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RESUMO 

 

Este estudo buscouidentificar as competências gerenciais composta pelo conhecimento, 

habilidade e atitude, a partir da visão dos supervisores educacionais pedagógicos, dos 

coordenadores de projetos e do gestor de espaço físico, numa instituição estadual de ensino 

profissional e tecnológica no grande ABC. No atual contexto econômico, político, social, na 

educação superior e na formação profissional e tecnológica, as competências gerenciais não é 

uma escolha, e sim, uma condição que exige da área da gestão de pessoas dessas 

organizações, novas estratégias com foco nos seus programas de desenvolvimento e 

aprimoramento das competências gerenciais requeridas dos seus servidores, capacitando-os 

para o enfrentamento de ambientes incertos, dinâmicos e de situações complexas. A questão 

que norteia este estudo é: como se manifestam as competências gerenciais no grupo de 

trabalho da supervisão educacional pedagógica na instituição de educação profissional e 

tecnológica no Grande ABC, segundo o relato dos seus gestores? Para responder a esta 

questão, os referenciais foram os estudos dos teóricos McClelland (1973) e Boyatizis (1982), 

eles que representam a corrente americana, Le Boterf (2002) e Zarifian (2012), que pertencem 

à corrente francesa, e Gonczi (1999) que é representante da corrente integradora, além de 

outros autores contemporâneos. A metodologia utilizada neste estudo foi a qualitativa, com o 

uso da entrevista como instrumento aplicado na análise dos discursos dos seis profissionais 

que fazem parte do processo gerencial da gestão pedagógica da IEEPT. Os resultados 

demonstraram que há a presença dos elementos conhecimento, habilidade e atitude dos SE, 

CP‟s e do GEF. Ademais, evidenciou-se ascompetências gerenciais desses profissionais, 

dentre elas, apontam cinco principais que são: orientação, liderança, ética, aprendizagem 

constante e conhecimento técnico. Ainda, foi possível constatar competências gerenciais 

especiais, como por exemplo, “paixão” e “equilíbrio emocional”. Em suma, a adoção das 

competências gerenciais pela gestão de pessoas, direcionam as instituições de ensino, superior 

e profissional, na conquista de valor mediante desempenho superior nos processos gerenciais, 

nas relações dos seus atores e na entrega de uma educação de qualidade para a sociedade em 

geral.  

 

Palavras-chave:Competências gerenciais. Formação profissional. Gestor público. 

EducaçãoTecnológica. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the managerial competences composed of knowledge, ability and 

attitude, from the perspective of pedagogical educational supervisors, project coordinators and 

the physical space manager, in a state institution of professional and technological teaching in 

the great ABC. In the current economic, political, and social context, in higher education and 

in vocational and technological training, managerial competencies are not a choice, but a 

condition that demands from the people management area of these organizations new 

strategies focused on their programs development and improvement of the managerial skills 

required of their servers, enabling them to cope with uncertain, dynamic and complex 

situations. The question that guides this study is: how do managerial competencies manifest in 

the pedagogical educational supervision-working group in the institution of vocational and 

technological education in Grande ABC, according to the report of its managers? To answer 

this question, the references were the studies of the theoreticians McClelland (1973) and 

Boyatizis (1982), who represent the American current, Le Boterf (2002) and Zarifian (2012), 

who belong to the French current, and Gonczi 1999) that is representative of the integrative 

current, besides other contemporary authors. The methodology used in this study was 

qualitative, with the use of the interview as an instrument applied in the analysis of the 

speeches of the six professionals that are part of the management process of the pedagogical 

management of IEEPT. The results showed that the elements of knowledge, ability and 

attitude of the SE, CPs and the GEF are present. In addition, the managerial skills of these 

professionals were evidenced, among them, they point out five main ones that are orientation, 

leadership, ethics, constant learning and technical knowledge. Also, it was possible to verify 

special managerial competences, such as "passion" and "emotional balance". In short, the 

adoption of managerial skills by people management directs higher education and 

professional institutions to achieve value through superior performance in managerial 

processes, in the relationships of their actors and in the delivery of quality education to 

society generally. 

 

 

Keywords: Managerialcompetencies. Professional qualification. Public manager. 

Technological education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No atual cenário de mudanças no âmbito econômico, político e social, as instituições 

públicas de ensino superior no Brasil, como qualquer outra organização, atuam em um 

ambiente dinâmico, competitivo e de incertezas (BIGI et al., 2014). Basicamente, estes fatores 

ambientais no qual se inserem as IES fazem com que a área da gestão de pessoas repense as 

estratégias voltadas para a identificação e desenvolvimento das competências necessárias 

requeridas pelos profissionais em determinado contexto de trabalho (DUBOIS; DUBOIS, 

2012). Por consequência dessas mudanças, emergem as competências gerenciais (CG‟s) como 

alternativa estratégica capaz de tornar exequível os processos de gestão de pessoas para novas 

políticas e programas de desenvolvimento gerencial dos gestores nas instituições de ensino 

público no país (GALLELI et al., 2017). 

Como ação já consolidada no contexto das CG‟s nas instituições de ensino superior 

(IES), destaca-se a regulamentação da Lei nº 11.091/2005, sob os decretos 5.284/2006 e 

5.285/2006, que regem o Plano de Carreira dos Cargos Técnico- Administrativos em 

Educação (PCCTAE) dos servidores das instituições federais de ensino superior (IFES), e 

oficializa a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), via Decreto Federal nº 

5.707/06, que no art. 1º, inciso III, ressalta a “adequação das competências requeridas do 

servidor público federal aos objetivos das instituições", e que ainda, preocupa-se com a 

inovação estrutural da gestão de pessoas e no perfil do servidor (BRASIL, 2005). 

Sobretudo, Freitas e Odelius (2018) apontam que a identificação de tais CG‟s poderá 

contribuir para a criação de políticas de gestão de pessoas nas IFES, na estruturação de 

programas de desenvolvimento gerencial, no cumprimento dos objetivos institucionais e ao 

atendimento da sociedade, o que geraoportunidade de ampliar este campo de estudo para 

outros contextos educacionais, como por exemplo, na educação profissional e tecnológica. 

Do mesmo modo, como defendem Pereira e Silva (2010), o campo da gestão de 

pessoas com foco nas CG‟s, deixa de ser visto tradicionalmente como funções operacionais, e 

passa a se destacar cada vez mais, como uma área estratégica ao alcance das metas 

estabelecidas pelas instituições de ensino. Sob o mesmo ponto de vista, Ferreira e Paiva 

(2017) ressaltam que as CG‟s corroboram para a evolução das competências organizacionais e 

das competências do gestor, ele que se figura como membro central para as propostas 

requeridas neste novo modelo organizacional. Por conseguinte, Mello et al. (2018) ressaltam 

que as IES também acompanham essas mudanças estruturais, e em princípio 

asCG‟sencontram-se presentes e exercem influência sobre os modos de produção, nos 
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objetivos organizacionais, no comportamento dos profissionais e na construção do 

conhecimento. 

Brandão (2009) destaca que o tema CG‟s têm transitado entre o ambiente acadêmico e 

nos mais diversos ambientes organizacionais, dentre esses as IES, tanto que esta teoria 

constitui uma categoria que tem despertado crescente interesse por parte de teóricos, 

profissionais de mercado e pesquisadores, na medida em que elas podem impactar as atuações 

dos gestores, das equipes de trabalho e sobre os resultados organizacionais.Além disso, Pires 

etal. (2005) consideramque as CG‟s requeridas para o cargo de gestor público são 

caracterizadas nos processos seletivos e concursos públicos, por meio de provas estruturadas 

com conteúdo amplos e que prioriza os elevados níveis de conhecimentos e habilidades dos 

futuros servidores, porém não elencaoutros elementos participantes dos conceitos das CG‟s, 

como exemplos, as atitudes e os traços de personalidades constituídos pelos valores, 

motivação e conduta pessoal. 

Para Mello et al. (2016),as CG‟s apresentam-se como tema oportuno e complexo para 

a administração moderna quanto à sua formação conceitual envolvendo etapas, procedimentos 

e metodologias, e parece ser viável investigar e compreender possíveis manifestações desse 

fenômeno em outras instituições de ensino, como na esfera estadual e municipal. Em 

suma,infere-se uma lacuna de discussão sobre a manifestação das CG‟s do gestor público em 

uma instituição de educação profissional e tecnológica, sendo ele,de acordo com Pereira e 

Silva (2010), responsável pelo cumprimento dos objetivos institucionais e entrega de valor 

para a sociedade em geral, enquanto agente central nesse processo único de gestão 

institucional.  

Com baseno problema de pesquisa no que se refere à identificação das manifestações 

das competências gerenciais de um grupo de gestores no âmbito da educação profissional e 

tecnológica, delineia-se a seguinte questão: como se manifestam as competências 

gerenciaisno grupo de trabalho da supervisão educacional pedagógica na instituição de 

educação profissional e tecnológica no Grande ABC, segundo o relato dos seus gestores 

público? 

Para responder a esta questão- problema, neste estudoas seções estão estruturadas da 

seguinte forma: na primeira seção, tem-se asdefinições das CG‟s em suas múltiplas 

abordagens teóricas, seguidas de uma apresentação sobre a gestão de instituição de ensino 

superior, o gestor público nas instituições de ensino, a educação profissional e tecnológica no 

Brasil, e de um breve histórico da educação profissional e tecnológica no Estado de São 

Paulo. A segunda seção discorre sobre os procedimentos metodológicos assumidos. Na 
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terceira seção, constam as análises e discussões dos resultados, e na quarta seção encontram-

se as considerações finais. 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral identificar a manifestação das competências 

gerenciais do grupo de supervisão educacional pedagógica da Região Sul e Baixada Santista, 

na instituição de educação profissional e tecnológica no Grande ABC. 

 

Objetivos específicos 

 

Para a realização do objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

 

a) compreender as atribuições do grupo de trabalho da supervisão educacional 

pedagógica da região Sul e Baixada Santista, no Grande ABC; 

b) identificar as competências gerenciais, segundo o relato do grupo de trabalho da 

supervisão educacional pedagógica, no Grande ABC; 

c) analisar a presença de elementos das competências gerenciais, nas práticas do grupo 

de trabalho da supervisão educacional pedagógica, no Grande ABC, que possam contribuir 

para o desempenhoe suas competências. 

 

1.3. Justificativa 

 

Este estudo tem intenção de trazer contribuições teóricas para a academia, bem como, 

para a área da gestão de pessoas da instituição de ensino profissional e tecnológica no âmbito 

estadual, mediante subsídios de competências gerenciais capazes de transformar 

conhecimento, habilidade e atitude, em vantagens competitivas e entrega de valor para a 

sociedade em geral, por meio de um desempenho superior dos seus profissionais e uma 

educação profissional de qualidade. 

A educação, segundo a UNESCO,é um bem público, o que demanda ações gerenciais 

em prol dasobrevivênciadas universidades, faculdades e escolas técnicas, tanto privadas como 
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pública. Assim, o gestor público emerge como agente responsável pela mobilização e 

aplicação dos recursos disponíveis, sejam materiais, financeiros, humanos e tecnológicos, de 

forma eficiente e eficaz, exigindo-se desses profissionaiscomportamentos adequados no 

tratamento de um ambiente dinâmico, incerto e competitivo. 

Na perspectiva econômica, ao adotar as competências gerenciais como 

prioridade,surge uma alternativa estratégica capaz de renovar e ou adaptar os programas de 

desenvolvimento e aprimoramento dos gestores públicos em múltiplos saberes, ao 

enfrentamento das adversidades das situações. Já na perspectiva social, ao identificar essas 

competências gerenciais, servirão de estratégias norteadoras para os diversos profissionais em 

determinados contextos de trabalho, com foco na sustentabilidade da sua empregabilidade.  

Em síntese, com a lacuna apresentada nos estudos de Freitas e Delis (2018), sobre a 

necessidade de mapeamento das competências gerenciais em outros lócus de pesquisa, e que 

elas resultam em aprendizagens constantes mediante à criação de uma gama de repertórios na 

atuação dos gestores e de muitos outros profissionais, no subsídio para a melhor tomada de 

decisão frente às limitações e desafios que as organizações pública e privada se deparam, este 

estudo pode trazer contribuições nesse sentido, uma vez que todo profissional tem que se 

renovar e inovar no atual cenário econômico, político, social, educacional, de trabalho e 

renda, como também, se preparar para o cenário futuro, e o caminho são as competências 

gerenciais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção contém os conceitos sobre Competências Gerenciais (CG‟s), Gestão de 

Instituição de Ensino Superior (GIES) e Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e 

pesquisas recentes sobre os temas. 

2.1 Competências Gerenciais 

 

As instituições públicas de ensino no Brasil, tanto do nível superior, como no nível 

profissional e tecnológico, encontram-se em um constante processo de reflexões e diálogos na 

área da gestão de pessoas, quanto à identificação de novas formas de trabalho, produção e 

desempenho superior, que viabilize resultados em vantagens competitivas em seu mercado de 

atuação, ao uso de uma estrutura organizacional flexível, de liderança democrática e 

participativa, com ênfase na inovação e entrega de valor para toda a sociedade (MELLO et 

al., 2018). 

Face a esse cenário, Skorková (2016) ressalta o capital humano, embora este não é o 

escopo deste estudo, mas considera-se pertinente a sua colocação, devido aárea da gestão de 

pessoas ser responsável pelo desenvolvimento de capacidades e conhecimento do indivíduo 

enquanto profissional no contexto das CG‟s, como um elemento essencial na promoção da 

sustentabilidade a longo prazo de qualquer organização e sociedade, e que aprender e criar 

coisas novas são comportamentos que geram impactos para o desempenho e satisfação no 

trabalho do próprio indivíduo e para toda a sociedade em geral. 

Para Santos (2018, p. 3) a abordagem da competência do capital humano consolida-se 

como novo modelo para a gestão de pessoas, tanto para o setor privado como para o setor 

público, no entanto para a administração pública “o tema e as decorrências de sua implantação 

ainda são bastante incipientes”, e que na visão da autora, esta abordagem teórica ganha 

destaque enquanto “modelo para a gestão nas últimas décadas, aplicadas aos processos e 

práticas de gestão de pessoas”. 

Segundo Skorková (2016, p. 2), o termo competência “vem do latim e significa aquele 

que tem o direito de julgar, e consequentemente aquele que tem o direito de falar", utilizada 

desde a Idade Média, nos julgamentos e emissões dos pareceres no âmbito jurídico. Logo, 

quando aplicado no âmbito organizacional, as CG‟s contribuem para o desempenho superior 

das suas práticas, o que resulta em processos de aprendizagens e desenvolvimentos de 
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oportunidades para a sua manifestação, como identificado no âmbito das IFES, a partir do 

Decreto Federal nº 5.707/2006 (MELLO et al., 2018). 

Nos estudos iniciais sobre as definições do tema competências, os americanos Gilbert 

e McClelland (1973) publicaram a obra Testing for Competence, que de acordo com os 

resultados obtidos pela pesquisa, caracterizaram as competências individuais em traços de 

personalidades e como fatores responsáveis pelo sucesso no desempenho ocupacional do 

trabalhador, superando em grau de importância, os testes de QI (Quociente de Inteligência) e 

de aptidão nos processos seletivos (SKORKOVÁ, 2016). 

Já em 1982, o termo “competências gerenciais” foi cunhado por Richard Boyatizis, em 

sua obra The Competent Manager: A Model for Effective Performance, que classificou o 

perfil ideal de um gestor em 21 competências estruturadas em seis dimensões, apresentados 

por Freitas e Odelius (2018, p. 38), de acordo com os estudos de Brito, Paiva e Leone (2012), 

conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1. Dimensões das competências gerenciais 

 

Dimensão Metas e Gestão pela Ação 

Orientação eficiente. 

Produtividade. 

Diagnóstico e uso de conceitos e apresentações orais. 

Preocupação com impactos. 

Autoconfiança. 

Pensamento Lógico. 

Conceptualização. 

Dimensão Liderança 

Uso de poder socializado. 

Otimismo. 

Gestão de grupo. 

Auto avaliação. 

Senso crítico. 

 Dimensão Recursos Humanos 
Desenvolvimento de outras pessoas. 

Uso do poder unilateral. 

Espontaneidade. 

 

Dimensão Direção dos Subordinados 

Autocontrole. 

Objetividade percentual. 

Adaptabilidade. 

Preocupação com relacionamentos próximos. 

Dimensão Foco em outros clusters Memória. 

Dimensão Conhecimentoespecializado Conhecimento especializado. 

Fonte: Adaptado de Freitas e Odelius (2018, p. 38) e de Brito, Paiva e Leone (2012). 

 

Sob a ótica comportamental das CG‟s, Boyatizis (1982) as define como características 

subjacentes do indivíduo, alcançadas por meio de um desempenho superior sobre o trabalho 

desenvolvido, e comportamentos possíveis de serem observadosque direcionam as 

organizações pararesultados superiores,justificando, portanto, a necessidade da formação do 
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gestor neste contexto das CG‟s (PELISSARI; GONZALEZ; VANELLE, 2011; BRITO; 

PAIVA; LEONE, 2012). Entretanto, Freitas e Odelius (2018) observam que os gerentes 

precisam conduzir esforços na obtenção dos resultados esperados em seu contexto de atuação, 

por meio de influências e lideranças que corroboram para novas competências com maior 

responsabilidade e ênfase nas relações interpessoais. 

Brandão (2007) e Montezano, Silva e Coelho Junior (2015) ressaltam que, a partir de 

1990, as CG‟s ganharam relevo na área da Administração e para os estudos organizacionais. 

Jáa área da gestão de pessoas, nesta década, desenvolve a gestão de modelos concorrentes nas 

organizações (MANSFIELD,1996; MCLAGAN, 1997; LUCIA-LEPSINGER, 1999; 

ROTHWELL-LINDHOLM, 1999). Além disso, devido ao aumento da concorrência na 

década de 90, Prahalad e Hamel (1989) direcionam estudos para a identificação 

dascompetências essenciais, elas que segundo os autores são competências difíceis de se 

imitar, e que são utilizadas como objetivo principal para a obtenção de vantagens 

competitivas.  

Para Katz (1955), na perspectiva das vantagens competitivas, em princípio, as 

competências envolvem as habilidades necessárias para a atuação dos gestores, sendo elas: 

habilidade técnica, que são conhecimento especializado adquirido mediante experiência, 

educação e treinamento profissional; habilidade humana, caracterizada como a capacidade de 

trabalhar em equipe e promoção da cooperação; e habilidade conceitual, proposto pelo autor, 

como a capacidade do gestor identificar as organizações como um conjunto sistêmico e 

integrado, sabendo ele, lidar com a complexidade das relações, tanto do ambiente interno, 

como nas relações do ambiente externo. 

No entanto, Rowe (1995) e Bergenhenegouwen et al. (1997) apontam a ausência de 

consenso conceitual e epistemológico das CG‟s, ora referenciam as competências como um 

resultado, em outro, como um processo, ou seja, como se faz, atribuindo-se para essas 

múltiplas abordagens teóricas, responsabilidades no surgimento de desafios quanto à sua 

avaliação (GARAVAN; MCGUIRE, 2001; BRANDÃO; BORGES-ANDRADE, 2008; 

GIANSANTE; COSTA; VIEIRA; DUTRA, 2015). Tal qual para Brito, Paiva e Leone (2012), 

essa pluralidade conceitual das CG‟s são resumidas por palavras-chave, sínteses conceituais e 

principais autores, conforme apresentado no quadro 2. 
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Quadro 2.A pluralidade conceitual das competências gerenciais 

Palavra-chave Síntese conceitual Principais Autores 

Formação  
Desenvolvimento 

deconceitos, habilidades e 

atitudes. 

Boyatizis (1982), Parry (1996), Hipólito 

(2000), Dutra et al. (1998). 

Capacitação  Aptidão (potencial). Dutra et al. (1998), Zarifian (2001). 

Ação  

Práticas de trabalho, 

capacidade de mobilizar 

recursos, fato esse que a 

difere do conceito de 

potencial. 

Ruas (1999),Boterf (1997), Perrenoud 

(1998), Fleury e Fleury (2000), Zarifian 

(2001). 

Articulação  Mobilização de recursos. Boterf (1997). 

Resultados  Busca de melhores 

desempenhos. 

Boyatizis (1982),Parry (1996),Becker et.al. 

(2001),Ruas (1999), Fleury e Fleury (2000), 

Hipólito (2000), Dutra et al. (1998), Zarifian 

(2001). 

Perspectiva dinâmica  Questionamento constante. Hipólito (2000). 

Autodesenvolvimento  

Processo de aprendizagem 

individual no qual a 

responsabilidade maior 

desse processo deve ser 

atribuída ao próprio 

indivíduo. 

Bruce (1996). 

Interação  Relacionamento com outras 

pessoas. 
Sandberg (1996). 

Fonte: Adaptado de Brito, Paiva e Leone (2012). 

 

Frente às diversidades conceituais e epistemológicas das CG‟s, os trabalhos de Dutra 

(2004), Brandão e Carbone (2007) e Brandão e Leite (2009) ressaltam a presença de linhas de 

pesquisa ou correntes teóricas, denominadas como perspectivas americana, francesa e 

integradora, que segundo Zanona (2015, p. 39) “a linha americana é representada por 

McClelland, Boyatzis, Goleman e Rhee; a europeia, pelos franceses Le Boterf e Zarifian e os 

espanhóis Gómez, Méndez, Rasco, Rodriguez, Santomé, Sacristán e Zabala”. Já a perspectiva 

integradora é representada por Gonczi. Essas linhas de pesquisa são marcantes para o 

desenvolvimento do conceito das competências gerenciais, e apresentam muitos pontos em 

comum.  

Para Zanona (2015, p. 39), na perspectiva americana, as competências gerenciais são 

um “estoque ideal de qualificações que podem ser prescritas e desenvolvidas para a ocupação 

de um cargo ou um posto de trabalho, na adequação da pessoa ao cargo”, ou seja, no âmbito 
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da corrente americana, as CG‟s são formadas pelos atributos pessoais, considerados por um 

conjunto de qualificações ou características subjacentes à pessoa, permitindo ao indivíduo, 

realizar determinado trabalho e alcançar um desempenho superior, ou lidar com uma dada 

situação (FREITAS; ODELIUS, 2018). 

A corrente americana destaca-se por apresentar um domínio nas definições das CG‟s, 

que de conformidade com Parry (1996) são constituídas por um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, que se interagem e impactam significativamente o trabalho dos 

gestores, nas responsabilidades e nas funções. Sendo assim, as CG‟s são determinadas por 

meio das características pessoais, como exemplo, as qualidades vinculadas aos atributos ou 

capacidades, formados pelos atributos cognitivos, psicomotores e afetivos, que juntos 

condicionam ao indivíduo capacidades de resolução de determinadas práticas profissionais 

(LIMA, 2005). 

A integração das pesquisas de Boyatzis, Goleman e Rhee (1999) amplia e 

reorganiza a lista de competências em clusters, que segundoos autores, são 

grupos de comportamentos de competências desejáveis e que se relacionam 

[...] Grupo Consciência/ Competências: acurada auto avaliação, 

autoconfiança; Grupo Auto regulação/ Competências: autocontrole, 

confiabilidade, conscienciosidade, adaptabilidade, inovação; Grupo 

Motivação/ Competências: orientação para a realização, compromisso, 

iniciativa, otimismo; Grupo Empatia/ Competências: compreensão e 

desenvolvimento dos outros, orientação para serviços, valorização da 

diversidade, consciência política; Grupo Habilidades Sociais/ Competências: 

influência, comunicação, mediação de conflitos, liderança, catalisação, 

construção de laços, cooperação, colaboração, trabalho em equipe 

(BOYATZIS; GOLEMAN; RHEE, 1999, p. 3). 

 

Entretanto, a perspectiva francesa não nega a qualificação, mas enfatiza o desempenho 

entregue em determinado contexto de atuação, ou seja, são um conjunto de realizações 

produzidas por um indivíduo em determinada situação de trabalho, indo além do que 

prescreve a corrente americana, ainda mais, o mundo do trabalho na atualidade sofreu 

alterações quanto às exigências de novas competências do trabalhador, e as situações com que 

os gestores se deparam são diferentes, necessitando-se um novo olhar às competências 

gerenciais como um conceito que vai além das qualificações (ZANONA, 2015).  

Kaplan et al. (2013), na perspectiva da escola francesa, apontam a presença de uma 

afetividade positiva, ou seja, um trabalhador competente não é somente aquele que detém 

conhecimentos e habilidades para as realizações das tarefas, mas também é necessário 

adicionar a predisposição para desempenhá-las. Segundo os autores, caracteriza-se como uma 

dimensão atitudinal, tornando-se um elemento participante para os conceitos das 

competências gerenciais, por isso considera-se com ênfase nos gestores, que os elementos 
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conhecimentos e habilidades são as capacidades dos indivíduos e as atitudes são as suas 

intencionalidades, que com uma combinação sinérgica entre esses elementos, resultam no 

desempenho organizacional e profissional em dado contexto de trabalho (BRANDÃOet al., 

2012). 

Nessa ótica da perspectiva francesa, Stuart e Lindsay (1997) defendem que as 

competências gerenciais são uma declaração de valor, relacionada com uma cultura específica 

de um determinado ambiente, ou seja, as competências gerenciais são ações responsáveis pela 

mobilização, integração e transferência de conhecimentos, recursos e habilidades, que geram 

valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo Fleury e Fleury (2001). 

Todavia, Zarifian (2012) considera que as CG‟s são do indivíduo, e que merece avaliação 

quando se manifestam em determinadas situações que os indivíduos enfrentam, funcionando 

como elementos contingenciais que se revelam nas ações e nas práticas gerenciais. Segundo 

Zanona, 

 

O trabalho é, então, a ação competente do indivíduo diante de um evento, 

guiado por conhecimentos tácitos ou adquirido em instituições formais; 

depende de motivação, de atitude, de iniciativa. Em situações mais 

complexas, que excedam as competências de um indivíduo, serão 

necessárias a articulação e a mobilização de um outro indivíduo ou de uma 

rede de atores (ZANONA, 2015, p. 40). 

 

As CG‟s se sustentam em conhecimentos adquiridos e transformados de acordo com a 

diversidade das situações (ZARIFIAN, 2012), o que, para Le Boterf (2003, p. 24), indica que 

as situações são as “situações profissionais, ou seja, um conjunto de missões, funções e 

tarefas que o sujeito deve assegurar não somente em seu emprego, mas em relação com os 

outros atores, os outros empregos e a empresa ou organização em seu conjunto”, agregando 

valor econômico e social. Semelhantemente, para Ruas (2005, p. 48), cabe ao gestor, ele que é 

o escopo deste estudo, identificarsuas competências gerenciais individuais como um 

“conjunto de capacidades desenvolvidas pelo gerente, na articulação e mobilização de 

diferentes situações, necessidades e desafios, que viabilize os projetos organizacionais e 

funcionais em ação”. 

 
No novo cenário das organizações a competência é o tomar iniciativa, e o 

assumir responsabilidades do indivíduo diante de situações profissionais 

com as quais se deparanas aprendizagens, a competência é um 

entendimento prático de situações que se apoia em conhecimentos 

adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das 

situações, na mobilização da rede de autores, a competência é vista como 

a faculdade de mobilizar redes de atores em torno das mesmas situações, de 

fazer com que esses atores compartilhem as implicações de suas ações, é 
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fazê-los assumir áreas de corresponsabilidade (ZARIFIAN, 2012, p. 68- 74, 

grifos do autor). 

 

Na perspectivada corrente francesa, a lógica das CG‟s destacam ambientes de 

trabalhos em que a autonomia é reconhecida, identificada no querer e no poder de tomar 

decisões e agir, elementos prescritos aos gestores contemporâneos, cabendo-lhes a 

responsabilidade de absorver esses elementos na provisão do desenvolvimento profissional 

mediante às suas ações, como exemplo, acesso às informações e meios técnicos, 

disponibilidade de tempo, fomento e permissão da autonomia individual e coletiva, 

implementar novas formas de controle e avaliação de resultados (ZANONA, 2015). No 

âmbito da autonomia, as CG‟s se associam como uma cooperação pautada na simplicidade 

das relações entre os membros dos grupos ou equipes, com base no entendimento e confiança, 

com uma comunicação objetiva e clara, e ênfase nas mediações dos conflitos com foco na 

harmonia e bem-estar de todos os envolvidos (ZARIFIAN, 2012). 

Zarifian (1999) afirma que a corrente francesa assume que trabalho e educação estão 

vinculados um ao outro, e as competências gerenciais são resultadas de uma educação 

sistemática e ofertadas pelas escolas mediante um enriquecedor repertório de habilidades dos 

sujeitos, por consequência, o autor sugere nessa relação do homem com o trabalho e à 

organização, uma mudança de atitude social. 

No que se refere à perspectiva integradora, Gonczi (1999), precursor dessa corrente 

teórica, defende que as CG‟s são a junção da americana com a francesa, em que o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para exercer certa atividade, tem relação 

sinérgica com o desempenho da pessoa em um determinado contexto, em termos de 

comportamentos adotados no trabalho e realizações decorrentes (FREITAS; ODELIUS, 

2018). 

Nos estudos da corrente integradora, além de Gonczi, outros teóricos se destacam, 

como exemplos têm-se Rowe, McMullan, Endacott e Gray. Em princípio, para Rowe (1995), 

as competências são habilidades relacionadas a um padrão de desempenho atingido, ou 

comportamentos no qual o desempenho é alcançado. Do mesmo modo, para McMullan et al. 

(2003), as competências são características essenciais do indivíduo e vinculados em um 

desempenho superior, nas entregas de atividades específicas, ou em determinado contexto, o 

que caracterizam a corrente americana; assim, há relações com as ações, comportamentos e 

resultados de uma pessoa com a demonstração do seu desempenho tangenciando a corrente 

francesa (FREITAS; ODELIUS, 2018). 
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Neste estudo, assume-se os ideais da corrente integradora, por acreditar que não basta 

a líderes deterem certo conjunto de qualificações e atributos, se não as colocam em ação, de 

forma que a equipe ou organização em que atua eleve seu patamar de desempenho requerido 

pelo contexto. Outrossim, a perspectiva integradora vai ao encontro dos objetivos, geral e 

específicos desta pesquisa, que é a identificação das CG‟s em determinado contexto de 

trabalho de um grupo de gestores, apesar de a formação conceitual das competências 

gerenciais terem questionamentos quanto a aceitação ou não dos traços de personalidade, 

valores e estilos, como fatores determinantes ao desempenho (PARRY, 1996). 

2.2 Desenvolvimento das competências gerenciais 

 

Ao situar as competências gerenciais nas transformações do trabalho, Perrenoud 

(2013) reforça seu caráter de dinamicidade mostrado por Le Boterf (2003), argumentando que 

a evolução delas passa a ser prioridade em relação às tradições, ao status, aos diplomas e às 

qualificações formais. Ainda de acordo com Perrenoud (2013), no atual mundo do trabalho, o 

desenvolvimento de competências não é uma escolha, mas uma condição, sendo cada vez 

mais raros setores nos quais se consegue sobreviver sem aprender. 

Com base no aspecto do desenvolvimento das CG‟s em determinado contexto de 

trabalho, estudos como de Parry (1996) diferenciam as chamadas competências flexíveis, ou 

seja, aquelas que envolvem os traços de personalidade, e as competências rijas, aquelas que 

focam as habilidades requeridas para um determinado trabalho específico. Além disso, alguns 

pressupostos partem na defesa de que a gestão de pessoas deve priorizar o desempenho e não 

a personalidade, tanto no processo de recrutamento e seleção, bem como, no cotidiano dos 

profissionais.  

Para Woodruffe (1991) é essencial inserir de forma prioritária, as competências rijas, 

que na visão do autor, são difíceis de serem desenvolvidas pelo indivíduo, e quanto mais 

difícil adquiri-las, menos flexíveis serão os programas de desenvolvimento de pessoal com 

ênfase nas competências gerenciais, embora, as qualificações que o indivíduo detém não 

confirmam se ele é capaz de entregar os resultados atribuídos, haja vista que este construto é 

defendido por Jacques (1990), Le Bortef (1995) e Zarifian (1996). 

Desta forma, Freitas e Brandão (2005) destacam que o conceito das CG‟s envolve um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que se inter-relacionam e afetam boa parte 

das atividades/tarefas, e ou responsabilidades. Ademais, essa sinergia entre o conhecimento, 

habilidade, atitude e o desempenho alcançado pelo profissional em determinada situação 
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organizacional, agrega valor tanto para as pessoas, como para as organizações, assim, 

contribui no aprimoramento da melhor capacitação, treinamento e desenvolvimento. 

No atual cenário de mudanças, a gestão por competências merece atenção no âmbito 

das IES, bem como no campo das instituições de ensino profissional e tecnológica, ela que é o 

escopo deste estudo, isto é, a gestão por competência é de alavancar, desenvolver e mobilizar 

as competências gerenciais requeridas pelo gestor, que de acordo com Mello et al. (2016, p. 

356) tendo como referência Le Boterf (1999), Carbone et al. (2005) e Brandão et al. (2012), 

“a partícula “por” na denominação gestão por competência, quando utilizada na formação de 

adjuntos, indica propósito, intenção, desejo, e que gera a ideia de que o esforço gerencial tem 

como missão, estimular, fomentar, desenvolver e mobilizar competências”. Outrossim, 

observam Brandão et al. (2012) que a gestão por competência é composta por um conjunto de 

estratégias diversificadas, cujo objetivo é identificar e desenvolver as competências 

necessárias para a realização dos objetivos institucionais. 

Para Carbone et al. (2005), o desenvolvimento dos elementos das CG‟s é visto em 

diversas dimensões do trabalho relacionadas aos aspectos cognitivos, psicométrico e afetivo, 

que se associam ao desempenho em determinado contexto organizacional. Igualmente para 

Fernandes (2013, apud Mello, 2016, p. 356), as CG‟s surgem como uma inovação para a área 

da gestão de pessoas no setor público, e quando incorporada, contribui positivamente em 

sintonia com as estratégias, modelando-se como a área de “gestão estratégica de pessoas com 

foco em competências”.  

Sob o mesmo ponto de vista, Bergue (2014) configura os elementos conhecimento, 

habilidades e atitudes como: 

[...] aqueles elementos conceituais ou técnicos que uma pessoa detém ou 

precisa ter para o exercício de determinada atividade. Habilidades aludem à 

capacidade de transformação do conhecimento em ação. A comunicação, a 

capacidade analítica, a flexibilidade e a capacidade de persuasão são 

exemplos de habilidades. Já as atitudes estão relacionadas aos atributos de 

personalidade e postura pessoal e profissional. Estas revelam o “impulso do 

agente para a ação”, e exemplos dessas atitudes são: valores éticos, 

transparência, fraqueza, cortesia, cordialidade, respeito, entre outros 

(BERGUE, 2014, p. 263). 

 

O impulso do agente para a ação e o desenvolvimento das CG‟s contribui para a 

resolução de problemas com eficiência e eficácia, em diversos contextos específicos de 

trabalho, mediante a mobilização das capacidades de forma integrada e articulada entre os 

profissionais, organizações e sociedade (ANTONELLO, 2004; ZARIFIAN, 1999; LE 

BOTERF, 2002). De maneira idêntica, Mello et al. (2016) mencionam que as competências se 

evidenciam por uma ação, em outras palavras, o agir vincula-se em diversos contextos 



28 
 

profissionais, e os elementos, conhecimentos, habilidades e atitudes, desenvolvem-se junto 

com as CG‟s, tornando- se fundamental o intuito de identificar as suas identidades, se bem 

que, as competências gerenciais agregam valor econômico para as organizações, e valor social 

ao indivíduo, e que contribui para o autodesenvolvimento do profissional diante a uma dada 

situação cada vez mais complexa e de constantes transformações (FLEURY; FLEURY, 

2008). 

Le Boterf (2002) elenca as CG‟s ao indivíduo que assume responsabilidades no 

enfrentamento de uma determinada situação no trabalho, e o agir, querer agir e poder agir, são 

considerados como uma capacidade mobilizada, integrada e apreendida, que têm como 

resultado, uma performance superior esperada. Porém, parece ser necessária a presença de 

uma cultura organizacional, ela que não é o foco deste estudo, mas, que favorece o contexto 

das competências gerenciais nas instituições de ensino no Brasil por intermédio de um 

alinhamento entre o pensamento da cultura organizacional com o desenvolvimento das CG‟s 

ao provimento das condições do agir, em prol das instituições, dos gestores e da sociedade em 

geral (MELLO et al., 2016). 

Sob essa ótica, surgem as competências de lideranças como elementos capazes de 

tornar as CG‟s um elo de relações entre os indivíduos com toda a empresa, como uma espécie 

de rede sistêmica (FLEURY; FLEURY, 2008), conforme apontadono quadro 3. 

 

Quadro 3. Rede sistêmica das competências de lideranças 

Competências de negócios 

Relacionadas à compreensão dos negócios, seus 

objetivos na relação com o mercado, clientes e 

competidores, ambiente político e social; 

Competências técnico- profissionais 
Específicas para certa operação, ocupação ou atividade – 

produção, comercialização, produtos, finanças;  

Competências sociais 

Competências para interagir com as pessoas, 

comunicação, negociação, mobilização para mudanças, 

sensibilidade, cultura, trabalho em equipes etc.  

Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury (2008). 

 

Segundo Bowditch e Buono (2002, p. 118), as competências de lideranças 

“representam um papel crucial ao trabalho gerencial, formado por um processo de influência, 

geralmente de uma pessoa, por meio do qual um indivíduo ou grupo é orientado para o 

estabelecimento de metas”. Assim como, os autores destacam que a liderança 

transformacional, no qual a base se sustenta nas ideias, metas e emoções, e caracterizam o 

comportamento do líder em crença nas pessoas, orientações por valores, aprendizagem 

constante e capacidade de lidar com o ambiente complexo. Quanto mais os servidores 
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identificam e internalizam os valores morais dos gestores, maior é o estado de motivação do 

grupo de trabalho, de tal forma que surge um significado simbólico (BITENCOURT; 

BARBOSA, 2004). 

 

2.3 Gestão de Instituições de Ensino Superior 

 

As mudanças no âmbito econômico, político e social direcionam as instituições de 

ensino superior na esfera pública, a repensarem seus processos de construção do saber, das 

suas relações organizacionais e da entrega de valor para toda a sociedade, no qual os gestores 

dessas instituições, assumem responsabilidades e desafios, ao alcance da melhor performance 

desejada na arte de administrar (FERREIRA; PAIVA, 2017). Essas IES têm valor expressivo 

no desenvolvimento econômico, considerado por meio de suas funções básicas, promotora de 

transformações estruturais da sociedade, atribuídos aos avanços tecnológicos e das ciências, 

como âncoras do desenvolvimento que se evolui a passos largos em todas as atividades 

humanas da atualidade, reconhecida como economia do conhecimento (HIRSCH, 2010). 

Se a economia do conhecimento é definida como aquela na qual o valor 

adicionado é gerado a partir da aplicação de ideias e informações, o papel do 

ensino superior no desenvolvimento econômico contemporâneo é evidente 

por si mesmo. Esse papel se concretiza na criação, aperfeiçoamento e 

aplicação do conhecimento, particularmente por meio da pesquisa e 

desenvolvimento, do aumento do contingente de pessoas altamente 

qualificadas e da difusão do saber através de redes de inovação 

(BATTERBURY; HILL, 2004, p. 38). 

 

Mello (2010), ressalta com base no cenário das IES, a flexibilidade, os resultados, as 

aprendizagens, e as CG‟s são elementos essenciais às exigências de mudanças nas práticas 

organizacionais, tanto no setor privado como no setor público, nos processos e nas pessoas, 

que em conjunto com as IES, tornam-se atores essenciais ao sistema de inovação para a  área 

da gestão de pessoas e no desenvolvimento dos recursos humanos, dentre os quais, 

encontram-se os gestores que fazem parte destas instituições, eles que são o escopo dessa 

pesquisa e que são decisivos para o desempenho organizacional, dos profissionais envolvidos, 

da economia, e da entrega de valor para a sociedade em geral.Vale destacar ainda, segundo o 

MEC (2012, p. 9), que a educação superior é reconhecida pela United National Educational 

Scientific and Cultural Organizational- UNESCO como um “bem público”, sendo um 

instrumento de transformação social, desenvolvimento sustentável e inserção do país no 

cenário nacional e internacional. 

De acordo como o MEC (2012), devido às mudanças no atual cenário globalizado, o 

sistema de ensino superior no Brasil vem crescendo expressivamente ao longo desses anos, 
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tanto em número de unidades de ensino, bem como no número de cursos oferecidos, como 

destacados no Relatório de Expansão das Universidades Federais no Brasil- REUFB (2003-

2012), que a partir de 2001, ao atendimento a Constituição, o Plano Nacional de Educação- 

PNE (2001-2010), fixou metas quanto ao aumento expressivo dos investimentos no ensino 

superior. Também, possibilitou ampliar a oferta de vagas em todos os níveis da educação 

superior aos estudantes, o que demanda maior capacidade de mobilização dosrecursos 

organizacionais, e a necessidade de obtenção de gestores qualificados no campo das CG‟s ao 

atendimento das demandas emergentes. 

Neste contexto de expansão das universidades, o governo federal integra, por meio do 

programa REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), instituído pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, ações no Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), considerado o provedor do crescimento expressivo das universidades federais, como 

também de campi localizados no interior do país. 

Em sua formulação, o Reuni teve como principais objetivos: garantir as 

universidades as condições necessárias para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior; assegurar a qualidade por meio de 

inovações acadêmicas; promover a articulação entre os diferentes níveis de 

ensino, integrando a graduação, a pós-graduação, a educação básica e a 

educação profissional e tecnológica; e otimizar o aproveitamento dos 

recursos humanos e da infraestrutura das instituições federais de educação 

superior (MEC / SESu / DIFES, 2009). 

 

Conformeevidencia o MEC (2012) no REUFB (2003-2012), a quantidade de 

universidades federais saltou nos anos de 2003 a 2010, de 45 unidades para 59 unidades, um 

percentual de crescimento de 31%, aumentando em números de campi, de 148para 274, que 

representam 85% de ampliação. Os resultados demonstram um crescimento das universidades 

federais nos últimos anos, considerado um fator positivo para o programa REUNI do governo 

federal, e por certo, essa expansão contribuiu para o alcance das metas de reestruturação do 

ensino superior no país, como também, para o ingresso e permanência dos milhares de 

estudantes oriundos das escolas públicas, no cumprimento do direito à educação superior, 

profissional e tecnológica (TRAINA-CHACON; CALDERÓN, 2015). 

Em síntese, sob a ótica de reestruturação do ensino superior, os gestores públicos 

precisam apresentar capacidades rápidas de adaptação nos processos de mudanças neste 

cenário contemporâneo e competitivo (KOBS; REIS, 2008; TACHIZAWA; ANDRADE, 

2006). Enfim, Ferreira e Paiva (2017) destacam que as instituições de ensino de modo geral, 

demandam uma gestão eficiente e eficaz para as realizações das estratégias estabelecidas na 

busca pelo desempenho superior, e entrega de valor para a sociedade em geral. Trata-se, 
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portanto, que além de uma função de dimensões administrativas e pedagógicas, exige-se um 

novo comportamento profissional, embasado no desenvolvimento de novas competências 

gerenciais. 

2.4 O gestor público nas Instituições de Ensino 

  

Com base na expansão das instituições de ensino no Brasil, e com a conquista de fatias 

importantes de mercado, por consequência, direcionam as IE a uma adaptação e renovação 

nessa nova realidade (BRASIL, 2013), na forma de gerir e mobilizar os recursos disponíveis 

seja eles humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, eles que fazem parte de um ambiente 

competitivo, mutável e inovador (FREITAS, 2006). 

Silva (2008) aponta que, neste contexto de adaptação e renovação das IE, emerge o 

gestor público como elemento central na tentativa de integrar ao mesmo tempo, diferentes 

dimensões, como por exemplo, as dimensões administrativas, pedagógicas, acadêmicas e 

científicas, o que requer exercícios das CG‟s no campo profissional relacionado à área. A 

princípio, as competências gerenciais estão incluídas nas competências individuais e referem-

se ao conjunto de capacidades desenvolvidas pelo gerente, que são articuladas e mobilizadas 

conforme diferentes situações, necessidades ou desafios, viabilizando o alcance das 

estratégias organizacionais. Segundo Ruas (2005, p. 48), as CG‟s são “aquelas que se 

pretendem colocar as propostas e projetos organizacionais e funcionais (áreas) em ação”. 

Panizzi (2004) e Garcia (2008) acreditam que se deve ter prioridade no 

desenvolvimento das CG‟s dos gestores das IE, com a finalidade de contribuir para a obtenção 

da vantagem competitiva, para a profissionalização e para a atualização dos seus gestores. 

Assim também, consideram-se os gestores como sujeitos ativos nesse processo, e às suas 

ações sofrem influências diante de uma estrutura educacional complexa Sampaio (2000), de 

ampla concorrência, das mudanças na arte de ensinar, como exemplo, o advento do ensino a 

distância, e das reformulações das políticas públicas da educação (BRASIL, 2013).   

Sob o mesmo ponto de vista, Le Boterf (2003) ressalta que as pessoas e as 

organizações fazem parte de ambientes complexos, e sugere a formação e o desenvolvimento 

de CG‟s com múltiplos saberes, que contribuam para uma melhor atuação e conquista de 

desempenho superior em determinado contexto de trabalho, uma vez que, os gestores 

desempenham um papel fundamental neste processo, e a mobilização de suas CG‟s se 

configura como um elo na transposição das competências individuais para as coletivas, tal 
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qual defendem Giansante, Costa, Vieira e Dutra (2015), o que pode favorecer as adequações 

para o desenvolvimento das competências organizacionais e das competências profissionais. 

Segundo Dutra (2004), na perspectiva da identificação das competências do indivíduo, 

diferentes contextos e atividades profissionais demandam categorias específicas de 

competências, no entanto, o autor destaca que não basta o indivíduo possuir determinadas 

competências, e sim, precisa-se averiguar também sua capacidade de entrega. Desta forma, 

Ruas (2005, p. 49) evidencia que a “competência gerencial deve ser pensada como uma ação 

através da qual se mobilizam conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais e profissionais, a 

fim de, cumprir com certa tarefa ou responsabilidade, numa determinada situação. 

Já Amaral (2006) relaciona algumas características esperadas dos gestores públicos, 

por meio da apresentação das competências individuais, elas que são além do aumento da 

responsabilidade, saber lidar com a incerteza, correr riscos, aprender coletivamente, 

questionar-se, bem como, modificar sua percepção acerca dos benefícios trazidos pela 

experiência. Similarmente para Fleury e Fleury (2001), a identificação das competências 

individuais deve estar alinhada aos objetivos da organização, tecendo uma conexão entre a 

estratégia e a gestão de pessoas. 

A conexão entre a estratégia e a gestão de pessoas tem impacto significativo nas 

funções do governo, como no âmbito da educação, saúde, transporte e segurança para a 

sociedade em geral (NEWCOMER, 1999; SOUZA, 2002), e as atuações dos gestores 

públicos nestas funções governamentais tem influência direta na eficiência e eficácia dos 

serviços prestados, o que sinaliza a necessidade da administração pública identificar e 

compreender as competências gerenciais requeridas dos seus gerentes (PEREIRA; SILVA, 

2011). 

Quanto ao aprimoramento das CG‟s dos gestores públicos, destaca-se a Escola 

Nacional de Administração Pública, a ENAP, responsável pela coordenação das escolas do 

governo e integra o Comitê Gestor da PNDP, ainda, de acordo com o Decreto Federal nº 

5.707/2006, desenvolve programas de gestão de pessoas na formação permanente do servidor 

público, com ênfase nas competências ao alcance do desempenho superior do indivíduo, da 

organização e da entrega de valor para a sociedade (ENAP, 2009). 

Segundo Melo et al. (2016), a ENAP promove o desenvolvimento gerencial por meio 

da capacitação dos servidores públicos, frisando o desempenho do gerente nas ações de suas 

equipes, fortalecendo o papel da gerência frente aos atuais desafios das instituições de ensino 

no Brasil. Em decorrência disso, Donadão (2013) reforça que o desenvolvimento gerencial se 

refere às alternativas inovadoras e de vários formatos, que vão além das salas de aulas e 
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videoconferências, e sim, assume relevância e pertinência estratégica, fazendo parte da 

agenda dos diretores, gestores, coordenadores, e aqueles que exercem funções de comando. 

Os atributos essenciais de desenvolvimento gerencial são a credibilidade e a 

confiança. O primeiro está associado ao sentir-se seguro e sólido em sua 

performance, com domínio de seu campo de trabalho. Já o poder de inspirar 

confiança está relacionado a atitudes, à coerência entre discurso e prática, a 

senso de justiça, desde julgar situações polêmicas e chegar a soluções justas 

para cada problema (MELLOet al., 2016, p. 358). 

 

Nesta ótica do desempenho esperado dos gerentes, a relação gerente- equipe tem como 

pressupostos o estabelecimento de uma relação positiva com seus servidores, a criação de um 

clima de confiança, comprometimento, respeito e empowerment, a promoção do feedback 

positivo, do feedback corretivo e a adoção de uma abordagem de coaching adequada à 

situação e ao contexto dos seus servidores (ENAP, 2012). 

 Para Melo et al. (2016), a sociedade moderna exige das IE‟s, uma estrutura menos 

centralizadora no poder e no controle, sobretudo com ênfase no conhecimento, habilidades e 

postura gerencial mais atitudinal, mais participativa e integradora. Tal qual, aspessoas estão 

inter-relacionadas e conectadas pelas tecnologias da informação e pela internet, o que não 

substitui as interpretações que são controladas ainda pelo homem, exigindo-se maiores 

capacidades gerenciais para lidar com determinado contexto social (ENAP, 2009; 

PENENGO, 1997; ZARIFIAN, 2003). 

Na visão de Pereira e Silva (2011), a retenção das capacidades gerenciais pelos 

gestores das IE contribui na construção de um caminho seguro do cenário presente a um 

cenário futuro desejado, e define os gerentes como os principais agentes na condução das 

mudanças na execução de responsabilidades e atribuições cada vez mais complexos, dos 

processos de trabalho em sentido à situação proposta, como também, responsáveis pelo 

processo de transposição das competências individuais para as competências organizacionais, 

inseridas nas estratégias, na missão, na visão, nos objetivos e metas. 

Todavia, Dutra (2004) menciona que acomplexidade das atribuições no contexto da 

gestão por competências são caracterizados pela manutenção de uma perspectiva estática em 

vez de dinâmica, ausência de planejamento para as demandas futuras em relação à exigência 

de novas competências para trabalhos mais complexos, imediatismo ao êxito dos resultados 

sem compromisso com o processo de aprendizagem e a falta de reflexões dos problemas 

apresentados, talvez, ao adotar a gestão por competências, possivelmente proverá a superação 

desses problemas. 
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Silva (2009) orienta que a dificuldade está no desenvolvimento de um perfil proativo 

nos servidores, e destaca que os gestores trabalham em estruturas constituídas por pessoas e 

processos com atribuições e responsabilidades que demandam aptidões efetivas, porém nem 

todos as apresentam, daí a necessidade de aperfeiçoamento como uma alternativa viável, e 

coloca-se as pessoas numa posição de destaque e essenciais para o compartilhamento do 

conhecimento, da inovação, das práticas e processos já consolidados nas IE‟s, assumindo-se 

como mentores da sobrevivência organizacional. 

 Além disso, outro fator que merece destaque no contexto das dificuldades das 

instituições públicas, considerando-se as IE‟s, dizrespeito à dependência orçamentária dos 

processos legais e normas burocráticas, o que limita autonomia das ações gerenciais e as 

tomadas de decisões na mobilização dos recursos, como exemplo, a compra de materiais, 

equipamentos, capacitações dos servidores, incluindo-se passagem e diárias nas viagens a 

serviço e para os estudos, e conclui que enquanto o orçamento não é aceito, os setores 

carecem de um funcionamento adequado (ORMOND; LÖFFLER, 1999apud PEREIRA; 

SILVA, 2011). 

De acordo com Calsan (2017), no âmbito da educação profissional e tecnológica 

(escopo deste estudo), existem diferenças entre políticas públicas e políticas de governo, 

enquanto as políticas públicas visam uma educação de qualidade e integral, as políticas de 

governo centram-se nos números, ou seja, custopor aluno formado, e que para o autor, esta 

segunda opção provoca prejuízo à educação de qualidade. 

 

[...] (Governo Sarney) - Programa de Expansão de Melhoria do Ensino 

Técnico, em 1986- e a era da produtividade, competitividade e globalização 

[...] via-se, nesse tipo de educação, a possibilidade de se alçar aos padrões de 

qualidade, produtividade e competitividade dos países desenvolvidos, sob a 

égide da globalização. Quanto à política de governo, uma vez que a LDB n. 

9394/96 nada alterou em relação ao ensino profissional, em 1997 foi 

promulgado o Decreto-Lei n. 2208, de 17 de abril de 1997 que levou à 

descaracterização e à desorganização do ensino técnico, na comparação com 

a forma de como era apresentado até então (CALSAN, 2017, p. 85). 

 

Embora, ainda, sobre a existência de limitações nas ações gerenciais nas IE‟s,segundo 

Carvalho e Bruckmann (2014, p. 91) os gestores “não são apenas os primeiros a lidar com as 

narrativas das reformas públicas, mas são também, em geral, aqueles que lideram seu grupo 

profissional e, nesse sentido, têm uma grande probabilidade de influenciar as normas 

dominantes, valores e práticas profissionais”. 

Assim sendo, para Freitas e Odelius (2018), a identificação e desenvolvimento das 

CG‟s dos gestores públicos das instituições de ensino no país, provavelmente contribuirápara 
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as mudanças inovadoras na gestão de pessoas, nos processos de trabalho e nos grupos e 

equipes, com foco na satisfação e bem-estar dos profissionais de modo geral e de toda a 

sociedade envolvida neste contexto. 

2.5 A Educação Profissional e Tecnológica 

 

A educação profissional e tecnológica retorna ao seu lugar de destaque no 

atual cenário brasileiro, talvez pela existência de demandas por profissionais capacitados face 

aos avanços econômicos, políticos, sociais e tecnológicos. Em virtude disso, e com base no 

contexto das competências gerenciais, parece ser oportuno resgatar a história desse modelo 

educacional. Ademais, almeja-se nesta seção, revisitar os principais acontecimentos que 

marcaram positivamente, a formação da educação profissional e tecnológica no Brasil, em 

prol de uma sociedade do trabalho cada vez mais pensante, crítica e ativa em suas diversas 

áreas do conhecimento (CALSAN, 2017).    

 

Quadro 4. Marco histórico da educação profissional e tecnológica 

ANO Marco histórico 

1500 

A catequização dos indígenas pelos jesuítas, como indícios de ensino da prática 

profissional, com o ensino de ofícios de subsistência aos primitivos(SAVIANI, 2008).  

1785 

A primeira tentativa de D. João VI em instituir a educação profissional na Casa dos 

Ofícios, cujo objetivo era o aprimoramento profissional dos artesãos portugueses 

(RODRIGUES, 2002). 

1858 

Originou-se o Liceu de Artes e Ofícios, na cidade do Rio de Janeiro com o ensino de 

desenho nos cursos noturno e nos cursos normais de educação geral (CALSAN, 2017).  

1875 

A educação profissional se desenvolvia na própria ação de suas atividades, como as de 

carpinteiros, pedreiros, ferreiros, tecelões, agricultores, confeiteiros e outros(CUNHA, 

2000).  

1888 

Desenvolvimento da agricultura e da indústria, pós abolição da escravatura, absorvendo 

mão-de-obra sem escolaridade e sem profissão (CALSAN, 2017).  

1909 

Criadoa Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, pelo decreto 

federal nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo presidente Nilo Peçanha, com 

ainstituição de 19 escolas de Aprendizes e Artífices nos Centros Federais de Educação 

Tecnológica- CEFETs, atualmente conhecidos como os Institutos Federais de Educação 

Tecnológica- IFETS. 

1942 

Surge o SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, promulgada como 

Reforma Capanema (Oliveira, 2003). 
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1961 

Juscelino Kubitscheck estimulava a educação profissional e tecnológica, ao cumprimento 

das “metas de desenvolvimento do país” (MEC, 2009, p. 1), e neste mesmo ano foi 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024/61, tornando-se 

mais tarde, a LDB nº 9.394/96 (CANALI, 2009). 

1999 

Retoma-se o processo das Escolas Técnicas Federais,comobjetivos de acesso à ciência e 

educação tecnológica (MELLO, 2007), por meio de 314 unidades, sendo 38 Institutos 

Federais, 23 Escolas Técnicas Federais, 02 Centros Federais e 01 Universidade 

Tecnológica Federal (HELMANN, 2014).  

Fonte: Adaptado de Calsan (2017).  

 

Sobre a criação da instituição SENAI, Calsan (2011) explica que: 

  
A Instituição surge durante o governo do presidente Getúlio Vargas para 

atender a necessidade do aperfeiçoamento da mão-de-obra para a 

principiante indústria de base. Seu modelo de gestão foi baseado na 

experiência bem-sucedida do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 

Profissional onde o empresariado assumiu os encargos, a responsabilidade 

pela organização e sua direção, como queria o Governo. O SENAI ficou 

subordinado à Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e às Federações 

das Indústrias nos Estados. A grande expansão das escolas e cursos 

oferecidos pelo SENAI acontecendo final da década de 1950 quando o então 

presidente Juscelino Kubitschek acelera a industrialização do Brasil e, nesta 

época, a Instituição está em quase todos os estados do país (CALSAN, 2011, 

p. 18).  

 

 

No contexto da educação profissional e tecnológica no âmbito federal, é dado uma 

atenção aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET‟s), eles que são 

resultantes dos projetos de expansão da rede federal retomada em 1999 no país. Estes 

IFET‟sviabilizaram a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, contando também 

com a modalidade de ensino a distância (EAD), assim, esta política pública coloca em prática 

às estratégias formuladas no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, denominado de 

PROEJA (PACHECO, 2010). 

  

Esse modelo de educação profissional e tecnológica integra o Plano de 

Expansão da Rede Federal fundamentado no Plano Nacional de Educação 

(PNE). De 1909 até 2002, foram construídos cento e quarenta (140) escolas 

técnicas no país. Entre 2003 e 2010, o Ministério da Educação entregou à 

população as 214 previstas no plano de expansão da RFEPT. Com outras 

208 (duzentas e oito) novas escolas previstas até o final de 2014 serão 562 

(quinhentas e sessenta e duas) unidades que, em pleno funcionamento, 

gerarão aproximadamente 600 (seiscentas) mil vagas. A ampliação física e 

humana do atendimento da rede federal de ensino visa melhor atendimento 
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às necessidades e diversidades regionais do país (HELMAMM, 2015, p. 

164). 

 

Paramelhor compreensão do universo dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, retomado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a figura 1 demonstra a 

composição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPT). 

Figura 1. Institutos Federais de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Helmamm (2015). 

 

A educação profissional e tecnológica encontra-se nas pautas das políticas públicas e 

de governos, tanto no âmbito federal como no campo estadual, estruturando-se em 

fundamentos científicos gerais dos processos de produção e das diferentes dimensões da vida 

humana (SAVIANI, 2003). Além disso, permite resgatar a educação básica, fundamental e 

média pública gratuita e universal na sua formação unitária, politécnica e tecnológica. Ainda, 

exerce capacidade de articular a cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de 

todos na efetivação da cidadania e da democracia. Outrossim, possibilita autonomia aos 

indivíduos nas escolhas dos seus estudos, e no ingresso na vida profissional (FRIGOTTO, 

2007). 

Portanto, a educação profissional e tecnológica parece ter um lugar na história e 

relevância aos estudos das competências gerenciais, contribuindo com a área da gestão de 

pessoas nos programas de desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos, das 

habilidades e das atitudes dos profissionais em determinado contexto de trabalho. 

 

Centros Federais de 

Educação Tecnológica 

(CEFETS) 

31 unidades 

Unidades  

Descentralizadas de  
Ensino (UNEDE) 

75 unidades 

Escolas  
Agrotécnicas 

39 unidades 

Escolas Técnicas 

 Federais 

07 unidades 

Escolas Vinculadas 

às Universidades 

08 unidades 

REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA (RFEPT) 
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2.5.1. A educação profissional e tecnológica no Estado de São Paulo 
 

No estado de São Paulo, o ensino técnico e profissional começou a se formar a partir 

da agricultura de subsistência quedeu lugar para as grandes plantações, momento em que a 

mão-de-obra escrava passou a ser substituída por trabalhadores imigrantes de vários países, 

após a assinatura da Lei do Ventre Livre em 1871, a Lei dos Sexagenários de 1885 e 

finalizada pela Lei Áurea em 1888 que extinguiu a escravidão no Brasil. Para Martino (2001), 

a educação profissional foi responsável pelo desenvolvimento da capital do estado paulista, e 

o Liceu de Artes e Ofícios, em 1873, tornou-se a primeira experiência da educação 

profissional na cidade de São Paulo, como também neste ano, atraídas pela quantidade de 

braços aptos ao dia-a-dia de produção, algumas empresas se instalaram na região, do mesmo 

modo, o setor de serviçostambém se expandiu (CALSAN, 2017). 

De acordo com Martino (2001), em 1911 na capital paulista, começaram a funcionar 

unidades públicas para a profissionalização dos jovens, uma foi denominada de Escola 

Profissional Masculina, cujo ensino era voltado para cursos de carpintaria e mecânica leve, 

dentre outros, e a outra unidade denominada de Escola Profissional Feminina, que possuía 

entre os cursos mais procurados os de corte e costura e culinária,  e ambas as escolas 

profissionais passaram a ofertar cursos voltados ao aperfeiçoamento e qualificação do 

trabalhador local, iniciando-se o recebimento de recursos de empresas privadas, chamadas 

mantenedoras, e ao Estado, caberia somente a supervisão de ensino e a parte acadêmica. 

Calsan (2017) destaca que,no ano de 1969, Roberto Costa de Abreu Sodré, governador 

na época, criou o Centro Estadual de Educação Tecnológica, por meio do Decreto-Lei de 06 

de outubro de 1969, autarquia responsável por gerir as escolas técnicas e profissionalizantes 

no estado de São Paulo bem como implantar as primeiras faculdades de tecnologia, 

conhecidas como FATEC, tornando-se um marco histórico no Estado de São Paulo em 

relação ao progresso do ensino profissional e tecnológico. 

Segundo Cunha (2000, p. 209) “paralelamente às iniciativas do Governo Federal, o 

governo paulista criou o Centro Estadual de Educação Tecnológica [...] para ministrar cursos 

de formação de técnicos de nível médio e técnicos e de nível superior, denominados 

tecnólogos”. Outrossim, em 1971, o Centro Estadual de Educação Tecnológica passa a ser 

denominado com o nome de Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 

constituído de unidades de Escolas Técnicas Industriais (ETI). Contudo, em 1986, o Estado 

assume por completo à sua estrutura as Escolas Técnicas Industriais, passando a se chamar de 

Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e o Centro Paula Souza torna-se a instituição responsável 
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pelo ensino- aprendizagem, bem como, pela coordenação dos cursos integralmente do ensino 

superior e do ensino técnico do governo de São Paulo. 

Atualmente, a instituição de educação profissional e tecnológica Centro Paula Souza, 

pertencente à esfera estadual (onde trabalhamos participantes desta pesquisa), conta com 223 

escolas técnicas (ETEC‟s), em 165 municípios paulistas, no atendimento aos 208 mil 

estudantes matriculados no ensino técnico. As FATEC‟s contam com 72 unidades de 

formação superior e tecnológica, localizadas em 66 municípios no Estado, com um total de 83 

mil alunos matriculados em 77 cursos de graduação tecnológica, em diversas áreas, como 

Construção Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da Informação, Turismo, entre outras, 

conforme os dados do mapa na Figura 2. 

 

Figura 2. Mapa de unidades das ETEC’s e FATEC’s 

 

 

 

 

 

Fonte: www.cps.sp.gov.br (acesso em 19/08/19, às 11h12). 

http://www.cps.sp.gov.br/
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Apresentados os conceitos que permitem a sustentação teórica ao presente estudo, 

nesta seção apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados para a realização dos 

objetivos propostos para esta investigação. 

3.1 Abordagem Qualitativa 

 

Este estudofoi guiado pela pesquisa qualitativa. Segundo Alonso (1998, p. 85) e Valles 

(1997, p. 183) a pesquisa qualitativa permite acolher as confidências da vida cotidiana do 

sujeito entrevistado, assim também, a sua participação em determinado contexto investigativo 

é uma espécie de um “ritual de descobrimento de si próprio e da análise social”. Da mesma 

forma, Moreira (2002) ressalta que a investigação qualitativa se baseia na interpretação do 

mundo real e do conhecimento apresentado pelo indivíduo, com objetivo de compreender seus 

significados diante das relações humanas e sociais. 

Semelhantemente para Godoy (1995), a pesquisa qualitativa encontra-se no ambiente, 

que segundo a autora, reside uma fonte direta de dados, e o pesquisador torna-se um elemento 

essencial no processo de interpretação dos fenômenos. Do mesmo modo, as propostas de 

Merrian (1998) e de Vieira e Rivera (2012) apontamque o objetivo da pesquisa qualitativa é 

mapear o nível social e entender as intenções e significados de dada realidade social, por meio 

da interação dos atores envolvidos. 

De acordo com Da Matta (1991, p. 23apudMartins, 2004), a relação sujeito/objeto 

envolve uma análise sob a perspectiva da hermenêutica [...] temos que considerar a “interação 

complexa entre o investigador e o sujeito investigado” que compartilham, mesmo que muitas 

vezes não se comuniquem, “de um mesmo universo de experiências humanas”. 

Ainda para Martins (2004), há um farto material a ser coletado qualitativamente, o que 

demanda para o pesquisador uma capacidade integrativa e analítica, mediante da sua intuição 

e criatividade. Ademais, para Silveira e Córdova (2009), as características da pesquisa 

qualitativa são: 

objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o 

mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados 

pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca 

de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências (SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009, p. 31). 
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 Dessa maneira, a abordagem qualitativa provavelmente contribuirá para o entendimento 

das manifestações do fenômeno em determinado contexto de trabalho, neste caso, em um 

grupo de supervisores em uma IE pública. 

3.2 Tipo de estudo 

 

Este estudo é do tipo exploratório, quede acordo com Gil (2007),permite maior 

familiaridade com o fenômeno a ser investigado, tornando-omais explícito. Ainda, o autor 

ressalta que a pesquisa exploratória envolveações, como exemplos, o levantamento 

bibliográfico, a entrevista com os sujeitos envolvidos com o problema pesquisado, como 

também, permite a análise de exemplos que estimulem a compreensão, o que corroborapara os 

resultados pretendidos por este estudo. 

Sob o mesmo ponto de vista, Fonseca (2002) reforça que a pesquisa cria aproximação 

e compreensão da realidade a investigar, inserido em um processo inacabado. Por 

conseguinte, o autor destaca que as aproximações e os entendimentos são sucessivos à 

realidade, fornecendo elementos de estudos, dados e informações, e por certo, provoca uma 

intervenção no real. 

3.3 Instrumento para coleta de dados 

 

Neste estudo, optou-se pela entrevistacomo instrumento para a coleta de dados. 

Conforme Alonso (1998), a entrevista é um instrumento de comunicaçãoentre o pesquisador e 

o informante, permitindo ao pesquisador acolher informações de um determinado indivíduo 

envolvido no contexto requerido. JáCáceres (1998, p. 287)sugere a entrevista presencial, 

quando realizada, oferece códigos ou sinais, que na sua definição “são elementos mais 

decisivos para que o entrevistador controle a comunicação”, como exemplo a expressão 

facial, a postura do corpo, o olhare os gestos. 

Minayo (2002, p.57) ressalta que a entrevista enquanto instrumento para a coleta de 

dados é uma “conversa a doiscom propósitos bem definidos”, classificada em dois níveis. O 

primeiro nível é a comunicação verbal, caracterizada pela linguagem e compreensão da fala, e 

o segundo nível apresenta a entrevista como uma pesquisa social, com função de obter 

informações sobre um determinado assunto científico,bem como, contribuipara a 

interpretação e entendimento do fenômeno, neste caso, o desenvolvimento das competências 

gerenciais em um grupo de gestores. 
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Godoy (1995) ressalta que a obtenção das informações deve ser de fontes adequadas, 

certamente, a entrevista é uma técnica muito utilizada nas pesquisas qualitativas, em virtude 

de oferecer alguns tipos, como exemplo, a entrevista estruturada, a semiestruturada e a de 

profundidade. Diante disso, os dados deste estudo serão coletados por meio de entrevista 

baseado por um roteiro semiestruturado apresentado a seguir,de modo a se poder se 

aprofundar sobre o tema diante da perspectiva do entrevistado. 

Além disso, Moreira (2002) defende que a opção pela entrevista semiestruturada 

permite criar um roteiro flexível que possibilita organizar e formular questões no decorrer da 

sua aplicação, como também, contribui para uma maior profundidade sobre o assunto, devido 

a liberdade e espontaneidade das respostas dos entrevistados, dessa maneira, poderão emergir 

novas questõesao pesquisador, quem sabe, de muito valor para os resultados propostos. 

 No caso deste estudo, o roteiro de entrevista (apresentado em tópico posterior), 

contempla aspectos voltados à compreensão das definições e do desenvolvimento das 

competências gerenciais, com base nas teorias assumidas, com foco na compreensão social, 

ações, desafios, competências gerenciais evidenciadas e competências gerenciais desejadas, 

em determinado grupo de supervisores no âmbito da IE pública. 

3.4 Análise de dados 

 

A estratégia adotada para a análise de dados se apoia na análise do discurso (AD). 

Godoi (2005) defende que esta técnica de análise permite gerar significados nos discursos em 

qualquer atividade humana, por consequência, sua adoção se destaca nas ciências sociais e 

nos estudos organizacionais.Além disso, a autoraressalta no contexto da análise do discurso, a 

perspectiva social- hermenêuticacorrobora na compreensão dos sentidos das falas dos atores 

organizacionais, ou seja, entender amanifestação do fenômeno diante da interpretação 

discursiva. 

Do mesmo modo, Alonso (1998) define que: 

 

A análise sociológica dos discursos não é uma análise quantitativa do 

conteúdo, concebida como uma soma de significados predeterminados de 

palavras, nem uma análise estrutural de textos realizada em um plano 

sintático ou semântico, mas uma análise contextual, na qual os argumentos 

tomam sentido em relação com os atores que os enunciam (Alonso, 1998, p. 

212). 

 
 

 Para Caregnato e Muttis (2006), a análise do discurso faz com que o sujeito, em seu 

nível inconsciente, assume-se como representante e porta-voz do conhecimento coletivo, e 
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não individual do discurso em dada realidade social. Também, Godoi e Mattos (2010, p. 

330)mencionam que quando se escolhe um conjunto teórico, cria-se uma etapa da 

investigação que expressa a “aproximação e retorno entre a teoria e o campo realizado pelo 

pesquisador em direção à construção do objeto”. 

  

Entende-se como assujeitamento em AD o “[...] movimento de interpelação 

dos indivíduos por uma ideologia, condição necessária para que o indivíduo 

se torne sujeito do seu discurso ao, livremente, submeter-se às condições de 

produção impostas pela ordem superior estabelecida, embora tenha ilusão de 

autonomia” (CAREGNATO; MUTTIS, 2006, p. 681). 
 

Como pilar da análise dos discursos deste estudo, apresenta-se Pêcheux (2002), 

considerado como fundador da AD, segundo o qual, no discurso, há relação entre língua, 

sujeito e história, e ou língua e ideologia. Esta última, de acordo com o autor, a AD trabalha 

com o sentido que é produzido, em vez de traduzido, e não com o conteúdo do texto, ou seja, 

a ideologia é o posicionamento do sujeito vinculado ao discurso, constituído de um processo 

imaginário localizado no inconsciente que representa a materialidade do texto criando 

vestígios do sentido que o sujeito pretende ofertar. 

Semelhantemente, Godoi et al. (2010, p.385) explica que a pretensão “no trabalho de 

investigação nas organizações são discursos, e não textos. Nos estudos organizacionais, o que 

interessa não é o estilo textual, nem a busca da estrutura subjacente do texto”. Por 

conseguinte, os autores destacam que é inevitável ir além do discurso aparente, diante dos 

relatos compartilhados pela representação oral sobre a manifestação do fenômeno, em 

determinado contexto de relação social. Para Amorim (2006), na perspectiva do discurso, 

deve-se trabalhar o caráter dialógico, que significa: 

 

Uma primeira consequência disto é que o texto do pesquisador não deve 

emudecer o texto do pesquisado, deve restituir as condições de enunciação e 

de circulação que lhe conferem as múltiplas possibilidades de sentido. Mas o 

texto do pesquisado não pode fazer desaparecer o texto do pesquisador, 

como se este se eximisse de qualquer afirmação que se distinga do que diz o 

pesquisado. O fundamental é que a pesquisa não realize nenhum tipo de 

fusão dos dois pontos de vista, mas que mantenha o caráter de diálogo, 

revelando sempre as diferenças e a tensão entre elas. Importante ressaltar 

que esse diálogo não é simétrico e aqui reaparece o conceito de exotopia. O 

pesquisador deve fazer intervir sua posição exterior: sua problemática, suas 

teorias, seus valores, seu contexto sócio histórico, para revelar do sujeito 

algo que ele mesmo não pode ver (AMORIM, 2006, p.98). 

 

Portanto, a técnica da análise do discurso é pertinente para esta pesquisa, com o intuito 

de compreender criticamente o sentido das falas, das comunicações, das manifestações do 

fenômeno, neste caso, as competências gerenciais de um grupo de gestores, as suas 
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significações explícitas ou ocultas, a necessidade de descodificação do que está sendo 

transmitido, com a apropriaçãodas ideias e termos(CHIZZOTTI, 2006). 

3.5 Perfil dos participantes 

 

Godoi e Mattos (2015) ressaltam que a escolha dos participantes, na pesquisa 

qualitativa, oferece facilidade ao pesquisador. A princípio, não há preocupação com 

representatividade estatística, afinal, a pesquisa qualitativa centra-se no desenvolvimento 

teórico do trabalho e, caso ocorra necessidade, volta-se ao campo para aumentar o número de 

inquéritos ou para se examinar minuciosamente as falas. 

Para Boni e Quaresma (2005) uma boa pesquisa é aquela que 

É necessário escolher as pessoas que serão investigadas, sendo que, na 

medida do possível estas pessoas sejam já conhecidas pelo pesquisador ou 

apresentadas a ele por outras pessoas da relação da investigada. [...] quando 

existe uma certa familiaridade ou proximidade social entre pesquisador e 

pesquisado, as pessoas ficam mais à vontade e se sentem mais seguras para 

colaborar (BONI; QUARESMA, 2005, p. 76). 

 

Os participantes desta pesquisa fazem parte do organograma do Grupo de Supervisão 

Educacional (GSE) da IEEPT, e constituem-se de3 (três) Coordenadoras de Projetos (CP‟s), 1 

(um) Gestor de Espaço Físico (GEF), e 2 (duas) Supervisoras Educacionais (SE). Vale 

ressaltar que duas CP‟s, o GEF, e uma das SE estão localizados noGrande ABC, na cidade de 

São Caetano do Sul (SCS), denominada pela IEPT como Região Sul e Baixada Santista 

(RSBS). Vale destacar que o termo Sul refere-se exclusivamente ao nome do grupo de 

trabalho pesquisado, e não em questão da região sul do país. Ademais, o termo Baixada 

Santista significa que os participantes sujeitos do estudo, exercem gestão pedagógica em 

unidades de ensino no litoral paulista. Já uma CP‟s e uma SE estão lotadas na cidade de São 

Paulo, região Central, no departamento denominado de Gestão Pedagógica (GEPED). O 

grupo de trabalho do GEPED tem como competências específicas, estabelecer diretrizes, em 

conjunto com os Supervisores Educacionais,bem como, orientar tecnicamente os supervisores 

a colaborarem na solução de problemas de elaboração e execução do Plano Plurianual de 

Gestão. Outrossim, a equipe da Região Sul e Baixada Santista atua na colaboração com a 

equipe gestora da unidade escolar, na condução do processo de ensino e aprendizagem, 

subsidiar a Coordenação Pedagógica em suas práticas, trabalhar de forma integrada com as 

unidades de ensino e com os demais profissionais da supervisão, além de outras diretrizes e 

atividades (CEETEPS, 2008). 
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Além disso, as competências específicas da equipe RSBS envolvem a participação na 

definição das diretrizes para o GEPED, em identificar a escola como espaço de construção de 

competências, formação de identidades autônomas, compreendê-las através de valores, 

atitudes, sentimentos e emoções, formular propostas educacionais para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, a partir da análise de indicadores, pesquisar e analisar o cumprimento 

do currículo, entre outras (CEETEPS, 2008). 

As identidades dos participantes foram mantidas em anonimato, no entanto, foi 

atribuído o nome de entrevistado (E). Ademais, utilizou-se como critério aos participantes da 

pesquisa, formação acadêmica e experiênciano GSE, conforme demonstrado no quadro 5. 

 

Quadro 5. Perfil dos entrevistados 

Entrevistado Gênero Idade Estado civil Formação Acadêmica 

Tempo de 

Experiência na 

SE 

E1 Feminino 56 Casada 
Pós-Graduada em 

Direito do Trabalho 
7 anos 

E2 Feminino 50 Casada Mestre em Educação 10 anos 

E3 Feminino 36 Casada Mestre em Educação 3 anos 

E4 Masculino 52 Solteiro 
Pós-Graduado em 

Ensino à Distância 
6 anos 

E5 Feminino 38 Casada 
Pós-Graduada em Ética 

e Gestão Escolar 
8 anos 

E6 Feminino 39 Casada 

Mestre em 

Planejamento e Análise 

de Políticas Públicas 

7 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As entrevistas foram agendadas por meio de endereço eletrônico. Logo, os encontros 

com os participantes foramdeferidos de acordo com as disponibilidades de datas e horários 

definidos por eles. Assim, as entrevistas aconteceram no local de trabalho dos entrevistados, 

RSBS e GEPED, conforme demonstrado no quadro 6. 

Quadro 6. Agendamento das entrevistas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Entrevistado Local Data Duração 

E1 Sede da RSBS- SCS 03/05/19 43 min e 23 s 

E2 Sede da RSBS- SCS 03/05/19 56 min e 32 s 

E3 Sede da RSBS- SCS 08/05/19 57 min e 15 s 

E4 Sede da RSBS- SCS 08/05/19 40min e 09 s 

E5 GEPED- SP CENTRO 14/05/19 44 min e 04 s 

E6 GEPED- SP CENTRO 14/05/19 1 h 04 min e 23 s 
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A relação de hierárquica existente entre os participantes é demonstrada na figura 2, 

constituído de dois grupos de trabalho, neste caso, o Grupo de Gestão Pedagógica e o Grupo 

da Supervisão Educacional Pedagógica Regional da IEPT, denominado de Região Sul e 

Baixada Santista, com sede no Grande ABC. 

Figura 3. Grupo deSupervisão Educacional- GSE 

Fonte: CPS (2019). 

3.6Roteiro de entrevista e aporte teórico 

O quadro 7apresenta as perguntas que foram elaboradas sobre competências 

gerenciais, quecontribuírampara as análises e discussões sobre o tema proposto. 

 

 

 

 

 



47 
 

Quadro 7. Roteiro de entrevista e Aporte teórico 

 Roteiro de Entrevista Aporte teórico 

D
ef

in
iç

õ
es

 d
a

s 
 

C
o

m
p

et
ên

ci
a

s 

G
er

en
ci

a
is

 
Compreensão Social 

 

1- No que diz respeito ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas 

pela instituição, quais são as suas atitudes como supervisor educacional? 

2-  Na rotina diária, quais as habilidades (saber fazer) exigidas do supervisor 

educacional para lidar com os processos de trabalho? 

3- Como você mencionaria sobre a relação conhecimento, habilidade e 

atitude para o supervisor educacional? 

Katz (1955); 

Gilbert e 

McClelland 

(1973); 

Boyatizis 

(1982); Gonczi 

(1999); Brandão 

et al. (2012) 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 d

a
s 

C
o
m

p
et

ên
ci

a
s 

G
er

en
ci

a
is

 

Ações 

 

4- Quais são os impactos que você considera, tanto para a instituição, quanto 

para você, quando conhecimento, habilidade e atitude atuam de modo 

conjunto e em harmonia? 

5- No seu ponto de vista, o que você pensa sobre “agir de acordo com a 

situação”? 

6-Qual o seu entendimento sobre a autonomia no ambiente de trabalho?  

Zarifian (1999); 

Le Boterf 

(2003). 

Desafios 

 

7- Na perspectiva do processo de recrutamento e seleção, a gestão de pessoas 

tende a priorizar as qualificações que um indivíduo detém, e não o 

desempenho. O que você vê sobre isto na sua instituição e quais as suas 

considerações sobre este cenário descrito?  

8- Quais as práticas de desenvolvimento e aprimoramento dos supervisores 

educacionais que a instituição promove? 

9- Qual o seu posicionamento no que diz respeito entre a dependência 

orçamentária e dos processos burocráticos da instituição pública, com as 

ações dos supervisores educacionais? 

Parry (1996); Le 

Boterf (2003); 

Ruas (2005); 

Pereira e Silva 

(2011); Bergue 

(2014). 

Competências Gerenciais Evidenciadas 

10-Certos comportamentos, como liderança, orientação por valores, 

aprendizagem constante, motivação, dentre outros, são próprios das relações 

entre os pares e subordinados. Para você, quais são os comportamentos 

evidenciados na sua rotina diária?  

11- Como você destacaria as características de um supervisor educacional 

competente, num cenário de incertezas e aprendizagem coletiva? 

Fleury e Fleury 

(2008); Bergue 

(2014); Mello et 

al. (2016). 

Competências gerenciais desejadas 

 

12- Quais os atributos desejados e ou passíveis de aprimoramento que você 

considera para o supervisor educacional? 

Dutra (2004); 

Amaral (2006); 

Melo et al. 

(2016); Pereira 

e Silva (2011). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em síntese, deu-se início às entrevistas com o uso do roteiro semiestruturado 

estabelecido. Ademais, ocorreram perguntas adicionais no decorrer do diálogo, com o intuito 

de esclarecimento de alguns discursos, uma vez que estas questões adicionais contribuíram 

para o aprofundamento e entendimento sobre as manifestações do fenômeno. 
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4. APRESENTAÇÃO DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção compõe-se da apresentação dos dados e respectiva análise nesta pesquisa 

que trata das competências gerenciais, a partir da apropriação das seguintes categorias: 

compreensão social; ações e desafios; competências gerenciais evidenciadas e competências 

gerenciais desejadas. Ainda, apresentam-se não só as entrevistas, como também, as relações 

do fenômeno com as teorias assumidas, dentre elas: a corrente americana, a corrente francesa 

e a corrente integradora.  

4.1 Compreensão Social das Competências Gerenciais 

As competências gerenciais emergem como alternativa estratégica para as instituições 

públicas de ensino, em especial neste estudo, o ensino profissional e tecnológica, o que 

demandamobilização dos gestores, supervisores e coordenadores dessas instituições, ao 

enfrentamento desta pauta medianteanálises e discussões em prol da compreensão da sua 

manifestação e peculiaridades em dada realidade social. Além disso, busca-se identificar os 

impactos gerados nas relações humanas e sociais dos atores no contexto das CG‟s, bem como, 

nas tomadas de decisões que geravalor para a instituição, para os profissionais e para a 

sociedade. Isto pode ser identificado no discurso do entrevistado E4: “Adorei também nossa 

entrevista, e acho que as perguntas são muito pertinentes, nos obrigam a se aprofundar na 

questão, e até rever coisas lá da faculdade que não lembrava mais, teorias, que a minha faz 

tempo”. Da mesma maneira, a entrevistada E6 ressalta a importância dessa investigação no 

âmbito da educação profissional e tecnológica, ao relatar com ansiedadeas suas expectativas 

quanto à interpelaçãocomfoco no fenômeno: 

 

“Eu acho que as competências gerenciais são fundamentais [...]. Seja para 

uma função de liderança, desde uma direção de departamento, mesmo uma 

supervisora com uma coordenadora, a gente precisa ter essa autonomia para 

decidir as melhores ações e orientações. Ter bom senso, saber ouvir, falar na 

hora certa. A gente tem que saber mediar as situações. ” (E6). 

 

Isto se confirma em Mello et al. (2018), ao retratarem que as instituições públicas de 

ensino no país, buscam diálogos e reflexões no contexto da gestão de pessoas com ênfase nas 

competências gerenciais, promotora da construção de novas formas de trabalho, produção e 

desempenho superior. Assim, as intenções iniciais da presente pesquisa referem-se em 

identificar nos supervisores educacionais (SE), nos coordenadores de projetos (CP‟s), e no 
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gestor do espaço físico (GEF) entendimento conceitual das CG‟s, ainda, conhecer as 

atribuições e atividades deste grupo de trabalho. 

A priori, sob a ótica da Legislação Federal, mediante o Decreto Federal nº 5.707/06, 

art. 1º, inciso III, que rege diretrizes quanto ao desenvolvimento e adaptações das 

competências necessárias do agente público, com objetivo de atender às demandas das 

instituições (BRASIL, 2005) foi perguntado aos entrevistados quais são as atitudes do SE, 

CP‟s e do GEF, no cumprimento das estratégias e metas propostas pela instituição em que 

atuam. Identificou-se de imediato a ausênciados termos conhecimento, habilidade e atitude 

nas falas dos sujeitos, sendo estes termos, constituintes dos conceitos de competências. 

Também, não há alusão pelos entrevistados sobre a legislação federal apontada anteriormente. 

Isto se justifica quando Santos (2018) alerta que, na gestão pública, a questão de ordem no 

campo das CG‟s ainda estão se iniciando, todavia, esta teoria destaca-se como oportuno 

modelo para a gestão do capital humano nos processos gerencias no âmbito público nas 

últimas décadas. 

No entanto, os discursos dos entrevistados emergem a materialização das 

manifestações latentes dos elementos, conhecimento, habilidade e atitude à luz das CG‟s. 

Como o que é sentido na fala da entrevistada E1 ao mencionar que:  

 

“[...] nós olhamos, nós acompanhamos, mas não tem a situação de fiscalizar 

para punir, nós não estamos em contato com a escola para buscar os erros, 

para apontar dedos. Nós vamos realmente sempre para ajudar, para orientar” 

(E1). 

 

A entrevistada E2 relatou que: [...] “prioritariamente a gente pensa que a supervisão 

deve ser algo para inicialmente orientar a escola antes de fiscalizar”. Os discursos das 

entrevistadas E1 e E2 apontam competências diferenciadas na relação supervisão e metas 

institucionais. A supervisão tradicional no sentido de fiscalização, controle, autoridade, 

coerção e punição ao alcance dos objetivos institucionais, não é o principal repertório dos 

gestores sujeitos da pesquisa, e sim, existem comportamentos voltados mais para as relações 

humanas, espírito de parceria, assistencialismo, de aprendizagem contínua e crescimento 

mútuo entre os atores envolvidos. Diante deste cenário, esses comportamentos identificados 

constroem uma distinção entre o perfil de uma organização que visa o lucro, e uma 

organização com ênfase na transformação social através da “educação”. Isto vem ao encontro 

do que Bigi et al. (2014) e Galleli et al. (2017) ressaltam que, no atual mundo do trabalho, há 

exigências para novos saberes e novas práticas profissionais, inseridos num ambiente de 
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competitividade e incertezas, e que as competências gerenciais se apresentam como uma 

alternativa estratégica para a área da gestão de pessoas.  

Esses perfis ocultos, porém sinalizados anteriormente pelos sujeitos, contribuem com 

o posicionamento de Freitas e Odelius (2018) ao reportarem que diferentes CG‟s podem 

ajudar no surgimento de políticas de gestão de pessoas no âmbito educacional, na construção 

de programas de desenvolvimento gerencial, no cumprimento dos objetivos institucionais e no 

atendimento da sociedade em geral. Ainda, alinham-se com as afirmações de Ferreira e Paiva 

(2017), de que os gestores são responsáveis pelo desenvolvimento de novos modelos e 

competências organizacionais. A entrevistada E3 também expõe indícios dessas 

manifestações comportamentais no campo das relações entre a supervisão educacional e 

metas institucionais, conforme transcrito a seguir: 

 

“Só que consciência de que você não vai sozinho construir, chegar àquelas metas 

[...] Trabalho em equipe. Então a gente sempre busca os instrumentos institucionais 

para verificar se essas metas estão sendo atingidas. [...] é trabalhar para que aquilo 

que a gente busca, de fato aconteça. Então, muitas vezes nos meus projetos, 

daquilo que eu proponho, eu peço o feedback das pessoas, faço uma pesquisa, ou 

mesmo uma conversa informal. Peço sugestões daquilo que pode ser melhorado. 

Tudo para atingir as metas da instituição” (E3). 

 

O relato da E3 remete-se ao que Melo et al. (2016) explicam que na sociedade 

moderna exige-se das instituições de ensino, uma estrutura menos centralizada no poder e no 

controle, mas sim, com foco no conhecimento, habilidades e postura gerencial mais atitudinal, 

mais participativa e integradora nas relações pessoais. 

Outras manifestações no campo conceitual das CG‟s ocorreram na fala do entrevistado 

E4: “o gestor de espaço físico tem como função fazer uma ponte entre os setores da 

instituição, como a UGAF que é o setor financeiro, a UIE, a Unidade de Infraestrutura e 

atender as escolas técnicas da nossa regional”. O discurso revela uma característica subjacente 

do sujeito, a de “facilitador”, ao fato que ele atua como um elo entre os objetivos 

institucionais, com ênfase da disponibilidade e controle de recursos financeiros, bem como 

para os objetivos das unidades de ensino, especificamente, fomentar os projetos de melhoria 

na infraestrutura das unidades de ensino, ao cumprimento das metas estabelecidas em seus 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). Diante destes aspectos, Pereira e Silva (2010) explicam 

que a figura do gestor público é um agente principal no desenvolvimento da gestão 

institucional e responsável pela conquista dos objetivos institucionais e entrega de valor em 

seu mercado de atuação. 
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No contexto da compreensão social das CG‟s pelos sujeitos, algo chama atenção no 

que diz a entrevistada E5, ela que é a gestora principal do Grupo de Gestão Pedagógica 

(GEPED):  

“Então... nós temos áreas afins que trabalhamos em conjunto” [...] todos os 

processos que envolvem o ensino e a aprendizagem são permeados, são 

orientados e as diretrizes saem daqui da área de gestão pedagógica que, pelos 

seus doze braços que estão estendidos no estado de São Paulo” (E5). 

 

O uso da metáfora “doze braços” retrata que os gestores da SE veem a instituição 

como um sistema humano, tal qual a entrevistada E1 caracteriza a escola como uma ”célula 

viva”. Katz (1955) destaca que, para conquistar vantagens competitivas, é necessário envolver 

as habilidades dos gestores, sendo elas: habilidade técnica, habilidade humana e habilidade 

conceitual. Em decorrência dos relatos das entrevistadas E1 e E5, têm-se uma coerência com 

o autor citado, porque é possível identificar nos sujeitos, a habilidade conceitual, caracterizada 

como aquela responsável pela capacidade dos gestores de entender a organização como um 

conjunto sistemático, integrado e complexo nas relações ambientais, interno e externo, e cabe 

aos profissionais saberem lidar com estas complexidades. 

A entrevistada E5 ainda explica que “a área de gestão pedagógica é uma das cinco 

áreas que compreendem o grupo de supervisão educacional para que se atinja esse objetivo, 

uma qualidade da educação do ensino profissionalizante, que é a nossa missão aqui”. A este 

discurso da E5, conecta-se positivamente com a posição de Skorková (2016) que ao 

desenvolver capacidades e conhecimento do indivíduo com foco nas CG‟s, viabiliza a 

promoção da sustentabilidade a longo prazo em qualquer organização e sociedade. Sendo 

assim, identificam-se os quesitos responsabilidades, atitudes, trabalho em equipe e 

aprendizagens coletivas como comportamentos contribuintes para o desempenho e bem-estar 

no trabalho dos sujeitos da pesquisa e na sociedade, como pode ser comprovado pelas falas de 

E5 e E6: 

“Anualmente, nós temos um plano de metas e temos metas específicas a 

serem cumpridas por meio de projetos, então cada pessoa que trabalha na 

supervisão tem um projeto além das suas atribuições vamos dizer assim de 

cunho mais burocrático como essas que eu te falei homologação de 

documentos, análises de dados nós temos um projeto e nos últimos três 

quatro anos [...] estamos tendo êxito no projeto” (E5). 

 

“A gente precisa ter, por exemplo, algumas competências relacionadas a 

questão de saber trabalhar em equipe, porque aqui a gente precisa. O 

trabalho aqui nessa área da gestão pedagógica e mesmo das supervisões 

junto ao trabalho, com as supervisões educacionais, é o trabalho em equipe, 

é essa questão dessa flexibilização, um pouco de sensibilidade. A gente tem 

que saber ouvir” [...] (E6). 
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 Dada a relevância do tema, para melhor identificação da compreensão social no campo 

das CG‟s, a indagação aos entrevistados teve como metas identificar respostas sobre a rotina 

diária de trabalho no âmbito das habilidades (saber fazer) exigidas do SE, dos CP‟s e do GEF 

para lidar com os processos de trabalho, além disso, compreender melhor as suas atribuições e 

atividades. 

De prontidão, a entrevistada E1 abordou a questão de saber lidar e gostar dos 

processos burocráticos, este que é uma característica estrutural da organização pública.  

 

“Então, o primeiro passo é saber trabalhar com papéis, com esse dinamismo 

que é o convívio dentro de um departamento, que você trabalha com o 

computador e com o papel o tempo todo. Então, têm pessoas que não gostam 

disso, não têm essa habilidade, preferem algo mais prático. Então, eu acho 

que gostar da parte burocrática já é um grande começo” (E1). 

 

Vale ressaltar no relato da E1, a palavra “computador”. Na era moderna, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação conhecidas como (TIC‟s) fazem parte de qualquer 

atividade organizacional, e estas ferramentas tecnológicas viabilizam suporte para as tomadas 

de decisões dos gestores. No âmbito educacional, as TIC‟s são uma realidade em evolução, 

como exemplo, o advento do Ensino à Distância (EAD). Os entrevistados relataram a 

participação das TIC‟s no seu dia a dia de trabalho, conforme as seguintes falas: 

 

“Além disso, a questão da tecnologia, hoje ela é super importante também no 

nosso trabalho. Então, assim, a gente trabalha com planilhas de 

monitoramento, com gráficos etc. É o nosso instrumento de trabalho. Todo o 

supervisor, quando ele não está numa visita, ele está no computador 

trabalhando com alguma ferramenta” (E2). 

 

“Olha. Eu acho que a gente tem que ter um bom domínio da informática, 

computador, como usuário. Porque hoje em dia, cada vez mais nós temos 

que usar o computador. É interessante ver isso porque hoje a gente senta na 

frente do computador, elabora uma planilha, entra no sistema acadêmico, 

redige um e-mail, redige uma ata, um relatório. ” (E3). 

 

Entretanto, Penego (1997) e Zarifian (2003) lembram que os indivíduos estão cada vez 

mais inter-relacionados e conectados pelas TIC‟s e pela internet. Todavia, ainda elas não 

substituem as interpretações que são dominadas pelo humano, e isto faz com que os gestores 

contemporâneos busquem novas capacidades de gerência em determinados contextos sociais. 

Em virtude disto, como propósito de interpretar esta premissa, foi perguntado à entrevistada 

E3 se as TIC‟s substituem as tomadas de decisões, e a entrevistada não hesitou ao responder 

que: 
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“Não. Não é o mais importante. [...] agora essa habilidade, esse saber é algo 

que ninguém te ensina. É vivência. É o feeling para a situação [...] Saber a 

hora de falar, saber a hora de não falar, o que falar, para quem falar, como 

escrever. Então isso não dá para superar a experiência” (E3). 

 

Na fala da entrevistada E2, é compreensível o domínio das decisões humanas em 

detrimento às decisões com o uso das TIC‟s: “ Então você tem que saber como lidar com 

essas pessoas de forma que realmente elas entendam” [...] Então como supervisor você tem 

que saber como lidar com essa pessoa”. Nesta perspectiva do domínio humano frente às 

TIC‟s, retoma-se as ideias de Katz (1995) sobre as definições das habilidades necessárias do 

gestor, que são: habilidade técnica, habilidade humana, e habilidade conceitual. Por 

conseguinte, foi possível relacionar e analisar essas habilidades com os discursos dos sujeitos, 

conforme a seguir: 

 Habilidade Técnica- refere-se aos conhecimentos especializados desenvolvidos 

pela experiência e treinamentos. Essa habilidade é identificada nos discursos dos 

entrevistados E1, E2, E3 e E5 ao indicarem características necessárias de um SE, CP‟s e GEF 

para a atuação no GEPED e RSBS. Como resultado, destaca-se a habilidade “conhecimento 

em legislações” que regem as regras das atribuições e atividades na IEEPT, como por 

exemplo, as do MEC, e que são adquiridas e aprimoradas de acordo com o tempo de atuação 

profissional, conforme o discurso doE1: “A gente também tem que ter um conhecimento e um 

saber fazer aí com relação à legislação, porque nós trabalhamos muito em cima da 

legislação”. Também, a E2, a E3 e a E5destacam o conhecimento sobre a legislação como a 

principal habilidade técnica: 

 

“A questão da legislação é muito forte também. Então o supervisor tem que 

ser sempre um investigador, um curioso, tem que sempre estar, digamos, 

antenado com as mudanças tanto do MEC quanto da secretaria da educação, 

quanto do conselho estadual de educação [...] Então o supervisor carrega 

uma bagagem de conhecimentos que ele não adquire de um dia para o outro, 

mas ele traz dentro da sua experiência diária, de sala de aula” (E2). 

 

“Por ser um departamento, uma função muito pedagógica, eu acho que tem 

que ter uma boa experiência da sala de aula, do cotidiano do professor diante 

do aluno, diante do currículo, diante das questões que envolvem aquela 

comunidade na qual a escola está [...] Então esse saber fazer tem muito a ver 

com a experiência, com a vivência de cada pessoa” (E3). 

 

“O supervisor como ele trabalha nessa orientação do processo de ensino e 

aprendizagem nós colocamos que tenha habilidade específica quanto ao 

entendimento de legislação, leitura crítica, nós temos sempre que está 

estudando [...] ter uma boa formação de base acadêmica, conhecer 

estratégias de ensino e aprendizagem e conhecer no caso o mercado de 

trabalho considerando que trabalhamos com educação profissional” (E5). 
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 Habilidade Humana- capacidade de o gestor trabalhar em equipe e em 

cooperação. Esta característica pode ser vista no discurso daE1 quando fala que um dos 

comportamentos favoráveis nas relações humanas, refere-se em “se colocar no lugar do 

outro”, ou seja, deve haver empatia entre os indivíduos:  

 

“E eu acho que é importante saber fazer contato com as pessoas, você ter um 

bom relacionamento com as pessoas, ter empatia [...] Porque você precisa 

sempre se colocar no lugar do outro, a gente precisa sim entender as 

necessidades e as angústias das unidades, as pessoas que nos procuram” 

(E1). 
 

Os entrevistados E5 e E6 assumem a mesma linha de pensamento, além disso, 

adicionam as habilidades “saber trabalhar em equipe” e “cooperação” como comportamentos 

norteadores para o alcance de desempenho superior no cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidas pela instituição, segundo os seus discursos: 

 

[...] “bom supervisor é aquele que tenha habilidades nesse processo de 

orientação é claro que a empatia em relação os processos que ocorrem na 

escola o respeito com as realidades das unidades tudo isso é importante e faz 

parte das características e das habilidades que o supervisor tem que ter para 

ele gerenciar esse processo” (E5). 

 

“Saber trabalhar em equipe, isso é fundamental [...] eu, como coordenadora 

de projetos, eu sei que eu não posso tomar uma decisão sozinha, que eu 

sempre vou consultar minha supervisora [...] É o que eu falo, a gente nunca 

toma uma decisão sozinha, é sempre uma decisão em conjunto” (E6). 
 

 Habilidade Conceitual- capacidade que o gestor tem para enfrentar a 

complexidade das relações no ambiente interno e externo. As falas demonstram que os 

gestores atuam em um ambiente dinâmico e de incertezas nas relações com os atores, que são 

a instituição, os pares, subordinados, alunos, pais, entre outros. Por isso, saber lidar com esta 

apreensão e a diversidade, exige discernimento dos SE, CP‟s e do GEF no trato das múltiplas 

situações existentes no ambiente de trabalho, como pode ser analisado nos discursos dos 

entrevistados. 

[...] ”porque, às vezes, também são alunos, são pais de alunos que nos 

procuram. Então, a gente precisa dar um bom atendimento, ser acessível a 

essas pessoas, nós não estamos em nenhum lugar superior a ninguém” (E1). 

 

“Primeiro, acho que o supervisor educacional tem que saber comunicar 

muito bem, porque ele tem que ter argumentação muito forte no momento 

em que ele, diante de uma comunidade de professores, pais ou alunos, tem 

que saber como argumentar, como se colocar, para que ele não tenha um 

problema posterior [...] Então toda essa parte administrativa a gente tem que 
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ter ciência. A questão financeira, de recursos, a gente tem que entender um 

pouco também” (E2) 

 

“Como a gente está lidando com a direção das unidades, eu acho que o 

grande desafio é você conseguir dizer para eles quais são as dificuldades 

financeiras para fazer as demandas que eles pedem, sem você criar 

desafetos”. (E4). 

 

“Olha, nós temos que ter uma boa comunicação. A gente precisa ter uma 

ideia de [...] todos os departamentos, para a gente poder saber direcionar 

melhor esses outros encaminhamentos. Então a gente tem que ter esse 

conhecimento. Dentro daqui, da área da gestão pedagógica, nós temos alguns 

trabalhos específicos. Por exemplo, eu auxilio e gerencio as escolas junto 

com as regionais [...] A gente tem que entender de tudo um pouco [...] Então 

é comunicação, é conhecer todo o processo, os departamentos, saber mediar, 

resolver problema [...] a gente tem que ser imparcial [...]Então a gente 

precisa ter essa visão de fora para poder orientar sem ter uma "ah, eu sou 

amiga de tal escola [...] Então a gente precisa ter, essa visão do todo, para 

poder orientar melhor, seja o professor, o aluno, a supervisão, a escola, a 

direção” (E6). 

 

Estes discursos revelam indícios da presença da compreensão social entre os sujeitos 

da pesquisa relacionado com os elementos estruturantes das CG‟s, conhecimento, habilidade e 

atitude, nas atividades do grupo pesquisado. Com base nesta percepção, os sujeitos foram 

provocados a manifestar suas ideias na ótica das relações da tríade conhecimento, habilidade e 

atitude no território de trabalho da GEPED e RSBS. Foi identificadoque a maior parte dos 

entrevistados individualizaram os elementos bases das CG‟s, o que provocou em partes, 

rupturas na compreensão das relações conhecimento, habilidade e atitude no grupo de 

trabalho, como pode ser comprovado nos discursos dos entrevistados E1 e E3: 

 

“ É o conhecimento, de você saber a legislação. A legislação que eu falo não 

é só a parte das leis estaduais ou federais, mas também as internas, as nossas 

portarias, as nossas diretrizes, as nossas deliberações [...] E a atitude, que é 

exatamente nos portar de acordo com essa empatia, com esses 

relacionamentos interpessoais, eu acho que essa é a parte mais importante” 

(E1). 

 

“Então, o conhecimento vem muito da nossa experiência. E essa habilidade 

para mim é o que você faz com a sua experiência, como você emprega essa 

experiência no seu dia-a-dia. Eu entendo que a experiência é importante, mas 

a gente tem que se colocar no lugar do outro, ter empatia e não dar a fórmula 

pronta” (E3). 

 

A entrevistada E5 destacaoconhecimento e a habilidade como elementos principais nas 

relações de trabalho da equipe de supervisores, coordenadores de projeto e do gestor de 

espaço físico, ratificando a ausência da atitude como membro pertencente aos conceitos das 

competências gerenciais. 
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“Na figura o nosso famoso „CHA‟... aí a gente assim como diz a teoria que é 

preciso ter aí uma base científica que trabalhamos para que eu consiga 

mobilizá-la e o saber-fazer na habilidade para que se construa uma 

competência” [...] o supervisor ele precisa ter um suporte teórico ele vai ser 

colocado em situações por vezes desconfortáveis para saber lidar com os 

problemas nas unidades, então ele precisa ter uma bagagem conceitual, uma 

bagagem teórica, conhecer os aspectos regionais, conhecer as possibilidades 

que as legislações nos dão em alguns casos específicos para dar esse suporte 

para escola” (E5). 

 

Estes resultados vêm ao encontro do que Rowe (1995) e Bergenhenegouwen et al. 

(1997) detectaram em suas pesquisas, quando afirmam que há ausência de conceitos 

epistemológicos das CG‟s, em dado momento atribuem-se os significados delas como um 

processo, em outro como um resultado. Entretanto, os entrevistados E2, E4 e E6 atingiram 

positivamente às expectativas da provocação inicial ao relatarem que:  

 

“ Porque quando a gente fala conhecimento, habilidade e atitude para mim 

isso está intrinsecamente relacionado a competência”. [...] Toda a equipe tem 

que estar ciente do que a gente pode e do que a gente não pode, dentro da 

legislação e dentro do princípio da administração pública, de imparcialidade, 

impessoalidade, transparência. [...] E atitude. E a questão de valores, porque 

eu acho que atitude é uma coisa e eu entendo hoje competência um pouco 

mais ampla que é a questão de valores, o supervisor tem que ter, 

inicialmente, dentro do seu trabalho, um viés muito ético. Então a gente tem 

que ser imparcial na nossa conduta” (E2). 
 

 

 Os elementos conhecimento, habilidade e atitude aparecem fortemente nos discursos 

dos sujeitos. Ainda, eles associam a relação sinérgica desses atributos com os bons resultados 

no alcance das metas e objetivos propostos pela instituição, bem como, tal sinergia contribui 

para a entrega de resultados melhores para os profissionais envolvidos e para a sociedade em 

geral. Para a E2, a atitude é o comportamento de maior evidencia para as atuações dos 

profissionais na atualidade. Isto também seconfirmano entendimento dos entrevistados E4 e 

E6,ao apresentarem o comportamento proativo como característica indispensável para as 

funções na equipe da GEPED e RSBS.  

  

 

“ [...] você tem que ter mais um conhecimento de gestão. Porque você vai 

fazer a parte administrativa da obra, dispensa de licitação, toda a burocracia 

que envolve a contratação de mão de obra para você realizar o serviço [...] 

nesse cargo é a pró-atividade, porque você não pode ficar esperando que os 

problemas aconteçam. Porque você tem dois tipos de manutenção: a 

preventiva e a corretiva. Então, a gente tem que trabalhar na manutenção 

preventiva. Então, isso envolve pró-atividade, porque você tem que visitar as 

[...] e verificar qual é o risco que pode ocorrer no futuro. Você não pode 

esperar que o telhado caia para que vocêaja. Então, eu acho que pró-

atividade é a atitude” (E4). 
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“Eu acho que é uma relação que precisa caminhar ali em conjunto. Eu tenho 

que saber fazer, para saber fazer eu tenho que entender, eu tenho que ter o 

conhecimento da legislação, como eu falei, do regimento, para eu poder 

saber fazer correto, da melhor maneira possível. Se me falar assim "a escola 

tal de Ribeirão Preto", eu já sei mais ou menos o perfil, o trabalho da 

regional e mesmo das escolas e mesmo de Campinas Sul. Agora, por 

exemplo, quando a gente vai para a regional de Bauru, é uma coisa que eu já 

tenho que verificar com mais detalhes, eu preciso estudar um pouco mais o 

indicador duma unidade [...] para poder entender um pouco mais esse 

processo” (E6). 

 

Na fala da entrevistada E6, a expressão “ali em conjunto” gera sentido de sinergia 

entre os elementos conhecimento, habilidade e atitude. Este pensamento aproxima-se com os 

pressupostos de Bergue (2014), ao caracterizar os elementos conhecimento, habilidade e 

atitude como: conhecimento são aspectos conceituais e técnicos que o profissional detém, a 

habilidade é a capacidade de transformar o conhecimento em ação, como por exemplo, a 

comunicação, a flexibilidade, e a persuasão, já a atitude refere-se à personalidade e postura 

profissional, como exemplos a ética, a transparência e o respeito. Ademais, estes 

comportamentos atitudinais impulsionam o agente para a ação.  

Outrossim, os discursos dos entrevistados E2, E4 e E6 estão em consonância com 

Freitas e Brandão (2005) nas premissas de que as CG‟s são resultantes das inter-relações de 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que impactam as atividades, tarefas, e 

responsabilidades dos gestores. Também, quando há sinergia entre estes três pilares da 

competência, constrói um desempenho superior em dado contexto de trabalho, que gera valor 

tanto para os profissionais envolvidos, como para a instituição e à sociedade. Dessa maneira, 

toda esta dinâmica pode nortear a criação de programas de desenvolvimento de pessoal, 

mediante capacitação e treinamento. 

Portanto, diante das análises realizadas dos discursos, foi possível confirmar que os 

sujeitos da pesquisa apresentam entendimento conceitual das CG‟s em suas rotinas diárias no 

GEPED e RSBS. Ademais, os entrevistados confirmam a existência de relações sinérgicas 

entre os elementos conhecimento, habilidade e atitude. Para eles, o desempenho superior são 

efeitos dessa sinergia, e o elementoatitude se destaca como fundamental para os gestores 

públicos no exercício de suas funções na instituição. Desse modo, identificou-se a presença de 

competências gerenciais diferenciadas da equipe, no âmbito da educação profissional e 

tecnológica, que serão apresentadas no decorrer deste estudo. Ademais, diante das análises 

desses discursos, foi possível compreender asatribuições e atividades deste grupo de trabalho.  
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4.2 As práticas das competências gerenciais na instituição: ações e desafios 

Identificado que os sujeitos compreendem o conhecimento, habilidade e atitude como 

elementos constituintes das CG‟s, o próximo passo teve o propósito de investigar as ações e 

desafios no campo das CG‟s, tanto no âmbito do GEPED como no grupo da RSBS. Com base 

nestas perspectivas, as indagações direcionaram-se para verificar os impactos para a 

instituição como para os profissionais SE, CP‟s, e GEF, quando esses elementos se 

manifestam de forma sinérgica. 

Inicialmente, cabe destacar que no mundo do trabalho contemporâneo, desenvolver as 

CG‟s é uma condição, e não uma escolha, e ao aprendê-las permitirá sobreviver em ambiente 

competitivo e inconstante, isto é defendido por Perrenoud (2013). No entanto, a entrevistada 

E2 em seu discurso menciona a expressão “um mundo perfeito”, que para ela, significa 

justamente esta condição de busca e desenvolvimento à luz das competências gerenciais, que 

os profissionais necessitam em adquiri-las no âmbito da educação profissional e tecnológica. 

 

[...] “porque, assim, quando você tem uma pessoa que consegue de fato 

atender esses três itens, eu entendo que é o que a gente imagina que seja o 

supervisor ideal, em que ele tenha conhecimento, que ele tenha as 

habilidades necessárias e que ele realmente tenha atitude [...] Isso é fato, não 

é muito simples você ter pessoas que se submetam e atendam a todos esses 

requisitos” (E2). 
 

No decorrer do discurso da entrevistada E2, tornou-se um momento marcante ao 

demonstrar um brilho em seus olhos, quando relata determinados comportamentos esperados 

de um supervisor ideal no cumprimento da sua missão:  

 

“Você tem que ter em mente que às vezes você vai ter que ir numa escola à 

noite, aos sábados, que você vai trabalhar três períodos, que alguém te liga e 

fala "você precisa ir hoje à tarde na escola tal". Então você tem que estar 

sempre disposto a atender as demandas da instituição. E não são todas as 

pessoas que querem isso. E mais, você tem que ter a segurança de saber que 

você vai até a escola e vai realmente transmitir aquilo que ela está te 

pedindo. Então não é uma coisa tão simples. Então acho que, assim, é o 

mundo ideal quando você consegue equilibrar isso tudo” (E2). 

 

Com base na fala da E2, remete-se ao que determina Parry (1996), ao diferenciar as 

competências flexíveis e as competências rijas. As competências flexíveis referem-se aos 

traços de personalidade, e as competências rijas dão ênfase às habilidades necessárias para um 

determinado contexto de trabalho. O estudo direciona que se devedar mais atenção para o 

desempenho, do que para a personalidade, ou seja, semelhante ao discurso da entrevistada E2, 

Woodruffe (1991) explica que as competências rijas merecem prioridades na perspectiva do 
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desenvolvimento e práticas dos indivíduos, e ao identificar tais competências rijas, é possível 

pôr em vigor programas de desenvolvimento de pessoal mais flexíveis e centrados nas CG‟s.  

Em síntese, de acordo com o discurso da entrevistada E2: [...] “Então eu acho que 

quando a gente quer realmente que algo aconteça, você tem que ir além”, revelaa presença de 

competências gerenciais do SE, que são a “entrega absoluta no cumprimento da missão 

institucional, e por consequência o “comprometimento” deste profissional no alcance dos seus 

objetivos, e entrega de desempenho superior. Num momento de emoção, a entrevistada E2 

resgatou memórias de luta e perseverança em sua trajetória como diretora de escola, e no 

grupo de trabalho da supervisão educacional, o que lhe promoveram transformações positivas 

como pessoa e como profissional. 

 

“Então eu acho que quando a gente quer realmente que algo aconteça, você 

tem que ir além. Então você tem que por algo lá à frente e falar "não, eu 

quero atingir aquilo" e estar sempre melhorando. Se você pegar... eu vou dar 

o meu caso. Quando eu entrei na supervisão, que eu saí da direção e fui para 

supervisão, e hoje o que eu sou, eu tenho certeza, assim sem ser arrogante, 

sem ser presunçosa, hoje eu sou muito melhor do que dez anos atrás. Com 

certeza [...] porque eu tive um aprendizado, uma construção, e sempre a 

questão de tentar melhorar o meu trabalho, e não me acomodar. Esse é o 

meu mundo ideal” (E2). 

 

A referência“ir além”, também pode ser identificado no discurso da entrevistada E3:  

“O impacto é sempre positivo. Se existe uma harmonia é positivo. Então você tem um bom 

ambiente de trabalho. Você tem pessoas que trabalham mais motivadas. Você tem pessoas 

que vão fazer muitas vezes além das suas atribuições para que as coisas deem certo”. Para o 

entrevistado E4, os impactos gerados pela sinergia das CG‟s resultam segundo ele, em “ um 

aprendizado constante”, como pode ser interpretado na seguinte fala: 

 

“Porque, como eu te falei, você está lidando com todas as unidades, em 

regiões diferentes, com problemas diferentes e você tem que encontrar 

soluções diferentes para cada um desses problemas. Então, eu acho que é um 

engrandecimento tanto do ponto de vista institucional [...], como para o 

gestor pessoalmente” (E4). 

 

Zarifian (1999), Le Boterf (2002) e Antonello (2004) defendem que a ação do agente 

vinculada às CG‟s subsidia eficiência e eficácia nas soluções de problemas, mediante a 

mobilização, integração e articulação das capacidades entre profissionais, organizações e 

sociedade. Os discursos dos entrevistados E2, E3 e E4, na perspectiva das práticas das CG‟s, 

também se associam à proposta de Melo et al. (2016), na afirmação de que as competências 

gerenciais estão no desenvolvimento dos elementos conhecimento, habilidade e atitude. 
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Ainda, os relatos têm consonância com o posicionamento de Fleury e Fleury (2008), porque 

de certo, agregam valor para as instituições e valor social para os gestores, em virtude do seu 

autodesenvolvimento frente às complexas e constantes transformações em seu campo de 

atuação.  

A entrevistada E5 aponta que as práticas na perspectiva das CG‟s criam possibilidades 

de instrumentos para avaliação dos resultados esperados e alcançados, além de viabilizar 

aprendizagens constantes e aprimoramento dos saberes e das habilidades requeridas dos 

gestores educacionais, frente às situações complexas. 

 

“Os impactos são os mais favoráveis possíveis, eu entendo resultado que nós 

aferimos do nosso trabalho dentro do grupo supervisão ele está totalmente 

relacionado a isso[...] mas para o nosso trabalho isso é cem por cento 

vinculado, nós precisamos sim ter conhecimentos técnicos para nos tornar 

mais hábeis e por meio das experiências da contextualização e aí desses 

saberes nós vamos nos tornando mais competentes para resolver as 

demandas das unidades” (E5) 
 

 As falas dos sujeitos margeiam as CG‟s e direcionam atenção quanto às práticas 

relacionadas com o “agir diante de situações complexas”. Esta linha de raciocínio condiz com 

Le Boterf (2003), a formação das pessoas e das organizações inseridas em ambientes 

complexos sejam prioridade nos planos de desenvolvimento de CG‟s com múltiplos saberes. 

No discurso da entrevistada E1: 

 

“Mas eu acho que a gente precisa ter uma visão assim, eu não sei se é 

adequado eu usar esse termo, mas um pouco de política. Eu acho que você 

tem que saber a hora que você precisa falar e a hora que você precisa ouvir. 

Então, eu acho que a situação, ela tem que ser bem analisada para você 

tomar uma atitude. Pensar bem, agir em conformidade. Às vezes, nem agir 

naquele momento, vamos pensar antes. A gente tem que deixar sempre a 

emoção de lado, porque a emoção acaba atrapalhando um pouquinho quando 

você age diante da emoção” (E1). 
 

Um olhar mais atencioso ao discurso permite identificar palavras ocultas como 

“político”, “imparcial”, “saber se comunicar”, “saber ouvir” e “capacidade de análise das 

situações”, esta última traduzida na fala: “Então diante de uma situação inesperada, eu sempre 

procuro não dar respostas na hora. Entender a situação [...] eu quero entender o que 

aconteceu, quem são as pessoas envolvidas [...] entender a situação antes de julgá-la” (E1). 

 

A entrevistada E6 também enuncia o atributo “capacidade de análise das situações” 

em: “O agir de acordo com a situação, eu tenho que ver qual é a situação, analisar essa 

situação, para eu poder tomar a melhor decisão, fazer a melhor orientação. Então seria esse 
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sentido”. Estes comportamentos narrados pelos sujeitos, alinham-se com as conclusões de Le 

Boterf (2002), de que as CG‟s encontradas nos indivíduos são capacidade mobilizada, 

integrada e aprendida, e que permite o alcance de melhores desempenhos e resultados, com 

base no querer agir e poder agir no enfrentamento das situações em dado contexto de trabalho. 

Sob a ótica da capacidade mobilizada, integrada e aprendida, o discurso da 

entrevistada E3 reforça a manifestação das práticas das CG‟s dos integrantes da GEPED e 

RSBS, e traz para o contexto de análise, o respeito à hierarquia nas relações de trabalho. 

 

“A supervisão ela é dividida em cinco áreas. GEPED, que é a gestão 

pedagógica, que é essa área que eu me reporto diretamente. GEVE, que é a 

vida escolar. GEPED, GEVE, GEPIS e GESLINF. E a Gestão de Ambiente 

que cuida do observatório. Então são essas cinco áreas. Eu me reporto ao 

GEPED. Porém, na verdade, eu me reporto à minha supervisora. E ela, numa 

função hierárquica, se reporta ao GEPED. Nós somos acompanhados. Os 

nossos projetos são acompanhados pelo GEPED. Existe uma professora lá 

no GEPED que acompanha o meu projeto como coordenadora[...]. Então, ela 

já me acompanhou a visitas a algumas escolas para eu falar do meu projeto, 

ela acompanha os números do meu projeto, meu dia a dia. Então a gente 

também se reporta a alguém que está acima de nós enquanto supervisão. 

Então que é um grupo” (E3). 
 

A fala da E3 sinaliza concordância com o trabalho de Zanona (2015), em que a ação 

competente do indivíduo diante de acontecimentos complexos guiados pelas experiências 

obtidas em organizações formais, dependem de motivação e iniciativa. Contudo, quando as 

competências dos profissionais são insuficientes, ocorre articulação e a mobilização de outros 

profissionais, o que forma uma rede de atores. Isto também, pode ser verificado em trechos do 

discurso do entrevistado E4:  

 

“Cada unidade que te liga, ela vai te trazer um problema diferente. Então, 

você realmente tem que agir de acordo com aquela situação colocada” [...] 

na verdade, o gestor é um intermediário. Você vai lá, verifica o problema, 

faz todo o levantamento e faz a intermediação com os diversos setores da 

instituição [...] principalmente na unidade de infraestrutura e o setor 

financeiro, que é o GAF [...] para te dar o suporte físico [...] A tomada de 

decisão não é só do gestor, a gente intermedeia entre esses vários atores [...] 

porque tanto o diretor de serviço, como o diretor, eles são professores que 

saíram de sala de aula e viraram diretor. Então, eles não têm essa visão 

técnica [..],mas é o que eu te falei, eu não entro na questão técnica 

propriamente dita [...] eu facilito essa hierarquização de problemas, entro em 

contato também com empreiteiras que fazem essa análise junto comigo” 

(E4). 
 

Esta fala do E4 se consolida com o pensamento de Zarifian (2012), em que os 

conhecimentos adquiridos e transformados de acordo com a diversidade das situações, se 

sustentam nas CG‟s, e com a ideia de Le Boterf (2003), ao definir as ações dos gestores em 
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situações profissionais, ou seja, os gestores devem gerar valor econômico e social, não 

somente em suas práticas, mas também nas relações com outros atores. Com base nestas 

premissas, se tratando de uma instituição pública de ensino, o fator legislação surge 

fortemente nos discursos das entrevistadas E5 e E6: 

 

[...] temos que agir de acordo com a situação sempre, mas claro que a 

situação sempre nos evidencia algo que enquanto supervisão nós precisamos 

interferir, mas eu me pauto muito nas legislações e nas diretrizes da 

instituição [...] seja uma diretriz do conselho estadual de educação, uma 

orientação técnica, mas simples fica a nossa orientação e mais afinadas nós 

conseguimos orientar a unidade” (E5). 

 

“A gente sempre orienta de acordo com o regimento, de acordo com a 

legislação, mas tem situações que têm que ser um pouco além disso. Às 

vezes é uma coisa que não está lá no artigo, tal, do regimento comum das 

Etecs. Então a gente precisa entender os dois lados, ter o bom-senso para 

responder” (E6). 
 

O fator legislação apontado pelos entrevistados, deu origem a uma reflexão sobre a 

autonomia no âmbito da IEEPT. Ao serem provocados sobre a autonomia nas ações dos SE, 

CP‟s e GEF, os sujeitos reportaram ideias distintas sobre este quesito. É possível identificar o 

significado da autonomia em duas vertentes, ou seja, uma refere-se sobre a autonomia no 

ponto de vista da instituição pública de ensino, outra é a autonomia com base nas práticas 

diárias do grupo de trabalho. Com foco na instituição, os entrevistados definem a autonomia 

como: 

 

“Com relação a instituição, a nossa autonomia, ela tem algumas restrições. 

Porque, como eu disse, tem coisas que a gente foge ao nosso controle, 

porque não depende nem da superintendente, depende do governador. Então, 

algumas coisas, a gente fica amarrado” (E1). 
 

Vale destacar que a entrevistada E2 é a gestora principal na equipe RSBS. 
 

“Porque eu entendo que eu acho que o diferencial da instituição é essa 

autonomia que hoje já não é tanta, porque a gente tem tanta lei, tanta regra 

[...] Então eu tenho regras dentro da instituição, dentro do serviço público, 

que me limitam determinadas coisas” (E2). 
 

Ressalta-se que a entrevistada E5 é a gestora principal na equipe GEPED: 
 

“O GEPED trabalha muito essas questões e todos eles dentro do que 

compete a sua função porque na supervisão nós temos algumas atribuições 

legais o que são específicas do cargo, por exemplo, eu homologar um 

documento é algo que compete a um supervisor então dentro do que tem de 

competência legal”[...] (E5). 
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O entrevistado E4 caracteriza a autonomia como “uma autonomia controlada é 

fundamental em qualquer atividade e principalmente na de gestor de espaço físico”. Na visão 

da entrevistada E6, a autonomia se resume em “Lógico que eu sei até que ponto eu posso 

chegar. Lógico, porque eu tenho a minha função”. No entanto, para os entrevistados, a 

autonomia com foco na equipe de trabalho significa que: 

 

“Olha, aqui nós temos autonomia, têm várias situações que nós nos 

deparamos. E, às vezes, a gestora não está aqui, agora que ela está ficando 

bastante em São Paulo. Então, ela acaba nos dando bastante autonomia para 

trabalharmos. E como eu estou há sete anos com ela, eu sei exatamente até 

onde eu posso ir, até onde eu não posso ir [...] a gente trabalha com bastante 

liberdade. ” (E1). 
 

” porém, eu entendo que você tem autonomia de fazer determinadas tarefas 

de maneiras diferentes. Eu posso buscar outras soluções, eu posso criar, eu 

acho que isso é possível, e é essa autonomia que eu respeito” (E2). 
 

 

 Para os entrevistados E4, E5 e E6, a autonomia é total e responsável pelo ambiente 

agradável em que atuam, transmite segurança e promove satisfação e bem-estar dos servidores 

envolvidos ao cumprimento dos seus objetivos. 

 

“Aqui a gente tem autonomia ampla, geral e irrestrita [...] A gente tinha toda 

essa liberdade, desde que sempre informando para ela um passo a passo do 

que estava acontecendo. E dentro dessa responsabilidade que eu te falei: 

“Opa, você tem aí uma esfera de atuação, não ultrapassa muito essa esfera”. 

Mas era total” (E4). 

 

“Eu prezo muito pela autonomia sim, por exemplo, na minha equipe mais 

direta aqui que são seis que trabalham comigo, eles têm todas as 

responsabilidades específicas eu acredito muito na autonomia ao lado do 

respeito e das atribuições que competem a sua função, mas todos têm 

liberdade para criar, para inovar nós trabalhamos muito em colaboração[...] 

(E5). 

 

“É uma coisa que minha supervisora me dá, é autonomia”[...] Se eu domino 

determinado assunto e vem um e-mail, alguma coisa, eu tenho autonomia 

para responder. Eu não preciso perguntar para elas se está ok [...] aqui a 

gente faz parecer, a gente põe nosso nome. Lógico que o nome dela está lá, 

mas a gente põe nosso nome, quem escreveu está lá o nome...[...] A nossa 

supervisora dá autonomia para gente tomar as decisões e responder. Se a 

gente tem dúvida, a gente consulta, mas ela deixa a gente responder [...] 

autonomia está relacionado a dar a confiança, a [...] a dividir um pouco essa 

liderança (E6). 
 

A princípio, o objetivo principal deste estudo refere-se em entender as manifestações 

das CG‟s dos gestores do grupo da supervisão educacional, sendo assim, as análises dos 

discursos dos sujeitos comprovama existência da autonomia nas ações dos SE, CP‟s e GEF, 



64 
 

ainda, cabe destacar que esta autonomia se torna um fator de estímulo e motivação ao 

desenvolvimento das CG‟s. Neste contexto, o relato da entrevistada E6, com foco na equipe, 

condiz com Zarifian (2012), que a autonomia é a cooperação baseada nas relações entre os 

participantes de determinado grupo e ou equipes, tendo como premissas a confiança, a 

comunicação sem ruídos, e forte mediação dos conflitos, na defesa da harmonia e bem-estar. 

Também, os discursos mostram a “liderança” como um ponto forte no âmbito da 

autonomia com foco na equipe. Cria e mantém condições positivas no ambiente de trabalho 

com uso de incentivos às práticas dos indivíduos, como pode ser interpretado nas falas dos 

entrevistados. Porquanto, este cenário da relação autonomia e liderança explica o que Zanona 

(2015) defende que as CG‟s se destacam em ambientes de trabalhos em que a autonomia é 

aceita e reconhecida pelo querer e pelo poder de tomar decisões nas ações, certificados pelos 

gestores responsáveis, e faz com que os indivíduos absorvam responsabilidades no 

suprimento de desenvolvimento profissional, acesso às informações e meios técnicos, oferta 

de tempo, fomento e habilitação da autonomia individual para a coletiva, contribuindo para 

novas diretrizes de controle e avaliação do desempenho alcançado. 

Assim, a autonomia e liderança se sintonizam com as posições de Bowditch e Buono 

(2002) em que as competências de liderança representam um script essencial ao trabalho 

gerencial, por meio de influências e orientações às metas, no qual, a liderança do tipo 

transformacional se fortalece, ou seja, são as habilidades do gestor responsável em gerenciar 

as complexidades oferecidas pelo ambiente, ao aceitar as ideias e emoções, crenças das 

pessoas, valores e aprendizagens constantes. Assim também, nos discursos dos sujeitos, foi 

identificado a admiração dos membros da equipe pela gestora responsável. Este 

comportamento dos CP‟s e do GEF, vai ao encontro com Bitencourt e Barbosa (2004) de que, 

quanto mais os indivíduos de determinado grupo identificam e internalizam valores morais 

dos gestores responsáveis, maiores serão as suas motivações no campo profissional. 

4.2.1 Desafios 

Entretanto, segundo análise dos discursos dos entrevistados, não se identifica 

autonomia com foco na instituição, talvez pelo motivo da instituição ser uma autarquia 

pública, constituída de leis, normas e diretrizes, tanto nas legislações educacionais, como nas 

legislações do estado em que se encontra a IEEPT. Para o entrevistado E4, esta autonomia 

com foco na instituição se manifesta como uma “autonomia controlada”.A partir deste 

posicionamento, surgem desafios às práticas das CG‟s na instituição pública, e que pode ser 

comprovadomediante interpretação do discurso da entrevistada E1 ao apontar termos como 
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“restrições” e “dependência do governo”, bem como, o termo “limite” ou “fronteira”, e que 

também está ocultono discurso da entrevista E6: “Lógico que eu sei até que ponto eu posso 

chegar. Lógico, porque eu tenho a minha função”. 

Logo, estes achados na perspectiva dos desafios sobre a autonomia com foco na 

instituição, e por se tratar de uma organização pública, leva a uma discussão no que diz 

respeito dos fatores limitadores nas ações dos supervisores educacionais. Ao serem 

questionados sobre isto, os entrevistadosse debruçaram de imediato à esta questão.O discurso 

do entrevistado E4 chama atenção quanto ao significado da dependência orçamentária e dos 

processos burocráticos da organização pública na sua função de gestor de espaço físico no 

grupo da RSBS: 

 

“Essa encaixa direitinho, é total. Porque nós estamos em um serviço público. 

Em uma empresa pública, você tem toda uma[...] que é a Lei 8.666, de 

licitações, que você tem que cumprir. Então, tem uma série de parâmetros 

legais que atrela a parte administrativa com a questão financeira. E você não 

tem como fugir disso, porque é lei, é legislação. Tem um impedimento total. 

Você nem começa, na verdade. Porque além da restrição legal, você tem a 

restrição financeira, porque você tem alguns tetos para você poder fazer 

obras. E você tem outros tetos aí se você for fazer a licitação e se você 

ultrapassar esses tetos, você simplesmente não faz a obra. Nenhuma, zero, 

nenhuma. Você atingiu aquele teto, acima disso, você não consegue fazer. A 

fronteira é totalmente delimitada pela lei, você tem ali a lei que te diz 

exatamente o que pode ser feito e qual o valor a ser utilizado” (E4). 
 

Diante da fala do E4, os resultados afirmam a ausência da autonomia com foco na 

instituição, devido ao fato da influência da legislação, em destaque, a Lei nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, que rege as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, guia, 

impacta e limita às suas ações profissionais no dia a dia de trabalho. Para ele, não há 

flexibilidade nenhuma, portanto não há autonomia no ponto de vista institucional. Cabe 

lembrar, que o entrevistado E4 não tem compromisso com a questão pedagógica, e sim, com 

atribuições e atividades que são de caráter de gestão de infraestrutura das unidades de ensino. 

Este fenômeno que limita a autonomia com foco na instituição encontra-se em 

consonância com Pereira e Silva (2011), que enquanto o orçamento não é aceito, os projetos 

ficam estáticos, sem um funcionamento adequado. Ademais, devido aos aspectos legais e 

burocráticos, as tomadas de decisões dos gestores ficam bloqueadas quanto a mobilização dos 

recursos necessários para o cumprimento das metas estabelecidas, como compras de 

materiais, equipamentos e treinamentos do pessoal.  
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Contudo, há ideias opositoras sobre a dependência orçamentária nos demais sujeitos, 

quando a questão é pedagógica, ou seja, atribuições e atividades voltadas para os processos de 

ensino e aprendizagem profissional e tecnológica de qualidade, como encontrado na fala da 

entrevistada E3: “Eu acredito que tem pouca relação com o meu trabalho que é pedagógico”. 

Os entrevistadospartem nesta linha de pensamento em prol da autonomia nas práticas das 

CG‟s no GEPED e RSBS.  

 

“Eu acho que nós temos as nossas demandas, mas não sofremos tanto essa 

questão da falta de orçamento, se existe uma falta aí. Porque nós não temos 

uma necessidade de gastos, de qualquer tipo de investimento com o nosso 

trabalho. Não, não é um entrave nesse sentido. Nós temos uma verba para os 

nossos gastos de papel, de papelaria e outras coisas e que, para nós, é o 

suficiente. Acho que a gente não sente uma problemática na questão de 

orçamento, para nós” (E1). 

 

“Vou falar enquanto instituição. Por exemplo, se um supervisor faz uma 

visita, ele tem um custo de visita. Então ele tem o custo de combustível, se a 

gente vai se hospedar, a gente tem um custo de hospedagem e tal. Então isso 

a instituição banca para nós. Só que, assim, primeiro eu gasto, depois eu 

apresento, depois eu sou ressarcida. [...] então a gente tem alguns 

limitadores, mas a gente consegue ir se resolvendo, para isso tem cartão 

crédito que tem prazo e tal. E a gente tem uma verba mensal de 

adiantamento para pagar toner, papel sulfite, caneta, essas coisas que a gente 

tem mais administrativas. Não é uma verba muito grande, mas a gente acaba 

se resolvendo com ela. [...] não, a gente se vira. A gente se vira” (E2). 

 

Os entrevistados E1 e E2 apresentam uma postura firme e positiva ao assumirem de 

caráter prioritário a missão na equipe da supervisão educacional. Segundo seus relatos, as 

dificuldades são constantes devido ao fato da dependência da verba pública. No entanto, este 

cenário limitador da disponibilidade de fomento, não atrapalha a realização das suas 

atribuições e atividades. Isto demonstra que os sujeitos apresentam facilidade de se adaptarem 

às situações adversas, demonstrando flexibilidade nas ações necessárias ao cumprimento das 

metas estabelecidas pela instituição. Também, esses comportamentos atitudinais são vistos 

nas falas dos entrevistados E3 e E5: 

 

“Quando a gente pega o nosso carro e vai até uma unidade, a gente não fica 

pensando quanto que a gente vai gastar. É o nosso trabalho. Por exemplo, eu 

saio daqui eu vou até [...]. Por ser a minha sede eu não tenho reembolso. 

Porque é a minha sede. Então eu vou lá, eu almoço, eu passo o dia todo lá e 

tudo isso sai do meu bolso. [...] porque eu sei, é uma instituição pública, tem 

as suas regras, tem as suas limitações. Mas isso não me impede de trabalhar. 

Você acaba fazendo aquilo que é possível dentro daquilo que você tem. 

Então eu acho que nesse sentido a gente precisa se adaptar e muitas vezes 

trazer outras estratégias, outras propostas” (E3). 
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“Olha eu não posso te dizer que ela é cem por cento determinante porque nós 

temos bons resultados com que nós conseguimos, mas as vezes é claro que 

uma dificuldade no recurso, no repasse isso acaba interferindo, mas não ao 

ponto de deixarmos de fazer o nosso trabalho e temos o resultado que nós 

temos. Então como gestão pública nós conhecemos esses desafios, os 

desafios relacionados às verbas que são destinadas então é claro nós temos 

custos para fazer as visitas para fazer as viagens o deslocamento do 

supervisor, as diárias [...] Então vamos priorizar, mas isso não limita o nosso 

trabalho” (E5). 
 

Desse modo, esses discursos têm relação com as afrimações de Carvalho e Bruckmann 

(2014), uma vez que existem limitações nas ações gerenciais na IEEPT devido àfalta de 

capital para o orçamento público,custos de visita, regras burocráticas de repasse do recurso, 

enfim, os gestores não são apenas os primeiros a lidar com os desafios da gestão pública. 

Todavia, são estes gestores que lideram sua equipe profissional e são capazes de se adaptarem 

às normas dominantes, valores e práticas profissionais. Por consequência, esses entraves da 

instituição pública não são obstáculos para os gestores da GEPED e RSBS, como interpretado 

pelas mensagens “Acho que a gente não sente uma problemática na questão de orçamento” 

(E1), “Não, a gente se vira. A gente se vira” (E2), “Então vamos priorizar, mas isso não limita 

o nosso trabalho” (E3), “Mas isso não me impede de trabalhar frente a esses desafios” (E5). 

Ainda, sobre a superação aos obstáculos orçamentários da IEEPT permeados nas práticas das 

CG‟s, relembra-se Freitas e Odelius (2018), na identificação e desenvolvimento das CG‟s dos 

gestores públicos no âmbito educacional, resultam em mudanças inovadoras nos processos de 

trabalho, nas equipes e na área da gestão de pessoas. 

Entretanto,quando a questão passa a ser o processo de recrutamento e seleção, 

aplicadosparaidentificar as CG‟s requeridas em dado contexto de trabalho, e que 

normalmente, a área da gestão de pessoas prioriza somente as qualificações que um indivíduo 

detém, e não o desempenho. Sob esta ótica, os entrevistados foram questionados como a 

instituição se comporta no processo de seleção de pessoal. A entrevistada E1 revela que as 

estratégias adotadas pela instituição são por “[...] concurso a contratação, então, já existe aí 

uma restrição em algumas situações. [...] passando no concurso, ela teoricamente está 

habilitada. [...] Então, infelizmente [...],mas isso não dá realmente para avaliar quando você 

olha apenas um currículo, numa análise fria”. 

Este discursose consolida com Pires et al. (2005), ao ponto que as CG‟s se 

caracterizam nos processos seletivos e concursos públicos, mediante testes elaborados com 

conteúdo diversos, o que implica na impossibilidade de identificar outros elementos 

participantes de tais competências gerenciais, como por exemplos, a atitude, os valores, a 

motivação e conduta pessoal. Com base nesta característica, se confirma a presença da 
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corrente americana representada por McClelland (1973), Boyatzis (1982) e Parry (1996), ao 

trazerem as competências gerenciais como armazenamentos de qualificações prescritas e 

desenvolvidas em dado contexto profissional, apresentando domínio na formação das 

capacidades dos gestores públicos para as práticas profissionais, constituídos dos atributos 

cognitivos, psicomotores e afetivos. Entretanto, os entrevistados também sinalizam a 

existência da corrente teórica francesano processo de seleção dos SE, CP‟s e do GEF, teoria 

esta, que é representada por Le Boterf (2002) e Zarifian (1999): 

 

“Se for para ser supervisor, eu vou falar da minha experiência. Eu fui 

convidada a ser supervisora pelo meu desempenho enquanto diretora. Então, 

assim, eu não faço parte dessa afirmativa. Então, é óbvio, eu entendo que eu 

detinha determinadas competências ali, e o meu desempenho, no meu 

trabalho, tanto na escola quanto junto à instituição fizeram com que 

enxergassem meu potencial e me convidaram realmente para ser supervisora. 

Hoje o processo para supervisão, em determinados momentos, continua 

acontecendo dessa maneira também. Primeiro que você precisa ser diretor, 

ter sido diretor [...]e quando a gente fala desempenho é desempenho de 

resultados, de postura ética e tudo mais. ” (E2). 
 

“Então o meu desempenho, provavelmente não teria sido visto se eu não 

tivesse tido essa oportunidade. Se o coordenador de projetos, que veio antes 

de mim, tivesse tido um bom desempenho, é muito provável que eu, mesmo 

me dedicando como sempre me dediquei, não fosse vista, não tivesse o meu 

desempenho medido” (E3). 

 

Outrossim, como pode ser observado nos discursos dos entrevistados E4 e E5, eles 

também indicam a presença da premissa da escola francesa, ao afirmarem que a instituição 

prioriza não só a análise do currículo dos servidores, como também avalia mediante 

entrevistas, seus comportamentos atitudinais frente às situações complexas, e a sua 

capacidade de entrega das metas e objetivos propostos pelos projetos da supervisão 

educacional. 

 

“Eu não concordo muito com essa premissa no que foi feito aqui em relação 

ao meu cargo. Porque além da questão de currículo, foi verificado também a 

questão de prática anterior para poder fazer esse cargo. Então, não foi só a 

questão teórica não. Para poder ser um gestor de espaço físico, você tinha 

que ter uma experiência anterior em obras. E eu tive essa experiência, como 

eu te falei, na prefeitura de Diadema” (E4). 
 

“Por exemplo, eu lembro que quando... Teve entrevista na primeira leva que 

veio os orientadores educacionais, a entrevista foi na regional. E a gente vê 

que é fundamental verificar a experiência dele, a vivência, a questão do... ah, 

como que eu falo? A questão atitudinal. E a avaliação não é apenas o 

currículo. Então é fundamental realizar entrevista[...] (E6).  

 

 No conteúdo das falas, detecta-se relação com acorrente francesa, que visa o 

desempenho entregue produzido pelas práticas profissionais, tornando-se uma alternativa 
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estratégica na atual conjuntura no mundo do trabalho, nas exigências de novas competências 

do trabalhador, inseridos em situações complexas que levam um olhar além das qualificações. 

Os discursos trazem à superfície termos como “experiência”, “desempenho” e “atitudes”. Isto 

se justifica em Kaplan et al. (2013) quanto à afetividade positiva, ou seja, é a predisposição 

dos SE, CP‟s e do GEF em desempenhar suas tarefas, caracterizando-se uma dimensão 

atitudinal que se une aos elementos conhecimento e habilidade, estes dois últimos são 

defendidos pela corrente americana. Assim, a linha teórica francesa completa a tríade 

conceitual das CG‟s em conhecimento, habilidade e atitude. 

De maneira idêntica, os discursos dos entrevistados confirmam o pensamento francês, 

e concordam com Stuart e Lindsay (1997) ao aceitar às CG‟s como uma declaração de valor, 

cultura específica de dado ambiente de trabalho, responsáveis pela mobilização, integração e 

transferências de conhecimentos, recursos e habilidades que viabilizam valor econômico para 

a IEEPT e valor social para o indivíduo, como foi identificado em um momento de intensa 

alegriano discurso da entrevistada E6: 
 

[...] é na entrevista que a gente vai sentir a questão da fala, a questão da 

ética, a questão das atitudes, porque a gente vai perguntar sobre resolver tal 

problema, como que ele resolveu o problema. Porque a pessoa pode escrever 

muito bem, pode ter um currículo excepcional, mas de repente não tem 

humildade, acha que sabe tudo. E eu entendo que na área da educação, 

principalmente na área que a gente está, a gente sempre tem que estar aberta 

a aprender, a gente tem que ter a humildade” (E6). 

 

O entrevistado E1 também se posiciona em concordância com a premissa francesa, 

quando diz que: “Você só vai ver qual é a personalidade da pessoa, as qualidades e os seus 

defeitos de personalidade no dia a dia, diante das situações que ocorrem”. Ainda demonstrou 

preocupação quanto à falta de atitude dos atuais profissionais frente às complexidades das 

situações: [...] “Eu acho que temos bons profissionais, pessoas formadas e muito competentes 

e eu acho que nós estamos vivendo uma crise muito mais de atitude”. Sobre isto, Zarifian 

(2012) já direcionava que no novo cenário das organizações, as iniciativas, as aprendizagens, 

a mobilização de redes de atores prescreve as CG‟s. Da mesma forma, os discursos 

encontram-se em sinergia com Ruas (2005) quando os entrevistadosprotagonizam o gestor, o 

principal agente nas ações de articulação e mobilização de diferentes situações e desafios. 

Assim sendo, como já havia expectativa, com base nos discursos dos sujeitos na 

perspectiva das correntes teóricas, confirma-se que as CG‟s no grupo de trabalho da GEPED e 

RSBS permeiam à corrente integradora de Gonczi (1999), ou seja, as CG‟s são a junção da 

corrente americana com a corrente francesa, elas não negam uma a outra, mas sim, se 
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complementam em relação sinérgica nos vários contextos de trabalho. Logo, surge a 

oportunidade de desenvolvê-las e aprimorá-las ao enfrentamento dos desafios deparados pela 

educação profissional e tecnológica. Sobretudo, a questão do desenvolvimento e 

aprimoramento das CG‟s foi colocado em pauta para os sujeitos no contexto dos desafios às 

práticas das CG‟s, posicionando-se nas ideias sobre às estratégias realizadas pela IEEPT na 

capacitação dos SE, CP‟s e do GEF.  

Chamou atenção o fato denenhum dos entrevistados ter mencionado aEscola Nacional 

de Administração Pública (ENAP), que é responsável pelo desenvolvimento e aprimoramento 

permanente do servidor público federal com ênfase nas CG‟s, como identificado na fala da 

entrevistada E2: “Não, não conheço”. No entanto, a ENAP também oferece cursos para 

público-alvo no âmbito estadual e municipal. Diante disto, há coerência com Donadão (2013), 

de que é preciso buscar alternativas inovadoras e de vários formatos no campo do 

desenvolvimento gerencial, é preciso ir além da sala de aula, vale destacar que no caso dos 

sujeitos da pesquisa, a maioria é docente. Desse modo, é pertinente e viável colocar em pauta 

para a IEEPT, a ENAP, como uma alternativa inovadora na agenda dos programas de 

formação de diretores, gestores, supervisores, coordenadores de projetos, gestor de espaço 

físico, e até mesmo, para todos os docentes e servidores da área administrativa da 

instituição.Logo, os entrevistadoschamaram atenção em seus discursos ao apresentaremas 

estratégias que a IEEPT desenvolve no contexto do aprimoramento das CG‟s dos sujeitos da 

pesquisa, quando falam que:  

 

“São capacitações relacionadas à nossa rotina mesmo. Então, é como se 

fossemos estudaraquilo com que já trabalhamos, por isso que é em serviço. 

O Grupo de Supervisão Escolar, ela tem um projeto de fazer sempre 

qualificação em serviço, que seriam pequenas capacitações para o grupo de 

supervisão” (E1). 
 

“Existe esta formação, que geralmente é em serviço. É uma formação em 

serviço é uma demanda do meu trabalho. É uma formação em serviço. Então 

eu vou fazendo e vou aprendendo. Então é uma formação em serviço, de 

acordo com aquilo que a escola precisa vai surgindo as necessidades e a 

gente vai aprendendo. Você tem que aprender sempre. Eu acho que a gente 

aprende sempre. Constantemente. Rápido e tem que estar atualizado” (E3). 

 

A capacitação em serviço se confirma como a principal estratégia de desenvolvimento 

e aprimoramento das CG‟s da equipe de trabalho na supervisão educacional, realizada pela 

IEEPT. Assim, é identificado que se exige dos SE, CP‟s e do GEF, uma capacidade voltada 

para a orientação dos demais atores organizacionais, sejam de outros departamentos da 

IEEPT, como também, de toda a comunidade escolar espalhadas no estado de São Paulo. 
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“Nós temos formação em serviço para o nosso grupo [...] Bimestralmente 

nós temos reuniões com as nossas equipes [...] os doze supervisores e mais 

os cinco supervisores de área, tem um dia que fica sobre a coordenação da 

diretoria é um dia que fica sobre minha coordenação neste momento nós 

realizamos atividades de orientação para as práticas de supervisão como 

também orientação de formação dessa equipe então ah saiu uma legislação 

nova no conselho estadual sobre recuperação continua na nossa próxima 

reunião eu vou trabalhar com eles esse assunto, por exemplo” (E5). 
 

“[...] a gente realiza encontros onde a gente vai verificar as boas práticas, na 

regional a gente faz essas trocas de experiências. A gente vai fazer uma 

Skype com os regionais, no caso, os coordenadores do ensino integrado. A 

gente vai analisar a planilha de monitoramento, fazer esse acompanhamento, 

ver quais são[...] qual o trabalho que ele está fazendo também nas escolas. 

Porque eles têm o projeto, a gente segue. Mas eles sabem que 

complementou, aumentou, às vezes não deu conta de fazer aquilo. Então 

essa orientação também não deixa de ser uma capacitação, porque a gente 

acaba orientando” (E6). 

 

 Os discursos destacaram que o principal método de desenvolvimento e aprimoramento 

das competências é a formação em serviço, ou seja, quando surgem novas e conhecidas 

demandas, como, legislações, normas e procedimentos de trabalho, o aprimoramento das 

CG‟s dos sujeitos dar-se-ão primeiramente pelo estudo deles às novas práticas de gestão e 

supervisão, sendo leitura, análise e discussão dos temas. Consequentemente, a transferência 

da aprendizagem adquirida acontece pela “orientação”, tanto aos integrantes da equipe do 

GEPED e da RSBS, como aos demais envolvidos com os objetivos da instituição. Este tipo de 

desenvolvimento de pessoal em serviço está de acordo com Ruas (2005), que a ação do gestor 

na mobilização das CG‟s determina a competência gerencial no cumprimento das tarefas e 

responsabilidades no trato às necessidades identificadas.  

A interpretação dos discursos declarados pelos entrevistados aponta que esta 

competência gerencial está nos saberes individuais dos sujeitos na formação em serviço, o que 

pode ser visto em Amaral (2006). As competências individuais dos gestores públicos são 

responsáveis de gerar capacidades, quer dizer, lidar com as incertezas, correr riscos, aprender 

coletivamente, praticar a dialética, e gerar benefícios pela experiência. Além disso, o método 

da formação em serviço apresenta consonância com os propósitos da ENAP (2012), em que a 

performance da relação gerente- equipe estabelece resultados positivos com os servidores, 

cria um ambiente confiável, comprometido, com comunicação clara e objetiva, inclusive para 

realizar correções adequadas à situação e ao contexto dos servidores.   

Em síntese, devido às práticas das competências individuais para o coletivo dos 

sujeitos da pesquisa, condiz com Fleury e Fleury (2001), que certamente ao conhecer as 

competências individuais, elas, alinham-se de forma sinérgica com os objetivos, com as 
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estratégias e com a gestão de pessoas da IEEPT. Não só há a formação em serviço, como 

também, a IEEPT conta com uma estrutura para as capacitações dos seus servidores, 

denominado “CETEC CAP”, como relatado pelos entrevistados: 

“Nós temos treinamentos semestrais lá na UIE, passados pelos engenheiros. 

As nossas hierarquias têm duas bifurcações, a gente é subordinada ao UIE e 

também ao GSE, que é o Grupo de Supervisão Educacional. Nesse Grupo de 

Supervisão Educacional, a gente também tem constantes capacitações tanto 

do ponto de vista de legislação aplicada a obras, como também de gestão 

escolar e pedagógica. Porque envolve toda a supervisão educacional, você 

não pode nunca fugir do pedagógico. Porque a parte estrutural é o pré-

requisito para que se realize o pedagógico” (E4). 

“[...] nós temos um grupo chamado CETEC CAP o que é o centro de 

capacitações então por intermédio deles nós executamos as áreas da 

supervisão que vamos dizer assim hierarquicamente a minha área comanda 

essas doze e as outras áreas estão ao lado vamos pensar num organograma e 

daqui são emanadas diretrizes para que os doze também executem então nós 

temos diversas formações para esse grupo [...] Então além das que são 

coordenadas e gerenciadas pela nossa equipe nós também temos outras 

externas que o CETEC CAP promove e que tem assuntos afins para 

supervisão, por exemplo, tem uma formação para coordenador pedagógico 

foi contratado a Lurdes Etiene uma socióloga é importante e que a 

supervisão participa e acaba sendo um trabalho de formação da supervisão 

também nesse sentido” (E5). 

“Primeiro a gente tem a Cetec Cap, que é o Centro de Capacitações do [...] e 

aí cada coordenador de projetos tem sua formação e vai atualizando [...]. 

Mas a gente realiza encontros onde a gente vai verificar as boas práticas, na 

regional a gente faz essas trocas de experiências” (E6). 

 Isto demostra que a IEEPT busca romper os desafios no campo do desenvolvimento e 

aprimoramento das CG‟s dos seus servidores, apresentando concordância ao posicionamento 

de Dutra (2004), ao fato que quando há adoção da gestão por competências, a complexidade 

das situações e atribuições torna-se dinâmica, na execução de planejamentos para futuras 

demandas às novas competências, assumindo compromisso com a aprendizagem e reflexões 

constantes, com foco no êxito das estratégias, na missão, nos objetivos e metas estabelecidas. 

Os discursos dos sujeitostambém se alinham com Silva (2009) ao revelarem o perfil proativo 

dos SE, CP‟s e GEF: 

“Sim. Nós fazemos as capacitações que o Centro propõe, então, nós estamos 

sempre liberados, autorizados a fazer. Então, o Centro faz muita capacitação 

e nós podemos participar e sempre participamos” (E1). 

“É. A gente está sempre sendo formado. Sempre se atualizando de acordo 

com o dia-a-dia porque as coisas vão mudando. Então a gente é incentivado 

a continuar estudando e também vem documentos norteadores para o nosso 

trabalho que são os subsídios. Você tem que aprender sempre. Eu acho que a 

gente aprende sempre. Constantemente. Rápido e tem que estar atualizado. 
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Mas tem que estar interessado. As informações elas não podem passar por 

você. Alguém falou alguma coisa semana passada. Você tem que guardar 

isso porque em algum momento aquilo vai ser perguntado para você. Então 

tem que estar sempre se atualizando e estar sempre interessado. Se você 

parar você perde o bonde” (E3). 

“Embora, a maioria, hoje, seja semipresencial, mas sempre que têm os 

encontros presenciais, eu estou participando. Eu acredito que seja cem por 

cento aí de participação. Na verdade, a gente quer participar, porque sempre 

acrescenta. Mas teria a autonomia de não participar sim, se quisesse” (E4). 

“Por exemplo, dentro do meu projeto, uma vez por mês eu envio um texto 

sobre o ensino integrado, porque eu falo que a gente tem que ler, a gente tem 

que ler muito. Porque tem gente que já deu aula e tem conhecimento, mas 

tem gente que é da área, sei lá, por exemplo, igual eu que sou da área do 

turismo, eu nunca dei aula no ensino integrado. Então eu tenho que ler muito 

sobre isso. Eu tenho que estudar muito sobre isso. Então eu envio links de 

textos, tudo com a bibliografia, tudo certinho, e mesmo vídeos, que a gente 

tem algumas parcerias. Assim, parcerias que eu falo, a gente acessa alguns 

links de plataforma de ensino, então a gente assiste e compartilha” (E6). 

 Na perspectivada pró-atividade dos servidores, vale destacar que elesatuam em um 

ambiente incerto e complexo, cujasatribuições e responsabilidadesexigem aptidões com 

eficiência e eficácia. Por conseguinte, este cenário descrito exerce pressão para o 

aprimoramento das CG‟s, colocando os indivíduos numa situação de direcionamento para o 

compartilhamento do conhecimento, da inovação, das práticas e processos já estabelecidos 

pela IEEPT. Tem-se a impressão de que os SE, CP‟s e o GEF assumem-se como mentores da 

sobrevivência institucional, o que pode indicar, no grupo de trabalho da GEPED e 

RSBS,práticas das CG‟s. Contudo, as ações desses profissionais e os desafios existentes no 

dia a dia de trabalho estão lado a lado, o que torna esta abordagem teórica um campo a ser 

cada vez mais explorado, investigado, analisado e contextualizado mediante aos resultados 

atingidos. Por isso, cria-se a necessidade de levar à superfície, ou seja, evidenciar às CG‟s 

deste grupo de trabalho, e isto encontra-se no decorrer desta dissertação.  

4.3 As competências gerenciais evidenciadas dos participantes do Grupo de Gestão 

Pedagógica e Grupo da Região Sul e Baixada Santista 

Diante da confirmação da compreensão social das CG‟s pelos sujeitos da pesquisa, 

bem como da identificação das práticas encontradas nas ações e desafios no âmbito da IEEPT, 

as indagações seguintes solicitaram aos SE, CP‟s e GEF que relacionassem uma ou mais 

CG‟s, alinhadas aos comportamentos próprios das relações entre os pares e subordinados e 

com a gestão estratégica da instituição de ensino profissional e tecnológica. 
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Os discursos revelaram as principais CG‟s do SE, do CP‟s e do GEF, que identificadas 

e desenvolvidas, contribuem para eles atuarem num ambiente complexo, incerto e de 

aprendizagem coletiva. Evidenciadas pelos entrevistados, as competências gerenciais 

OrientaçãoeLiderançaaparecem como os principais elementos das competências gerenciais 

responsáveis pelos desempenhos superiores do grupo de trabalho GEPED e RSBS, conforme 

apontadonas seguintes falas: 

 

“E a gente procura orientar a escola, dar essa tranquilidade para que as 

pessoas trabalhem também sabendo que a gente está dando suporte, que a 

gente orienta, que a gente ouve as partes [...],mas a nossa função é ajudar, 

inclusive, dando essa tranquilidade para trabalhar, dentro do possível. Você 

direcionando, falando: “Calma, vamos tentar resolver, vamos ver com quem 

nós vamos falar. Faça isso, faça aquilo” (E1). 
 

“Eu tenho que sempre ter em mente que eu vou ali, vou falar de novo e 

quantas vezes forem necessárias para que realmente as pessoas entendam e 

tal. E às vezes é um professor novo, que acha que tem uma ideia brilhante, 

mas ele não tem o histórico, ele não sabe... Então é nossa função orientar 

para que realmente ele entenda tudo isso” (E2). 
 

“Que critérios para orientar as escolas critérios voltados à isonomia de 

orientação isso é muito importante nós temos sempre que ter um olhar de um 

todo” (E5). 
 

“Se você erra, porque a gente erra, a gente às vezes fala alguma coisa errada. 

A gente é corrigida, mas não no sentido de punição, é no sentido de "vamos 

orientar", é a questão de a gente sempre melhorar” (E6). 

 
 

A competência gerencial liderançaencontra-se na figura das supervisoras educacionais, 

responsáveis pela equipe, tanto do GEPED como na RSBS. Identifica-se no grupo de trabalho 

muito otimismo perante um ambiente agradável, equilibrado, acolhedor e motivador, 

reconhecido pelos pares como valores essenciais para a sustentabilidade das relações sociais, 

crescimento pessoal e profissional dos coordenadores de projetos e do gestor de espaço físico. 

 

 “Então a gente trabalha com bastante tranquilidade, porque ela é uma pessoa 

que nos ajuda no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento 

profissional. [...] como líder, ela traz todas essas qualidades de nos deixar a 

vontade, de saber que a gente tem um trabalho a fazer e ela só nos orienta e 

nos deixa caminhar. Então, isso nos ajuda a crescer e nos ajuda a entender 

um pouco mais e a gente também aprende que é assim que tem que ser” 

(E1). 

 

[...] “que é uma líder nata, uma pessoa que envolve, que argumenta, que 

convence, que tem toda credibilidade. Então esses valores para mim estão 

presentes neste momento” (E3). 

 

“Aqui a gente tem apoio, a gente tem uma afinidade no nosso grupo, mesmo 

com as outras áreas, mas lógico com a minha área, com a área que eu 
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trabalho mais especificamente. Mas aqui pelo menos assim a minha 

supervisora tem um papel muito acolhedor. Desde o primeiro dia que eu 

cheguei, eu fui extremamente acolhida, orientada [...] Assim, eu sou uma 

coordenadora, mas acho que a supervisão em si tem um papel fundamental 

de ser a liderança, de puxar isso para motivação [...] Eu acho que isso 

incentiva, motiva a gente fazer cada vez... E motiva fazer cada vez melhor” 

(E6). 

 A relação entre orientação e liderançaconfirma a proposta de Fleury e Fleury (2008), 

ao apontarem que, dentre as competências de liderança, encontram-se as competências 

sociais, que são as capacidades de prover a interação com as pessoas, mediante negociação, 

mobilização para mudanças, sensibilidade, cultura, e trabalho em equipe. Além disso, essas 

competências identificadas, contribuem como um elo nas relações entre os indivíduos com 

toda a instituição. Também, os discursos dos entrevistados revelam outras CG‟s dos SE, CP‟s 

e GEF. 

Os entrevistadosdeclararam a “ética” como uma competência que viabiliza a 

valorização dos profissionais, promove a seriedade e o respeito nas relações entre os atores. 

 

“E sempre com muita ética, com muita clareza no nosso trabalho. [...] então, 

eu acho que a questão ética, a questão de valorização do profissional, da 

pessoa, eu acho que isso tudo a gente tem aqui bastante tranquilidade para 

trabalhar. ” (E1). 

“Assim, eu sempre, dentro do meu trabalho, além da questão de ser 

referência... Se você falar com qualquer pessoa sobre a minha pessoa, vão te 

falar realmente sobre essa questão da seriedade, da questão ética e do 

respeito ao outro” (E2). 
 

[...] não favorecer uma unidade ou a outra ou se favorecer tem que ser uma 

coisa que pode ser aplicável a todas, seguir aí as diretrizes trabalhando 

sempre com ética [...]” (E5). 

 
 

Os entrevistados E3, E5 e o E6 apontaram a “aprendizagem constante” como uma 

competência fundamental nas atuações dos SE, CP‟s e GEF, o que justifica a dinamicidade 

das atribuições e atividades desenvolvidas diariamente por eles no cumprimento dos objetivos 

institucionais e da sociedade. 

 

“Eu acho que alguém que busca estudar, está sempre se atualizando, está 

disposto a aprender e que conhece os limites da sua atuação [...] É um 

constante aprendizado [...]” (E3). 

“Incerteza a gente sempre tem, mas eu acredito que as características são 

essas vontades de sempre aprender, buscar o conhecimento necessário para 

nossa função[...]” (E5). 

 “É o que eu falo, a gente aprende todo dia um pouco [...] um aprendizado 

diário” (E6). 
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Por consequência do aprendizado constante, surge a competência “conhecimento 

técnico”revelada pelos sujeitos da pesquisa. Vale destacar, que o conhecimento técnico deste 

grupo, segundo as falas dos entrevistados E2 e E4, são compartilhados entre os profissionais, 

o que demonstra uma sinergia com foco na aprendizagem contínua e conjunta.   

  

“Então a questão do conhecimento, de dividir com as pessoas aquilo que eu 

sei, é superimportante também [...] Não é porque eu sei que eu não vou 

dividir. Não, se eu aprendi com alguém eu tenho que também fazer com que 

as pessoas realmente também participem daquilo que eu faço” (E2). 

 

“[...] primeiro conhecer a fundo a legislação que rege a questão de obras [...] 

Alvenaria, elétrica, hidráulica, a questão dos telhados[...] ele tem que ter 

esses conhecimentos técnicos, tanto do ponto de vista de legislação [...] “ 

(E4) 

Assim, a competência “confiança” emerge no grupo do GEPED e RSBS. Para os 

entrevistados E3 e E6, a confiança constrói uma credibilidade aos SE, CP‟s e GEF, frente às 

execuções das suas atribuições e atividades, que certamente é percebida pelos pares 

envolvidos no processo, neste caso, os profissionais que atuam nas unidades de ensino da 

IEEPT. 

“Confiança. Acredito que já é um pouco do que eu falei. Por representarmos 

a instituição, por representarmos a supervisão de um modo geral, eu acho 

que confiança é algo muito importante no nosso trabalho [...] Porque a partir 

do momento que você vai até uma escola, que você atende uma ligação e que 

você redige um documento, existe ali um vínculo de confiança naquilo que 

você está fazendo, no seu trabalho” (E3). 

 

“E a questão que eu falei da confiança, aqui a gente tem” (E6). 

 

 Com base nesta perspectiva da competência gerencial confiança, aproxima-se com 

Zarifian (1999), em que a corrente francesa anuncia que trabalho e educação se vinculam um 

ao outro, e as CG‟s são resultados de uma atitude social dos sujeitos, mediante às práticas das 

habilidades nas relações do homem com o trabalho e à instituição. 

 

Haja vista, que os entrevistados E4 e E6 revelam que é necessário ter como 

competência gerencial, a “comunicação”. Para a entrevistada E6,essa questão, por exemplo, é 

de “comunicar ou escrever ou saber falar muito bem”. Já para o entrevistado E4, conforme a 

interpretação do seu discurso, a CG comunicação gera capacidade para os SE, CP‟s e GEF 

saberem lidar com equilíbrio diante das adversidades nas relações entre os profissionais em 

um ambiente que apresenta limitações, sejam pelas legislações e até mesmo, pelo fator 
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recursos financeiros no fomento a demandas de projetos, quesitos estes, que são fundamentais 

na solução dos problemas numa instituição pública. 

Então, acho que o maior papel do gestor, acho que a palavra é comunicação, 

é comunicar para ele exatamente o que pode ser feito e os limites que ele tem 

[...], mas você tem esses limites aí de legislação e financeiro. Então, eu acho 

que você tem que comunicar isso muito bem para ele, para que ele entenda e 

para que, juntos, a gente consiga aí uma solução conjunta para resolver esses 

problemas. Então, eu resumiria como duas palavras aí, você ser muito 

político e utilizar muito de uma comunicação clara e objetiva. [...] E as 

coisas são demoradas, uma licitação é demorada, você tem vários processos” 

(E4). 

 

Ainda, cabe destacar que, na fala do entrevistado E4, há revelação de uma 

competência gerencial, “ser político”. Neste sentido, ter capacidade de ser político demonstra 

que os SE, CP‟s e GEF necessitam ter nas relações entre os profissionais um esforço gerencial 

de “jogo de cintura”, para não desapontar nenhum dos lados, neste caso, a instituição e as 

unidades de ensino, mesmo que ambas tenham razão às ideias expostas. Além disso, sob a 

perspectiva política, outra CG que surge é o “saber ouvir”, de acordo com o discurso do E4: 

“[...] e saber ouvir também os problemas para trazer uma solução adequada para aquela 

situação” (E4). 

Isto vem ao encontro dos trabalhos de Le Boterf (1999), Carbone et al. (2005) e 

Brandão et al. (2012), na ideia de que, quando se escolhe a estratégia gestão por competência, 

significa propósito, intenção, desejo de realizar um esforço gerencial que corrobora na missão, 

estímulo, fomento, desenvolvimento e mobilização das CG‟s, na realização dos objetivos 

institucionais e sociais. 

“Justamente. Eu acho que o maior papel aí, você tem que ser muito político. 

[...] Então, você tem que ser político para explicar para ele quais são os 

limites e para dizer para ele quais são as possibilidades de se fazer aquilo 

com a realidade que a gente tem hoje” (E4). 

 

A entrevistada E6 também aborda em seu discurso o esforço gerencial quando revela o 

“equilíbrio emocional” sendo uma das CG‟s necessárias para “mediar” as diversas situações 

de conflitos em sua rotina. 

 

“Muitas vezes, a gente precisa ter equilíbrio emocional porque às vezes liga, 

como falei, pai de alunos, mesmo alunos, nervosos, irritados às vezes com 

alguma situação e a gente tem que ter aquele jogo de cintura. Pedir para a 

pessoa respirar, calma, que ela explique o que está acontecendo. Então a 

gente tem que ter um pouco dessa habilidade também de saber mediar 

situações” (E6). 

 

 A competência gerencial “pró-atividade” é revelada nos discursos dos entrevistados 

E4 e E6, respectivamente: “Então, é pró-atividade [...]”, “a gente precisa ser proativo”. Este 
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discurso está coerente com McMullan et al. (2003), em que as competências individuais dos 

sujeitos, neste caso, a pró atividade, atrelam-se ao desempenho superior, nas entregas 

específicas em dado contexto de trabalho, margeando a corrente americana. Entretanto, as 

relações mediante as ações, comportamentos e resultados da performance dos SE, CP‟s e 

GEF, margeiam a corrente francesa. Sendo assim, a pró-atividade, enraizada nas atitudes dos 

sujeitos da pesquisa, reforça o posicionamento a favor da premissa da corrente integradora 

desta dissertação. 

Em prosseguimento com a identificação das CG‟s, a entrevistada E2 mencionou que 

os SE, CP‟s e GEF são exigidos a uma “adaptação rápida” diante das renovações dos 

processos de trabalho que fazem parte do cotidiano deles, como pode ser interpretado no 

discurso: 

“Eu acho que, assim, a gente sempre tem que ter em mente que o nosso 

trabalho nunca tem fim porque o aluno se renova o tempo inteiro. O nosso 

corpo docente, embora a gente tenha um percentual que é estável, a gente 

tem um percentual que se renova também. As nossas equipes gestoras 

minimamente há quatro anos mudam” (E2). 

 

 A entrevistada E5 revela o “ comprometimento” como uma da CG‟s essenciais para os 

SE, CP‟s e GEF da IEEPT, além direciona essa competência gerencial aos demais integrantes 

das equipes de trabalho, mas também, ressalta a importância que cada um exerce nos 

cumprimentos dos objetivos institucionais, profissionais e para toda a sociedade em geral. 

 

“Mas o comprometimento, a garra, o respeito pelo outro isso é essencial para 

o nosso trabalho o respeito pela equipe, o trabalho em equipe eu prezo muito 

por isso a nossa equipe ela é bem coesa nesse sentido, apesar de cada um ter 

suas funções bem delimitadas nós nos ajudamos muito [...] acolaboradora A 

(CA)que você vai entrevistar ainda. A colaboradora B é coordenadora de 

projeto da minha equipe. O colaborador C (CC) também é da minha equipe, 

que senta à frente dela. Acolaboradora D (CD) é a nossa administrativa. 

Todos esses são professores que estão afastados como coordenadores de 

projeto e a colaboradora E (CE) também. Cada um tem um perfil [...] são 

habilidades, competências que complementam a nossa equipe, então a CB é 

da nossa área de línguas, todos os textos dos estudos passam por ela, o CC é 

matemático, sua formação permite um gerenciamento dos indicadores, a CA 

cuida mais dos nossos eventos, das nossas ouvidorias, ela é da área de 

turismo e administração, a CE é da área de TI cuida dos nossos sistemas de 

divisão de classes em turmas. Então eu acredito muito nesse 

comprometimento de equipe no respeito, na colaboração e assim nós 

trabalhamos [...] trabalhamos ao lado, lado a lado [...]e funciona bem, todas 

as áreas funcionam assim [...] Todas as áreas funcionam assim todos os 

supervisores, os chefes estão ao lado dos seus colaboradores” (E5). 
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De acordo com este cenário, identifica-se uma identidade positiva no campo das CG‟s, 

ligada às ideias de Mello et al. (2016), é necessário ter uma cultura organizacional que 

favoreça o contexto das CG‟s nas instituições de ensino no Brasil, no subsídio das condições 

do agir, em favor da instituição, dos gestores públicos e de toda a sociedade. Este ambiente de 

comprometimento e cooperação relatado pela E5, resulta no que revela a entrevistada E6, ao 

inserir no rol das CG‟s a “ paixão”: “Aqui eu sou muito feliz. Eu acho que eu sou apaixonada 

pela área da educação, por essa questão pedagógica [...] Eu amo o que eu faço. ”, e a 

“humildade” quando declara que: “ e a gente tem que ter humildade para isso”. 

Os entrevistados, além de indicarem as CG‟s, também revelaram aquelas que são 

desejadas e ou carecem de aprimoramento, criando subsídios para a gestão de pessoas nos 

programas de desenvolvimento dos seus gestores. Os entrevistadosforam unânimes nos 

discursos, ao revelarem a competência gerencial “aprendizagem constante” como aquela que 

deve ser sempre desejada, desenvolvida e aprimorada, ao atendimento às complexidades que 

o ambiente oferece, desde aspectos legais e burocráticos da instituição pública, às mudanças 

tecnológicas, e ao surgimento de novas profissões, conforme as interpretações dos seguintes 

discursos:  

“Acho que, assim, como professora, eu acho que o professor não pode parar 

de estudar e o supervisor também não. Assim, quando eu vou numa escola... 

E isso é comum. As escolas abrem com determinados cursos e elas querem 

permanecer com aqueles cursos cem, duzentos, trezentos anos. E às vezes 

aquele curso não faz mais sentido nem para o mundo nem para o mercado 

nem para aquela região. E é difícil para escola admitir porque tem muitas 

vezes envolvido o emprego dos professores” (E2). 

 

“Eu acho que o conhecimento de legislação é muito importante. Ela se 

atualiza muito. Tem muitas mudanças. E a gente às vezes não consegue 

acompanhar. Não só no que diz respeito à educação, mas também dentro das 

diretrizes da instituição onde a gente está. Então eu acho que são princípios 

que são necessários para um coordenador de projetos” (E3). 

 

“[...] acho que é aprimoramento constante na questão técnica. [...] só que o 

desmembramento disso nãovai depender do gestor. O que você pode fazer é 

agir de forma eficiente para que todos os instrumentos sejam utilizados o 

mais rápido possível” (E4). 

 

“Estudar eternamente. Eu acho que também não só nós, mas todo professor. 

A gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar, fazer cursos. [...] então é 

o que eu falo, não é a visão só do aqui e agora. Não. É uma visão futura” 

(E6). 
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Estes posicionamentos dos entrevistados são coerentes ao que afirmam Panizzi (2004) 

e Garcia (2008), que o desenvolvimento das CG‟s dos gestores públicos tem caráter 

prioritário para as IEEPT, com objetivo de obter vantagem competitiva, mediante a 

profissionalização dos seus servidores públicos, em especial, dos SE, dos CP‟s e do GEF. 

Outrossim, os discursos de todos os sujeitos da pesquisa concordam com Pereira e Silva 

(2011) ao afirmarem que suas práticas no contexto das CG‟s constroem vias seguras de um 

cenário presente a um cenário futuro esperado, reconhecendo o gestor, como o principal 

elemento que guia as execuções dos processos de trabalho em determinadas situações, cada 

vez mais complexas e que exigem máxima responsabilidade nas tomadas de decisões. Em 

consonância com Freitas e Odelius (2018), o resultado de tudo isto, é a inovação para a área 

da gestão de pessoas, satisfação e bem-estar para toda a equipe. 

Com base nos resultados obtidos, identificou-se 17CG‟s do grupo do GEPED e RSBS, 

e para os entrevistados as cinco principais são: orientação, liderança, ética, aprendizagem 

constante e conhecimento técnico. Logo, têm-se as competências gerenciais otimismo, 

confiança, comunicação, proativo, político, mediador, adaptação rápida, comprometimento, 

paixão, humildade, saber ouvir e equilíbrio emocional. 

Além disso, os resultados da pesquisa mostram queas dezessete CG‟s do grupo 

GEPED e RSBS, todas, ou seja, cem por cento (100%) delas, apresentam relação com os 

perfis ideais de um gestor desenvolvidos pelos estudos de Boyatizis em 1982,e representados 

pelas dimensões das competências gerenciais, conforme apresentado no quadro 8. 

Quadro 8. Dimensões das competências gerenciais 

Dimensão Metas e Gestão pela Ação Orientação eficiente. 

Autoconfiança. 

Dimensão Liderança 

Uso do poder socializado. 

Otimismo. 

Gestão de grupo. 

Auto avaliação. 

Senso crítico. 

Dimensão Recursos Humanos Desenvolvimento de outras pessoas. 

Espontaneidade. 

Dimensão Direção dos Subordinados Adaptabilidade. 

Preocupação com relacionamentos próximos. 

Dimensão Conhecimento especializado Conhecimento especializado. 

Fonte:Adaptado deBoyatizis (1982). 

 

 Com base na interpretação dos discursos dos entrevistados, as CG‟s identicadas no 

grupo da supervisão educacional da IEEPT relacionam-se com as dimensões das 
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competências gerenciais de Boyatizis (1982),da seguinte maneira: dimensão metas e gestão 

pela ação- as competências gerenciais evidenciadas são orientação e confiança; na dimensão 

liderança têm-se as CG‟sliderança, otimismo e comunicação. No que se refere a dimensão 

recursos humanos, apresentam-se às CG‟s ética, proativo, comprometimento, paixão, 

humildade, saber ouvir e equilíbrio emocional. Para a dimensão direção dos subordinados, 

identificam-se as CG‟s adaptação rápida, mediador e político. Em suma, na dimensão 

conhecimento especializado têm-se as CG‟s aprendizagem constante e conhecimento 

técnico.Vale ressaltar, que nos discursos não foi possível identificar competências gerenciais 

relacionada na dimensão foco em outros clusters, caracterizado pela competência gerencial 

“Memória”. 

Assim, comprova-se a presença de relação entre os resultados obtidos, com a teoria 

assumida neste estudo. Ademais, com base nas declarações prestadas pelos entrevistados, o 

quadro 9 demonstra a relação das dimensões das competências gerenciais com as 

competências identificadas no grupo de supervisores educacionais, dos coordenadores de 

projetos e do gestor de espaço físico, da instituição profissional e tecnológica. 

 

Quadro 9. Dimensões das competências gerenciais do grupo GEPED e RSBS 

Dimensão Metas e Gestão pela Ação Orientação  

Confiança. 

Dimensão Liderança 
Liderança. 

Otimismo. 

Comunicação. 

Dimensão Recursos Humanos 

 

Ética. 

Proativo. 

Comprometimento. 

Paixão. 

Humildade. 

Saber ouvir. 

Equilíbrio emocional. 

Dimensão Direção dos Subordinados 
Adaptação rápida. 

Mediador. 

Político. 

Dimensão Conhecimento especializado Conhecimento técnico. 

Aprendizagem constante. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Contudo, as análises realizadas identificam os elementos das competências gerenciais 

nas práticas do grupo de gestão pedagógica (GEPED), e no grupo de supervisão educacional 

pedagógica da Região Sul e Baixada Santista (RSBS) no grande ABC. Ainda, os resultados 

apresentam a competência gerencial “aprendizagem constante” como a principal competência 
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desejada e aprimorada para os profissionais do grupo de trabalho. Portanto, conclui-se que 

essas competências gerenciais quando se relacionam de forma sinérgica, criam capacidades às 

supervisoras educacionais pedagógicos, às coordenadoras de projetos e ao gestor de espaço 

físico da IEEPT, de entregarem desempenho superior diante das suas atribuições e atividades, 

bem como, viabilizam valor aos processos organizacionais na instituição, e deferem a oferta 

de uma educação profissional e tecnológica de qualidade para toda a sociedade em geral. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo panorama apresentado nesta pesquisa, foi possível identificar que as 

competências gerenciais se manifestam e se desenvolvem no grupo de supervisores 

educacionais da instituição de educação profissional e tecnológica no âmbito estadual. Para 

isto, foi crucial a participação de um grupo de gestores públicocomposto de duas 

supervisoraseducacionais pedagógicas, três coordenadoras de projetos e um gestor de espaço 

físico. A escolha desses participantes concretizou-se ao fato de que suas atribuições e 

atividades gerenciaissão elos no cumprimento das metas estabelecidas pela instituição, nas 

relações sociais com os demais atoresorganizacionais, e na responsabilidade pela entrega de 

resultados e desempenho superior, tanto para a IEEPT, como para a formação de profissionais 

do nível técnico e tecnológico no estado de São Paulo. 

Constatou-se que o tema competências gerenciais é oportuno no atual contexto 

econômico, político e social. Ademais, este tema é pauta presente nos debates e discussões no 

âmbito da educação superior no país,porém, no campo da educação profissional e tecnológica 

carece de estudos científicos mais aprofundados. Ressalto que no âmbito da educação superior 

federal é identificado um tratamento à luz das CG‟s com o Decreto Federal nº 5.707/06, que 

norteia as diretrizes dos programas de desenvolvimento e aprimoramento das competências 

gerenciais necessárias aos  gestores públicos, no subsídio à retenção de capacidades dos 

servidores para a mobilização e administração dos recursos disponíveis, com a máxima 

eficiência e eficácia nas entregas de resultados e desempenhosque atendam as perspectivas 

organizacionais, os profissionais envolvidos e toda a sociedade em geral. 

Durante o período de coleta dos dados, pelo próximo contato com os/as participantes, 

foi possível constatar que a instituição pública de ensino profissional e tecnológica não se 

encontra separada desta realidade no campo das CG‟s;ao contrário, devido ao crescimento da 

sua representatividade no cenário econômico nos últimos anos, no que diz respeito a trabalho 

e renda, exige-se desta organização uma postura mais efetiva quanto à preocupação de 

qualificar ecapacitar seus servidores com foco na realização com êxito dos objetivos 

organizacionais, e ao mesmo tempo, no atendimento das expectativas da sociedade,esta que 

exige e merece uma formação técnica e tecnológica de qualidade. Ou seja, é misterque a 

gestão de pessoas repense seus caminhos na busca pela renovação do pensar“pessoas”, e quais 

competências gerenciais são necessárias para viabilizaràs estratégias traçadas, que quando 
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aplicadas nos processos burocráticos e limitados, tenham capacidade de gerar valor e não 

somente custos, no tratamento ao público interno e externo. 

Nesta perspectiva das CG‟s, surge o gestor público como agente central eresponsável 

às práticas de mobilização e aplicação dos recursos necessários, sejam materiais, tecnológicos 

e humanos, com foco no cumprimento das metas planejadas. No entanto, é ele que põe em 

execução os conhecimentos, as habilidades e as atitudes nas ações cotidianas em determinado 

contexto de trabalho. Assim, sugere-seà área da gestão de pessoas- no âmbito da educação 

profissional e tecnológica -, foco e prioridade às CG‟s, em seus programas de 

desenvolvimento e aprimoramento dos gerentes. Contudo, este tema apresenta complexidade, 

principalmente no que se refere aos múltiplos conceitos existentes, ou seja, ora relacionam 

somente o conhecimentoe a habilidadecomo elementos formadores das competências, ora 

incluem aatitude. 

No camponão apenas conceitual das CG‟s, mas também, da sua manifestação em 

determinado contexto de trabalho, este estudo adotou alinha de pensamento integradora. Esta 

abordagem teórica elenca os ideais da escola americana e a escola francesa. A abordagem 

americana prega que as competências gerenciais estão ligadas aos atributos cognitivos, 

psicomotores e afetivos, e que são exigidos dos profissionais na maioria das vezes, como 

quesitos principais nos processos de recrutamento e seleção nas organizações privadas e 

públicas. A francesa, por sua vez, defendeque não somente as qualificações subjacentes do 

indivíduo definem se um indivíduo é competente ou não, mas sim, a sua capacidade de 

entrega dos resultados por meio de comportamentos e desempenho superior em dada 

realidade de trabalho. Em síntese, as atitudes se fortalecem nesta premissa, e criam 

oportunidadesde mais estudos científicos sobre este fenômeno. 

No atual mundo do trabalho, desenvolver novas competências gerenciais não é uma 

escolha, mas sim, uma condição de sobrevivência das organizações, instituições, governos e 

profissionais. É fato que as CG‟s se apresentam como uma alternativa estratégica para a área 

da gestão de pessoas, em que diretores, coordenadores, gerentes, líderes e supervisores 

necessitam de apresentar capital intelectual capaz de enfrentar este ambiente incerto, 

dinâmico, mutável e competitivo, exigindo deles, novos conhecimentos, habilidades e 

atitudes.Primeiramente, foi comprovado que o grupo participante da pesquisa compreende 

que às CG‟s são formadas pelos elementos conhecimento, habilidade e atitude, e que há uma 

relação de sinergia entre eles no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas pela 



85 
 

instituição. Isto parece ser positivo, diante da existência de diversas abordagens teóricas, o 

que pode comprometer a adoção desta teorianas organizações, e nas instituições de ensino 

profissional e tecnológica. 

Contudo, os resultados foram satisfatórios quanto às manifestações do fenômeno no 

grupo pesquisado, o que viabilizou interpretações favoráveis dos discursos ao contexto 

científico. Daí, foi possível concluir a dinamicidade das situações nas atribuições e atividades 

dos supervisores, coordenadores de projetos e do gestor de espaço físico, ou seja, a cada 

demanda há um problema complexo diferente, exigindo desses profissionais elevado nível de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Identificou-se que uma competência gerencial que se 

aponta nesta perspectiva, é o conhecimento em legislação. Logo, o saber sobre a legislação 

impacta nas orientações prestadas aos demais atores envolvidos nos processos. Ademais, 

ressalta-se um comportamento diferenciado das supervisoras educacionais. Este 

comportamento especial refere-se à supervisão tradicional, ela que não é ordem prioritária 

para este grupo, e têm como base a fiscalização, o controle e a punição, e sim, o que a 

supervisão preza tem como premissa a orientação e melhoria contínua das pessoas. 

Entretanto, se tratando de uma instituição pública de ensino, existem fatores que 

limitam às práticas da CG‟s, como exemplo, a disponibilidade de verbas para os projetos 

criados, e a burocracia que corrobora na lentidão dos processos em andamento. Apesar destes 

desafios no âmbito da educação pública, para os profissionais do grupo da pesquisa não é um 

fator de impedimento às suas práticas das CG‟s, o que contradiz alguns estudos já publicados. 

O cenário pesquisado permitiu identificar uma competência gerencial especial e diferenciada 

das supervisoras educacionais, das coordenadoras de projetos e do gestor de espaço físico, que 

é a paixão pela função. Por mais que faltem recursos ao fomento dos projetos na instituição 

pública de ensino, esses profissionais buscam mecanismos para a realização dos objetivos e 

metas com eficiência e eficácia, atendendo da melhor maneira a todos os interessados de 

acordo com a situação. 

As lideranças e suas competências gerenciais são responsáveis pelos resultados 

satisfatórios dos desempenhos da equipe de trabalho, poisprezam pela autonomia nas ações 

dos profissionais. Em contrapartida, quando o assunto se refere à legislação e a dependência 

orçamentária, esta autonomia não existe. Aliderança é do tipo transformacional, ou seja, as 

líderes acreditam nas crenças, valores e aprendizagens constantes das pessoas em ambientes 

complexos, transmitindo respeito, admiração e motivação em seus pares. Esta é a filosofia de 
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um grupo que representa uma instituição referência na educação profissional e tecnológica de 

qualidade, avaliada e reconhecida pelo governo local, pelas empresas e por toda a sociedade 

em geral, o qual me orgulho de compartilhar os resultados obtidos e de fazer parte desta 

família. 

- Contribuições do estudo 

Como contribuição teórica, este estudo pode servir de apoio para outras pesquisas 

científicas sobre competências gerenciais em organizações públicas de ensino no Brasil, 

considerando que quanto mais o ambiente incerto, dinâmico e complexo se apresentam aelas, 

atrelado às mudanças no âmbito econômico, político e social, mais essas organizações buscam 

formas de sobrevivência. Além disso, servirá de instrumento norteador para as instituições 

pública de ensino, e para todas outras organizações que procuram compreender e incorporar 

as CG‟s em seus planejamentos estratégicos de gestão de pessoas. Um caminho sugerido por 

este estudo, é o desenvolvimento e aprimoramento de novas competências gerenciais dos seus 

profissionais, que por meio da sinergia entre conhecimento, habilidade e atitude, possibilita o 

alcance de desempenho superior em suas atribuições e atividades rotineiras, gerando valor em 

seus processos e para toda a sociedade em geral. 

Para o campo profissional, este estudo contribui a partir da consulta e leitura das 

competências gerenciais aqui trazidas, e que são responsáveis pela performance superior, 

realização profissional, satisfação e bem-estar, tanto no ambiente de trabalho, como no 

ambiente social dos indivíduos. Conhecer e entender suas competências gerenciais individuais 

para as coletivas, chancela tal condição de sobrevivência no enfrentamento do mundo do 

trabalho.Assim, esta pesquisa pode ajudarcom a identificação das CG‟s orientação, liderança, 

ética, aprendizagem constante, conhecimento técnico, confiança, comunicação, proativo, 

político, mediador, adaptação rápida, comprometimento, paixão, saber ouvir e equilíbrio 

emocional. 

Este estudo pode trazer contribuições práticas para a instituição de ensino profissional 

e tecnológica, no fomento de uma nova estratégia de capacitação com foco no 

desenvolvimento e aprimoramento das competências gerenciais dos seus servidores públicos, 

incluindo-se todo o corpo administrativo e todo o corpo docente. As competências gerenciais 

identificadas no grupo da supervisão educacional, podem servir de consulta para os diretores 

de escola, coordenadores pedagógicos, coordenadores de curso e para todos os professores, ao 

fato de que eles atuam na gestão de ensino, e na gestão de sala de aula, sendo um elo entre os 
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objetivos e metas institucionais, e a entrega de uma educação profissional de qualidade. 

Também, são eles que assumem futuramente as funções da equipe da supervisão educacional, 

dos coordenadores de projetos e do gestor de espaço físico. 

- Limitação da pesquisa 

Este estudo apresenta limitações por ter sido aplicado em um único grupo de 

supervisores educacionais, coordenadores de projetos e gestor de espaço físico da IEEPT, 

sendo que, além do GEPED, o Grupo de Supervisão Educacional (GSE) é constituído de mais 

quatro grupos de gestão: Gestão de Vida Escolar, Gestão de Pessoal, Gestão de Legislação e 

Informação e Gestão de Ambiente Escolar. O GEPED conta ainda com mais onze grupos da 

supervisão educacional pedagógica regional, distribuidos na capital e no interior do estado 

paulista, formando os doze braços da Coordenadoria das Escolas Técnicas (CETEC). Em 

virtude disto, explorar cientificamente os demais grupos de trabalho da instituição, traria à 

pesquisamais contribuições à luz das CG‟s. Ademais, outra limitação foi o fato deste estudo 

ser realizado em uma única instituição, o que impossibilitou fazer comparações das CG‟s em 

outra instituição de ensino profissional e tecnológica.  

- Estudos futuros 

Como sugestão de estudos futuros,indica-se o campo das competências gerenciais nos 

demais grupos de gestores públicos da instituição estadual de educação profissional e 

tecnológica, e também em outras instituições de ensino profissional e tecnológica, com foco 

no mapeamento e comparação das CG‟s entre esses grupos, na compreensão das similaridades 

e ou nas diferenças dessas competências identificadas, mediante as ações e desafios, das 

competências gerenciais evidenciadas e desejadas, e do processo de seu desenvolvimento e 

aprimoramento, na busca de um desempenho superior e entrega de valor para toda a 

sociedade. Assim, os resultados da adoção desta linha temática, as CG‟s, pela área da gestão 

de pessoas, consolidam-se numa estratégia efetiva para os programas de desenvolvimento e 

melhoria das competências gerenciais requeridas para os seus gestores públicos, inseridos em 

um ambiente de incertezas e de desafios, em prol da sobrevivência das instituições, das 

empresas e dos profissionais, entregando à sociedade, valor e qualidade no ensino técnico e 

tecnológico. 
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ANEXOS 

ANEXO A- ATIVIDADES DO GRUPO DE SUPERVISÃO EDUCACIONAL - GSE 

(Atribuições, Perfil, Competências Gerais do Supervisor Educacional e Competências e 

Atividades das Áreas). 

 

ATRIBUIÇÕES (Deliberação CEETEPS 3 de 30.5.08)- Seção IV- Do Grupo de Supervisão 

Educacional. 

Artigo 38-C - O Grupo de Supervisão Educacional tem as seguintes atribuições:  

I - estabelecer requisitos de habilitação para fins de admissão e atribuição de aulas de 

docentes e auxiliares de instrução nas ETEC‟s, atendida a legislação;  

II - orientar as ETEC‟s na elaboração de documentos e de registros escolares;  

III - controlar a expedição e o registro de certificados e diplomas e de outros documentos 

escolares produzidos pelas ETEC‟s, para garantir sua fidedignidade e autenticidade;  

IV - orientar as ETEC‟s nos assuntos relativos à legislação de ensino e sua aplicação em geral 

e no que se refere à vida escolar do aluno;  

V - analisar documentos e processos encaminhadas pelas ETEC‟s nos assuntos referentes à 

supervisão escolar emitindo parecer;  

VI - elaborar instrumentos de avaliação de currículo e do processo ensino-aprendizagem;  

VII - propor pesquisas e estudos necessários ao desenvolvimento de suas atividades;  

VIII - executar a supervisão pedagógica das unidades de ensino médio e técnico, assegurando 

o atendimento às normas legais emanadas dos órgãos competentes, bem como às diretrizes do 

CEETEPS;  

IX - analisar conjuntamente propostas de criação, instalação, extinção e ou suspensão 

temporária de ETEC‟s e cursos de ensino médio e técnico, tendo em vista as diretrizes e 

normas estabelecidas e a legislação vigente;  

X - desenvolver atividades exigidas pela legislação e pela supervisão delegada. 

 

(Redação dada pela Deliberação CEETEPS – 4, de 5-2-2009)  

PERFIL PROFISSIONAL DO SUPERVISOR EDUCACIONAL  

 

O Supervisor Educacional do Centro Paula Souza é o profissional que planeja, orienta, 

acompanha e avalia o cumprimento da legislação, diretrizes e normas educacionais e 

institucionais. Implementa políticas públicas; orienta e acompanha a construção do Projeto 
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Político Pedagógico; propõe diretrizes e normas para o desenvolvimento do processo ensino e 

aprendizagem, a partir de diagnósticos e indicadores; contribui com a formação contínua de 

educadores; representa, aos órgãos competentes, assuntos que não tenha autonomia para 

resolver; participa de equipes de trabalho; orienta o desenvolvimento de suas atividades 

objetivando atingir metas da Unidade de Ensino Médio e Técnico.  

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DO SUPERVISOR EDUCACIONAL  

 

1. Identificar a natureza, a organização e o funcionamento da educação escolar, suas relações 

com o contexto histórico-social, com o desenvolvimento humano e da gestão/administração 

do sistema escolar, seus níveis e modalidades de ensino;  

2. Interpretar e aplicar textos legais, provenientes de órgãos dos sistemas de ensino e 

assegurar o cumprimento da legislação; 

3. Elaborar e redigir documentos técnicos pertinentes à área de Supervisão Educacional;  

4. Garantir o fluxo das informações entre as Unidades e a Supervisão Educacional bem como 

com os demais departamentos e setores da Administração Central do Centro Paula Souza;  

5. Selecionar indicadores e estabelecer metas para o desenvolvimento de suas atividades;  

6. Identificar necessidades, elaborar e desenvolver projetos, a partir do estabelecimento de 

metas;  

7. Elaborar, anualmente, o seu Plano de Trabalho a partir da análise dos indicadores 

disponíveis na instituição, como por exemplo, o Sistema de Avaliação Institucional - SAI, o 

Observatório Escolar - OE, o Banco de Dados – BD, a Gestão Dinâmica da Administração 

Escolar - GDAE;  

8. Desenvolver as suas atividades de forma integrada com o Grupo de Formulação e Análises 

Curriculares - GFAC e Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão  

9. Atualizar-se permanentemente sob os aspectos técnicos inerentes à supervisão 

propriamente e tecnológicos, mormente os que se referem às tecnologias da informação;  

10. Utilizar ferramentas da tecnologia da informação para a gestão de atividades;  

11. Assumir responsabilidades e postura ética inerentes ao seu papel;  

12. Assumir postura reflexiva, mobilizando recursos de ordem cognitiva, afetiva e prática para 

solucionar situações previsíveis e imprevisíveis;  

13. Criar e contribuir na manutenção de clima favorável ao trabalho;  

14. Conduzir democraticamente suas práticas;  
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15. Comunicar-se com urbanidade e clareza, com diferentes interlocutores e em diferentes 

situações;  

16. Trabalhar em equipe, reconhecendo e respeitando as diferenças pessoais e as 

contribuições dos participantes;  

17. Estimular a solicitude, a criatividade, o senso de justiça, o senso crítico, e a cooperação;  

18. Exercitar a capacidade de observação e demonstrar iniciativa na solução de problemas;  

19. Administrar conflitos;  

20. Realizar auto-avaliação.  

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS e ATIVIDADES das Áreas da SUPERVISÃO 

EDUCACIONAL  

 

I – ÁREA DE GESTÃO PEDAGÓGICA  

 

Competências Específicas  

 

1. Estabelecer diretrizes, em conjunto com os Supervisores Educacionais, para a supervisão 

pedagógica;  

2. Exercer as atividades da área de acordo com as diretrizes definidas, e no Projeto da área; 

3. Analisar os projetos dos Supervisores Regionais Planos de Trabalho dos supervisores 

regionais;  

4. Diagnosticar os impactos de diretrizes e medidas educacionais, objetivando a melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem;  

5. Orientar os supervisores regionais para que realizem a identificação dos princípios e 

fundamentos teóricos do processo educativo e relacionem às situações reais do ato de 

aprender e ensinar, integrando teoria e prática;  

6. Estabelecer, a partir da legislação, os subsídios para a elaboração do Calendário Escolar;  

7. Orientar tecnicamente os supervisores a colaborarem na solução de problemas de 

elaboração e execução do Plano Plurianual de Gestão;  

8. Pesquisar propostas educacionais para orientar os supervisores na melhoria do processo 

ensino e aprendizagem, a partir da análise de indicadores;  

9. Estabelecer parâmetros para a consonância da concepção de avaliação com as diretrizes do 

Projeto Político Pedagógico;  

10. Estabelecer procedimentos para análise do cumprimento da carga horária dos cursos;  
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11. Estabelecer critérios para análise de projetos específicos das Unidades;  

12. Pesquisar experiências pedagógicas significativas em outras instituições;  

13. Pesquisar e disseminar teorias da aprendizagem e metodologias de ensino;  

14. Propor sistematização de registros pedagógicos;  

15. Estabelecer parâmetros para assegurar o processo de avaliação da aprendizagem escolar e 

a recuperação dos alunos com menor rendimento;  

16. Estabelecer critérios e avaliar os resultados do processo ensino e aprendizagem das 

Unidades do Centro Paula Souza;  

17. Propor critérios para implantação, acompanhamento e avaliação do currículo;  

18. Propor procedimentos para análise do cumprimento do currículo;  

19. Orientar os supervisores regionais no acompanhamento da execução dos Planos de 

Trabalho Docente e da integração entre os Componentes Curriculares;  

20. Acompanhar a elaboração e reelaboração dos Planos de Curso  

21. Orientar os supervisores para identificarem a escola como espaço de construção de 

competências, formação de identidades autônomas e compreendê-las por meio de valores, 

atitudes e sentimentos;  

22. Zelar pela integração do sistema da supervisão.  

 

Atividades  

 

1. Elaborar orientações para o desenvolvimento dos Projetos da área; 

2. Orientar às UEs para avaliação, reconhecimento e certificação de competências;  

3. Orientar os supervisores no acompanhamento da execução do Projeto Político Pedagógico;  

4. Avaliar o desenvolvimento do Plano Escolar de todas as Unidades Escolares;  

5. Enviar à CETEC, anualmente, para publicação no Diário Oficial, a homologação dos 

Planos Escolares;  

6. Elaborar relatórios, portarias e minutas de documentos legais pertinentes à Área;  

7. Avaliar o desenvolvimento do Calendário Escolar de todas as Unidades Escolares;  

8. Propor instrumentos de avaliação do processo ensino e aprendizagem, e do currículo e 

acompanhar junto aos supervisores regionais a aplicação destes instrumentos;  

9. Expedir procedimentos e estabelecer data para homologação das organizações curriculares;  

10. Acompanhar os supervisores regionais na implantação de currículos;  

11. Elaborar orientações sobre o cumprimento da carga horária dos cursos;  
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12. Acompanhar o cumprimento da carga horária, de todas as Unidades por meio de 

instrumento institucional;  

13. Elaborar planilha de acompanhamento dos mínimos curriculares, e divisão de turmas, 

previstos na legislação vigente;  

14. Divulgar experiências pedagógicas;  

15. Definir, em conjunto com os Supervisores e equipe de docentes, o modelo do Plano de 

Trabalho Docente;  

16. Prestar assistência técnico-pedagógica, aos supervisores regionais, na elaboração e 

desenvolvimento dos Planos de Trabalho Docente;  

17. Pesquisar e propor orientações sobre o Ensino Médio;  

18. Subsidiar os supervisores regionais na aplicação ou na pesquisa de métodos e técnicas de 

ensino e na utilização de recursos didáticos;  

19. Orientar os supervisores regionais no que se refira à perda de alunos e Progressão Parcial;  

20. Propor, a partir da análise de indicadores, e colaborar nos programas de aperfeiçoamento 

para docentes e coordenadores;  

21. Responsável pela área, reunir-se periodicamente, com os supervisores regionais;  

22. Homologar Plano de Cursos;  

23. Participar das reuniões marcadas e/ou convocadas pela diretoria do Grupo de Supervisão 

Educacional;  

24. Realizar visitas às Unidades, quando necessário, prestando orientação pedagógica; 

25. Participar de entrevista para a seleção dos diretores e diretores pró tempore de Etec;  

26. Colaborar nos processos de qualificação de coordenador pedagógico e diretores;  

27. Atender às solicitações da Ouvidoria, sobre os assuntos relativos à Área;  

28. Acompanhar e avaliar o desempenho profissional da direção e coordenação das Unidades, 

inclusive de suas classes descentralizadas;  

 

I a - ÁREA DE GESTÃO PEDAGÓGICA – Supervisão Pedagógica Regional  

 

Valores  

 Integração  

 Aceitação da Diversidade  

 Comprometimento  

 Competência profissional  

 Autonomia  
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Diretrizes  

 

 Colaborar com a equipe gestora da unidade escolar, na condução do processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Subsidiar com reuniões, textos, capacitações e outras possibilidades a equipe gestora na 

elaboração e implementação do projeto político pedagógico;  

 Subsidiar a Coordenação pedagógica em suas práticas;  

 Proporcionar momentos de aperfeiçoamento dos docentes, incentivando-os à autogestão do 

conhecimento;  

 Contribuir para que o processo educativo seja consolidado por práticas inclusivas, 

respeitando-se as diferenças de qualquer natureza; 

 Promover articulação entre a teoria e a prática para uma educação significativa para 

realidade do aluno; 

 Instrumentalizar a equipe docente para a prática pedagógica;  

 Promover, em conjunto, ações com aplicabilidade prática, visando aperfeiçoamento do 

trabalho;  

 Trabalhar de forma integrada com as Unidades e com os demais profissionais da 

supervisão; 

 Respeitar a pluralidade dos indivíduos e das Unidades; 

 Manter o diálogo, pautado nos valores estabelecidos pela equipe;  

 Fundamentar a prática em princípios éticos de valorização da pessoa humana e de suas 

experiências de vida; 

 Participar da vida escolar das Unidades com presença planejada no projeto e /ou quando se 

fizer necessária;  

 Colaborar com a equipe gestora para que cada um desempenhe sua função em 

conformidade com suas atribuições.  

 

Competências Específicas  

 

1. Participar da definição das diretrizes para Gestão Pedagógica; 

2. Exercer a supervisão pedagógica de acordo com as diretrizes definidas, e com o Projeto da 

Supervisão Regional; 

3. Participar do diagnóstico dos impactos de diretrizes e medidas educacionais, objetivando a 

melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem;  
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4. Identificar os princípios e fundamentos teóricos do processo educativo e relacionar às 

situações reais do ato de aprender e ensinar, integrando teoria e prática; 

5. Identificar a escola como espaço de construção de competências, formação de identidades 

autônomas e compreendê-las através de valores, atitudes, sentimentos e emoções; 

6. Analisar sob o ponto de vista legal, o Calendário Escolar; 

7. Assistir tecnicamente aos Diretores e Coordenadores Pedagógicos na solução de problemas 

na elaboração e execução do Plano Plurianual de Gestão/PPP; 

8. Formular propostas educacionais, para a melhoria do processo ensino - aprendizagem, a 

partir da análise de indicadores;  

9. Analisar e assegurar a consonância da concepção de avaliação com as diretrizes da 

Proposta Pedagógica de cada Unidade; 

10. Analisar o cumprimento da carga horária dos cursos;  

11. Analisar, a partir do Projeto Político Pedagógico, os projetos específicos das Unidades;  

12. Pesquisar teorias da aprendizagem e metodologias de ensino e sugerir para aplicação por 

parte das Unidades;  

13. Orientar a sistematizar dos registros pedagógicos; 

14. Assegurar o processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos 

com menor rendimento, juntamente com os segmentos da comunidade escolar; 

15. Avaliar os resultados do processo ensino e aprendizagem das Unidades sob sua 

responsabilidade; 

16. Participar da implantação, acompanhamento e avaliação do currículo; 

17. Pesquisar e analisar o cumprimento do currículo;  

18. Orientar os coordenadores das Unidades sob a sua responsabilidade, no acompanhamento 

da execução dos Planos de Trabalho Docente e na integração entre os Componentes 

Curriculares.  

 

Atividades  

 

1. Elaborar o Projeto de Trabalho da Supervisão Regional;  

2. Orientar e acompanhar a execução da Proposta Pedagógica das Unidades sob a sua 

responsabilidade;  

3. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Plano Escolar das Unidades sob a sua 

responsabilidade;  
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4. Analisar e emitir pareceres sobre Planos Escolares e Plurianuais das Unidades sob a sua 

responsabilidade;  

5. Homologar e acompanhar o desenvolvimento do Calendário Escolar;  

6. Acompanhar a implantação de currículos;  

7. Orientar as Unidades e/ou aplicar instrumento de avaliação do processo ensino e 

aprendizagem e do currículo;  

8. Acompanhar o cumprimento da carga horária dos cursos por meio de instrumento 

institucional;  

9. Acompanhar o cumprimento dos mínimos curriculares e divisão de turmas, previstos em 

legislação vigente;  

10. Divulgar experiências pedagógicas;  

11. Participar da definição do modelo do Plano de Trabalho Docente;  

12. Subsidiar os docentes na pesquisa de métodos e técnicas de ensino e na utilização de 

recursos didáticos;  

13. Prestar assistência técnico-pedagógica na elaboração e desenvolvimento dos Planos de 

Trabalho Docente;  

14. Acompanhar e orientar as Unidades no que se refira à perda de alunos e Progressão 

Parcial;  

15. Orientar as Unidades na solução de problemas educacionais (administrativos, pedagógicos 

e etc) detectados;  

16. Realizar capacitação para os docentes e coordenadores das ETEC sob sua 

responsabilidade, a partir da análise de indicadores;  

17. Propor, a partir da análise de indicadores, programas de aperfeiçoamento para docentes e 

coordenadores das ETEC e colaborar em seus desenvolvimentos;  

18. Analisar projetos específicos das Unidades;  

19. Atender às solicitações da Ouvidoria, sobre os assuntos relativos à supervisão regional;  

20. Reunir-se, periodicamente, com as Unidades sob sua responsabilidade;  

21. Homologar Plano de Curso; 

22. Participar das reuniões marcadas e/ou convocadas pela diretoria do Grupo de Supervisão 

Educacional;  

23. Manter-se permanentemente em contato com as Unidades escolares sob sua 

responsabilidade, por meio de visitas e de reuniões com diretores, coordenadores e docentes;  

24. Emitir, conjuntamente com o Diretor, declaração, aos órgãos regulamentadores de 

profissões, do funcionamento das habilitações oferecidas pelas Unidades;  
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25. Participar de entrevista para seleção de diretores de Etec;  

26. Participar da correção das provas de qualificação de coordenador pedagógico e diretor;  

27. Apresentar relatórios das atividades executadas;  

28. Acompanhar e avaliar o desempenho profissional da direção e coordenação das Unidades, 

inclusive de suas classes descentralizadas.  
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ANEXO B –SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA DOCUMENTAL 
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ANEXO C – TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

 

 


