer que os participantes, ao serem indagados por meio da 

técnica de substituição, revelaram outros elementos não formais. A partir de então, o silêncio 

dos gestores e a dificuldade de eles verbalizarem o que pensam mostram uma outra face, 

ainda pouco explorada. Sabemos da limitação dos questionários e de outros instrumentos 

convencionais para enfrentar tal problema e, por esse motivo nos lançamos em busca de outro 
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instrumento. Certamente, novas limitações surgem e, fica aqui registrado o nosso 

questionamento sobre como apreender as RS quando os participantes se encontram em uma 

estrutura hierárquica engessada e com fortes pressões normativas. Romper essas barreiras 

teórico-metodológicas é um desafio para as pesquisas em RS e, também, para as pesquisas em 

educação. Também, registramos um segundo problema que enfrentamos: a dificuldade de 

enquadramento científico. Não há absurdo algum em nosso questionamento, tendo em vista 

que a ciência pode e deve ser questionada. Não podemos negar o valor da dúvida. É ela que 

nos move em direção à novas interpretações e, por esse motivo, não devemos aceitar o 

conservadorismo científico. 

Logo, deixamos evidente a necessidade de aprofundarmos, por outras vias, as 

pesquisas com os gestores escolares. Retomando o discurso de uma participante, “não 

vivemos uma democracia, vivemos uma ditadura velada” e, “é preciso dizer o que os órgãos 

superiores querem ouvir”, parece-nos também digno de nota que, é preciso dizer o que 

realmente temos vontade de dizer. A nossa breve sinalização a este problema, indica que 

estamos diante da ponta do iceberg. De qualquer forma, a pesquisa deixa uma pergunta a ser 

discutida e resolvida: o que pode ser feito para que mudemos os rumos da educação escolar? 

A continuar as coisas como estão, ela mesma é um sério obstáculo à educação escolar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 Últimas considerações: um debate longe de ser encerrado 

 

Em pesquisa, somos vítima de nossa própria influência. Portanto, é importante que 

coloquemos uma lupa sobre nós mesmos e sistematizemos nosso interior. 

 

Momentos finais da Tese, 2016 

Ricardo Alexandre Marangoni 

 

O objetivo deste estudo foi investigar as RS dos gestores escolares acerca do seu agir 

profissional, a partir de três versões: de autores considerados clássicos da área, de documentos 

legais e dos gestores pesquisados. Nossa análise indicou-nos que eles vivenciam o seu 

trabalho por meio das tensões entre a realidade da escola pública, a produção do 

conhecimento e as diretrizes legais. 

Os autores da área, por nós estudados, favoreceram visualizar, entre os anos 1960 e 

1970, a predominância da administração de empresas como suporte teórico da administração 

escolar. Neste momento, concebeu-se o gestor, então chamado de diretor, como autoridade 

responsável pela condução da escola. Nos anos 1980, surgem novos subsídios teóricos que 

questionam o momento anterior e, a discussão, em meio a um contexto de redemocratização, 

assume contornos políticos que se aproximam da gestão democrática. Na década de 1990, 

identificamos a convivência de diferentes perspectivas teóricas, abordagens que se vinculam a 

gestão empresarial e, aquelas que se vinculam a gestão democrática. Também destacamos 

que, em uma mesma abordagem, observamos aspectos contraditórios oriundos de perspectivas 

teóricas distintas. 

No que tange aos documentos legais analisados, nossas inferências são semelhantes. 

Apesar de recorrermos a legislação paulista recente, arriscaríamos dizer que o movimento 

teórico da área influenciou sobremaneira o discurso oficial e, por conseguinte, a legislação. 

Expressa por meio de decretos e de resoluções, evidenciam que o gestor é o implementador 

das políticas educacionais e o responsável pelos resultados educacionais. Neste momento, a 

literatura sobre a gestão empresarial atravessa o campo da gestão educacional, colocando o 

gestor como um líder. Particularmente, nos afastamos desse posicionamento defendendo a 

ideia de que o gestor é um articulador ou mediador. 

O problema do nome representa um desafio para nós, que demarca de início o 

alinhamento com concepções teóricas existentes. No entanto, indicamos no decorrer dessa 

trajetória que somos resistentes aos termos administrador, diretor e gestor e, só adotamos o 

último, porque vemos a possibilidade de ressignificação do termo. Mas, é com clareza que 
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observamos o movimento da mudança terminológica que se traduz no retorno da perspectiva 

empresarial à educação escolar. Novamente, combatemos esse posicionamento e, nos 

aproximamos em defesa da gestão democrática, em que o gestor assume a articulação das 

relações para que o coletivo tome as decisões na escola. 

Sob este horizonte, que se abriu diante de nós, tomamos a TRS para guiar nossas 

análises. A RS é entendida como uma modalidade particular de conhecimento. O termo 

designa ao mesmo tempo o produto, o processo, os conteúdos e os mecanismos de 

constituição e de funcionamento. Considerando-a em nosso estudo, o fundamental foi 

identificarmos os conhecimentos adquiridos pela experiência que estejam enraizados, porque 

são uma construção pela qual o gestor se apropria do real, tornando-o inteligível. Mas a RS 

ultrapassa essa atividade de conhecimento prático e preenche igualmente uma função de 

comunicação. Ela permite às pessoas inserir-se em um grupo e realizar trocas, intervindo na 

definição individual e social, na forma pela qual o grupo se expressa. 

Ademais, fazer emergirem as RS dos gestores sobre o seu agir profissional, nos 

permitiu entender de que maneira as representações orientam suas práticas e, de que forma 

suas práticas transformam suas representações. 

Os participantes deixaram transparecer tensões e, também confirmaram, por meio dos 

discursos, as contradições que permeiam o seu trabalho. De um lado, reconhecemos que há 

conquistas teóricas e legais que se aproximam da gestão democrática; de outro, a gestão 

escolar não conseguiu superar os ditames empresariais. Também, os discursos mostram ideias 

contraditórias, de o gestor ao mesmo tempo poder, mas não poder; ele efetivamente não tem 

poder de tomada de decisão. Embora, salte aos olhos da comunidade escolar, de que o gestor é 

o detentor do poder, a autoridade que exerce lhe é concedida pelo Estado, a quem ele deve 

prestar contas e acatar as decisões superiores. 

A coleta dos dados, realizada por meio de questionários, mostrou-se insuficiente para 

dar conta da complexidade que envolve o nosso objeto de estudo. Ao observarmos isso, 

recorremos aos depoimentos livres, como uma tentativa de maior aprofundamento de nossas 

análises. Apesar da precariedade que vivemos durante o recolhimento do material discursivo, 

os resultados, após análise de conteúdo, apontaram-nos o grau altamente simbólico atribuído 

ao passado, que se manifesta no terreno das tensões em torno de um cargo investido de 

significações e sentidos que se lançam como desafios. 

Mais especificamente, para a primeira questão, os gestores pesquisados indicaram que 

cabe ao gestor “dirigir, gerir e administrar” e “assumir multitarefas”. Em relação à segunda 

questão, disseram-nos que as principais atividades por eles desenvolvidas são aquelas 
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relacionadas à “gestão de pessoas”, seguida, por “gestão pedagógica”, “gestão 

administrativa” e “gestão financeira”. As respostas da terceira questão complementam a 

anterior e, como podemos observar, a ênfase recai sobre as “questões administrativas e 

burocráticas”, seguida das “questões pedagógicas”. O discurso do grupo ratifica o nosso 

entendimento de que o gestor se ocupa muito dos afazeres administrativos e burocráticos. 

Também, salientamos que a separação entre o pedagógico e o administrativo precisa ser 

superada. 

No que tange à quarta questão, os participantes indicaram que as principais 

dificuldades são: a “falta de recursos humanos”, a “falta de recursos financeiros” e a “falta 

de professores”. No nosso entendimento, a falta de investimento do governo está na base 

dessas dificuldades. 

Para a quinta questão, a indicação dos gestores é nítida: “os saberes provenientes de 

sua experiência impactam a sua prática profissional”. Isso demonstra que os gestores 

possuem uma representação de que os saberes experienciais se articulam à sua prática e a 

última é orientada por suas representações. Há uma forte articulação entre representações 

sociais-prática e representações sociais-experiência. 

Em relação à sexta questão, as respostas dos gestores demonstraram que a expressão 

“a escola é a cara do diretor” ainda tem forte presença e reforça a ideia de que o seu estilo de 

gerir impacta a dinâmica da escola. Nós, defendemos a necessidade de reforçarmos a atuação 

dos órgãos colegiados das instituições de ensino. Quanto a segunda expressão “na prática, a 

teoria é outra”, os participantes indicaram um posicionamento parcial. Logo, apenas a 

primeira expressão constitui-se uma RS. 

Interessante notar que, as respostas dos participantes para a sétima questão revelaram 

que “eles estão satisfeitos com o desenvolvimento de seu trabalho”. Isso nos causou bastante 

estranheza e nos chamou a atenção para as contradições que permeiam as relações que 

envolvem o gestor e o seu agir profissional. A satisfação, indicada por eles, não permitiu que 

avaliássemos o que gostariam de fazer. Por outro lado, se as representações apontaram estar 

satisfeitos, poderíamos inferir que gostam de fazer o que fazem. 

Ao serem questionados sobre outras informações relevantes ao seu trabalho, o 

emaranhado de respostas sugere muitas direções, ficando difícil identificarmos as RS. 

A partir do que foi até aqui exposto, diríamos que as RS identificadas se aproximam 

de um entendimento meramente formal, de um discurso politicamente correto. Outro fato 

bastante curioso foi o baixo número de gestores que aceitaram fazer parte da pesquisa. Foi 

com um olhar de desconfiança, que resolvemos não fugir da obscuridade que pairava sobre a 
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questão. Ir além de um entendimento meramente formal, levou-nos a um movimento de 

aproximação da zona muda das RS. Por meio de depoimentos livres, os participantes nos 

ajudaram a adentrar em uma névoa misteriosa que ainda nos parece ser pouco explorada ou 

pouco dita. 

Grosso modo, o discurso dos gestores sobre o não dito estão ancorados em RS de: o 

medo de falar ou se expor; o excesso de burocracia e/ou grande quantidade de demanda para 

atender; a falta de compromisso e/ou descaso; falta de tempo por conta de uma rotina 

acelerada; comodismo e/ou falta de interesse. Os depoimentos livres deles indicaram com 

muita clareza o “medo de falar ou se expor”. O discurso de que “não vivemos uma 

democracia, vivemos uma ditadura velada” e “é preciso dizer o que os órgãos superiores 

querem ouvir” é reflexo de uma diretriz política e de uma estrutura educacional 

antidemocrática. Quem vive, sabe o que vive na escola pública e não lhe é permitido dizer. 

Com esta última, ficou-nos evidente que os gestores não possuem uma representação 

social positiva em relação aos aspectos que perpassam o seu agir profissional. Assim como, 

também foi possível confirmar a tese de que as contradições estão na base da profissão do 

gestor e orientam o seu trabalho. 

As ideias, por nós desenvolvidas, são muito significativas no sentido de revisitar 

algumas certezas declaradas tanto por alguns atores escolares, como por alguns colegas da 

universidade. Uma delas é a de que os atores escolares não querem participar das discussões 

educacionais por comodismo ou, que o gestor escolar é autoritário e tem dificuldade de 

repartir o poder, ou melhor, o poder ilusório que o Estado lhe permite exercer perante a 

comunidade escolar. 

Podemos considerar, após esta trajetória de análises, com idas e vindas, que as suas 

representações se ligam às suas percepções e vivências, construídas a partir dos 

(des)entendimentos das diretrizes da política educacional e do (des)conhecimento da 

produção científica da área. É nesse sentido, que advogamos a ideia de que as contradições 

estão na base da profissão do gestor e orientam o seu trabalho. 

Também salientamos que a opção pelas RS não fez de nós um simples seguidor das 

ideias moscovicianas, porém, o estudo com este referencial teórico articulado à produção 

científica da área nos permitiu ampliar a discussão sob outros horizontes. A ideia foi expor as 

relações que envolvem o nosso problema de pesquisa, e, desse ponto de vista, identificar as 

RS que povoam a realidade cultural dos gestores envolvidos. O estudo psicossocial do agir 

profissional do gestor escolar permitiu uma outra consideração: o grau altamente simbólico 
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atribuído ao passado, que se manifesta no terreno das tensões em torno de um nome/cargo 

investido de significações e sentidos que se lançam como desafios. 

Notamos que, no momento em que os participantes passaram a realizar o depoimento 

livre, houve uma maior descontração. Acreditamos que os espaços de escuta são importantes 

não apenas para que possamos conhecer melhor quem são os gestores, suas concepções, suas 

crenças, os significados e os sentidos que atribuem ao seu agir profissional, mas 

principalmente, para que possamos pensar formas de atuação nessas complexas construções 

de pensamentos. Com isso queremos indicar a necessidade de refletirmos sobre as zonas de 

tensão que o nosso objeto atravessa e, reconhecer que elas são um campo fértil para estudos 

em RS. 

Diante o exposto, concluímos que os objetivos propostos nesta pesquisa foram 

atingidos, contudo, por entendermos que cabe às investigações científicas não apenas 

responder questões, mas, principalmente, ampliar perspectivas, provocar reflexões e mobilizar 

ações. No nosso caso, mobilizar ações contra a arquitetura educacional da SEE-SP, contra as 

relações de poder verticalizadas. 

 

6.2 Da reorganização do cativeiro: por uma outra normatização 

 

Sonhamos com o voo e, estudamos para que criemos asas que nos auxiliem a voar 

em direção à liberdade. A busca pelas novas interpretações e ordenações sobre o 

mundo, os outros e a nós mesmos, representa o nosso esforço em destruir as gaiolas. 

Elas guardam as certezas e, temos a impressão de que o fundamental é tentarmos 

romper as gaiolas do pensamento. 

 

Apresentação de Qualificação, 2015 

Ricardo Alexandre Marangoni 

 

O imperador continua no comando do cativeiro. As normatizações, criadas por ele, 

disciplinam os embalsamados, os domesticados, os desenhados com um pincel muito fino de 

pêlo de camelo e os que se agitam como loucos. 

Os desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo leem essas normatizações 

e nos alertam: o discurso do imperador assenta-se numa democracia que não existe, o que 

realmente ele deseja é que todos os animais que povoam o cativeiro sejam domesticados. Dessa 

forma, todos devem seguir uma rotina que os aprisiona e não lhes é permitido questionar o 

posicionamento do imperador. Os animais pertencentes ao imperador corroboram para o 

fortalecimento dessa arquitetura e a manutenção da ordem vigente, criando instrumentos 

normativos que instalam o medo de os demais animais se posicionarem. 
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Os que se agitam como loucos, de loucos não têm nada. Eles somente insistem em dizer 

aos domesticados e aos embalsamados que esses ensinamentos precisam ser revistos. Sabemos 

da dificuldade que o cativeiro e os animais atravessam, porém, por que é tão difícil mudar? 

Estamos tentando encontrar um caminho, por isso olhamos para todos os cantos. Eis 

que avistamos um pássaro, em um galho de uma árvore próxima ao cativeiro. Parecia olhar 

para nós e querer dizer algo. 

Nesse momento, aquele pássaro alçou voo em nossa direção e nos presenteou com um 

livro. Não tínhamos aquele livro em nosso cativeiro. Os animais se agitaram com o 

comportamento do pássaro e logo veio o interesse pela sua leitura. 

Uma história que jamais esqueceremos. Com o seu enredo, aprendemos que é preciso 

superar o medo e o comodismo. Percorremos com Poupa, personagem do livro, todos os cantos 

do planeta e atravessamos os sete vales: o Vale da Procura, o Vale do Amor, o Vale da 

Compreensão, o Vale do Desapego, o Vale da Unidade, o Vale do Deslumbramento e o Vale 

da Morte, em busca do rei. O que queríamos? Obter a resposta para a nossa pergunta inicial: o 

que os animais podem fazer para mudar o rumo da educação no cativeiro? 

Poupa, nos ajudou a chegar no rei e, para nossa surpresa, descobrimos que nós 

carregamos a resposta. Por isso, a nossa relutância em direção a superação do medo e do 

comodismo para mudar as normatizações do cativeiro. Os embalsamados, os domesticados, os 

desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo e os que se agitam como loucos não 

podem se curvar, passivamente, às deliberações do imperador, mas devem questionar para que 

possam exercer seus papéis e seus compromissos para construção de uma sociedade 

democrática e mais justa. Dessa forma, a autonomia do cativeiro vai muito além do que é 

preconizado pelas normatizações, que o reduzem, quase sempre, à unidade executora. 

A nosso ver, o discurso do imperador, embora, muitas vezes, advogue a ideia de 

autonomia e descentralização, na realidade, representa o seu descompromisso para com a 

educação, que se traduz no discurso de desresponsabilização. Isso pode ser observado pelo 

movimento de municipalização, que atingiu há algum tempo determinados municípios e, 

atualmente, por um movimento, que se ancora na desqualificação do público, para depois, 

recuperá-lo por meio da gestão privada ou dos critérios privados de institutos e fundações 

empresariais; é um movimento em favor da privatização da educação, o qual os animais 

precisam combater. 

A democracia tem de ser a perspectiva principal do cativeiro e, por isso, a nossa defesa 

em favor da gestão democrática da educação. Abrir o cativeiro para a participação de todos os 
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animais, representa efetivamente um esforço em busca do envolvimento deles, para que 

analisemos os problemas escolares e encontremos caminhos. 

Por fim, o cativeiro não pode ser um braço do Estado e nem ser gerido pelo mercado. 

Os animais devem lutar para implantar uma estrutura de poder horizontal e, assim, decidir 

sobre os rumos da educação no cativeiro. Por isso, pensarmos em novos formatos de gestão, e, 

por conseguinte, em novas formas de atuação do gestor. Um dos complicadores se refere à 

legislação educacional vigente, que impõe uma série de prescrições e normas que controlam a 

agenda escolar e contaminam as cabeças dos gestores, não permitindo criar novos caminhos. 

Saber o que pensam, como pensam e por que pensam desse jeito, ou seja, suas RS, podem 

oferecer pistas para a mudança. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Termo de esclarecimento livre e consentido (Dirigente de Ensino) 

 

Osasco, 01 de março de 2016. 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

portador(a) do RG. ____________________________________________, Dirigente 

Regional de Ensino, autorizo a realização da pesquisa desenvolvida pelo Senhor Ricardo 

Alexandre Marangoni, portador do RG. 26.597.529-3, CPF. 256.160.558-24, intitulada “O 

nome e seus desafios. Representações do diretor/gestor escolar acerca do seu agir 

profissional”. 

Declaro também estar ciente dos seguintes pontos: 

a) que a pesquisa desenvolvida tem a finalidade de promover um estudo sobre as 

representações sociais dos diretores/gestores das escolas públicas estaduais, mantidas pelo 

Governo do Estado de São Paulo; 

b) o objetivo da pesquisa é investigar o trabalho dos diretores/gestores sob a ótica das 

representações que se associam ao agir profissional; 

c) o benefício esperado pelo PESQUISADOR será apontar como as representações sociais 

construídas historicamente orientam as práticas dos diretores/gestores e são por elas 

transformadas; 

d) o procedimento utilizado pelo PESQUISADOR terá como apoio um questionário, dividido 

em duas partes, onde as respostas do(a) PESQUISADO(A) serão livres e elas serão analisadas 

com base nas referências estudadas pelo PESQUISADOR; 

e) não haverá, em hipótese alguma, riscos ou desconfortos para o(a) PESQUISADO(A), de 

modo que o PESQUISADOR apenas enviará os questionários e agendará com o 

PESQUISADO(A) uma data e local para receber as respostas, agendamento este que será de 

livre escolha do PESQUISADO(A), não necessitando de ressarcimento de despesas, uma vez 

que os questionários poderão ser recebidos também via meio eletrônico; 

f) caso haja algum dano decorrente desta pesquisa, o(a) PESQUISADO(A) poderá solicitar ao 

PESQUISADOR a reparação do mesmo, mediante acordo entre as partes; 

g) o(a) PESQUISADO(A) é o diretor/gestor escolar, portanto, maior de idade e não possui 

representantes legais que impediriam sua atuação nessa pesquisa; 
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h) garantia de esclarecimentos, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa e resposta aos 

questionários, sobre a metodologia aplicada, constantes nos pontos a), b), c) e d); 

i) a liberdade do(a) PESQUISADO(A) de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, prejuízo ou ônus; 

j) o PESQUISADOR garantirá a privacidade total do(a) PESQUISADO(A) quanto aos seus 

dados envolvidos na pesquisa; 

k) o PESQUISADOR poderá publicar as respostas do questionário, parcial ou integralmente, 

mantendo o sigilo quanto aos dados confidenciais, sem qualquer solicitação prévia ao(a) 

PESQUISADO(A). 

 

Este Termo será assinado em duas vias, de igual teor, sendo que uma ficará sob os cuidados 

do PESQUISADOR e outra sob os cuidados do DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO. 

 

 

 

 

 

______________________________                         _________________________________ 

PESQUISADOR                              DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
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ANEXO B – Termo de esclarecimento livre e consentido (Diretor/Gestor Escolar) 

 

Osasco, 01 de março de 2016. 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

portador(a) do RG. ____________________________________________, agora chamado(a) 

PESQUISADO(A), declaro estar ciente de minha colaboração na pesquisa realizada pelo 

Senhor Ricardo Alexandre Marangoni, portador do RG. 26.597.529-3, CPF. 256.160.558-24, 

agora chamado PESQUISADOR, intitulada “O nome e seus desafios. Representações do 

diretor/gestor escolar acerca do seu agir profissional”. 

Declaro também estar ciente dos seguintes pontos: 

a) que a pesquisa desenvolvida tem a finalidade de promover um estudo sobre as 

representações sociais dos diretores/gestores das escolas públicas estaduais, mantidas pelo 

Governo do Estado de São Paulo; 

b) o objetivo da pesquisa é investigar o trabalho dos diretores/gestores sob a ótica das 

representações que se associam ao agir profissional; 

c) o benefício esperado pelo PESQUISADOR será apontar como as representações sociais 

construídas historicamente orientam as práticas dos diretores/gestores e são por elas 

transformadas; 

d) o procedimento utilizado pelo PESQUISADOR terá como apoio um questionário, dividido 

em duas partes, onde as respostas do(a) PESQUISADO(A) serão livres e elas serão analisadas 

com base nas referências estudadas pelo PESQUISADOR; 

e) não haverá, em hipótese alguma, riscos ou desconfortos para o(a) PESQUISADO(A), de 

modo que o PESQUISADOR apenas enviará os questionários e agendará com o 

PESQUISADO(A) uma data e local para receber as respostas, agendamento este que será de 

livre escolha do PESQUISADO(A), não necessitando de ressarcimento de despesas, uma vez 

que os questionários poderão ser recebidos também via meio eletrônico; 

f) caso haja algum dano decorrente desta pesquisa, o(a) PESQUISADO(A) poderá solicitar ao 

PESQUISADOR a reparação do mesmo, mediante acordo entre as partes; 

g) o(a) PESQUISADO(A) é o diretor/gestor escolar, portanto, maior de idade e não possui 

representantes legais que impediriam sua atuação nessa pesquisa; 

h) garantia de esclarecimentos, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa e resposta aos 

questionários, sobre a metodologia aplicada, constantes nos pontos a), b), c) e d); 
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i) a liberdade do(a) PESQUISADO(A) de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, prejuízo ou ônus; 

j) o PESQUISADOR garantirá a privacidade total do(a) PESQUISADO(A) quanto aos seus 

dados envolvidos na pesquisa; 

k) o PESQUISADOR poderá publicar as respostas do questionário, parcial ou integralmente, 

mantendo o sigilo quanto aos dados confidenciais, sem qualquer solicitação prévia ao(a) 

PESQUISADO(A). 

 

Este Termo será assinado em duas vias, de igual teor, sendo que uma ficará sob os cuidados 

do PESQUISADOR e outra sob os cuidados do(a) PESQUISADO(A). 

 

 

 

 

 

______________________________                               ______________________________ 

PESQUISADOR                                   PESQUISADO(A) 
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ANEXO C – Questionário: O perfil do diretor/gestor escolar 

 

1. Sua idade é ________anos. 

2. Você declara-se: (    ) Branco (    ) Negro (    ) Pardo (    ) Outro 

3. Você é do sexo: (    ) Masculino (    ) Feminino 

4. Sua formação inicial é: 

(    ) Matemática (    ) Língua Portuguesa (    ) Geografia 

(    ) História  (    ) Sociologia  (    ) Filosofia 

(    ) Física  (    ) Química   (    ) Biologia 

(    ) Ciências  (    ) Ed. Física  (    ) Arte 

(    ) Inglês  (    ) Espanhol   (    ) Outros 

5. Você realizou pós-graduação: (    ) Sim (    ) Não 

6. Se realizou pós-graduação, indique: (    ) Especialização (    ) Mestrado/Doutorado 

7. Você consegue reservar um tempo para sua formação profissional? (    ) Sim (    ) Não 

8. Você prefere ser chamado de (    ) Diretor (    ) Gestor (    ) Outros 

9. Você é (    ) designado ou (    ) efetivo no cargo de Diretor/Gestor Escolar. 

10. Há quanto tempo você está no magistério (Docente + Diretor/Gestor Escolar)? 

(    ) 0 – 5 anos  (    ) 6 – 10 anos 

(    ) 11 – 15 anos  (    ) 16 – 20 anos 

(    ) acima de 21 anos 

11. Há quanto tempo você exerce o cargo de Diretor/Gestor Escolar? 

(    ) 0 – 5 anos  (    ) 6 – 10 anos 

(    ) 11 – 15 anos  (    ) 16 – 20 anos 

(    ) acima de 21 anos 

12. O principal motivo que levou a escolha do cargo de Diretor/Gestor Escolar foi: 

(    ) Maior remuneração        (    ) Afastamento da sala de aula 

(    ) Plano de carreira            (    ) Novos desafios profissionais 

(    ) Outro. Qual? ____________________________________________________________ 
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ANEXO D – Questionário: O trabalho do diretor/gestor escolar 

 

1. O que representa dirigir ou gerir uma escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Considerando o grau de importância, enumere as principais atividades desenvolvidas por 

você, na escola. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Você dedica a maior parte de seu tempo ao desenvolvimento de que atividade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Qual é a principal dificuldade que você encontra no desenvolvimento do seu trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Na sua prática profissional, você utiliza mais os (   ) saberes provenientes da formação 

universitária ou (    ) saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. 
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6. Certamente, você já ouviu entre os profissionais da educação as expressões: “a escola é a 

cara do diretor” e “na prática, a teoria é outra”. Você concorda com as duas expressões? 

Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________    

 

7. Você está (    ) satisfeito(a) ou (    ) insatisfeito(a) com o desenvolvimento do seu trabalho. 

Se a sua resposta foi insatisfeito(a), indique-nos o que você gostaria de fazer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Se você julgar necessário, registre outras informações relevantes ao seu trabalho. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Diretor/Gestor Escolar, obrigado pela sua participação. 


