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RESUMO
Proponho nesta pesquisa desvelar minúcias da constituição da identidade profissional de 10 (dez)
gestores da educação e suas relações interpessoais no espaço escolar, sob o ponto de vista dos
mesmos. Todos os gestores participantes estão inseridos no espaço de Escolas Públicas Municipais de
Educação, de uma cidade do interior de Goiás, constituídas em ambientes como creches e escolas de
ensino fundamental I e II, assumindo funções na direção ou na coordenação escolar. Delineei como
objetivo investigar a constituição da identidade profissional e as relações interpessoais do gestor da
educação no espaço de trabalho, sob o olhar do gestor. Este estudo aborda distintos enfoques
metodológicos, dentre eles, o Paradigma Fenomenológico de pesquisa em educação, que dará
sustentação a esta pesquisa, integrado, articulado e relacionado entre si com estudos do campo teóricoprático das Habilidades Sociais, a Teoria de Linguagem, em consonância com as abordagens de
análise qualitativa e quantitativa, abordando distintos teóricos. Um estudo que contempla demandas da
área da Psicologia Social e da Linguística, considerando as múltiplas abordagens que configuram o
campo científico em uma visão avessa à homogeneização. A coleta de dados foi resultado de
questionários com questões fechadas e abertas, transcrições de entrevista áudio-gravada e de
informações do histórico dos gestores, descritas por meio de narrativa. A partir do uso de
instrumentos, como o IHS, e do exercício de auto-questionar, promovido pelos diversos instrumentos
para coleta de dados, na dinâmica ofertada, ao proceder ao círculo hermenêutico, à compreensão dos
gestores a respeito de si foi ampliando-se e gerando novas reflexões e percepções. Os dados do estudo
revelaram que: a) os participantes não estão acostumados ao exercício reflexivo de auto-avaliação, no
que diz respeito ao resgate de suas memórias e dos aspectos relacionados à constituição identitária
profissional e de suas relações interpessoais. Verifiquei a princípio que: b) a percepção dos gestores
em relação à constuição de sua identidade profissional e das relações interpessoais no espaço de
trabalho era muito restrita. A partir do uso de instrumentos, como o IHS, e do exercício de autoquestionar, promovido pelos diversos instrumentos para coleta de dados, na dinâmica ofertada, ao
proceder ao círculo hermenêutico: c) à compreensão dos gestores a respeito de si foi se ampliando e
gerando novas reflexões e percepções. O fato de deixá-los à vontade para expressarem suas
apreensões, a ponto de descreverem os elementos que os compõem e que identificam suas
subjetividades foi revelador e libertador. Sugiro, como uma provocação, ao educador que atua na área
de gestão, fomentar o pensar em sua prática cotidiana, uma atividade própria, diária, de ação-reflexão.
Um exercício intelectual possibilitado pelo texto científico.

Palavras-chave: Identidade. Gestão Educacional. Habilidade Social.

ABSTRACT
I propose in this research reveal minutiae of the constitution of the professional identity of 10 (ten)
managers of education and their interpersonal relationships at school, from the point of view of the
same. All participating managers are inserted in the Public school, Municipal Education Schools, a
town in Goiás, formed in environments such as kindergartens and elementary schools I and II, they are
assuming functions in the direction or coordination escolar. Outlined the objective, inquirer the
formation of professional identity and interpersonal relationships education manager in the workspace,
under the eye of the manager. This study addresses various methodological approaches, including the
Paradigm phenomenological research in education that will give support to this research, integrated,
articulated and related to each other with studies of theoretical and practical field of Social Skills, the
Language Theory, in line with the approaches of qualitative and quantitative analysis, addressing
theoretical distinct. A study that includes demands in the area of Social Psychology and Linguistics,
considering the multiple approaches that address the scientific field in a view averse to
homogenization. Data collection was the result of questionnaires with closed and open questions,
interview transcripts and audio-recorded history information managers, described through narrative.
From the use of instruments such as the IHS, and the exercise of self-questioning, promoted by the
various instruments to collect data on the supplied dynamic, to make the hermeneutical circle,
understanding of managers about himself was widening and generating new ideas and perceptions.
Data from the study revealed that: a) participants are not accustomed to the reflective self-assessment
exercise, with regard to the rescue of his memories and aspects related to professional identity
construction and their interpersonal relationships. I checked the principle that: b) the perception of
managers regarding the constitution of their professional identity and interpersonal relations in the
workplace was very restricted. From the use of instruments such as the IHS, and the exercise of selfquestioning, promoted by the various instruments to collect data on the supplied dynamic, to proceed
to the hermeneutic circle: c) the understanding of managers about themselves was whether expanding
and generating new ideas and perceptions. That let them feel free to express their concerns as to
describe the component parts and identifying their subjectivities was revealing and liberating. I
suggest, as a provocation, the educator who works in the area of management, encourage thinking in
their daily practice, its own activity, daily, action-reflection. An intellectual exercise made possible by
scientific text
Key – words: Identity. Educational Management. Social skill.
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INTRODUÇÃO
O PERCURSO: PRIMEIRAS IMPRESSÕES
[...] Cada um que passa em nossa vida passa sozinho,
mas não vai só, nem nos deixa só. Leva um pouco de
nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. [...]. Esta é a
maior responsabilidade de nossa vida e a prova
evidente que duas almas não se encontram ao acaso.
Antoine de Saint-Exupèry

Proponho nesta pesquisa desvelar minúcias da constituição da identidade profissional
de 10 (dez) gestores da educação e suas relações interpessoais no espaço escolar, sob o ponto
de vista dos mesmos.
Todos os gestores participantes estão inseridos no espaço de Escolas Públicas
Municipais de Educação, de uma cidade do interior de Goiás, constituídos em ambientes
como creches e escolas de ensino fundamental I e II, assumindo a função de coordenador ou
de diretor.
Ao pensar nos desafios que envolvem a constituição identitária profissional e as
relações interpessoais, justifica-se o interesse pelo estudo da temática direcionada a gestores
da educação, a priori porque se observa que o espaço de trabalho, especificamente a área da
Educação, é marcado por situações adversas, ambiente que suscita embates, disputas
econflitos, experenciado nas relações.
A temática abordada remete-nos aos pressupostos da Fenomenologia, em conexão
aos estudos da Psicologia Social, direcionado ao campo da competência em habilidades
sociais e estudos da Linguística, entre outros aspectos, que são fundamentais na busca de
ampliar nossa visão, direcionados aos elementos subjetivos que configuram a realidade
profissional do gestor da educação.
O gestor da educação é cercado por inúmeras especificidades referentes ao seu
trabalho no espaço escolar com propósitos que definem seu papel e suas atribuições. Todo
este percurso exige capacitação constante em busca de aprimoraramento para intuir as
diversas demandas desse espaçoedos desafios que lhe são inerentes, condicionados pela
sociedade.
O fato de ter assumido o papel de gestora no espaço escolar aproxima-me da
temática e me inquieta, exigindo-me ampliar reflexões. Dentre as circunstâncias que cercam o
universo escolar, destaco, em especial, as relações vivenciadas pelo gestor da educação que
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enfrentam a missão de gerir pessoas totalmente plurais, com concepções e olhares de mundo
distintos.
A experiência como coordenadora pedagógica vivida no espaço da educação infantil
foi intensa. Na realidade, este é um espaço de muitas descobertas e incertezas, em que não
sabemos ao certo até onde podemos ir como liderança. Não existem limites definidos, nem
normas estabelecidas, enfim, não existe um foco. Nesse aspecto, ficou claro para mim que o
despreparo da direção era evidente, comprometendo profundamente as relações de todos os
agentes da educação envolvidos na instuição da educação.
A falta de parâmetros, ideais, planejamento, propósitos, objetivos, estratégias e uma
avaliação coerente das ações adotadascontribuíam para desestruturar toda a equipe. Todo esse
desequilíbrio desembocava nas relações elaboradas com pais e alunos, atingindo, dessa
maneira, toda comunidade circundante.
Nesse percurso, visualizei que o comprometimento nas relações interpessoais era
desconsiderado totalmente, tornando-se inexistente. O aprisionamento de posturas baseadas
numa concepção tradicional e elitizada permitia atitudes avessas ao pensamento crítico e
transformador de mundo 1.
Os episódios por mim vividos no papel de gestora da educação me instigaram a
pesquisar os fenômenos relacionados às vivencias do espaço escolar. A temática abordada é
um exercício reflexivo pessoal, direcionado à constituição de minha identidade, ampliando
meu olhar para as relações vivenciadas pelo gestor da educação e os elementos subjetivos que
configuram sua identidade e comprometem suas relações, no entanto, considerei, nesta
pesquisa, o olhar dos gestores abordados.
O cotidiano escolar é um ambiente de complexas relações, de influências políticas e
ideológicas condicionantes. Em nossa individualidade, somos constituídos por significativas
construções culturais, entre elas, as interações linguísticas, no intercâmbio e nas
correspondências das relações sociais.
O espaço escolar me constitui. Nesse espaço, busco atuar de maneira ativa,
procurando ampliar o conhecimento científico, aprimorando, assim, o percurso de minha
caminhada intelectual. Entendo que a construção da identidade profissional é um processo que
se inicia durante o período escolar, que vai se solidificando ao longo do tempo, nesse sentido,
1

O mundo de hoje é favorável às mudanças sonhadas por educadores como Antonio Gramsci, que entendia o
educador como um intelectual organizador da cultura, Paulo Freire, que defendia o diáçogo crítico como
essência da educação e florestan Fernades, que sustentatva que a emancipação só podria vir a partir da
organização ―dos debaixo‖ A nova pedagogia para a educação da humanidade não é apenas uma pedagogia da
resistência, mas, sobretudo, uam pedagogia da esperança e da possibilidade (GADOTTI, 2003, p. 35)
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segundo Garcia (2010), demandando um processo individual e coletivo de caráter complexo,
configurando representações subjetivas acerca da profissão docente.
É relevante considerar a importância do estudo da constituição identitária
profissional do gestor da educação e suas habilidades sociais estabelecidas nas relações
interpessoais, pois, de acordo com Côrrea (2008), os mesmos formam um elo entre o
indivíduo e seu ambiente e nem sempre os indivíduos possuem competência em habilidades
sociais, necessitando desenvolvê-las. Com efeito, esta pesquisa busca levar o profissional da
educação a ampliar o olhar e refletir a respeito do comportamento social próprio e dos demais
agentes da educação.
A prática reflexiva, segundo Shön (1995), contribui para transformação, para
despertar a criatividade, na promoção de um trabalho que seja eficaz e produtivo,
aprimorando sua qualidade.
Poucas são as informações que realmente colaboram para definir, fortalecer e
conceituar, contextualizando no tempo e no espaço, de maneira significativa, a constituição
identitária profissional do gestor da educação. Seguindo essa premissa, a pesquisa científica é
pontual para descrevê-la com o caráter de: ―[q]uestionamento sistemático crítico e criativo,
mais aintervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade
em sentido teórico e prático‖ (DEMO, 1991, p.34).
Esta pesquisa possibilitou a um grupo distinto de gestores da educação reflexões
acerca das circunstâncias que cooperam para a constituição identitária profissional,
desvelando conjunturas que condicionam suas ações, reações e relações, avaliando as
possíveis contribuições das políticas públicas voltadas à educação.

Justificativa
Abordar questões relacionadas à abrangência de nosso viver e dos aspectos que
norteiam a realidade do profissional da educação é vigente, diante dos distintos desafios e
exigências que permeiam a sociedade.
Nesse sentido, descrever os fatos, as circunstâncias, as contradições das situações
vividas, em busca de esclarecer e superar os conflitos abarcados na realidade humana,
contribuem para promover competências para um desempenho favorável na vida e também no
espaço de trabalho é fundamental.
A comunicação, as estratégias para resolução de problemas, a gestão bem-sucedida, a
coordenação de nossos projetos de vida, dentre outras circunstâncias, são fatores que
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constituem ações e decisões diárias. Essas ações e decisões promovem consequências, ora
favoráveis, outras nem tanto, na vida privada, como também, nas relações profissionais,
exigindo de nós competências satisfatórias em nosso fazer diário.
Esse contexto implica em ações que envolvem, de forma direta, tomadas de decisões
que valorizem e promovam um ambiente que amplie o olhar de vida o tempo todo,
requerendo o exercício de colocar-se no lugar do outro, em busca de qualidade na
convivência, diante de uma sociedade que insiste em banalisar as relações humanas.
A literatura no interior do Estado de Goiás ainda veicula restrito conhecimento
científico direcionado a dinâmica das relações, no que diz respeito à gestão de pessoas no
contexto escolar. No entanto, referente a esse assunto, entre os estudos disponíveis no espaço
acadêmico, temos Del Prette e Del Prette 2 (2011) que fundamentam suas pesquisas em
Habilidades Sociais e Práticas Comportamentais.
Seus estudos mostram a possibilidade da melhoria nas relações interpessoais no
trabalho, inclusive no espaço escolar. Os estudos no campo das Habilidades Sociais revelam a
possibilidade de aplicação de programas que favorecem o desenvolvimento de competência
social, aprimorando a qualidade das relações interpessoais.
Todos os aspectos mencionados são necessários para abarcar a temática e avaliar os
fatores favoráveis e desfavoráveis, que podem ser condicionantes nas relações interpessoais,
considerando que tais condicionamentos podem ser fruto de constituição histórica de
autoridade hegemônica, promovendo, em muitos casos, atitudes subalternas. Essa
circunstância pode estar, em muitos casos, velada e a consciência de suas ações e reações
pode ser resultado de construções sociais.
Nessa perspectiva, torna-se importante para o gestor refletir a respeito de suas ações
e reações e encontrar estratégias que venham requerer, em suas vivências, relações
interpessoais mais saudáveis, voltadas para redução da pressão social e para melhorar a
qualidade de vida no trabalho e também a própria Educação.

2

Distintos estudos têm sido conduzidos no campo das Habilidades Sociais, no entanto, pode-se considerar Del
Prettee Del Prette (2011), como os precursores no estudo da temática no Brasil, por meio da publicação de um
artigo conceitual, no ano de 1996. Em 1999, lançaram o primeiro livro sobre a Psicologia das Habilidades
Sociais: Terapia e Educação, onde abordaram procedimentos de intervenção no Treinamento de Habilidades
Sociais (THS).
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Pressupostos Teóricos
O interesse na realização desta pesquisa justifica-se na busca de reflexão teórica
sistemática, tendo como foco a urgência de debates direcionados ao universo escolar referente
às relações humanas.
A temática em questão aborda assuntos que devem ser analisados com o intuito de se
obter, com maior clareza e objetividade, num terreno tão vasto de significações, porém,
muitas vezes de considerações simplistas, o perfil do gestor da educação, de suas vivências,
de sua missão, dos condicionantes de suas relações e das dificuldades que lhe suscita
dioturnamente.
Vale ressaltar que a pesquisa em questão é inovadora, haja vista que se apresenta
como precursora da temática constituição da identidade profissional do Gestor da Educação e
suas relações interpessoais, no interior do Estado de Goiás, associada aos pressupostos
fenomenológicos.
Sendo assim, este estudo aborda distintos enfoques metodológicos, integrados,
articulados e relacionados entre si, com estudos do campo teórico-prático das Habilidades
Sociais (Del Prette e Del Prette, 2011), a teoria de Linguagem (Kleiman, Rajagopalan,
Signorini, 2001), em consonância com o Paradigma Fenomenológico de pesquisa em
educação (Heidegger, 2005; Gadamer, 2004), e abordagens de análise qualitativa e
quantitativa (Ludke; André, 1986), abordando distintos teóricos. Um estudo que contempla
demandas da área da Psicologia Social 3 e da Linguística 4 , considerando as múltiplas
abordagens que configuram o campo científico em uma visão avessa à homogeneização.
Segundo Rezende (1990), a fenomenologia não intenciona ter uma temática
reduzida, mas considera o pluralismo filosófico, sendo este possível e indispensável, salvo
pontos onde são identificadas as verdadeiras dificuldades e a possibilidade de progressos em
todas as correntes.
3

Baseada nos pressupostos de Bakhtin (2009, p. 50 e 51), a ideia de uma psicologia de análise e de interpretação
é antiga é instrutiva. Os últimos tempos apresentaram uma forte ligação da psicologia com as exigências
metodológicas das ciências humanas, das ciências, que segundo o teórico, se ocupam das ideologias, sendo
objeto de inquisições profundas. O objetivo da psicologia não está atrelado a explicações dos fenômenos
psíquicos pela causalidade, semelhante aos processos físicos ou fisiológicos. Sendo assim, ―[a] tarefa da
psicologia consiste em descrever com discernimento, dissecar e explicar a vida psíquica como se se tratasse de
um documento submetido à análise do filólogo [...]‖.

4

A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. Isso significa que o indivíduo não tem uma
identidade fixa, anterior e fora da língua. Além disso, a construção da identidade de um indivíduo na língua e
através dela depende do fato de a própria língua em si ser uma atividade em evolução e vice-versa. Em outras
palavras, as identidades da língua e do indivíduo têm implicações mútuas. Isso, por sua vez, significa que as
identidades em questão estão sempre num estado de fluxo (RAJAGOPALAN, 1998, p. 21).
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Não ambiciono responder objetivamente as questões teórico-metodológicas, por
considerar a subjetividade constituinte nesta pesquisa, mas procuro ampliar o olhar e debates
referentes ao campo de investigação, em busca de trazer novos elementos de pesquisa e
inspirar novos diálogos.

Objetivos
O objetivo geral deste estudo foi investigar a constituição da identidade profissional
e as relações interpessoais do gestor da educação no espaço de trabalho, sob o olhar do gestor.
Demarquei como espaço de trabalho as ações, reações, linguagem e especificidades próprias
das relações estabelecidas no espaço escolar, que constituem o universo desta pesquisa.

Delineei os seguintes objetivos para orientar esta produção:

1. Investigar a compreensão dos gestores da educação a respeito da constituição da sua
identidade profissional, identificando, sob o olhar deles, se possuem habilidades
sociais necessárias para lidar com os desafios das relações interpessoais próprios do
espaço escolar.
2. Verificar os fatores que contribuem para fortalecer ou enfraquecer as relações
interpessoais vividas no espaço de trabalho.
Perguntas de Pesquisa
Com o intuito de atingiros objetivos propostos, almejo, nesta pesquisa, responder às
seguintes perguntas:

1. Qual a compreensão dos gestores da educação em relação à constituição da sua
identidade profissional e das habilidades sociais necessárias para lidar com os desafios
das relações interpessoais próprios do espaço escolar?
2.

Quais os fatores que contribuem para fortalecer ou enfraquecer as relações
interpessoais vividas no espaço de trabalho?
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Metodologia
Esta pesquisa investiga a constituição da identidade profissional e as relações
interpessoais do gestor da educação sob o olhar do gestor. Considerando essa premissa, os
dados foram coletados no segundo semestre de 2013, 2014 e primeiro semestre de 2015,
porém, as datas serão omitidas para proteger a privacidade dos entrevistados.

Almejei

abordar uma epistemologia interpretativa que contribuísse para análise dos dados de
investigação.
A coleta de dados foi resultado de questionários com questões fechadas e abertas,
transcrições de entrevista áudio-gravado e de informações do histórico dos gestores, descritas
por meio de narrativa.
A integração dos diferentes dados permitiu a triangulação dos resultados. A
integração das técnicas foi fundamental para articulação de formas diferenciadas de análise
(GAMBOA, 2007), evidenciando a dinâmica necessária dos paradigmas no processo da
produção do conhecimento.
Todos os aspectos mencionados são necessários para abarcar a temática e a pesquisa
científica é uma possibilidade vigente, pois, ―[p]esquiso para constatar, constatando,
intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade‖ (FREIRE, 2013, p. 31).
Penso ser possível localizar dentro dos distintos enfoques teórico-metodológicos, de
um dado paradigma

5

, concepções que contribuam para desvelar as influências e

condicionantes nas práticas, ações e reações dos gestores da educação.
Não pretendo apontar um único parâmetro, uma única possibilidade de abordagem
teórica, considerando a complexidade que envolve a temática, levando em consideração as
influências sociais, ideológicas, políticas e históricas que regem o espaço escolar.
A temática relativa à identidade e as relações interpessoais do gestor escolar, nos
convida a pensar os elementos subjetivos que o envolvem, sendo necessário, segundo a
psicologia social, abdicar do elemento individual e considerar os aspectos sociais.
Dessa forma, é fundamental avaliar o processo psicológico do indivíduo e sua
necessidade de filiação a grupos de filiação que o identifiquem positivamente, no entanto,
pode haver circunstâncias de rejeição, ou de exclusão, que poderão levar este indivíduo a
5

A concepção de paradigma (MORIN, 2000) está relacionada ao ―grande paradigma ocidental‖, de onde
emergem as concepções teoricas, conduzindo a ciência, ―[...] é qualquer coisa que não somente controla as
teorias, mas, ao mesmo tempo, comanda a organização tecnoburocrática da sociedade‖ (MORIN, 2000c, p.
67).
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identificações insatisfatórias, percebidos, dependendo da situação, como favorável ou
desfavorável (KLEIMAN, 1998, p. 272).
Como declarado, abordarei o método fenomenológico, pois, segundo Lago (2007, p.
21), ―[a] Fenomenologia apresenta várias abordagens possíveis para a pesquisa qualitativa,
todas fundamentadas na filosofia germânica e voltadas para a compreensão das experiências
de vida tal como são vividas‖.
O contexto das discussões extraordinariamente complexas e plurais que serão
tratados nesta pesquisa exige distintos pontos de vista, considerando uma pesquisa de
diversidade metodológica. Exigindo de mim um olhar atento como pesquisadora em busca de
ampliar o campo de visão científico, aproximando e estabelecendo diferenças em todo
percurso da pesquisa, diante dos distintos paradigmas.

A Organização do Estudo
Inicialmente, no primeiro capítulo, apresento um questionamento referente ao
conceito de identidade, fundamental para aclarar nossa compreensão das possíveis influências
que colaboram para constituição identitária do profissional da educação.
Abordo a seguir, uma reflexão do papel do gestor escolar, promovendo um exercício
de repensar a concepção de trabalho, assunto tão discutido no campo intelectual, assim
comoem toda esfera social.
Na sequência, realizo um breve resgate do campo teórico-prático das Habilidades
Sociais no Brasil. Abordagem que utilizei como um dos recursos metodológicos para a análise
dos dados.
No percurso, estabeleço uma conexão do contexto referente ao universo escolar,
revelado nos tópicos: ―O valor da palavra no discurso pedagógico‖, ―O diálogo no cotidiano
escolar‖, e a ―Linguagem como forma de poder na instituição escolar‖.
As questões referentes ao segundo capítulo correspondem à metodologia de pesquisa.
Inicio, fazendo referência à abordagem fenomenológica, enfoque que utilizei para a análise
dos dados. Descrevo, a seguir, o contexto da pesquisa, com o perfil dos participantes
envolvidos, os instrumentos e procedimentos para coleta de dados.
No capítulo três, exponho a análise dos dados que nos conduz acompreensão do
fenômeno interrogado. Com base nas análises, elaborei quatro categorias temáticas, que
objetivam a compreensão da composição do fenômeno, respondendo à primeira pergunta de
pesquisa.
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Discorro na primeira categoria temática a respeito das Habilidades Socias no percurso
da constituição identitária do gestor e de suas relações. Para tanto, estabeleci quatro categorias
básicas para identificar o repertório de habilidades sociais dos respondentes. A primeira traz
informações a respeito dos dados demográficos dos participantes. Já a segunda categoria
apresenta os escores totais e classificação dos participantes. A terceira categoria aponta a
classificação dos cinco fatores obtidos pelos participantes e concluo com a frequência e
porcentagem referentes à classificação dos cinco fatores específicos de Habilidades Sociais.
Apresento como segunda categoria, a Influência de Terceiros que configuram sua
jornada. Como terceira categoria, aponto questões relacionadas às tensões vividas no espaço
escolar, promovendo Curto-circuito nas relações dos gestores, marcando assim seu histórico
de vida e profissional. Já na quarta categoria, revelo elementos que configuram a
Comunicação como desafio, identificando os dados que comprometem a comunicação nas
relações.
Completo esta seção, respondendo à segunda pergunta de pesquisa, exponho a seguir
as categorias temáticas: ―Fatores fortalecedores das relações interpessoais‖. Esta categoria
possibilitou estabelecer quatro categorias, sustentadas na visão dos gestores, são elas: o olhar
que devemos ter para as diferenças, os gestores ícones, sutileza no trato diário e traços da
gestão democrática. O percurso possibilitou também distinguir os ―Fatores enfraquecedores
das relações interpessoais‖. Neste caminho, em busca de alicerçar tais fatores, elucidei três
categorias: as influências políticas na educação, a ausência de diálogo e os defictis no
repertório de Habilidades Sociais. Todas as categorias sugeridas foram elaboradas a fim de
avaliar e apresentar resultados das narrativas dos gestores e dos demais instrumentos de
pesquisa, visando desvelar o fenômeno.
Na última etapa desta pesquisa, o quarto capítulo, avaliei dividir este tópico em cinco
partes. Inicio retomando as questões refrentes às perguntas de pesquisa, pondero, a seguir, a
respeito das contribuições do estudo para a Educação, apresento as limitações da pesquisa,
apontando sugestões a futuras pesquisas e finalizo tecendo as considerações finais. No
entanto, não identifico este percurso como ―final‖, e declaro o percurso inconcluso, por
considerar a possibilidade de novos olhares e novos fenômenos a respeito da temática
abordada.
Por fim, após visualizar todo caminho que será trilhado nesta pesquisa, exponho a
seguir os pressupostos teóricos dessa dissertação.
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CAPÍTULO I
DES(COBRINDO) ASPECTOS DO PERCURSO
“A palavra revela-se, no momento de sua expressão,
como o produto da interação viva das forças sociais”.
MikhailBakhtin

1.1 Identidade ou Identidades?
As expectativas sociais a respeito da escola, do professor, do gestor e dos agentes da
educação estão cada vez maiores e se refletem na pressão pelo máximo desempenho,
assertividade6, capacidade de negociação, flexibilidade na resolução de conflitos, criatividade
e por competências para um desempenho satisfatório na vida e também no espaço de trabalho.
Avaliei essencial remeter esta pesquisa aos pressupostos da Psicologia Social, baseada
em Kleiman (1998), em conexão com a abordagem fundamentada nas análises dos teóricos
Del Prette e Del Prette (2011) e seus estudos alicerçados no Campo das Habilidades Sociais, e
estudos da Línguistica e pressupostos da Fenomenologia, buscando nessas abordagens
fundamentação necessária para descrever os fenômenos descritos, considerando uma pesquisa
voltada as questões subjetivas e sociais.
As informações citadas nesta pesquisa, referentes à realidade do gestor da educação,
nos levam a pensar os elementos subjetivos que o constituem e que o condicionam, sendo
necessário, segundo a psicologia social, de acordo com Kleimam (1998), abdicar do elemento
individual e considerar os aspectos sociais, ou seja, é coerente avaliar os elementos
constituintes de um determinado espaço.
Dessa forma, é fundamental avaliar o processo psicológico do indivíduo e sua
necessidade de filiação partidária a um determinado grupo. No entanto, nessa filiação pode
haver circunstâncias de rejeição ou de exclusão, que poderão levar este indivíduo a relações
insatisfatórias, oscilando entre fatores favoráveis ou desfavoráveis, sendo assim, a
identificação com um determinado grupo poderá levá-lo à reorientação do campo psicológico,
ou seja, ―[o] conceito de si do indivíduo passa, então, a ser organizado em torno das
características, crenças e traços da personalidade (traits) assumidos pelo grupo com quem se
identifica e assim sua individualidade se perde‖ (KLEIMAN, 1998, p. 272).
6

De acordo com Del Prette e Del Prette (2001, p. 13), essa classe de habilidades se refere àqueles desempenhos
em situações que envolvem risco de consequências aversivas e costumam eliciar alta ansiedade, podendo,
portanto, ser caracterizadas como reações de enfrentamento.
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A autora aponta a relação radical e contraditória entre os extremos de caráter
interpessoal e intergrupal. Categorias estas que considerei fundamentais para reflexão dos
determinantes que configuram a realidade de vida profissional do gestor da educação, sendo
necessário assimilar a compreensão do conceito de identidade 7 , em busca de aprimorar e
ampliar nossas reflexões.
Pensar as relações interpessoais implica um modo de lidar com o outro e de se
posicionar nas relações salientando as diferenças individuais, definindo as características que
marcam o indivíduo como único e distinto (identidade pessoal); já a identidade social, requer
outro tipo de interação, exigindo filiação, aquilo que temos em comum com outros de
posições sociais semelhantes (KLEIMAN, 1998).
Diante desta afirmação, conclue-se que, as relações apresentam-se desprovidas de
autenticidade, as identidades perdem sua originalidade, promovendo um processo de
desconsideração das diferenças individuais. Os indivíduos começam a se perceber como
equivalentes com os demais e as diferenças individuais são anuladas. As concepções
ideológicas, as crenças, as normatizações e interesses inerentes ao grupo são internalizados,
passando a determinar novas posturas do indivíduo.
Seguindo a reflexão, Lopes (2003) afirma que a temática identidade é hoje um dos
assuntos mais abordados nos espaços midiáticos e nas universidades, em todo campo das
Ciências Sociais e Humanas, devido às inúmeras mudanças que o mundo vem atravessando.
Em concordância com Lopes (2003), Bauman (2005) também afirma que ―a ―identidade‖ é o
―papo do momento‖, um assunto de extrema importância e em evidência‖.
Outros teóricos também trazem novas acepções do termo ―identidade‖. De acordo
com Bauman (2005), as afirmações do teórico Martin Heidegger (1993) revelam que damos
maior atenção, voltamos nosso olhar perscrustador a determinadas temáticas, quando estas
fracassam, causam estranhamento ou nos decepcionam em algum momento, sendo detectado
pelos espaços acadêmicos como crise identitária.
Segundo abordagens de Hall (2006), o conceito de ―crise‖, relacionada à temática
identidade, está atrelado às velhas identidades que consolidaram o mundo social por muito

7

Considerei os estudos de Kleiman (1988, p. 280 e 281), para revelar o conceito de identidade, pois segundo a
autora: ―entendemos a identidade como o conjunto de elementos dinâmicos e múltiplos da realidade subjetiva e
da realidade social, que são construídos na interação [...]. As identidades são (re)criadas na interação e por isso
podemos dizer que a interação é também instrumento mediador dos processos de identificação dos sujeitos
sociais envolvidos numa prática social‖.
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tempo, estando, no entanto, em declínio, pois novas e fragmentadas identidades 8 têm
constituído o indivíduo moderno.
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que
não são unificadas ao redor de um ―eu‖ coerente. Dentro de nós há identidades
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas
identificações estão sendo continuamente deslocadas. Sesentimos que temos uma
identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos
uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora ―narrativa do eu‖. A
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao
invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos
identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 12 e 13).

De maneira geral, somente a compreensão das muitas identidades existenciais e
sociais permitirão elaborar uma vivência plena, levando-nos a reconher que as transformações
interiores são inevitáveis e distintas, de acordo com a organização da cultura
(BITTENCOURT, 2014).
A sociedade vive um momento de grande reflexibilidade, levando-nos à necessidade
de estudos mais contundentes a respeito da temática abordada, neste sentido, estudos
linguísticos também apontam reflexões significativas alusivas às questões identitárias.
Sendo assim, é necessário compreender que a identidade social de um indivíduo é
definida nos discursos que o cercam. A identidade é construída nas relações de natureza
social, com características políticas próprias e práticas discursivas definidas (LOPES, 2003).
No percurso das relações processadas no ambiente escolar, as identidades não são
fixas, elas interagem nas formações discursivas. Identificamo-nos e constituímo-nos nessa
relação de troca constante com o outro, ―[e]ssas relações que constituem o nosso cotidiano
linguajeiro escolar, dentro dessa nossa história, ainda que a desconheçamos, fazem parte de
nossa relação com a ―nossa‖ língua e a ―nossa‖ identidade linguística‖ (ORLANDI, 2001, p.
207).
Nossa identidade linguística também é identificada em dois conceitos bakhtinianos
que poderão contribuir para nossa reflexão, o conceito de esfera de atividade ou circulação
dos discursos e o conceito de gêneros discursivos. Segundo o teórico, na vida cotidiana
circulamos por diversas esferas de atividades que nos identificam, tais como, familiar,
profissional, acadêmica, jornalística, burocrática, política, cotidiano, religiosa, digitais, entre
outras.
8

A identidade torna-se uma ―celebração móvel‖: formada e transformada continuamente em relação às formas
pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida
historicamente e não biológicamente (HALL, 2006, p. 12 e 13).
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Assumimos diferentes posições sociais, em culturas diversas, definindo que existem
gêneros próprios de cada esfera. Os diferentes posicionamentos nos movimentos dessas
esferas, das atividades e dos discursos que nos constituem são articulados de forma integrada,
na dinâmica de nossa vida cotidiana, organizando e reorganizando nossos discursos, ―[c]ada
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo
isso que denominamos gêneros do discurso‖ (ROJO, 2009, p.109-110).
No processo de circulação do discurso, Rojo (2013) defende a ideia que é necessário,
nas instituições escolares, preparar a população para uma comunicação digital, que busque no
ambiente do ciberespaço uma linguagem crítica, de respeito às diferenças e as múltiplas
identidades.
[a]s práticas de linguagem ou enunciações se dão sempre de maneira situada, isto é,
em determinadas situações de enunciação ou de comunicação, que se definem pelo
funcionamento de suas esferas ou campos de circulação dos discursos (científico,
jornalístico, literário, artístico, de entretenimento, intímo, familiar e assim por
diante). Essas esferas ou campos e seu funcionamento estão elas mesmas situadas
historicamente, variando de acordo com o tempo histórico e as culturas locais (ou
globais) (ROJO, 2013, p. 27).

O processo de funcionamento das esferas de circulação dos discursos, para Rojo
(2013), é que define os possíveis participantes da enunciação (locutor e seus interlocutores),
bem como suas possibilidades de relações sociais (interpessoais e institucionais). Define
também um leque de assuntos possíveis no funcionamento de uma esfera, definindo o que se
fala, pois, não se fala de qualquer coisa em qualquer lugar.
Pensar a constituição identitária do gestor e suas relações nos remete a importância
do diálogo como fenômeno humano e o valor da palavra para o contexto das relações
interpessoais, pois de acordo com Bakhtin (1997), a palavra é a mediadora em potencial, de
toda relação social, afinal, ―[...] a palavra é o fenômeno ideológico por excelência‖. Sendo,
―[o] modo mais puro e sensível de relação social‖ (BAKHTIN, 1997, p. 36).
[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas
relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida
cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de
uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em
todos os domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais
sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam,
que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas
ideológicos estruturados e bem formados (BAKHTIN, 1997, p. 41).

Sendo assim, a palavra possui um papel importante e decisivo na constituição do
indivíduo, como afirma Bakhtin (2009, p. 117): ―A palavra é uma espécie de ponte lançada
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entre mim e os outros‖. Esta ponte é transcorrida por nossas perspectivas de vida, ideais,
sonhos, apreensões, frustrações, cultura, entre outras coisas que nos constituem e nos
identificam com as muitas identidades que assumimos. A palavra não é neutra, mas instituída
de valores ideológicos 9 , ―[...] ela registra as menores variações das relações sociais [...]‖
(BAKHTIN, 2009, p. 16).
Nessa perspectiva, do valor da palavra, considero ainda o pensar de Freire (2014, p.
108), pois de acordo com o teórico, ―[n]ão é no silêncio que os homens se fazem, mas na
palavra, no trabalho, na ação-reflexão‖ (FREIRE, 2014, p. 108).
Avaliar o trabalho nas relações sociais é pensar suas práxis e para o teórico este é um
caminho que possibilita a ação transformadora. Nessa ação, a palavra torna-se direito de todos
os homens e não de um grupo ou de sujeitos distintos. Somente o pensar crítico pode
promover um diálogo capaz de permitir uma comunicação que nos leve a verdadeira educação
(FREIRE, 2014).
Sendo assim, alcançar a verdadeira educação exige de todos nós, profissionais da
educação, ampliar o olhar para atitudes de mudança, buscando repensar e expandir nossa
capacidade de informação e de novas escolhas.
A consequência das reflexões dos teóricos abordados neste capítulo vem ao encontro
das considerações de Bosi (1981, p. 89), porque ―[a]s várias vidas do sujeito organizam-se em
compartimentos estanques, de modo que a vida profissional não se coordena com a vida
familiar nem com os momentos livres da vida pública‖. São essas relações que vão nos
constituindo, como seres de múltiplas identidades, como afirma Louro (2001):
Reconhecer-se numa identidade supõe, pois, responder afirmativamente a uma
interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social de
referência. Nada há de simples ou de estável nisso tudo, pois essas múltiplas
identidades podem cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas, divergentes ou até
contraditórias. [...]. Essas muitas identidades sociais podem ser, também,
provisoriamente atraentes e, depois, nos parecem descartáveis; elas podem ser,
então, rejeitadas e abandonadas. Somos sujeitos de identidades transitórias e
contingentes (LOURO, 2001, p. 12).

Essa dualidade apontada por Louro (2001), referente às múltiplas identidades, faz
parte da vivência e realidade do cotidiano escolar, promovendo nos educadores sensações de
estranhamento, de análise complexa, pois condicionantes como poder, alienação, mando,

9

Em nossa constituição identitária, temos a palavra como fenômeno social, identificado por Bakhtin (2009, p.
17) como signo ideológico, pois segundo o teórico: ―Tudo que é ideológico possui um significado e remete a
algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos não existe
ideologia‖.
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desmando, coerção, autoridade, hegemonia, submissão, colaboram para uma visão desfocada
de identidade.
As identidades têm se constituído reciprocamente baseadas nas aspirações com as
demandas das quais os gestores estão inseridos.
Seguindo enfoques sociolinguísticos e etnográficos, pressupomos que essas
identidades são construídas na produção conjunta de significados sociais e que há
espaço, na interação, para a criação de novas significações, que podem levar à
reprodução ou à transformação dos processos de identificação do outro e de
reafirmação ou rejeição da identidade dos participantes, dentro dos limites que o
caráter normativo das instituições permite (SIGNORINI, 1998, p. 281).

Baseada nos aspectos positivos das definições expostas até o momento, considero
que as disposições sociais nos constituem com múltiplas identidades. Nesse sentido, o papel
do gestor vai além de assuntos referentes às questões técnicas, mas se efetiva no exercício de
corresponsável das ações do outro, numa proposta de trabalho que vise ao princípio de
equidade, avaliando seu percurso, em busca de efetivas transformações, propiciando ações
legitimas, na realidade das relações interpessoais, contribuindo de forma favorável, na
constituição de novas identidades.
Não almejei definir o conceito de identidade, como único e estável, por considerar a
perspectiva das muitas identidades, formada nas diversas relações e experiências sociais.
Balizei esse tema de maneira que os gestores da educação, passíveis desta leitura, visualizem
um meio de conexão da informação científica com a realidade subjetiva de sua constituição,
percebendo a articulação dos elementos que os constituem, derivado das relações
estabelecidas nos processos sociais.

1.2 Gestão Escolar: repensando a concepção de trabalho
O universode trabalho do gestor da educação é, sem dúvida, um espaço que visa o
aprimoramento e tomada de decisões que configurem ações voltadas a ampliar a capacidade
de informação e o olhar de vida.
Pensar o espaço escolar é considerar um espaço de múltiplas relações, sendo assim,
Gadotti (2007, p.12) declara que a escola ―é, acima de tudo, um modo de ser, de ver. Ela se
define pelas relações sociais que desenvolve‖.
Avaliar as expectativas que compõem a realidade de trabalho do gestor da educação,
dissociada das exigências sociais referentes ao desempenho necessário, às dificuldades e
insatisfações que o acompanham, como questões salariais, desvalorização profissional,
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excesso de carga horária, conflitos diários nas relações interpessoais, frustrações, entre outras
situações, são informações que servem para descrever as contradições e paradoxos vividos
pelo gestor diante de seus reais interesses, aspirações e expectativas.
Todos os aspectos mencionados são necessários para analisar e avaliar os caminhos
que alicerçam o percurso profissional do gestor da educação, considerando seu percurso
formativo, na intenção de despertar o interesse desses profissionais a uma consciência crítica
diante das situações que lhes suscitam, instigando-os a ―[r]ever a prática, replanejar a
organização do próprio fazer modos de reflexão e de conhecimento que só se realizam no
trabalho e pelo trabalho, fundindo observador e protagonista‖ (FONTANA, 2005, p. 158).
Partindo desse princípio, Gadotti (2007) avalia que é necessário nos questionarmos
frequentemente a respeito do sentido e significado de nossa função social como educadores,
referente às ações que constituem nossas práticas e nosso modo de ser, de nossa subjetividade,
almejando compreender com clareza o sentido da própria vida.
Nessa direção, segundo Freire (2014), é imprescindível observarmos o processo de
construção da subjetividade democrática, o mesmo ainda revela que a desigualdade não é
natural, que é necessário aguçarmos nossa capacidade de estranhamento em relação às
desigualdades, reconhecido no processo pedagógico, intrínseco também aos assuntos políticos
e econômicos.
O ideal democrático supõe cidadãos atentos à evolução da coisa pública, informados
dos acontecimentos políticos, dos principais problemas, capazes de escolher entre as
diversas alternativas apresentadas pelas forças políticas e fortemente interessadas em
formas diretas ou indiretas de participação (FERREIRA, 2000, p. 171).

As contradições vividas na realidade do espaço escolar no processo histórico da
educação no Brasil promoveram a partir da década de 80, segundo Prais (2015), a chamada
transição democrática, definindo novas posturas da gestão educacional, um momento singular
de valorização ao acesso educacional e cultural, configurando políticas de participação dos
agentes da educação em toda estrutura organizacional da escola, reconhecido como a luta pela
democratização da escola pública.
Como resultado desses movimentos, obteve-se a inclusão do princípioda gestão
democrática na legislação sobre ensino público, no artigo206, inciso IV, da
Constituição Federal (CF/88), regulamentado pelaLei n° 9.394/96, que estabelece as
diretrizes e as bases da educaçãonacional. O processo de construção da gestão
democrática passa a se constituir com o fortalecimento das práticas dos conselhos de
educação, em todos os níveis, incluindo os conselhos escolares, bem como com a
implantação do processo seletivo para a escolha dos dirigentes das instituições de
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ensino e a exigência da elaboração dos projetos pedagógicos para as escolas
(PRAIS, 2015, p. 167).

A proposta inicial desse modelo de gestão, de acordo com Prais (2015), era permitir
que todas as estratégias criadas se constituíssem em ações democráticas, desestabilizando as
relações de poder, almejando promover um ambiente favorável à aprendizagemea garantia de
uma educação de qualidade em busca da superação de ações seletivas e excludentes, visando,
nesse processo ainda, promover o acesso ao mundo da produção e distribuição da riqueza.
Nesse percurso histórico, a designação ―Gestão Escolar‖ no Brasil revelou novas
demandas e a desconstrução de nomenclaturas. A partir dos anos 90, o termo administração
foi substituído pelo termo gestão, sendo redefinido, ―a gestão passa a ser sinônimo de
ambiente autônomo e participativo, o que implica trabalho coletivo e compartilhado por várias
pessoas para atingir objetivos comuns‖ (ANTUNES e CARVALHO, 2008, p. 14).
Visando compreender a diferença entre os termos gestão e administração, é
necessário considerar a concepção de Chiavenato (2000) e Libâneo (2012), levando em
consideração as demandas da Educação.
A palavra administração vem do latim ad (direção, tendências para) e minister
(subordinação ou obediência) e significa aquele que realiza uma função abaixo do comando
de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. Ao longo do tempo, a palavra
administração sofreu uma radical transformação do seu significado original. Atualmente, a
tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e
transformá-los em ação organizacional por meio do planejamento, organização, direção e
controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da
organização, a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais adequada à situação. Assim, a
administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim
de alcançar objetivos (CHIAVENATO, 2000).
Em contrapartida ao conceito de administração, temos a gestão escolar, identificada
como instituição social, com bases administrativas diferenciadas da administração capitalista
e empresarial. Os objetivos da organização escolar e da organização empresarial são
antagônicos.
Libâneo (2012) faz algumas afirmações em relação a esse assunto, declarando que as
instituições escolares vêm sendo pressionadas a repensar seu papel diante das transformações
de reestruturação capitalista mundial. Os novos modelos econômicos, o desenvolvimento
científico e tecnológico, as reestruturações do sistema de produção, entre outras mudanças no
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mundo, contribuem para novas perspectivas na organização do trabalho e posicionamento dos
trabalhadores, assim como nos sistemas de ensino.
Nesse sentido, a gestão escolar deve estar voltada para transformação, contrapondose a centralização do poder nas instituições escolares e demais organizações, repensando a
concepção de trabalho, sua estrutura organizacional, e as condições reais de trabalho
pedagógico.
A escola necessária para fazer frente a essas realidades é a que provê formação
cultural e científica, que possibilita o contato dos alunos com a cultura, aquela
cultura provida pela ciência, pela técnica, pela linguagem, pela estética, pela ética.
Especialmente, uma escola de qualidade é aquela que incluí, uma escola contra a
exclusão econômica, política, cultural e pedagógica (LIBÂNEO, 2012, p. 51).

É importante ressaltar que as novas posturas sociais exigem que a escola seja
repensada, ―porque ela não detém o monopólio do saber, pois a educação acontece em muitos
lugares, por meio de várias agências como a família, os meios de comunicação, as empresas,
os clubes, as academias de ginástica, os sindicatos‖ (LIBÂNEO, 2012, p.51).
O papel do gestor na dinâmica social, segundo Luck (2000, p. 16), ―[...] deve ser de
um orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar unidade e consistência, na
construção do ambiente educacional [...]‖. Sendo assim, o gestor deixa de centralizar as
decisões10.
Pensar em gestão, numa concepção democrática, sugere abarcar que ela deve
efetivar-se por meio da participação dos agentes sociais envolvidos com a comunidade
escolar, na elaboração e construção de seus projetos, como também, nos processos de tomada
de decisões, de propostas coletivas e nas vivências e aprendizagens de cidadania.
Essa constatação é confirmada por Ferreira (2005), ao afirmar que a gestão da
educação constitui tomada de decisões, organização, direção e participação. Uma educação
comprometida com a ―sabedoria‖ de conviver leva em consideração o respeito às diferenças 11.

10

11

A palavra decisão (do latim decisione) significa resolução, determinação, sentença, julgamento. É definida,
comumente, como uma escolha entre soluções possíveis. Mas, esse momento e ato de decidir se assentam num
processo subjacente, elaborado a partir do conhecimento e apreensão da informação necessária e da
intencionalidade que lhe dá sentido. É, pois, um processo dinâmico e contínuo referente a um sujeito
(individual ou coletivo) no qual o sujeito que decide, interage com o problema – para o qual é necessária a
decisão – e o seu contexto, encontrando ou tentando encontrar várias soluções alternativas, escolhendo uma
delas fundada em determinados critérios [...] (FERREIRA, 2000, p. 310 e 311).
Pensar o espaço escolar referente à temática ―diferenças‖ é apurar o olhar em relação ao respeito necessário
das relações diante das diferenças, neste sentido, é concordar com a assertiva de Rodrigues (2003, p. 76 e 77),
afirmando que: ―em síntese, a questão coloca-se na forma como a Escola interage com a diferença. Na escola
tradicional, a diferença é proscrita e remetida para as ―escolas especiais‖. A escola integrativa procura
responder à diferença desde que ela seja legitimada por um parecer médico-psicológico, ou seja, desde que
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Uma educação envolvida com a construção de um mundo mais humano e justo para todos os
indivíduos, independente de raça, cor, credo, enfim, de opção de vida.
Ferreira (2005) ainda afirma que esta não é uma tarefa fácil, mas necessária! Sendo
um compromisso de quem tem consciência do coletivo, configurando-se como gestão
democrática da educação, que precisa ser pensada e ressignificada, na atual cultura
mundializada, mesmo diante das situações contraditórias que nos cercam, dos discursos
políticos vagos, de ideias abstratas e resultados insatisfatórios que abarcam a realidade da
educação.
As considerações apontadas nesta pesquisa conduzem a uma nova perspectiva de
trabalho, um olhar de integração entre teoria e prática e de debates ampliados para orientar e
reorientar a execução de ações voltadas para a acepção de políticas de cooperação, visando à
efetivação da gestão democrática.

1.3 A Importância do Estudo em Habilidades Sociais
A gestão democrática da educação estabelece que as pessoas responsáveis pela
tomada de decisões dominem algumas habilidades para lidarem com as relações interpessoais,
demandando a promoção de um repertório de habilidades sociais competente nas interações
sociais.
Pensar o papel do gestor remete-nos ao campo da competência em habilidades
sociais, indicando, segundo estudos de Del Prette e Del Prette (2001), capacitação para lidar
com habilidades de enfrentamento, autoafirmação com risco, autoafirmação na expressão de
sentimento positivo, conversação e desenvoltura social, autoexposição a desconhecidos e
situações novas, autocontrole da agressividade em situações aversivas, entre outros aspectos,
que são fundamentais em busca de minimizar probabilidades de situações-problemas e de
aprimorar a dinâmica dos relacionamentos.
Outro aspectonestá ligado ao pouco ou nenhum interesse, por parte de alguns
gestores abordados, referente à capacitação e aprimoramento profissional, condição
indispensável a todos os agentes da educação que ambicionam participar do processo de
gestão escolar, aspecto defendido nessa pesquisa como necessário e essencial.
essa diferença seja uma deficiência. A escola inclusiva procura responder, de forma apropriada e com alta
qualidade, não só a deficiência, mas a todas as formas de diferença dos alunos (culturais, étnicas, etc.). Dessa
forma, a educação inclusiva recusa a segregação e pretende que a escola não seja só universal no acesso, mas
também no sucesso‖.
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O gestor da educação carece de ter consciência do seu papel, de suas atribuições e
dos desafios eminentes dessa função. Deve-se capacitar para intuir as diversas demandas que
abarcam o conhecimento em busca de novos caminhos para superar os desafios condicionados
pela sociedade, procurando avaliar seu desempenho social.
É válido considerar ―a importância da análise e promoção do repertório de
habilidades sociais do professor, enquanto um dos requisitos de sua competência para
estabelecer condições interativas de ensino‖ (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2014, p. 03).
Destaco neste trajeto que embora o repertório interpessoal dos gestores não seja, na
maioria das vezes, identificado como insuficiente ou deficiente, tem sido pouco explorado.
São quase inexistentes pesquisas nessa direção, sinalizando assim novas perspectivas que
visem implementar programas de grupos direcionados a fortalecer as relações interpessoais
aos gestores e demais agentes da educação.

Assim, apesar das formulações construtivas e do campo teórico- prático das
habilidades sociais se derivarem de referenciais lógico-filosóficos diferentes, as
tendências mais recentes na área das habilidades sociais apontam para a
possibilidade de explorar seus recursos instrumentais e metodológicos na avaliação e
promoção de um repertório de habilidades interpessoais do professor que pode ser
fundamental na implementação de condições interativas de ensino (DEL PRETTE e
DEL PRETTE, 2014, p. 03).

Nesse percurso, trago um breve histórico das habilidades sociais como proposta para
identificarmos sua importância a todos os profissionais da educação. De acordo com estudos
de Del Prette e Del Prette (2011), o campo teórico-prático das Habilidades Sociais originou-se
da Psicologia Clínica e do Trabalho, no entanto, os programas de treinamento em Habilidades
Sociais aplicam-se aos diversos campos da Psicologia e da Educação. A prática das
Habilidades Sociais originou-se na Inglaterra, em 1970, com os estudos de Argyle e também
com estudos voltados ao treinamento assertivo, que eram conduzidos nos Estados Unidos.
Argyle entendia as habilidades sociais como o mecanismo de interação entre pessoas no
campo da comunicação.
Segundo Corrêa (2008) et al (CABALLO, 1996, 2003), entende-se que a habilidade
social deve ser considerada dentro de um determinado padrão cultural e implica a
especificação de três componentes: uma dimensão comportamental (tipo de habilidade), uma
dimensão pessoal (as variáveis cognitivas) e uma dimensão situacional (o contexto
ambiental). Não existindo um critério único de habilidade social, ocomportamento
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socialmente habilidoso deve ser definido em termos da eficácia 12 de sua função em uma
situação específica. Caballo (1996) aponta que o comportamento socialmente habilidoso é
identificado como:
O conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto
interpessoal que expresse os sentimentos, as atitudes, os desejos, as opiniões ou os
direitos desse indivíduo, de um modo adequado à situação, respeitando esses
comportamentos nos demais, e que geralmente resolve os problemas imediatos da
situação enquanto minimiza a probabilidade de futuros problemas (CABALLO,
1996, p. 365).

Os autores Del Prette e Del Prette (2001) elaboraram uma classificação de
Habilidades Sociais em categorias gerais e específicas. Uma estrutura de categorização das
HS descrita no quadro 1.
Quadro 1. Estrutura de classificação das Habilidades Sociais
Classes
Habilidades sociais de comunicação

Habilidades sociais de civilidade

Habilidades sociais assertivas de enfrentamento

Habilidades sociais empáticas

Habilidades sociais de trabalho

12

Subclasses
 Elaborar e responder questões
 Pedir e oferecer retorno nas interações
sociais
 Gratificar/elogiar
 Manter e finalizar conversação
 Dizer por favor
 Agradecer
 Apresentar-se
 Cumprimentar
 Despedir-se
 Manifestar opinião
 Concordar e discordar
 Fazer, aceitar e recusar pedidos
 Se desculpar e admitir falhas
 Estabelecer relacionamento afetivo e/ou
sexual
 Encerrar relacionamento
 Expressar raiva e pedir mudança de
comportamento
 Interagir com autoridades
 Lidar com críticas
 Parafrasear
 Refletir sentimentos
 Expressar apoio
 Coordenar grupo
 Falar em público
 Resolver problemas
 Tomar decisões
 Mediar conflitos
 Habilidades sociais educativas

O sentido do termo ―eficácia‖, descrito por Caballo (1996), não é compatível com o conceito de administração
apontado nesta pesquisa, mas refere-se ao desempenho socialmente competente emitido por um indivíduo.
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Habilidades sociais de expressão de sentimento
positivo






Habilidades de auto-monitoria

Fazer amizade
Expressar solidariedade
Cultivar o amor
Observar, descrever, interpretar e regular
pensamentos, sentimentos e
comportamentos em situações sociais

Fonte: Del Prette; Del Prette (2001)

De acordo com Del Prette e Del Prette (2014), ter um bom repertório de habilidades
sociais não garante um desempenho socialmente competente; na dinâmica das relações
interpessoais podemos encontrar dificuldades em decodificar corretamente os desempenhos
esperados pelo ambiente. O desempenho social competente expressa uma leitura adequada do
ambiente social, que permite a decodificação correta dos desempenhos esperados, valorizados
e efetivos para a situação interpessoal em questão.

Ao longo do tempo, as diferentes experiências do cotidiano podem alterar as
condições de estimulação social do indivíduo: se favoráveis, as habilidades sociais
entram em um círculo virtuoso de aprender-fortalecer-aperfeiçoar; se desfavoráveis,
num círculo vicioso de enfraquecer-extinguir-desaprender, com alta probabilidade
de serem substituídas por comportamentos problemáticos (DEL PRETTE e DEL
PRETTE, 2011, p. 44).

A literatura atual apresenta inúmeros estudos referentes ao tema relações
interpessoais. Sua importância é evidente nos diversos contextos da realidade de vida dos
indivíduos, como o espaço acadêmico, o espaço de trabalho, na vida familiar, entre outros.
Del Prette e Del Prette (2001) declaram que há diferenças quanto à definição dos termos
―Desempenho social‖ e ―Competência social‖.
O termo ―Desempenho Social‖ é definido como um comportamento ou
comportamentos, socialmente habilidosos ou não, que se manifestam em um dado contexto
social; já a ―Competência Social‖ seria um instrumento de avaliação desse desempenho,
qualificando-o quanto à sua funcionalidade e a articulação dos pensamentos e ações, em
função de seus objetivos e valores em relação às demandas do meio (DEL PRETTE e DEL
PRETTE, 2001).
Entre os profissionais cujo instrumento de trabalho envolve essencialmente a relação
interpessoal, destaca-se o educador. Diante disso, é necessário considerar que o limite das
interações entre educadores e a gestão se constitui como fator fundamental, interferindo
diretamente também nas relações entre as crianças, os pais e a comunidade.
Apesar das inúmeras responsabilidades que acompanham a realidade do gestor no
espaço escolar, Del Prette e Del Prette (2003) afirmam que embora a importância da
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competência social como atributo do educador para o sucesso e qualidade na atuação
profissional seja salientada, as instâncias superiores parecem não estar tratando de forma
concreta e sistemática tal assunto.
Programas, como o PRODIP para educadores e no contexto profissional,
desenvolvido por Del Prette e Del Prette (2006; 2011), podem ser um caminho positivo nessa
proposta, pois se trata de um programa de capacitação que visa ao aperfeiçoamento do
repertório em habilidades sociais profissionais e a qualidade das relações interpessoais com
profissionais no contexto escolar.
A falta de definição do perfil desejável do profissional da educação, segundo Del
Prette e Del Prette (2006), está relacionada e se justifica pela falta de capacitação profissional,
pois os professores, em sua maioria, possuem apenas o primeiro e segundo grau.
Essa constatação revela que a possibilidade de efetivação de programas de
capacitação, como o PRODIP, no contexto da educação, ainda é algo distante. A falta de
propostas políticas que valorizem as questões das relações humanas no Brasil, voltadas às
demandas das relações interpessoais, não encontra apoio que garantam efetivamente, não só o
conhecimento técnico, mas essencialmente a promoção de capacitação interativa entre os
agentes da educação.
Em busca de ampliar as reflexões elaboradas até o momento, passo a expor, na
sequência, informações que apontam o valor da palavra, do diálogo e da linguagem, ações
significativas que devem ser identificadas no percurso profissional do gestor da educação. As
análises elaboradas visam elencar elementos linguísticos que os constituem.

1.4 O Valor da Palavra no Discurso Pedagógico

As mudanças sociais têm determinado novas demandas dos profissionais da
educação, reforçando o papel social da escola. Essa realidade exige a construção de um
repertório socialmente habilidoso diante das complexas relações que envolvem este espaço,
em especial, como espaço de diálogos, indicativo de reflexões linguísticas.
Para tanto, o entrelaçamento de diversas concepções teóricas abarcados nessa
pesquisa, aproximando pensamentos de Bakhtin, Freire, Habermas, entre outros teóricos, é
válido e proveitoso, considerando os diversos aspectos da função da linguagem na realidade
social, estabelecendo a dinâmica do exercício reflexivo.
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Esse percurso sugere segundo Hermann (1999, p. 17), que: ―[i]ndividualidade,
consciência, responsabilidade moral e identidade do eu passaram a ser as categorias centrais
do discurso pedagógico, decorrentes de uma certacompeensão sobre a natureza humana‖.
Esse contexto nos remete à importância da comunicação e da linguagem, no espaço
de trabalho, ao valor do diálogo como fenômeno humano e ao valor da palavra na dinâmica
do discurso pedagógico. Nesse sentido, Ameida et all (2000) afirma que a disposição para o
diálogo é um predicado natural do ser humano. Aristóteles designou o ser humano como o ser
que possui linguagem e só existe linguagem no diálogo. Confirmando essa premissa,
reportome a Larrosa Bondía (2002):

As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos,
mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou
inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente ―raciocinar‖ ou
―calcular‖ ou argumentar como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é,
sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o
sem-sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver
com as palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos
outros e diante do mundo em que vivemos (LARROSA BONDÍA, 2002, p. 21).

As considerações de Larrosa Bondía (2002) são precisas, destacando a importância
que damos ao sentido das palavras que expressamos no exercício do pensar e nos diálogos
elaborados nas relações, neste caso, um exercício pessoal e individual.
Em nossa individualidade possuímos concepções e olhares de mundo distintos,
constituídos por significativas construções culturais, definido nas interações linguísticas, no
intercâmbio e nas correspondências das relações sociais. A linguagem só tem sentido no
diálogo revelado nas relações humanas. Este contexto é confirmado por Bakhtin (2009),
afirmando que a fala está estritamente ligada às condições da comunicação evinculada às
estruturas sociais.
Busquei identificar, por meio dos instrumentos de pesquisa, características próprias
da língua elaborada, revelada na fala dos gestores que abordei. Segundo o que expressa
Bakhtin (1997, p. 314), para explicar essa fusão entre o social e o individual, ―[a]s palavras
dos outros introduzem a sua própria expressividade, o seu tom valorativo, que assimilamos,
reestruturamos e modificamos‖.
Sendo assim, não existe uma única forma de identificar e definir a identidade
profissional, pois diversos significados são produzidos na e pela linguagem, ou seja, não
existe apenas um modo de ser do profissional da educação, e nem uma única maneira de se
comunicar, pois de acordo com Bakhtin (2009), não podemos separar a comunicação verbal
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da comunicação global, que está em constante desenvolvimento. Esse vínculo permite a
comunicação verbal ser acompanhado por atos sociais de caráter não verbal, identificados, por
exemplo, em nossos gestos e movimentos corporais, pois, o corpo fala.
A linguística em sua perspectiva histórica aponta inúmeras concepções teóricas,
dentre elas a importância do pensamento sociolinguístico voltado aos estudos do percurso
social, desvelando a relação da linguagem e da sociedade, uma relação inerente com a cultura.
Este contexto também aponta em direção ao universo do paradigma de linguagem
contextualizado em Habermas e suas análises dos poderes reificados. O teórico aponta que
―[a] teoria do agir comunicativo tem a ação social como seu foco principal de análise‖
(BANNELL, 2013.p. 36).
A teoria da Ação Comunicativa propõe uma racionalidade prática que reativa
compromissos de constituição da identidade de sujeitos e de possibilidades de
continuar propondo acordos morais. Ou seja, o ponto central é a definição de
princípios racionais universais que regulam nosso agir comunicativo. Para recuperar
o potencial da razão, Habermas retoma a ação comunicativa, em termos de
pragmática formal (HERMANN, 1999, p. 18).

Para Habermas, de acordo com Hermann (1999), o paradigma da comunicação não
define o sujeito pelo modelo da filosofia da consciência, mas na interação com outros, a
propósito do que seja conhecer e dominar os objetos, sendo fundamental o enfoque
performativo, atuante no entendimento intersubjetivo entre sujeitos capazes de falar e agir, a
racionalidade comunicativa acontece por meio de acordos e consensos. Sendo assim, a
linguagem passa a ter um caráter normativo universal e a racionalidade acontece na
conversação.
Ao pensar na realidade que abarca o gestor da educação, direciono reflexões ao
pensamento de Bannell (2013) e seus estudos baseado em Habermas 13 e os pressupostos da
teoria do agir comunicativo, sendo seu foco central de análise a ação social.
Dentre os modelos14 apontados por Habermas nesta teoria, destaco a ação normativa
que define que existem normas no mundo. A racionalidade de ação normativa pode avaliar se
13

[...] Habermas sustenta a tese de que as ações sociais podem ser avaliadas em termos de sua racionalidade. A
tipologia central aqui é composta de quatro categorias de ação: ação estratégica (teleológica), ação regulada por
normas, ação dramatúrgica e agir comunicativo (BANELL, 2013, p. 36).

14

[...] a ação teleológica envolve a comunicação indireta daqueles que somente agem para os fins de realizar seus
próprios desejos e interesses. A ação normativa envolve uma comunicação que tem como objetivo renovar um
acordo normativo já existente, ou seja, o aspecto principal está no estabelecimento de uma relação interpessoal.
A ação dramatúrgica envolve uma comunicação que tem o propósito de apresentar o self a uma plateia
qualquer, ou seja, aqui a ênfase está na expressão de experiências subjetivas. O modelo do agir comunicativo
tem a vantagem de incluir todas essas funções de linguagem, permitindo assim, ao falante estabelecer,

39

os motivos e ações de um agente estão em concordância com as normas existentes de um
determinado espaço, e ainda, se as normas existentes expressam os interesses dos membros da
comunidade, se tais normas são consideradas legítimas.
Seus estudos indicam que o modelo de ação normativa permite uma aprendizagem
que possibilita justificar, ou não, o contexto normativo. Diante de possibilidades de conflitos,
os agentes de uma determinada comunidade podem avaliar se as normas estabelecidas, em
determinados espaços de trabalho, realmente satisfazem seus interesses, por meio de um
processo discursivo de interpretação de suas necessidades.
Nesse caso, a força motivadora das normas existentes pode enfraquecer,
desencadeando uma situação em que novas necessidades são interpretadas e
desenvolvidas em novas disposições, por meio de processos de aprendizagem.
Assim, o contexto normativo é transformado. Há uma transformação do mundo
social (BANNELL, 2013, p. 38 apud HABERMAS, 1981/1984, p. 91).

A tese defendida por Habermas, segundo estudos de Bannell (2013), permite ao
indivíduo estabelecer uma relação reflexiva com o mundo objetivo, social e subjetivo, pois é o
agir comunicativo que viabiliza aprendizagens que podem levar às ações transformadoras no
mundo.
As concepções defendidas por Habermans compactuam com as ideias de Freire
(2014), que sugere o exercício de ação de reflexão dos homens no mundo em busca de
transformá-lo. Essa afirmação é condizente com o exercício reflexivo da pesquisadora, de
aproximação das teorias e concepções científicas.
Todo esse contexto, referente aos estudos da sociedade e sua realidade subjetiva, são
elencados por Berger e Luckmann (1983, p. 73), ao definirem que ―[s]endo a sociedade uma
realidade ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, qualquer adequada compreensão teórica
relativa a ela deve abranger ambos estes aspectos‖.
Baseada nos aspectos positivos das definições expostas até aqui, considero que as
disposições sociais nos constituem com múltiplas identidades, definidas nos campos de
circulação dos diálogos, defendida por Bakhtin, entre outros teóricos que serão abordados na
sequência.

simultaneamente, uma relação reflexiva com os três mundos em processos de alcançar o entendimento
(BANELL, 2013, p. 36).
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1.5 Diálogo no Cotidiano Escolar

Não podemos esquecer que, apesar de a escola ser um espaço definido por
conteúdos, metodologias e aprendizados sistematizado 15 , constituído de regras e padrões
comportamentais determinantes, os agentes que nela circulam são definidos por suas
singularidades e identidade linguística distinta.
A questão que pretendo destacar nesta pesquisa é, precisamente, se os espaços
escolares abordados valorizam relações que possibilitem o diálogo, como interação verbal,
nas suas relações cotidianas. Por esse motivo, destaco a questão do diálogo como elemento
significativo que dá sentido as nossas relações, porque, ―[s]omenteo diálogo, que implica um
pesar crítico, é capaz, também, de gerá-lo‖ (FREIRE, 2014, p. 115). Sem ele não há
comunicação com sentido, tornando-se impossível a verdadeira educação.
Nesse sentido, questiono o que é um diálogo? Baseada nos pressupostos de Gadamer
(2004), revelado nos estudos de Almeida et all (2000, p. 134), afirmando que o diálogo possui
uma força transformadora, sendo ele bem-sucedido―[...] algo nos ficou e algo fica em nós que
nos transformou‖, sendo assim, o verdadeiro diálogo permite deixar em nós algo que ainda
não havíamos encontrado, próprio de nossa experiência no mundo.
Vale ressaltar que o espaço escolar abarca o agrupamento das muitas identidades e,
apesar das diferenças, o diálogo se faz presente. Essa realidade, no entanto, não elimina a
possibilidade de conflitos entre os agentes da educação, pelo contrário, esse espaço é
marcado, constantemente, por situações de embates e disputas. Este processo é definido por
Bakhtin (2009, p. 152) da seguinte maneira: ―[...] a unidade real da língua que é realizada na
fala (Spracheals Rede) não é a enunciação monológica individual e isolada, mas a interação
de pelo menos duas enunciações, isto é, o diálogo‖.
O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui igualmente um elemento verbal.
Mas, pode-se compreender a palavra ―diálogo‖ num sentido amplo, isto é, não
apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda
comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (Bakhtin, 2009, p. 127).

15

Na educação formal sabemos que os educadores são fundamentalmente os professores, embora as ações de
todos(as) profissionais que atuam na escola têm caráter educativo por seu sentido e significado. São
instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes nacionais. A educação
formal pressupõe ambientes normatizados, com regras, legislações e padrões comportamentais definidos
previamente. Perfil do corpo docente e metodologias de trabalho são previamente normatizados. [...] entre
outros objetivos destacam-se os relativos ao ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente
sistematizados, regulamentados e normatizados por leis, dentre os quais se destacam a Lei de Diretrizes e
Bases da educação Nacional (LDBEN) (GOHN, 2010, p. 16-18).
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É válida a compreensão que, nas diversas socializações efetivadas na sociedade,
dialogamos não só pela linguagem verbal, mas também, por meio da linguagem corporal,
utilizamos todos os nossos sentidos para expressar comportamentos ora favoráveis e também
desfavoráveis.
Os teóricos Berger e Luckmann (1999) consideram a linguagem como o mais
importante sistema de sinais da sociedade humana, sendo essencial para compreensão da
realidade da vida cotidiana, distinguindo-a de qualquer outro sistema de sinais.
No percurso das relações processados no ambiente escolar as identidades não são
fixas, elas interagem nas formações discursivas. Identificamo-nos e nos constituímos nessa
relação de troca constante com o outro, ―[e]ssas relações que constituem o nosso cotidiano
linguajeiro escolar, dentro dessa nossa história, ainda que a desconheçamos, fazem parte de
nossa relação com a ―nossa‖ língua e a ―nossa‖ identidade linguística‖ (ORLANDI, 2001,
p.207).
Um fato curioso na evolução da linguística refere-se às pesquisas, pois no processo
histórico social, as mesmas não apresentam respostas absolutas, nemficam esquecidas, ―[...]
quer dizer, a linguagem está sempre mudando e podemos observar essamudança em curso, na
atualidade‖ (ORLANDI, 2012, p. 49).
É importante considerar as particularidades inerentes ao convívio no cotidiano
escolar, pois todas as capacidades do homem estão em jogo, próprias à sua individualidade,
suas habilidades, sua subjetividade, seus sentimentos, capacidade de manipulação, alienação,
sua identidade linguística e ideologias. Não existe neutralidade nesse percurso, ele está repleto
de sentido e de significado e ―[...] jamais é possível, na vida cotidiana, calcular com segurança
científica a consequência possível de uma ação‖ (HELLER, 2008, p. 48).
Considerando a relevância da escola na vida dos indivíduos, ainda que, por nenhuma
outra razão, pelo menos em termos da quantidade de tempo que passam/passaram na
escola, pode-se argumentar que as práticas discursivas neste contexto desempenham
um papel importante no desenvolvimento de sua conscientização sobre suas
identidades e a dos outros (LOPES, 2003, p. 310).

As relações processadas no cotidiano escolar, refém das influências capitalistas,
podem estar repletas de condicionantes alienantes, no entanto, Heller (2008, p.59) afirma que
―[a] vida cotidiana não é alienada necessariamente, em consequência de sua estrutura, mas
apenas em determinadas circunstâncias‖. A autora assegura que em todo percurso histórico
social existiram pessoas que viveram sua cotidianidade não alienante e que a composição
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científica da sociedade é um caminho possível para o aniquilamento da alienação,
possibilidade vigente a todos os indivíduos.
Pensar a educação voltada para as singularidades que configuram a realidade do
gestor da educação e de suas relações é, acima de tudo, como afirma Souza (2001), baseada
nas concepções de Freire, pensar a importância do diálogo.
A pessoa de quem se fala aqui bem sabia que educar é saber lançar no chão fértil do
outro – meu aluno, meu companheiro, alguém com quem diálogo, saberes, sonhos e
valores – a semente que adiante faça germinar em sua inteligência e em seu coração
o desejo de partilhar com os outros o diálogo da construção de um mundo de justiça,
de igualdade e de liberdade (SOUZA, 2001, p. 08).

Nesse aspecto, considerar o universo escolar deve ser tornar concretamente possível
o educar, comprometidos com o movimento instituinte de criação da autonomia. Não deve
estar pautado somente na transmissão do saber, de propostas conteudistas, na
instrumentalização do indivíduo para a vida, em conformidade comdeterminantes da
sociedade capitalista. Sobretudo, a escola deve contribuir para efetiva humanização, para
formação de indivíduos autônomos e livres, sem se acomodar diante das circunstâncias
contraditórias e dicotômicas existentes nesse espaço (COÊLHO, 2009).
Possibilitar práticas educativas significativas realizadas no coletivo escolar,
especialmente na relação dos educadores, é pensar a escola como ―[...] um lugar de esperança
e de luta‖ (GADOTTI, 2007, p. 11), pois ―[...] é preciso educar para a autenticidade, para a
criatividade e para a solidariedade‖ (MASCARENHAS, 2004, p. 17).
As ações citadas pelos teóricos são necessárias na busca de transformação e do real
sentido do fazer escolar, mesmo sem garantias. As transformações necessárias nas práticas
educativas devem ser mediadas pela esperança, promovendo a possibilidade de pronunciar
humanamente o mundo, de um mundo cheio de significações e de consciência da palavra, do
ato de comunicar, de relações de confiança. Um percurso possível para ampliar debates e
reflexões das ações comunicativas de valor e dos diálogos necessários na realidade do
educador.

1.6 Linguagem Como Forma de Poder na Instituição Escolar
Ao pensar nos desafios que envolvem as relações interpessoais e o cotidiano escolar,
o interesse pelo estudo dos aspectos hegemônicos circundantes na cultura escolar se justifica,
a priori, porque o espaço de trabalho, especificamente a área da educação, é marcado por
circunstâncias desfavoráveis nas relações.
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Lebrun (2004, p. 17) declara que ―[a] maior parte do tempo, os homens vão vivendo
de uma forma ou de outra com o poder, resignam-se a ele, reconhecem-no [...]‖, afirmando
que existe uma relação intersubjetiva em nossas relações, seja ela, profissional, comercial ou
sentimental.
[...] o poder não é um ser, ―alguma coisa que se adquire, se torna ou se divide, algo
que se deixa escapar‖. É o nome atribuído a um conjunto de relações que formigam
por toda a parte na espessura do corpo social (poder pedagógico, pátrio poder, poder
do policial, poder do contra-mestre, poder do psicanalista, poder do padre, etc.)
(LEBRUN, 2004, p. 20).

Ao abordarmos questões referentesà escola, associamo-nos aos pressupostos de
Foucault (2008, p. 125) e seus estudos relacionados às instituições, dentre elas, quarteis,
hospitais, escolas, entre outros, identificados como ―instituições de sequestro‖.
O desafio, portanto, será de desentranhar, a partir das narrativas e demais
instrumentos de pesquisa, uma linguagem que identifique formas de poder, trata-se de
apreender o poder em seus limites, em suas últimas ramificações, onde ele se torna capilar;
capturar o poder nas suas configurações e instituições mais originais e locais (FOUCAULT,
1979).
O espaço escolar, neste sentido, objetivando a homogeneidade, é marcado por
inúmeras circunstâncias, que podem ser o controle e rigidez no cumprimento de horários,
eficiência, rapidez e utilidade dadas pelos corpos disciplinados. As análises das instituições,
segundo o teórico, ―perfaz uma formade instituir ordem e alcançar eficiência e utilidade
econômica‖ (FERREIRINHA e RAITZ, 2010, p. 380).
A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o controle das
mínimas parcelas da vida e do corpo darão, em breve, no quadro da escola, do
quartel, do hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado, uma racionalidade
econômica ou técnica a esse cálculo místico do ínfimo e do infinito (FOUCAULT,
2008, p.121).

Para Foucault (1985) não existe sociedade sem mecanismos de poder e para
efetivação do poder, é necessário, a produção da verdade, sem a qual o poder não se
estabeleceria, neste sentido, privilegia-se o poder da norma, da vigilância, do exame, bem
como uma verdade técnica-científica acerca do individual. A linguagem por encontrar-se
constituída na sociedade, identifica que os discursos já circulam por muito tempo, sendo
assim, ―[...] analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente
tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar um conjunto de regras, próprias da prática
discursiva‖ (FOUCAULT, 1985, p.56).
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Em concordância com as considerações focaultianas, a fim de desvelar a cultura de
poder estabelecida no espaço escolar, vamos ao encontro do pensamento de Orlandi (2012,
p.57), baseado nos pressupostos de Bakhtin16 (2009), afirmando que ―[a] abordagem da língua
deve ser feita por sua inserção no contexto social e no universo da tensão humana em que ela
atua. O território da língua é lugar de disputa e de conflitos, da relação entre o sujeito e a
sociedade‖.
Segundo Mey (2001, p. 76 e 77), a língua é a revelação das necessidades humanas, o
elo social, no processo de edificar e de se relacionar com o mundo, ―[...] A língua não é
somente a expressão da ‗alma‘ ou do ‗íntimo‘, ou do que quer que seja do indivíduo; é, acima
de tudo, a maneira pela qual a sociedade se expressa como se seus membros fossem a sua
boca‖.
Entre os aspectos que configuram o poder no espaço escolar, temos o poder
simbólico17. Souza (2012) afirma que este poder não se revela como poder de domínio, pode
estar oculto, velado, pode ser dissimulado, apresentando distintas formas, no entanto, é
presente, astuto, invisível, constituído de dominação.
O poder que o coletivo de professores tem em relação ao discurso pedagógico para
os familiares dos alunos é uma forma de poder simbólico. A presença do diretor, em
si, na reunião do conselho de escola manifesta o poder simbólico. Isto é, esse tipo de
poder é vivenciado cotidianamente nas escolas nas disputas por espaço, imposição
de ideias e influência na definição dos rumos a serem perseguidos pela instituição
(SOUZA, 2012, p. 167).

O poder simbólico, de acordo com Souza (2012), mascara situações de embates,
competições e conflitos. O agir do educador em suas múltiplas relações, suas ações e
decisões, pode ser condicionante, indicando ações de dominação. Essas ações nem sempre
esclarecem seus propósitos, os objetivos e as determinações que são geradas no espaço de
trabalho, presentes como poder legítimo. As realidades constituídas no mundo social
formatam ações de poder, no entanto, suas ações apresentam-se veladas.

16

Para Bakhtin, ―A filosofia marxista da linguagem deve colocar como base de sua doutrina a enunciação,
como realidade da língua e como estrutura socioideológica‖. [...] a comunicação verbal, inseparável das
outras formas de comunicação, implica conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação ou
resistência à hierarquia, utilização da língua pela classe dominante para reforçar seu poder, etc. (BAKHITIN,
2009, p. 14 e 16).

17

Bourdieu define que o poder simbólico é esse poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade
daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem (BOURDIEU, 1989, p.7 e 8).
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Essas ações se constituem, nos diversos espaços profissionais, em uma definição de
regras coercitivas que devem ser essencialmente obedecidas, condicionando as ações práticas
dos agentes.
A sociologia define essas ações como meios utilizados pela sociedade para
―emquadrar‖ os indivíduos resistentes, rebeldes, diante das normas determinantes, para isso é
necessário variar os métodos de acordo com a finalidade e caráter específicos de cada grupo.
Mecanismos de controle, sejam eles potentes ou sutis, são aplicados, levando os indivíduos a
modificarem suas opiniões originais, convencionando-os à norma do grupo, para isso são
utilizadas estratégias de persuasão, ridículo, difamação, opróbrio, entre outros (BERGER,
1983).
Sendo assim, uma educação que esteja voltada à reflexão sistemática da
subjetividade da linguagem, da constituição do indivíduo e da diversidade que norteia o
espaço escolar deve promover em todos os educadores o desafio de estarem atentos às
propostas que estabelecem ou determinam nossas ações.
Somos cercados por condicionantes que nos distinguem, como as sociais,
econômicas, políticas, religiosas, familiares, raciais, genéricas, entre outras. Lopes (2003, p.
19), ao considerar a importância da concepção da linguagem como discurso, afirma que ―[...]
todo uso da linguagem envolve ação humana em relação a alguém em um contexto
interacional específico‖. Ao investigarmos as identidades, calcula-se que elas não estão
prontas e fixas, mas são estabelecidas nos processos discursivos de sua construção.
Nesse contexto, deve prevalecer a análise e avaliação dos agentes inseridos no
universo escolar, levando em consideração as peculiaridades da ação comunicativa dos
educadores, das desconsiderações às diferenças individuais, de discriminação, de classes
sociais, de gênero, de raça, dos dialetos, determinando aspectos de conflito configurando
relações de poder, pois ―[e]ncontro a linguagem como uma facticidade externa a mim,
exercendo efeitos coercitivos sobre mim‖ (BERGER; LUCKMANN, 1999, p. 58).
De acordo com Berger (1983), estando o homem localizado na sociedade, terá
espaços marcantes de ação, constituído pelo sistema de estratificação social, configurando
sistemas de controle hierárquico definido na divisão social de classes18. Os posicionamentos
sociais exercem posição de controle e influenciam a consciência humana.
18

O tipo de estratificação mais importante na sociedade ocidental contemporânea é o sistema de classes. O
conceito de classe, como a maioria dos conceitos na teoria da estratificação, tem sido definido de várias
formas. Para nossos objetivos, será suficiente entender classe como um tipo de estratificação no qual a
posição geral de uma pessoa na sociedade é determinada basicamente por critérios econômicos. Em tal
sociedade, a classe a que se chega é tipicamente mais importante do que a classe em que se nasceu [...]. Além
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Esta constatação é relevante, pois as práticas educativas não podem ser um óbice no
processo de recriação do mundo. E ainda, de acordo com Gohn (2002, p. 249), ―[c]lasse se
refere às ações dos indivíduos enquanto agentes produtores e reprodutores socioeconômicos,
mas não dá conta de explicar todas as dimensões e fenômenos da vida social‖. Esta afirmação
lembra-nos a configuração de hierárquia social, conceito tão presente em nossa sociedade e
identificado por Brandão (1984) a seguir:
Existimos dentro de um mundo social onde senhores do poder, através do Estado,
decidem e definem para os ―outros‖ (para nós) o que querem que seja a relação entre
eles e os ―outros‖ (nós). Vivemos em uma sociedade onde um Estado de democracia
restrita não é o lugar coletivo do poder consensual de criar direitos, de criar por
consenso as normas da vida coletiva, mas apenas é o lugar de obedecê-las
(BRANDÃO, 1984, p. 11).

A afirmação do teórico é coerente com as relações discursivas existentes no coletivo
escolar, pois esse espaço é conduzido de maneira a reafirmar as desigualdades. Repartidos
hierarquicamente, a palavra de um superior pode ser legitimada e consagrada como verdade,
sendo aceita de maneira submissa pela maioria, sem direito a réplica.
As contradições apontadas contemplam a realidade do cotidiano escolar,
promovendo nos educadores uma sensação de estranhamento, de análise complexa, pois
condicionantes como poder, alienação, mando, desmando, coerção, autoridade, hegemonia,
submissão, entre outros, colaboram para uma visão desfocada de identidade.
A linguagem é uma ferramenta vivaz na promoção de poder revelado nas práticas
educativas. Contrapondo-se a esta realidade, Freire (2014, p. 109) afirma: ―Mas, se dizer a
palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é
privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens‖.
Portanto, é inconcebível um espaço escolar que não viabilize a ação-reflexão no uso
da palavra, uma palavra que não possibilite a transformação, que não denuncie o mundo, por
meio dela, pois, ―[a] existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem
tampouco nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens
transformam o mundo‖ (FREIRE, 2014, p. 108).

disso, uma sociedade de classes é uma sociedade de alta mobilidade social. Isto significa que as posições
sociais não são fixas, que muitas pessoas mudam suas posições para melhor ou para pior no decorrer da sua
vida, e que, consequentemente, nenhuma posição parece inteiramente segura (BERGER, 1983, p. 92).
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Considerando a relevância da escola na vida dos indivíduos, ainda que, por nenhuma
outra razão, pelo menos em termos da quantidade de tempo que passam/passaram na
escola, pode-se argumentar que as práticas discursivas neste contexto desempenham
um papel importante no desenvolvimento de sua conscientização sobre suas
identidades e a dos outros (LOPES, 2003, p. 310).

Tomando como parâmetro as informações ofertadas pela realidade social, do valor da
palavra, diante dos paradoxos existentes, é coerente, segundo Lopes (2003), questionar modos
de viver a vida social, afetando nossa compreensão de classe social, de gênero, da
sexualidade, da idade, da raça, da nacionalidade, entre outros, levando-nos a examinar, quem
realmente somos19.
Segundo Gohn (2002), vivemos a era da institucionalização. Confirmando esta
teoria, Berger e Luckmann (1983) afirmam que a institucionalização se caracteriza por ações
habituais mútuas dos inúmeros atores sociais. Na divisão social do trabalho, conhecimentos
são elaborados tendo uma composição linguística específica que é indispensável para atender
as demandas da economia. O conhecimento adquirido é apreendido como verdade objetiva no
percurso social e internalizado como realidade subjetiva, transmitido às novas gerações,
configurando uma identidade específica de indivíduo, na qualos conhecimentos adquiridos
são apreciados e possuem significação própria a instituição a qual pertença.
Reflexões convergem na direção desta temática, sinalizando conflitos no atual
quadro das mudanças e crises sociais. A palavra ―crise‖, de acordo com Santomé (2003, p.
13), aparece como uma das mais peculiares muletas no vocabulário de qualquer especialista,
pois, ―[e]sse pano de fundo é a melhor constatação de que muitas situações sociais estão
presentes no ponto de vista de cidadãs e cidadãos, e que estes se sentem perplexos e mesmo
ameaçados‖.
As múltiplas diversidades sociais construídas em nossa realidade social
possibilitaram condições de inúmeras ingerências e questionamentos. O movimento feminista,
ao questionar o mundo da educação e dos seus agentes, contribuiu para desvelar influências
de concepção patriarcal do mundo (SANTOMÉ, 2003).

19

É relevante basear estudos permitindo o entrelaçamento de teorias, em especial considerei a perspectiva da
teoria crítica e a teoria pós-crítica de pesquisa, avaliando a importância das duas vertentes para as análises, uma
união possível. De acordo com Pacheco (2001) ―a teoria crítica é um espaço de contextação, uma outra forma
de olhar a realidade e um compromisso político com o que pensamos e o que fazemos‖ (p. 51). Esta teoria
coaduna com o princípio da educação como prática de transformação. Neste percurso, de acordo com Silva
(2007), ―a teoria pós-crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a compreender os processos
pelos quais, através de relações de poder e controle, nos tornamos aquilo que somos, ambas nos ensinaram, de
diferentes formas [...] (p. 147). As duas teorias combinadas buscam considerar a constituição das diferenças no
âmbito social.
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Esse ―afinamento‖ da sensibilidade (para observar e questionar) talvez seja a
conquista fundamental para a qual cada um/uma e todos/as precisaríamosnos voltar.
Sensibilidade que supõe informação, conhecimento e também desejo e posição
política. As desigualdades só poderão ser percebidas – e desestabilizadas e
subvertidas – na medida em que estivermos atentas/os para suas formas de produção
e reprodução. Isso implica operar com base nas próprias experiências pessoais e
coletivas, mas também, necessariamente, operar com apoio nas análises e
construções teóricas que estão sendo realizadas (LOURO, 2003, p.121).

As dinâmicas das relações de poder contribuíram para configurar práticas
hegemônicas e consequentemente de comportamentos subalternos. Pensar a vida do homem é
pensar a vida cotidiana, que não se desvincula da vida e da divisão do trabalho intelectual e
físico. Mey (2001, p. 78) aponta que ―[a] dialética da língua está baseada nos fatos
indubitáveis das realidades políticas e econômicas que condicionam nosso viver‖. Segundo o
teórico, lidamos com a nossa língua da mesma maneira que lidamos com nossas economias e
de forma especial com nosso dinheiro, de maneira descontextualizada.
As identidades e subjetividades promovidas pela sociedade de mercado capitalista se
chocam com as personalidades que não apoiama esse domínio do mercado. As
pessoas preocupadas com valores como a solidariedade, a igualdade, a justiça e a
democracia passam a ser consideradas estranhas, antiquadas, fora de moda, utópicas,
no seu sentido mais negativo, ou seja, seres fantasiosos, sonhadores e situados fora
do mundo (SANTOMÉ, 2003 p. 226).

Considero, de acordo com Fontana (2005), que é por meio do trabalho e pelo
trabalho que somos constituídos mutuamente, sendo assim, não podemos ignorar o fato de
que nesse processo, as relações se estabelecem de maneira multifacetada e podem se
apresentar e se configurar como relações de poder, de forma explícita por meio da linguagem.
Na próxima seção, o Capítulo II, abordo questões referentes às peculiaridades do
percurso da pesquisa.

49

CAPÍTULO II
PECULIARIDADES DO PERCURSO
Enxergar além das diferenças do outro é encontrar a
maneira de trilharem juntoso caminho.
Raquel Naomi Remen

Neste capítulo, procuro descrever com mais detalhes elementos que identificam as
peculiaridades inerentes dos gestores abordados. Apresento inicialmente a Teoria
Fenomenológica, enfoque metodológico predominante que utilizei para a análise dos dados,
associado aos estudos das habilidades sociais e da Linguística. Na sequência, apresento o
perfil dos participantes, descrevendo os instrumentos e procedimentos de pesquisa dos quais
fiz uso. Finalmente, exponho um esquema da análise que efetuei.

2.1 A Abordagem Fenomenológica
Diante da riqueza de material ofertado, considerei como abordagem qualitativa os
pressupostos da fenomenologia, indicado para alicerçar e fundamentar as respostas referentes
às perguntas da pesquisa, levando em consideração a investigação do fenômenoconstituição
identitária e relações interpessoais dos gestores da educação abordados.
Os dados foram coletados no segundo semestre de 2013, 2014 e primeiro semestre de
2015, porém as datas e as identidades serão omitidas para proteger a privacidade dos
entrevistados. A coleta de dados foi resultado de questionários com questões fechadas e
abertas, transcrições de entrevista áudio-gravada e de informações do histórico dos gestores,
descrito por meio de narrativa. A integração dos diferentes dados permitiu a triangulação e
validade dos resultados.
Considero essencial nesta pesquisa abordar o paradigma fenomenológico como
referencial técnico-científico das ciências sociais por ser adequado para traduzir questões
referentes ao cotidiano da realidade humana. Assumo os princípios da Fenomenologia
Hermenêutica, que declara que a compreensão é um fator histórico, pois é por meio de minha
experiência de vida que consigo interpretar o mundo. Portanto, é o meu background,
incluindo as heranças socioculturais recebidas desde o nascimento e todas as minhas
experiências acadêmicas e profissionais, que me possibilitam compreender e interpretar as
singularidades existentes na realidade do gestor escolar. É justamente a capacidade de
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interpretação definida pela minha historicidade que me configura como ser humano no mundo
(HEIDEGGER, 2005).
Optar pela abordagem fenomenológica

20

é um desafio pessoalnabusca de

compreensão do outro, para tanto, basearei este estudo em concepções de Heidegger (2005) e
Gadamer (2004).
Segundo Lago (2007, p. 21), ―[...] a Fenomenologia apresenta várias abordagens
possíveis para a pesquisa qualitativa, todas fundamentadas na filosofia germânica e voltadas
para a compreensão das experiências de vida tal como são vividas‖.
Estudos fenomenológicos indicam, fundamentalmente, a necessidade de localização
desta corrente de pensamento filosófico em um determinado contexto, pois ―[a] palavra
―fenomenologia‖ exprime uma máxima que se pode formular na expressão: ―às coisas em si
mesmas! ‖ (HEIDEGGER, 2005, p.57).
Pensando nos possíveis fenômenos que fazem parte das circunstâncias que cooperam
na constituição do gestor da educação e de suas relações, almejo evidenciar as singularidades
de tais fenômenos, tornando visível tais circunstâncias, em busca de desvelar, ―[t]razer para a
luz do dia, pôr no claro‖ (HEIDEGGER, 2005, p. 58), no sentido de revelar o que se encontra
velado. Para o teórico, é importante a compreensão do conteúdo fenomenológico como a
ciência do ser, portanto, uma atividade ontológica, pois ―[a] fenomenologia da presença é
hermenêutica no sentido originário da palavra em que se designa o ofício de interpretar‖ (p.
68).
Masini (2004) endossa essa ideia ao afirmar que o método fenomenológico se baseia
em uma atitude. A atitude fenomenológica de investigação apresentada por Heidegger (2005)
é de apreender o caminho que nos aponte a visão de nosso existir puramente como ele se
apresenta, partindo da compreensão de nosso viver. O acesso aos motivos é possível por
intermédio da análise hermenêutica, mediante o exame do texto e do contexto no qual os
eventos ocorrem.
O método fenomenológico trata de desentranhar o fenômeno 21, desvelando-o além da
aparência, justamente porque os fenômenos não estão evidentes de imediato, mas apresentam-

20

Exteriormente, o termo fenomenologia corresponde no que respeita a sua formação, à teo-logia, bio-logia,
socio-logia, termos que se traduzem por ciência de Deus, da vida, da sociedade. Fenomenologia seria, portanto,
a ciência dos fenômenos (HEIDEGGER, 2005, p. 57).

21

Deve-se manter, portanto, como significado da expressão fenômeno o que se revela, o que se mostra em si
mesmo (HEIDEGGER, 2005, p. 58).
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se camuflados. Heidegger (2005, p. 67) afirma que ―[u]m fenômeno pode-se manter encoberto
por nunca ter sido descoberto. Dele, pois, não há nem conhecimento nem desconhecimento‖.
A realidade é socialmente construída. Sendo a hermenêutica explícita ou
implicitamente compreensão de si mesmo mediante a compreensão do outro. Então, em busca
de compreender o que se mostra, desprendida de preconcepções, busco desvelar o fenômeno.
A análise fenomenológica da vida cotidiana, ou melhor, da experiência subjetiva da
vida cotidiana, abstém-se de qualquer hipótese causal ou genética, assim como de
afirmações relativas ao status ontológico dos fenômenos analisados. [...] Se
quisermos descrever a realidade do senso comum temos de levar em conta seu
caráter de suposição indubitável, mas fazemos isso colocando o que dizemos entre
parênteses fenomenológicos (BERGER; LUCKMANN, 1983, p. 37).

As teorias abarcadas são fundamentais nesta pesquisa, considerando-se que a
constituição da identidade do gestor da educação e as situações problemas vivenciadas em
suas relações podem ser fruto de constituições históricas de autoridade, apresentando-se
veladas e a consciência de suas ações e de suas reações podem ser resultado dessas
construções sociais. Este fenômeno pode estar encoberto na consciência dos mesmos.
É possível queos profissionais da educação não estejam cientes de tais fenômenos,
comprometendo, assim, as relações vividas no espaço escolar. Cabe ao educador pensar sua
prática cotidianamente, sendo um exercício próprio de sua ação-reflexão.
Neste percurso, de acordo com Gil (2008), inicialmente, a pesquisa fenomenológica
foi ofertada por Edmund Husserl (1859-1938), e sugere estabelecer uma base segura, livre de
conjeturas, para todas as ciências. Para o teórico, a pesquisa fenomenológica não está baseada
em planejamentos rígidos, com técnicas estruturadas para coletas de dados. Este paradigma
considera fundamental a subjetividade inerente a cada indivíduo, para interpretação da análise
dos dados, necessário para fundamentar análises fenomenológicas.
Este estudo também dialoga com o Paradigma Interpretativista de Dilthey. Estudos
de Filho e Gamboa (2007, p. 25) revelam como elemento relevante do paradigma
interpretativo-idealista, que segundo Dilthey, ―[a] sociedade é o resultado da intenção humana
consciente e que as inter-relações entre o objeto pesquisado e o investigador são
inseparáveis‖.
A tarefa do pesquisador em ciências sociais, segundo as considerações dos teóricos,
não deve estar baseada em conceitos pré-estabelecidos e determinantes, mas deve buscar
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compreender o fenômeno de maneira interpretativista, processo que Dilthey chama de
Verstehen22 (FILHO; GAMBOA, 2007, p. 27).
Nesse modelo epistemológico, segundo Lago (2007), a teoria surge a partir de
situações particulares, estabelecida a partir dos dados, sucedendo-se à pesquisa em vez de
precedê-la. É desse viés que como pesquisadora construirei minhas interpretações do mundo
ao redor.
Ainda, segundo Filho e Gamboa (2007), Dilthey trouxe-nos a compreensão do que
chamou de Círculo Hermenêutico 23. A hermenêutica originalmente referia-se à interpretação
de textos, passando a significar o conhecimento do contexto necessário a interpretação de
eventos, sendo assim, o procedimento torna-se circular porque cada parte de um texto
demanda o resto dele para tornar-se inteligível. Além disso, o todo somente pode ser
entendido em termos das partes. A importância do processo hermenêutico é sua ênfase na
necessidade de contextualizar o significado da expressão humana e não o divorciar desse
contexto, este processo exige um movimento dinâmico de interpretação entre as partes e o
todo, sem início, nem fim.
Para Gadamer (1997, p. 355), ―[t]oda interpretação correta tem que proteger-se da
arbitrariedade de intuições repentinas e da estreiteza dos hábitosimperceptíveis de pensar
[...]‖, pois para o teórico o que importa é prevenir-se quanto aos desvios suscetíveis do
intérprete quanto às ideias que lhe ocorrem.
A pesquisa qualitativa permite contato direto do pesquisador com o ambiente e a
situação que está sendo investigada por meio do trabalho de campo. O material coletado é rico
em: descrições pessoais, transcrições de entrevistas, depoimentos, fotografias, etc. Todos os
dados da realidade são considerados importantes, em busca de retratar a perspectiva do
participante (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.12).
Identificamos uma relação dialética no processo de abordagem fenomenológica, pois o
mesmo está em constante mudança, se furtando a conceitos prontos e acabados, se voltando
para o não pensado, em uma relação exaustiva e contínua sobre a importância, validade e
22

O processo de verstehenenvolve a tentativa de compreender os outros mediante o estudo interpretativo de sua
linguagem, gestos, arte, política, leis etc. Compreender é conhecer o que alguém está experenciando por meio
de uma re-criação daquela experiência, ou do contexto daquela experiência em si mesmo. Portanto, requer-se
um certo grau de empatia ou uma disposição para recriar. Quanto mais complexo o evento, maior esforço
exigido para compreendê-lo (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.12).

23

Estamos familiarizados com esse fato através da aprendizagem das línguas antigas. Aprendemos que é
necessário ―construir‖ uma frase antes de tentar compreender o conjunto de sentido da frase segundo o
significado que este possui na linguagem (GADAMER, 2004, p. 385).
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finalidade dos processos adotados. Fato identificado nas relações interpessoais desenvolvidas
no espaço escolar, que recebem influências diversas em suas construções históricas. Este
contexto caracteriza a realidade desta pesquisa, identificada como uma pesquisa exploratória.
Tal pesquisa, segundo Gil (2010, p. 41), ―[t]em como objetivo principal o aprimoramento de
ideias ou a descoberta de intuições‖.
Com efeito, para Lago (2007), o que me leva a classificar esta pesquisa como
predominantemente qualitativo é seu teor subjetivo e a busca por compreender os fenômenos
em questão a partir do viés dos participantes, além de considerar a realidade como sendo
dinâmica. Desse modo, esta pesquisa será predominantemente qualitativa por ser orientada
pelo processo, numa observação naturalista e não controlada, apesar da utilização de alguns
métodos quantitativos na análise de dados.
Segundo Alves (2011), a compreensão hermenêutica da educação se constitui por
meio da linguagem, pois, de acordo com Gadamer (2000, p.10), ―[s]ó através do diálogo é
possível aprender‖. Então, em busca de aprender e apreender, dialogarei com os distintos
enfoques metodológicos, visando ampliar reflexões da temática abordada.
Destaco a seguir o contexto da pesquisa, definindo os critérios por mim
discriminados para estruturar a pesquisa em questão, apresento o perfil dos gestores
selecionados e os instrumentos e procedimentos para coleta de dados.

2.2 O Contexto da Pesquisa
2.2.1 Perfil dos participantes da pesquisa
A princípio, para efetivação desta pesquisa, determinei como critério para seleção e
participação na pesquisa ser gestor da educação, exercendo a função de direção ou
coordenação. Desse modo, podemos entender que terão mais facilidade em analisar suas
próprias ações como conhecedores da realidade no espaço em que convivem.
A segunda exigência é que todos os gestores deveriam estar inseridos no espaço de
Escolas Públicas Municipais de Educação, de uma cidade do interior de Goiás, constituídas
em ambientes como creches e escolas de ensino fundamental I e II.
A terceira razão para escolha diz respeito ao tempo de experiência. Avaliei ser
imprescindível um tempo mínimo de três anos, por considerar um tempo apropriado de
vivências no universo escolar. Sendo dez gestores o número necessário e suficiente para
abarcar as análises desta pesquisa.
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Outro item que considero significativo para escolha dos gestores é o fato de já ter
tido contato com a maioria dos gestores, um item facilitador na abordagem inicial como
pesquisadora, no entanto, não considerei um critério específico para seleção.
Aos gestores, foi feito o convite para participar da pesquisa, em horários préestabelecidos, em dias e horários pré-agendados. Na ocasião, apresentei o projeto de pesquisa,
objetivos, instrumentos e procedimentos para coleta de dados.
O fato de já ter tido contato com a maioria dos gestores foi muito significativo e um
item facilitador de abordagem, minimizando possíveis problemas e permitindo aceitação
imediata na participação dos entrevistados, pois estariam expondo detalhes de sua identidade
e de suas relações interpessoais.
Janaína tem 44 anos, é casada. Formada em Pedagogia, possui duas especializações. Está na
gestão há três anos.
Fernanda não identificou sua idade, é casada. Formada em Geografia e possui pósgraduação. Está na gestão há três anos.
Zelma tem 52 anos, é casada. Formada em Letras, possui pós-graduação. Acabou de se
aposentar. Esteve na gestão por um período de mais de três anos.
Irene tem 49 anos, é casada. Formada em Pedagogia. Tem três anos na gestão.
Dagmar tem 30 anos, é casada, formada em Pedagogia. Têm três anos na gestão.
Eduarda tem 37 anos, é casada. Formada em Pedagogia. Tem três anos na gestão.
Claudia tem 48 anos, é casada. É formada em Pedagogia e pós-graduada. Está na gestão há
três anos.
Denise tem 31 anos, é casada. É formada em Pedagogia. Está na gestão há três anos.
Valquíria tem 42 anos, é casada. É formada em Pedagogia e pós-graduada. Está na gestão há
mais de três anos.
Santos tem 67 anos, é casado. É formado em Educação Física. Está na gestão há mais de três
anos.

2.2.2. Os instrumentos e procedimentos para coleta de dados

Realizei a abordagem aos gestores em suas respectivas escolas. Após a anuência dos
sujeitos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os
participantes procuraram responder individualmente aos instrumentos dentro do próprio
ambiente escolar.
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Todos os que concordaram em participar da pesquisa foram aceitos; não havendo
pré-requisitos para exclusão dos sujeitos, independente de idade, sexo, grupo étnico, classe
social.
As contribuições da pesquisa se estendem a todos os sujeitos participantes, na
medida em que o conhecimento ampliado da sua própria ação e de suas relações poderá
contribuir para aprimoramento de suas práticas no espaço de trabalho e também na vida.
Os documentos utilizados na pesquisa foram os seguintes: questionário
semiestruturado contendo 38 (trinta e oito) questões fechadas a respeito do perfil dos
participantes, questionário aberto contendo duas questões abertas, entrevista áudio-gravada e
narrativa.
Decidi utilizar quatro instrumentos para coleta de dados por considerar a
subjetividade inerente à pesquisa. Os diversos instrumentos possibilitam a triangulação 24
metodológica dos dados e a validação dos resultados. De acordo com Azevedo et all (2015),
―[a] triangulação metodológica refere-se ao uso de múltiplos métodos para obter os dados
mais completos e detalhados possíveis sobre o fenômeno‖. Os instrumentos de coleta contêm
questões que contemplam as concepções dos gestores a respeito de si, procedendo a uma
autoavaliação.
Nesta perspectiva, utilizei os seguintes instrumentos para a coleta de dados:
 Questionário semiestruturado (ANEXO B) contendo questões fechadas a respeito do

perfil dos participantes. Trata-se de um questionário estruturado contendo 38 (trinta e
oito) questões fechadas, que ajudam a definir o perfil dos sujeitos da pesquisa.
 Questionário contendo duas questões abertas (ANEXO C), que ajudam na identificação

e reflexão, sob o olhar do gestor, dos detalhes de sua constituição como profissional da
educação e a maneira como se enxerga atualmente.
 Entrevista áudio-gravada (ANEXO D), abordando questões relativas ao resgate de

memóriasdaconstituição como profissional da educação e das relações interpessoais
vividas no espaço escolar e suas expectativas atuais em relação à dinâmica dos
relacionamentos.

24

A triangulação pode combinar métodos e fontes de coleta de dados qualitativos equantitativos
(entrevistas, questionários, observação e notas de campo, documentos, além deoutras), assim como
diferentes métodos de análise dos dados: análise de conteúdo, análise de discurso, métodos e técnicas
estatísticas descritivas e/ou inferenciais, etc. Seu objetivo écontribuir não apenas para o exame do
fenômeno sob o olhar de múltiplas perspectivas, mastambém enriquecer a nossa compreensão,
permitindo emergir novas ou mais profundasdimensões. Ela contribui para estimular a criação de
métodos inventivos, novas maneiras de capturar um problema para equilibrar com os métodos
convencionais de coleta de dados (AZEVEDO et all, 2015, p.04).
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 O exercício de narrativa (ANEXO E), permitindo aos participantes descreverem

livremente, usando sua própria linguagem, concepções a respeito de seus valores, suas
crenças e memórias a respeito dos fenômenos investigados.
O ato da pesquisa possibilita repensar as práticas profissionais, as ações e decisões
tomadas no espaço de trabalho. Ao repensar e narrar suas práticas, os gestores passaram por
um processo que lhes permitiu reflexões quanto aos discursos elaborados nas relações
interpessoais vividas no espaço da educação. Segundo Rollemberg (2004, p.253) ―as
narrativas operam então como instrumentos de construção e reconstrução de nossas
identidades sociais, processo esse que é desenvolvido no desenrolar do próprio ato de narrar‖.
A coleta de dados é a etapa essencial para o bom desenvolvimento do trabalho. Para
que o mesmo aconteça, faz-se necessário que o problema, objetivos, método e instrumentos
estejam alinhados. Após a coleta de informações, os dados foram analisados de forma
quantitativa por meio do cálculo de frequência e porcentagem e análise qualitativa, de
abordagem efetiva fenomenológica, considerando as percepções dos gestores.

2.2.3 Questionário semiestruturado (Inventário de Habilidades Sociais)

Iniciei a coleta de dados utilizando como primeiro questionário (ANEXO B), o
instrumento mais utilizado, atualmente, para investigar o nível de habilidades sociais em
adultos, o Inventário de Habilidades Sociais – IHS, elaborado por Del Prette e Del Prette
(2001).
O Inventário de Habilidades Sociais é um instrumento de autorelato que identifica o
repertório de habilidades sociais em adultos, baseando-se na estimativa do respondente sobre
a frequência de suas reações em determinadas situações sociais.

2.2.4 Questionário (questões abertas)
Utilizei como segunda opção o questionário (ANEXO H) de questões abertas. Este
instrumento permite que os respondentes tenham liberdade para manifestar suas opiniões. De
acordo com Gil (1999, p.128), o questionário é entendido ―como a técnica de investigação
composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses,
expectativas, situações vivenciadas etc.‖.
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Ainda segundo Chaer, Diniz e Ribeiro (2011), as perguntas abertas são aquelas que
admitem liberdade de respostas ao respondente, utilizando linguagem própria. Sua maior
vantagem é de não permitir respostas pré-estabelecidas pelo pesquisador, pois o informante
escreverá aquilo que lhe vier à mente.

2.2.5 Entrevista áudio-gravado

Como terceira opção de instrumento de coleta de dados, utilizei a entrevista áudiogravada (ANEXO G). Este instrumento permitiu um feedback dos respondentes a respeito do
histórico de vida e profissional. A transcrição 25 dos dados é um momento fundamental, pois o
retorno das expectativas dos entrevistados permitiu intuir elementos significativos para
análise dos dados.

2.2.6 Narrativa
Objetivando responder as perguntas da pesquisa, considerei a narrativa como
instrumento científico apropriado para seassociar aos demais instrumentos e estudar o
fenômeno em pauta. Para Manzini (1990/1991, p. 150), ―entrevistar significa envolver-se em
um processo de interação, significa interagir [...]. Desta forma, a entrevista pressupõe a
existência de pessoas e a possibilidade de interação social‖.
De acordo com Quaresma (2005), a técnica de entrevistas abertas acolhe
especialmente as finalidades exploratórias, ajuda no detalhamento de questões e na
formulação mais precisa da pesquisa. O pesquisador introduz o tema e o respondente tem
liberdade para descrever seus argumentos, ampliando, desta forma, detalhes das questões. A
interferência do pesquisador é mínima, assumindo uma postura de ouvinte e, apenas em caso
de extrema necessidade, deve interromper a fala do respondente.
Para Minayo (1993), a técnica de entrevistas abertas é utilizada normalmente na
descrição de situações individuais, para compreensão de especificidades culturais em grupos
distintos e para comparabilidade de diversos casos (MINAYO, 1993).

25

A transcrição pode ser entendida como uma das várias fases da entrevista. Na primeira fase, extensamente
discutida, um roteiro foi elaborado. A segunda fase é a entrevista propriamente dita, ou seja, o processo de
coleta de dados. A terceira fase é o processo de transcrição. Teoricamente, o que o pesquisador deveria fazer
em todas essas fases seria ir à busca do seu objetivo de pesquisa (MANZINI, 2011).
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No entanto, segundo Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p. 262), ―um dificultador das
perguntas abertas é também encontrado no fato de haver liberdade de escrita: o informante
terá que ter habilidade de escrita, de formatação e de construção do raciocínio‖.
O contato dos gestores com os diferentes instrumentos utilizados para análises
possibilitou aos gestores abordados repensar suas ações, emoções e relações e, assim,
viabilizar novas práticas, almejando aprimorar seu processo constitutivo e de suas relações.
Exibidas, neste capítulo, as peculiaridades referentes ao percurso, apresento, no
próximo, a análise dos dados.
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CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO DO PERCURSO: ANÁLISE DOS DADOS

Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir,
responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem
participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os
lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos.
Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no
tecido dialógico da vida humana [...].
Mikhail Bakhtin

Exponho, neste capítulo, a análise dos dados, que é fator primordial para
compreensão, identificação e interpretação do que foi coletado, bem como a busca pelo
emtendimento da forma como os participantes vêem o fenômeno investigado.
De acordo com Costa (2012, p. 134), a ―pesquisa fenomenológica não procura uma
explicação para o fenômeno interrogado, mas sim uma compreensão do mesmo, pois este não
se finda em uma única realidade, mas em tantas quantas forem suas comunicações e
interpretações‖.
Busco identificar elementos que possam responder às duas perguntas da pesquisa. No
primeiro momento de análise, pretendo responder á primeira pergunta da pesquisa. Estabeleci
quatro categorias temáticas considerando os instrumentos utilizados:
a) Habilidades sociais; b) Influência de terceiros; c) Curto-circuito e d) Comunicação
como desafio.
No segundo momento, com o propósito de responder à segunda pergunta da
pesquisa, os dados me levaram ao estabelecimento de duas categorias temáticas e seus
subeixos. São eles:
a) Fatores fortalecedores das relações interpessoais e b) Fatores enfraquecedores das
relações interpessoais.
A análise dos dados é fator primordial para compreensão, identificação e
interpretação dos dados coletados, assim como a busca pelo entendimento da forma como os
participantes vêem o fenômeno investigado.
Uma pesquisa fenomenológica, de acordo com Sadala (2012), estabelece uma intensa
observação em busca de desvelar os dados, como eles se apresentam opostamente ao
positivismo, que objetiva revelar causas e estabelecer leis. Martins (1993) afirma que a
fenomenologia está envolvida com a compreensão do fenômeno e não com a sua explicação.
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Nesta etapa, todos os esforços e concentração precisam ser dispensados às literaturas,
buscando entender a concepção dos sujeitos e trazer a análise de seus pensamentos à luz das
teorias propostas. Tudo isso exige tempo, calma, concentração e leitura, levando em
consideração o pensamento dos participantes.
Na próxima sessão, foram elaboradas categorias visando responder às perguntas da
pesquisa.

3.1 Visualizando o Percurso

3.1.1 A primeira pergunta da pesquisa

Apresento, nesta seção, informações coerentes como resposta à primeira pergunta de
pesquisa: Qual a compreensão dos gestores da educação em relação à constituição da sua
identidade profissional e das habilidades sociais necessárias para lidar com os desafios das
relações interpessoais próprios do espaço escolar?
De acordo com Lago (2007), os princípios da Fenomenologia Hermenêutica apontam
que a compreensão do fenômeno é possível na relação de pertença ao que seja humano. Essa
compreensão permite diferenciar as experiências próprias das alheias e identificar o eu e o
outro.
Realizei um exercício intenso de interpretação numa tentativa de apreender as
percepções dos gestores a respeito de suas constituições identitárias e de suas relações com
seus pares. Nesse sentido, tomando como base a afirmativa de Lago (2007), pontua-se que ao
realizar uma análise fenomenológica hermenêutica, é fundamental um diálogo contínuo a
respeito da experiência, elaborando interpretações, devendo sempre questionar essas
interpretações.
Levando em consideração o ponto de vista dos pesquisados, para análise inicial,
estabeleci algumas categorias temáticas, que avalioessenciais, pois os dados revelaram
minúcias da constituição identitária e das relações interpessoais dos gestores abordados.
Estabeleci quatro categorias temáticas considerando os instrumentos utilizados:
o Habilidades sociais
o Influência de terceiros
o Curto-circuito
o Comunicação como desafio
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3.1.2 Habilidades Sociais
Inicio esta seção apresentando os elementos que serviram de base para identificar se
os gestores abordados apresentam níveis de habilidades sociais necessários para lidar com os
desafios das relações interpessoais próprios do espaço escolar, interligados aos desafios
próprios da comunicação.
Apresento os resultados do questionário das questões fechadas do IHS, onde são
identificados e avaliados os níveis de habilidades sociais específicos a cada respondente da
pesquisa. São quatro as categorias de análise, nesta seção:
o

Frequência e porcentagem dos dados demográficos da amostra;

o

Escores totais e classificação dos participantes;

o

Escores e classificação dos cinco fatores obtidos pelos participantes;

o

Frequência e porcentagem referente à classificação dos cinco fatores de HS.

É importante salientar que a composição do repertório de habilidades sociais de um
indivíduo é o resultado de sua constituição social de aprendizagem. Este é revelado em sua
narrativa pessoal. Descrevi e sintetizei os resultados obtidos após análise dos dados pela
aplicação do Questionário de Relações Interpessoais; Inventário de Habilidades Sociais (IHSDel-Prette); Manual de aplicação; apuração e interpretação (DEL PRETTE E DEL PRETTE,
2001). Na Tabela I, estão descritos os dados demográficos da amostra de participantes.

3.1.2.1 Dados demográficos

Tabela I - Frequência e porcentagem dos dados demográficos da amostra.
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O IHS-Del-Prette26 foi aplicado a 10 (dez) gestores da área da educação, dos quais a
maioria é do sexo feminino (90%) com idade média de 42,2 anos. Em relação à escolaridade,
a maioria dos gestores (70%) é qualificada e possui especialização em diversas áreas. No
entanto, apenas dois deles possuem especialização na área de gestão. Ademais, atuam em
média de 1 a 3 anos como gestores (90%).
É importante a compreensão da interpretação do escore total. Os escores fatoriais
devem ser interpretados em termos comportamentais situacionais, atendendo as demandas por
diferentes habilidades sociais associadas a diferentes contextos sociais (DEL PRETTE e DEL
PRETTE, 2001). Os escores fatoriais do respondente devem basear na sua posição, em termos
de percentis, em relação ao seu subgrupo de referência do mesmo sexo. O valor localizado no
percentil 50 indica uma posição mediana em habilidades sociais. Os valores acima do
percentil 50 sugerem que o respondente se situa com escores mais altos em habilidades
sociais, abaixo do percentil 50, sugerem escores mais baixos.
A gestora Zelma, ocupante da 5a posição, identificada na Tabela II, apresenta a
variável idade entre a faixa de 51 a 55 anos, com o nível de escolaridade em pós-graduação e
tempo de atuação profissional na gestão entre 4 a 6 anos. Sua avaliação final, referente ao
escore total é de 109, apuração que a classifica com o maior nível de habilidades sociais do
grupo. Todos estes dados são importantes, pois a apuração dos dados demográficos revela
que, dentre os gestores pesquisados, esta gestora possui profundas experiências de vida e
também profissional. Destaco que a mesma iniciou seu percurso profissional numa
determinada escola e permaneceu nela até a aposentadoria, que ocorreu logo após o período
da coleta de dados.
Além da gestora da 5ª posição, Zelma, os gestores da 6ª posição, Denise, da 7ª
posição, Janaína, da 8ª posição, Dagmar, e da 9ª posição, Claudia, também apresentam um
bom repertório de Habilidades Sociais (acima da mediana).
A gestora ocupante da 6a posição, Denise, apresenta a variável idade entre a faixa de
30-35. Está em seu segundo mandato na gestão, como coordenadora pedagógica. Não possui
especialização em nenhuma área da educação.
A gestora da 7ª posição, Janaína, apresenta a variável idade entre a faixa de 41- 45.
Está em seu segundo mandato na gestão como diretora e possui duas especializações, sendo
uma na área de administração escolar.

26

A Tabela I - Frequência e porcentagem dos dados demográficos da amostra - foi criada numa monografia de
Especialização não finalizada. A versão final não foi publicada, portanto, os dados aqui apresentados são
inéditos.
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A gestora da 8ª posição, Dagmar, apresenta a variável idade entre 30 – 35. A mesma
está em seu segundo mandato na gestão, como coordenadora pedagógica. Possui
especializações na área de Língua Portuguesa, porém nenhuma na área de gestão educacional.
A gestora da 9ª posição, Claudia, encontra-se na faixa de 46 – 50. Esteve em dois
mandatos na gestão, como coordenadora pedagógica. Possui pós-graduação na área de Gestão
Educacional. No período da pesquisa, estava concluindo essa especialização, via online, pela
UFG.
Os demais gestores, ocupantes da 1ª posição, Valquíria, da 2ª posição, Fernanda, da 3ª
posição, Eduarda, da 4ª posição, Irene, e 10ª posição, Santos, apresentaram indicação para
treinamento em Habilidades Sociais.
Os dados obtidos revelam que a cidade interiorana pesquisada, do Estado de Goiás,
apresenta um número expressivo do gênero feminino ocupando cargos de liderança, como é o
caso da gestão escolar. Verificou-se que a maior parte (70,0%) dos participantes possui pósgraduação em alguma área da educação, mas não especificamente na área da gestão escolar.
Uma parcela da amostra delas (30,0%) continua exercendo suas funções tendo somente a
graduação em Pedagogia. Dos gestores abordados, apenas dois (20%) possui especialização
focada na área de Gestão Escolar.
Este contexto é abordado pelos teóricos Del Prette e Del Prette (2014), Corrêa (2008)
e Libâneo (2012), entre outros, ao declarem que a questão da formação do professor vem
sendo enfatizada em muitas análises sócio-política. As críticas abordadas dizem respeito à
falta de definição do perfil desejado do profissional da educação, à dissociação entre teoria e
prática e à constatação de que a maioria dos professores possui apenas formação básica.
Nesse percurso, observa-se que normalmente o que cerceia os cursos ofertados de
programas de formação continuada de professores restringe-se a cursos de reciclagem, não
produzindo os efeitos esperados, o que promove uma visão dicotomizadaentre o
conhecimento teórico-prático e reflexão sobre a prática (DEL PRETTE e DEL PRETTE,
2014).
O estudo em questão aponta a condição dos gestores abordados e o nível de
habilidades de cada integrante e atestado em relação ao Escore Total e Classificação dos
participantes, dados estes expostos na Tabela II.
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3.1.2.2. Escores totais
Participantes

Escore total

Classificação

Valquiria
Fernanda
Eduarda
Irene
Zelma
Denise
Janaína
Dagmar

79
67
50
77
109
95
102
101

Indicação para treinamento em HS
Indicação para treinamento em HS
Indicação para treinamento em HS
Indicação para treinamento em HS
Repertório bastante elaborado de HS
Bom repertório de HS (acima da mediana)
Bom repertório de HS (acima da mediana)
Bom repertório de HS (acima da mediana)

Claudia
Santos

102
81

Bom repertório de HS (acima da mediana)
Indicação para treinamento em HS

Tabela II – Escores Totais e Classificação dos Participantes

As informações da Tabela II27 apresentam o escore total, admitindo uma primeira
avaliação da existência de recursos e déficits em habilidades sociais no repertório dos
respondentes, referente à aplicação do inventário de habilidades sociais.
A análise dos valores obtidos pelos respondentes atesta que metade da amostra
(50%) apresenta um nível de habilidades sociais classificado como ―Bom repertório de
habilidades sociais (acima da mediana) ‖. A outra metade, por sua vez, (50%) obteve escores
mais baixos, revelando ―indicação para treinamento em habilidades sociais quando os déficits
se tornam fonte de problemas‖.
Um dos aspectos que facilitam o estabelecimento de interações positivas entre o
gestor e os demais agentes da educação é o repertório de habilidades sociais elaborados que
este gestor apresenta. A aquisição de um repertório elaborado pelo gestor torna-se importante,
sobretudo, para os agentes que apresentam desempenho deficitário nas relações interpessoais,
fator comprometedor para possibilitar uma comunicação efetiva.
Os novos paradigmas organizacionais priorizam processos de trabalho voltados à
qualidade das relações interpessoais, a valorização de trabalho em equipe, a instituição, a
criatividade e a autonomia na tomada de decisões, valorização da qualidade de vida, e a
preocupação com a autoestima, com o ambiente e cultura organizacionais (DEL PRETTE e
DEL PRETTE, 2001).

27

A Tabela II - Frequência e porcentagem dos dados demográficos da amostra - foi criada numa monografia de
Especialização não finalizada. A versão final não foi publicada, portanto, os dados aqui apresentados são
inéditos.
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Contudo, as inúmeras funções exercidas pelos profissionais da educação na
sociedade, em especial o gestor, demandam aptidão técnica e capacitação das habilidades
sociais nas interações sociais, para um convívio produtivo e integrado. Isso contribui emsua
função social, como também, para o contentamento dos sujeitos em diversos espaços.
As informações da Tabela III28 serão apresentadas na sequência, correspondendo a
uma caracterização do perfil sóciocomportamental dos respondentes, referente à porcentagem
de gestores que apresentam maior ou menor nível de habilidades sociais em relação a cada um
dos escores fatoriais.

28

A Tabela III - Escores e classificação dos cinco fatores obtidos pelos participantes - foi criada numa
monografia de Especialização não finalizada. A versão final não foi publicada, portanto, os dados aqui
apresentados são inéditos.
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3.1.2.3. Escores e classificação

Participantes

f1

Classificação

f2

Classificação

f3

Classificação

Valquíria

8,34

Bom
repertório de
HS (abaixo da
mediana)

10,02

Repertório
bastante
elaborado de
HS

7,78

Repertório
bastante
elaborado de
HS

Fernanda

7,94

Bom
repertório de
HS (abaixo da
mediana)

10,79

Repertório
bastante
elaborado de
HS

Eduarda

5,73

Indicação,
para
treinamento
em HS

8,24

Irene

6,91

Bom
repertório de
HS (abaixo da
mediana)

Zelma

Denise

f4

Classificação

f5

Classificação

2,19

Repertório
bastante
elaborado de
HS

1,72

Indicação para
treinamento em
HS

2,37

Indicação para
treinamento em
HS

1,02

Indicação para
treinamento em
HS

0,57

Bom
repertório de
HS (abaixo
da mediana)

Bom
repertório de
HS (abaixo da
mediana)

3,19

Indicação para
treinamento em
HS

0,37

Indicação para
treinamento em
HS

0,5

Bom
repertório de
HS (abaixo
da mediana

11,28

Repertório
bastante
elaborado de
HS

5,4

Indicação para
treinamento em
HS

2,8

Bom repertório
de HS (abaixo
da mediana)

1,54

Bom
repertório de
HS (acima
da mediana)

15,06

Repertório
bastante
elaborado de
HS

11,7

Repertório
bastante
elaborado de
HS

7,98

Repertório
bastante
elaborado de
HS

5,38

Repertório
bastante
elaborado de
HS

1,49

Bom
repertório de
HS (acima
da mediana)

11,27

Repertório
bastante
elaborado de
HS

9,96

Repertório
bastante
elaborado de
HS

10,72

Repertório
bastante
elaborado de
HS

3,02

Bom
repertório de
HS (abaixo da
mediana)

1,99

Repertório
bastante
elaborado de
HS

13,29

Repertório
bastante
elaborado de
HS

10,08

Bom
repertório de
HS (acima da
mediana)

9,12

Repertório
bastante
elaborado de
HS

5,11

Repertório
bastante
elaborado de
HS

0, 18

Indicação
para
treinamento
em HS

Dagmar

12,9

Repertório
bastante
elaborado de
HS

10,63

Repertório
bastante
elaborado de
HS

8,6

Repertório
bastante
elaborado de
HS

5,38

Repertório
bastante
elaborado de
HS

0,14

Indicação
para
treinamento
em HS

Claudia

13,55

Repertório
bastante
elaborado de
HS

11,35

Repertório
bastante
elaborado de
HS

8,35

Repertório
bastante
elaborado de
HS

3,8

Bom repertório
de HS (acima
da mediana)

0,57

Bom
repertório de
HS (abaixo
da mediana)

11,33

Bom
repertório de
HS (acima da
mediana)

7,47

Bom
repertório de
HS (abaixo da
mediana)

7,44

Bom repertório
de HS (acima
da mediana)

2,75

Bom repertório
de HS (abaixo
da mediana)

1,24

Repertório
mediano

Janaìna

Santos

Tabela III – Escores e classificação dos cinco fatores obtidos pelos participantes

Segundo Del Prette (2001), a análise dos valores obtidos pelo respondente nos
diferentes fatores e em itens específicos permite a identificação de necessidades de
treinamentos, o que é fundamental para o planejamento de Programas de THS em grupo.
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A Tabela IV29 trará a frequência e porcentagem dos participantes que responderam
ao IHS-Del-Prette e a análise interpretativa correspondente à estrutura fatorial que agrupa as
Habilidades Sociais dos cinco conjuntos.

3.1.2.4 Cinco fatores de Habilidades Sociais

Tabela IV – Frequência e porcentagem referente à classificação dos cinco fatores de HS.

Em relação ao Escore fatorial I, indicador do repertório do respondente em
habilidades de enfrentamento e autoafirmação com risco, metade da amostra (50%) dos
gestores apresentou escores mais baixos que atestam a ―Indicação para treinamento em HS‖;
uma parcela (40%) revela ―Bom repertório de HS (abaixo da mediana) ‖ e apenas um
participante (10%) obteve ―Repertório bastante elaborado de HS‖.
Já o Escore fatorial II elucida o repertório do respondente em habilidades de
autoafirmação na expressão de sentimento positivo. A maioria da amostra (70%) apresenta
―Repertório bastante elaborado de HS‖; e apenas um respondente (10%) apresentou ―Bom
29

A Tabela IV-Frequência e Porcentagem referente à classificação dos cinco fatores de HS - foi criada numa
monografia de Especialização não finalizada. A versão final não foi publicada, portanto, os dados aqui
apresentados são inéditos.
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repertório de HS (acima da mediana) ‖ e uma parte (20%) apresentou ―Bom repertório de HS
(abaixo da mediana) ‖.
O Escore fatorial III reúne conversação e desenvoltura social, eretrata que a maior
parte (60%) dos respondentes demonstrou ―Repertório bastante elaborado de HS‖; apenas um
participante (10%) obteve ―Bom repertório de HS (acima da mediana) ‖. Foi verificado
também que uma parte da amostra (30%) revelou ―Indicação para treinamento em HS quando
os déficits se tornam fonte de problemas‖.
Já o IV é um indicador de habilidades de autoexposição a desconhecidos e
situações novas, parte da amostra (30%) revelou ―Repertório bastante elaborado de HS‖;
apenas um participante (10%) apresenta ―Bom repertório de HS (acima da mediana) ‖; uma
parcela (30%) demonstrou ―Bom repertório de HS (abaixo da mediana) ‖ e os demais (30%)
revelaram ―Indicação para treinamento em HS quando os déficits se tornam fonte de
problemas‖.
O Escore fatorial V avalia as habilidades de autocontrole da agressividade em
situações aversivas. Observou-se que (20%) dos gestores apresentaram ―Repertório bastante
elaborado de HS‖; outra parte (20%) demonstrou ―Bom repertório de HS (acima da mediana)
‖. Um participante (10%) obteve ―Repertório mediano‖; uma parcela (30%) revelou ―Bom
repertório de HS (abaixo da mediana) ‖ e os demais (20%) apresentaram ―Indicação para
treinamento em HS quando os déficits se tornam fonte de problemas‖.
A associação de técnicas qualitativas e quantitativas, como critérios de cientificidade,
é essencial para compreensão dos fenômenos, considerando um estudo que se baseia na
subjetividade dos sujeitos, porque ―ao se empreender um estudo fenomenológico, é por meio
do enfocar essas várias facetas dentro da experiência que podemos criar significado e
compreensão‖ (LAGO, 2007, p. 150). O contexto da constituição da identidade profissional
do gestor e de suas relações é considerado, nessa sessão, mediante a relação com as partes
elaboradas e avaliadas por meio do IHS em conexão as demais metodologias empregadas
nesta pesquisa.
Nesta seção foi exibida a compreensão da composição do repertório de habilidades
sociais dos participantes. Apresento, a seguir, elementos que identificam a influência de
terceiros nas relações dos gestores.
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3.1.3 Influência de terceiros

Após leitura do material coletado, indiquei como categoria, a princípio, a influência
de terceiros, por considerar um forte elemento apontado na fala de alguns gestores, dado pelo
processo de pesquisa. Os mesmos consideram a importância da convivência com educadores
que foram fundamentais para sua constituição como profissionais da educação, de forma
especial, exercendo a função de liderança, no papel de gestor.
Busquei identificar na fala dos entrevistados uma lógica que fosse capaz de
responder às perguntas elaboradas nesta pesquisa. Destaco, a seguir, um fenômeno
identificado como critério de ocorrência dupla, citando o relato de duas das gestoras
abordadas. As mesmas elucidam a importância da influência de colegas de trabalho no
percurso de seu histórico de vida e de profissão.

[1] Eduarda

[...] Minha experiência era bem limitada, para não dizer inexistente,
mas conheci uma professora fada! Maravilhosa, XX 30 , ela me
familiarizou com a postura que eu deveria assumir dentro da sala de
aula, com minha postura diante de pais e alunos, com as formas de
utilizar metodologias diversas, até mesmo a fazer uso de um diário e
passar atividade no estêncil. Vale ressaltar que as coordenadoras da
instituição XXX muito contribuíram com minha prática pedagógica.
[...] Tudo o que aprendi foi com essa professora [...] Tinha as colegas,
a coordenadora, mas essa foi essencial na minha vida [...].
(Entrevista)

[2]  Janaina

[...] Posso destacar minha convivência com profissionais que tiveram
uma vivência rica em educação e seus inúmeros afazeres [...]. Minha
experiência na gestão ainda é pouca, pequena e tímida; mas já posso
destacar o significado escandaloso e gratificante que o sentido de
pertencimento traz, sobretudo, quando é construído coletivamente [...].
(Entrevista)

Compreendo que as experiências iniciais das gestoras Eduarda e Janaína se
relacionam com as análises abordadas até o momento. As gestoras, ao receberem orientações
e colaboração de outras colegas, abriram-se em favor de novos aprendizados e novos
posicionamentos, como relatados pelas próprias gestoras.
Esta percepção corresponde às considerações de Signorini (1998) reveladas nesta
pesquisa a respeito das identidades. Segundo a autora, existe uma relação polarizada do
indivíduo, distinguindo a identidade pessoal da identidade social. Nessa relação polarizada, as
30

No intuito de preservar as pessoas e instituições citadas nos instrumentos de coleta de dados, decidi usar dois
XX para nomes próprios e três XXX para nomes de instituições.
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identidades se recriam na interação. Nesse sentido, a interação age como mediador dos
processos de identificação dos sujeitos sociais manifestado na prática social.
Cabe aqui salientar que, na maioria das vezes, nas relações que nos constituem,
assimilamos novas aprendizagens, aceitamos conselhos e sugestões dos colegas de trabalho.
Recebemos essas orientações sem nem mesmo considerar se as mesmas são devidas,
coerentes e realmente necessárias. E, assim, acabamos por internalizar posturas de outrem, em
busca de nos constituir como entes do grupo ao qual desejamos nos integrar. Estas influências
exigem, segundo Gadamer (1997), certos sacríficios do que é particular em relação ao
universal.
A princípio, o gestor da educação vê o auxílio de colegas como algo indispensável,
relacionando-o com o mundo fantástico, como declarado pela gestora Eduarda ao usar a
expressão “[...] mas conheci uma professora fada! ”, identificado também na fala da gestora
Janaína, ao declarar “[m]as já posso destacar o significado escandaloso e gratificante que o
sentido de pertencimento traz, sobretudo, quando é construído coletivamente [...].
Outro elemento, que identifiquei na fala das duas gestoras abordadas, está
relacionado ao mundo fantástico e ao exagero linguístico (hipérbole). Bettelheim (2015)
apresenta uma interpretação psicanalítica para tais expressões e suas significações.Segundo o
teórico, por muito tempo na história, os homens projetaram suas perspectivas emocionais,
esperanças, ansiedades e angustias, criando deuses, em busca de explicações para a existência
humana, essas explicações promoviam conforto e segurança.
Os estudos indicam que no percurso das relações interpessoais, diante de nossas

apreensões e inseguranças, criamos nossos heróis, como no caso identificado nas narrativas
das gestoras Eduarda e Janaina, em busca de conforto e segurança nas relações de trabalho.
Para Bettelheim (2015), a segurança de uma pessoa, diante dos desafios que enfrenta no
mundo, indica que menos necessitará refugiar-se em projeções ―infantis‖, criações míticas e
de conto de fadas, para explicar os problemas existenciais, permitindo-se, porém,
interpretações mais racionais, que satisfaçam os questionamentos.
Pretendo, a partir desse contexto, aproximar as análises elaboradas até o momento,
permitindo um paralelo dos estudos das habilidades sociais e os resultados apresentados do
IHS dos gestores abordados.
O conceito de habilidades sociais profissionais é definido por Del Prette e Del Prette
(2008) pelas distintas ações interpessoais relacionadas ao ambiente de trabalho, almejando um
ambiente pautado no cumprimento de metas, respeito à individualidade e bem-estar da equipe.
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A gestora Eduarda, em relação à tabela II, identificada e apresentada na categoria de
Habilidades Sociais, que avalia os Escores Totais e Classificação dos Participantes, do IHS,
foi classificada com uma pontuação abaixo do percentil cinquenta (50), sendo indicada para o
treinamento em habilidades sociais, pois o inventário indica que os déficits avaliados podem
tornar-se fonte de problemas.
Identifiquei que, em relação à categoria ―influência de terceiros‖, a relação que a
gestora vivencia com algumas professoras indica dificuldades no lidar profissional, pois, as
mesmas fazem parte do seu círculo de amizade, impedindo-a de exercer sua autonomia no
papel de gestora, configurando, assim, um ambiente ambivalente entre a vida real e a vida
profissional.
De acordo com as análises realizadas pelo instrumento IHS, as informações da
Tabela IV avaliam a Frequência e Porcentagem referente à classificação dos cinco fatores de
HS, entre eles o quesito ―enfretamento e auto-afirmação com risco‖, no qual a gestora Eliane
apresentou um déficit indicativo para o treinamento em habilidades sociais, o que confirma
sua dificuldade de enfrentamento junto às demais professoras, comprometendo, assim, suas
habilidades sociais profissionais.
Minhas reflexões, acerca disso, levaram-me a compreender que a influência de
terceiros, nas relações vivenciadas pelos gestores, pode permitir diálogos ou mesmo suprimilos. Quando a gestora Eliane se sente limitada a expor as argumentações que são necessárias
para o bom andamento do trabalho e, desta forma, não consegue expressar isso a todos os
professores que lhe estão sujeitos, essa impossibilidade prova que a influência de terceiros, no
caso o diálogo das amigas de Eliane, são delimitadores e a silenciam. A partir desse fato, vale
destacar a afirmação de Orlandi (2004) ao declarar que, nas relações, o silenciar identifica
negar outras falas, sem permitir questionamentos.
Ao dialogarmos a respeito desta situação, a gestora Eliane afirmou tanto não ser
capaz de dissociar as relações de amizade das exigências profissionais, quanto ser consciente
do comprometimento profissional acarretado por essas circunstâncias. Avalio que este, sem
dúvida, é um déficit, entre outros, considerável e integrador, justificando a classificação de
indicação ao treinamento em HS da gestora avaliada.
Essa situação, de acordo com estudos de Del Prette e Del Prette (2008), revela que os
contextos referentes às demandas do campo profissional remetem às relações interpessoais e
seus respectivos aspectos voltados à autonomia na tomada de decisões. O mercado de
trabalho, segundo os teóricos, exige como diferencial, aos novos contextos de processo de
trabalho, a habilidade de interagir socialmente.
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Em correspondência às narrativas da gestora Eduarda, apresento as considerações da
gestora Janaina e sua declaração: “[j]á posso destacar o significado escandaloso e
gratificante que o sentido de pertencimento traz, sobretudo quando é construído
coletivamente[...]”. A gestora usa a palavra ―escandaloso‖ como figura de linguagem, na
tentativa de expressar suas expectativas quanto ao trabalho e seu envolvimento com os
agentes da educação. Nesse caso, o grupo que convive na creche, a qual Janaina tem o
compromisso e a responsabilidade de gerir, não se restringindo a cuidar somente dos espaços
físicos e das funções técnico-burocráticos, mas, acima de tudo, construindo relações com as
várias vidas que lhes cercam e constituindo-se na coletividade.
No diálogo que desenvolvi com a gestora, pude perceber a relação de troca entre os
sujeitos que configuram o espaço da creche. Tal relação apresenta-se como de reciprocidade,
identificado nas falas e ações decorrentes do dia a dia. Quanto às influências, mostram-se
saudáveis, sendo condição dos relacionamentos. De acordo com Ferreira (2000), em relação
ao ideal democrático, os cidadãos, e especificamente as agentes da educação, devem estar
atentos e interessados aos acontecimentos políticos, sendo participantes diretos ou indiretos
das forças políticas.
A gestora Janaina, em relação à Tabela II, a qual avalia os Escores Totais e
Classificação dos Participantes, foi qualificada com uma pontuação acima do percentil
cinquenta (50), sendo avaliada com um bom repertório de Habilidades Sociais.
Apresentarei a seguir as informações processadas da Tabela III, as quais definem os
Escores e classificação dos cinco fatores obtidos pelos participantes, a saber: o escore fatorial
1 indica o repertório da respondente em habilidades de enfrentamento com risco, nesse caso, a
gestora Janaina apresentou um repertório bastante elaborado de Habilidades Sociais; o escore
fatorial 2, por sua vez, identifica o repertório da respondente em habilidades de autoafirmação na expressão de afeto positivo. Nesse, a pesquisada apresenta um bom repertório de
Habilidades Sociais (acima da mediana); já o escore fatorial3 reúne habilidades de
conversação e desenvoltura social. Aqui, a gestora apresenta um repertório bastante elaborado
de Habilidades Sociais; o escore fatorial 4, por sua hora, é um indicador de habilidades de
auto-exposição a desconhecidos ou a situações novas e nele a gestora também apresenta um
repertório bastante elaborado de Habilidades Sociais; o 5 avalia as habilidades de autocontrole
da agressividade em situações aversivas e a gestora, neste ponto, específico, recebeu
indicação para treinamento em Habilidades Sociais.
Outrossim, fiz questão de destacar as informações da Tabela III, pois as mesmas
indicam características próprias da gestora Janaina. Essas informações se conectam com as
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demais análises realizadas até o momento, identificando competência social da gestora. No
entanto, segundo Del Prette e Del Prette (2001), a competência social é situacional, pois, em
determinadas circunstâncias, uma pessoa pode apresentar um alto nível de competência, em
outras situações níveis mais baixos. Este indicador, no entanto, não determina traços de
personalidade, mas apenas distingue o repertório do indivíduo diante de determinadas
circunstâncias.
A influência de terceiros, neste caso, acontece entre todos os agentes do espaço da
educação, como elemento de troca sugestiva na interação de suas ideias e ações diárias, em
que a gestora, avaliada com um bom repertório de Habilidades sociais, procura estabilidade,
flexibilidade e equilíbrio diante das situações peculiares experênciadas na realidade do espaço
escolar em que convive. Os discursos, segundo Machado (2006), estão constituídos de
intencionalizadas, ferindo-se às experiências que os sujeitos vivenciam no seu mundo-vida.
Nessa categoria temática, procurei identificar por meio de observação, análise crítica
e o exercício interpretativo fundamentado como a influência de terceiros pode ser um
elemento significativo na constituição da identidade profissional dos gestores, constituindo-os
de fato.
Percebi que, de maneira geral, os pesquisados não são muito atentos às
circunstâncias que colaboram, ou não, para os constituírem profissionalmente. Essa
compreensão a respeito da constituição da identidade e das relações, na realidade, é muito
rasa e superficial, talvez porque os gestores não estão acostumados a realizar o exercício
reflexivo de auto-avaliação, exercício capaz de os capacitarem a exergarem com maior
sensibilidade elementos que os configurem.
Quanto à temática Habilidade Social, todos os entrevistados foram unânimes ao
responder acercada importância de programas e estudos que estejam voltados à área do
relacionamento humano, principalmente, por considerarem uma área de extrema carência no
universo escolar e por enxergarem a importância destes nos desempenhos de relações
satisfatórias e favoráveis.
A princípio, as pesquisas de natureza qualitativa admitem uma diversidade de dados
profusos de informações, persuadindo o pesquisador, desafiando-o a atribuir sentido aos
fenômenos investigados ao desvelá-los. Este tipo de investigação, segundo Negrine (2004),
está centrado na descrição, análise e interpretação das inúmeras informações coletadas no
percurso da pesquisa, buscando compreender todo contexto, sem preocupação em generalizar
os achados.
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Na próxima sessão apresento elementos que identificam tensões nas relações dos
gestores, promovendo curto-circuito.

3.1.4 Curto-circuito

Entre os aspectos que configuram a identidade profissional dos gestores pesquisados,
destaco as dificuldades enfrentadas pelos mesmos no que se refere às tensões na dinâmica das
relações interpessoais.
Ao transcrever os relatos dos gestores, da entrevista áudio-gravada em conexão com
as narrativas e demais instrumentos de pesquisa, percebi que as relações não se processam de
forma harmônica e serena, mas nas tensões promovidas pelas contradições de ideias e
maneiras de lidar com as situações triviais do cotidiano no espaço escolar, criando assim um
ambiente favorável aos conflitos, gerando verdadeiros curtos-circuitos31.
Minha experiência como gestora da educação permite um olhar mais apurado das
tensões, deficiências e carências existentes no universo escolar, na maneira de conceber a
educação e a gestão de pessoas. Nesta perspectiva, identifico na dificuldade das relações o
que Bauman (2004) afirma como sendo uma questão de sobrevivência e de amor-próprio, que
em muitos casos contribui para nos distanciarmos de uma concepção humanizadora na
dinâmica da vida. O teórico referindo-se a história do holocausto descreve o direito do mais
forte em relação ao mais fraco, indicando uma relação desprovida de ética, no jogo da
sobrevivência. Essa lição corresponde muitas vezes às ações vividas pelos educadores, o que
configura um jogo desumano de poder presente nas relações. Bauman (2005) ainda declara
que, em muitos casos, viver significa sobreviver e, nesse jogo, o mais forte vive, e podera
ficar impune diante das ações contraditários de opressão ao mais fraco. Nesse sentido, o mais
fraco pode ser silenciosamente omitido.
Tal asserção vem ao encontro das considerações e declarações dos gestores que
definem as experiências de seu histórico de vida e profissional, as quais os constituem. Vale
ressaltar que as influências recebidas nem sempre foram favoráveis para uma formação
adequada nas relações e, em muitos casos, o sentimento que prevalece é o de frustração, como
visto nas declarações que se seguem.
31

Faço um paralelo entre a tensão explicitada referente à eletricidade e as tensões vividas nas relações sociais,
configurando conflitos. O dicionário online Brasil Escola (2015) define que, o curto-circuito ocorre em razão
do aumento repentino da tensão no circuito elétrico. Esta informação relacionada às relações humanas vem ao
encontro da ideia do aumento das tensões vividas nas relações nos espaços escolares, acarretando curtocircuito, ou seja, provocando desentendimento, discussões acaloradas e até rupturas nas relações.
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No entanto, as experiências, em determinadas circunstâncias, são favoráveis para
promover novas tomadas de decisão, definindo novas posturas e configurando novas práticas,
modificando o percurso e favorecendo a dinâmica das relações.

Luciana

[3]  Denise

[4] Irene

[5] Janaina

Em seu percurso profissional, gostaria que você destacasse algum
fato, resgate de suas memórias a respeito do seu percurso profissional
e das relações interpessoais, no papel de gestora, que contribuiu para
sua constituição profissional. Algum fato que mereça destaque.
Teve uma reunião de pais também que ela [...] (gestora da instituição
privada). Que ela falou da questão de criatividade, que tinha um
envelope (personalizado, contendo todas as atividades da criança) que
não estava muito bem decorado, do jeito que era para ser, e eu não
sabia que era pra fazer daquele jeito (rsrsrs...), então foi horrível. [...]
Então, toda vez que eu tenho que falar com as pessoas [...]. Eu penso,
o que isso interfere hoje, e me constitui como coordenação? Acho que
de tudo que eu carreguei de lá [...]. De todas as aprendizagens boas
que eu tive [...]. Porque a gente sempre tem [...]. Mas assim [...]. A
gente teve a oportunidade de se constituir como professora, e definiu
as coisas que a gente não quer passar e não queria ver os outros
passar, que é ruim. Então, assim, eu tenho sempre muito cuidado,
procuro ter muito cuidado quando vou conversar com as pessoas [...].
(Entrevista)
Hummm[...] Posso dizer que a partir desse momento que eu comecei a
mudar minha posição na gestão [...] Tem uma funcionária que eu sabia
que ela não era a favor da minha pessoa como gestora. E eu levei isso
muito para o pessoal. E quando você leva isso para o pessoal você
começa a não enxergar as qualidades da pessoa. [...]. E aí, eu sabia
que precisava dela como funcionária, porque apesar do meu lado
pessoal não ter afinidade com ela, eu via que ela era uma excelente
profissional, e eu ficava tentando, e neste ano eu fui batendo de frente
e fui avançando e recuando. [...] E fui pedindo a Deus e orando, até
que chegou um momento que eu falei... Não é assim, tem que encarar
e vamos mudar.
(Entrevista)
[...] posso ver que houve momentos difíceis em que precisei tomar
decisões fortes que mexeram comigo e com os ânimos de muitas
pessoas e vejo que a maioria dessas decisões foram às melhores e no
final tudo ficou bem, era preciso.
(Entrevista)

O que chamou atenção, na declaração das gestoras, é o fato de vivenciarem as
tensões. Mas, ao mesmo tempo, ao se depararem com situações de conflito, têm o bom senso
de refletir a respeito do constrangimento que pode ser gerado em suas ações, diante de
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situações distintas e específicas. Esse fato não às impedem de tomar a decisão de se
posicionar frente às dificuldades que lhes suscitam, nesse sentido, mudam o percurso de suas
ações, impedindo, assim, a promoção de novos conflitos, evitando novos curtos-circuitos. As
tomadas de decisões, no entanto, não são adotadas de formas aleatórias, mas baseadas em
relações que possibilitam o diálogo.
Infelizmente, a tomada de decisão dos gestores escolares nem sempre permite a
interrupção de situações conflituosas, como visto nas declarações apresentadas. Em sua
maioria, o que pode ser presenciado é o agrupamento e filiação de novos agentes, junto a seus
gestores, visando o fortalecimento de situações de conflitos e, muitas vezes, de exclusão no
convívio e de descarte nas relações.
Souza (2012) detalha que, de acordo com as circunstâncias, as pessoas se organizam
e se arranjamde maneira favorável oudesfavorável aos interesses oficiais das organizações.
Esse contexto possibilita o surgimento de novas formas de agrupamentos, compondo relações
que transcendem com as propostas iniciais de trabalho, favorecendo, assim, entre outros
aspectos, as panelinhas do diretor, que se constroem associados aos que lhes são mais
simpáticos.
Não podemos, portanto, esquecer que para efetivação de uma gestão que visse a
superação de relações soberanas de poder, é fundamental a associação determinante e
indissociável entre as categorias cidadania e autonomiaque, para compreensão de Pretti
(2008), são a base para uma concepção que vise valores voltados à consolidação de uma
educação de qualidade, justa e humana. A boa governança deve estar pautada na cooperação
ampla, de objetivos legítimos, orientados eticamente para o auxílio e bem coletivo.
Fica explícito nas declarações que as relações conflituosas vividas no espaço escolar
promoveram marcas na consciência identitária das gestoras, pois elas revelaram que, a partir
das experiências de conflitos, passaram a reconhecer a importância do lidar com o outro,
valorizando o respeito ao falar, ao ouvir, ao delegar, enfim, de estar atento em suas ações
diárias, assumidas na função de gerir vidas. Esse contexto nos remete a Gadamer (2004),
confirmando que o propósito da Hermenêutica visa esclarecer o milagre da compreensão, não
sendo uma união mística das pessoas, mas a valorização da participação.
As análises referidas até o momento são coerentes com as avaliações efetivadas pela
aplicação do Inventáriode Habilidades Socias, o mesmo aponta indicativos, referente às
subjetividades próprias das gestoras descritas neste tópico, que são coesos com seus relatos,
suas ações e suas dificuldades, identificados nodesprendimento emocional vivenciados por
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elas, diante da tomada de decisão para vencer os bloqueios que enfrentaram em relação a
outros agentes da educação.
Baseada nos resultados apresentados pela Tabela III, que define os Escores e
classificação dos cinco fatores obtidos pelos participantes, referente ao IHS, farei inicialmente
a descrição da gestora Irene.
A mesma apresentou resultados satisfatórios referente a quatro escores, somente o
escore fatorial 3, que reúne habilidades de conversação e desenvoltura social, revelou
resultado insatisfatório. Este escore retrata, segundo Del Prette e Del Prette (2011), ―a
capacidade de lidar com situações sociais neutras de aproximação (em termos de afeto
positivo ou negativo), com risco mínimo de reação indesejável, demandando, principalmente,
―traquejo social‖ na conversação‖.
A questão inicial da gestora Irene corresponde às suas dificuldades de habilidades na
capacidade de lidar com as situações sociais contraditórias, exigindo traquejo social, como a
experiência narrada pela gestora. Porém, mesmo sem ter esta informação, a gestora foi capaz
de exercitar sua memória e repensar toda sua constituição, ao relembrar ações de outros
gestores que passaram por sua existência, constituindo-a, dessa forma, diante disso, pode
optar por seguir alguns exemplos que foram marcantes nesta constituição, promovendo
decisões que certamente estão pautados em seu compromisso com a ética.
Nesse percurso, a gestora Denise declara também suas dificuldades iniciais, quando
adentrou a realidade do espaço escolar, narrando e descrevendo as situações de conflito e
constrangimento vividos nas relações. A mesma experimentou uma exposição desfavorável
diante de pais e familiares. Contudo, são atitudes que configuram práticas consideradas
normais por muitos gestores, ações que constituem o percurso das relações de inúmeros
profissionais da educação.
Ao retomarmos a palavra educação é preciso destacar Freire (2014), que nos leva a
refletir a respeito do ato de opressão e nos esclarece melhor acerca das práticas que revelam
relações de poder. Tais relações, identificadas como antidialógica, como no caso declarado
pela professora Denise. Para o teórico, a opressão e o antidialogismo processam-se na
simultaneidade e definem o antidialógico que visa conquistar e roubar do oprimido seu direito
a palavra, a cultura e sua expressividade.
Como declarado pela gestora Denise, as experiências negativas foram, de certa
forma, favoráveis em seu percurso: “[...] A gente teve a oportunidade de se constituir como
professora, e definiu as coisas que a gente não quer passar e não queria ver os outros passar,
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que é ruim [...]”. Nessa perspectiva, vale retomar as avaliações do IHS da gestora, pois os
resultados apresentados são condizentes com seus relatos.
Suas experiências desfavoráveis, frutos de vivencias iniciais, contribuíram para
constituí-la, imprimindo em suas ações decisões que prezam pela ética e respeito ao próximo,
como a mesma destaca: “[...] Então, assim, eu tenho sempre muito cuidado, procuro ter
muito cuidado quando vou conversar com as pessoas”.
Os resultados da Tabela III, referente aos Escores e classificação dos cinco fatores
obtidos pelos participantes, revelaram resultados favoráveis em relação às diferentes
habilidades da gestora em diversos contextos. Ao que tudo indica, as habilidades adquiridas
são frutos também das relações de tensões e do curto-circuito experimentados nos
relacionamentos. Dessa forma, linguagem e ação são inseparáveis, permitindo que agente e
realidade se conectem e se produzam reciprocamente (HABERMAS, 1994).
Reporto-me à consciência hermenêutica, baseada nos presupostos de Heidegger
(2005), pois somente ela nos possibilitará desvelar os preconceitos que orientam a
compreensão, fazendo aflorar novas maneira de pensar.
A compreensão das gestoras relaciona-se, nesse caso, aos fatores que contribuíram de
alguma forma para lhes despertar a atenção em relação aos elementos subjetivos constituintes
nas dificuldades encontradas nas relações. Isso as motivou a buscarem a compreensão do
fenômeno e a desvelá-lo, posicionando-se contrárias às práticas, tidas como comuns, de
atitudes reprodutoras de opressão.
Passo, a seguir, a expor elementos que distinguem a comunicação como desafio na
realidade dos gestores.

3.1.5 Comunicação como desafio
Os dados coletados contemplaram peculiaridades nas falas dos gestores,
especialmente referentes às relações de poder configuradas no espaço em que atuam. Os
relatos revelaram os desafios enfrentados na comunicação vivenciados nas relações.
O referencial teórico, por hora, trouxe elementos substanciais para interpretação e
avaliação da temática, reafirmando a importância de pesquisas que abarquem a linguagem dos
educadores e estudos pontuais em busca de contextualizar ações que contribuam para ampliar
reflexões.
São precisas as considerações de Freire (2014) a respeito do diálogo como elemento
humano, da importância e do valor da palavra como processo de ação-reflexão, da
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comunicação como promotor de um pensar crítico, de ações que não se justifiquem no negar e
no silenciar o outro, mas que promovam o encontro dos homens.
Esta constatação evidencia relações de poder legitimadas em determinados tipos de
discursos identificados no universo escolar, como analisado na suposta superioridade do
homem em relação à mulher, de regras coercitivas vividas no cotidiano escolar, entre tantas
outras ações, que contribuem por configurar a identidade do educador, estabelecidas nos
processos dialógicos de sua construção.
No estudo desses tópicos, vale destacar que em seu caráter existencial, segundo
Heidegger (2005, p. 202), a fenomenologia orienta-se pelo termo ―visão‖, que corresponde à
iluminação. Para o teórico o ser-no-mundo é capaz de ter uma visão compreensiva de ―si‖ por
meio de momentos efetivos de sua constituição, mas essa visão deve se construir não de
forma isolada. Nossa visão de ―si‖ constrói-se junto com o outro e, assim, nos constituímos.
Busquei captar a compreensão dos elementos constitutivos dos gestores nos desafios
estabelecidos em sua interação comunicativa em busca de apurar minha visão e ser
transparente em minhas análises, identificando, assim, o fenômeno na fala dos entrevistados.
Por hora, de forma específica, destaco o conflito existente na relação de Claudia,
coordenadora, junto à direção, vivenciando desafios na comunicação diária. Segundo seu
relato, a instituição escolar, da qual faz parte, não estabelece definições dos papéis dos
profissionais e suas reais funções, a qual passo a descrever a seguir:

Luciana

[6]Claudia

Luciana
[7]Claudia

Gostaria que você destacasse algum fato, resgate de suas memórias a
respeito de seu percurso no papel de gestora, que contribuiu para sua
constituição, como profissional da educação.
Hummm [...]. Pode ser um fato negativo? Assim, pelas instituições, as
quais eu passei, todas contribuíram de alguma forma para minha
formação, para minha constituição enquanto diretora e coordenadora
pedagógica. Só que o espaço que eles oferecem é que dão liberdade.
Espaço como liberdade. O espaço de trabalho aqui é diferente. Nas
outras instituições eu tive liberdade de trabalho [...].
(Entrevista)
Você tinha autonomia?
Sim. Eu tinha autonomia para lidar com as questões pedagógicas. Meu
papel era bem definido. Era dito esse é seu papel, você faça, a gente
conversa, troca ideias, mas sua responsabilidade. O que eu não gosto,
assim [...]. Que me levou a deixar mesmo a coordenação, pois este é
meu último período, eu pretendo deixar, é que os gestores (diretores),
não têm formação nenhuma para poder liderar.
(Entrevista)
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Luciana
[8] Claudia

Luciana

Eles não conseguem delegar poderes?
Isso. Não conseguem. Eles (diretores) se apropriam da instituição
como se fosse a casa deles, não como empresa mesmo, e empresa
pública. E aí o que acontece [...], você fica sem função dentro da
instituição. [...] O espaço para promover a formação contínua aqui
dentro, eu não tenho [...].
(Entrevista)
Então você acha que o que falta é a capacitação para o papel de gestor
(diretor)?

[9] Claudia Sim. De capacitação, de conhecimento. Porque no nosso Estado, a
gestão é convite. Nós somos convidados para esta função. Então, eles
(diretores) nos convidam como pessoas de sua confiança, para segurar
as pontas quando eles não estão, mas não sabem a função de um
coordenador pedagógico, não sabem. Eles acham que é para resolver o
que der e vier na escola somente [...].
(Entrevista)
De acordo com os relatos da gestora Claudia, o que prevalece são as determinações
deliberadas de relações verticalizadas, identificadas na subjetividade das palavras, suscitando
mandos e desmandos. Entende-se a princípio que ―eu sou o superior‖ e ―você meu
subalterno‖. Essas circunstâncias, no entanto, apresentam-se veladas, promovendo relações
conflituosas.
De maneira geral, o que se observa, é que muitos gestores, ao assumirem posição de
liderança, passam a ser desafiados a abandonarem seus discursos originais, que os constituíam
como seres oprimidos, passando a admitir discursos opressores com o propósito de
corresponderem aos anseios que lhes são conferidos pela instituição, pretendendo, de alguma
maneira, possibilitar sua permanência no ―cargo de confiança‖, pois cargos direcionados a
gestão, normalmente, ―conferem‖ uma falsa expectativa de status e poder.
Este contexto implica em ações e decisões, que são assumidas pelos gestores, em sua
maioria, sem o exercício reflexivo, estando recheados de concepções políticas e ideológicas,
definindo e reproduzindo posturas e práticas opressoras configurando sua realidade de vida e
profissional, nesse sentido, constituindo-o.
O grande problema dessa realidade, segundo Freire (2014, p. 43), está justamente na
capacidade de o oprimido reconhecer que hospeda o opressor em si e somente sendo
consciente dessa realidade será capaz de alcançar a pedagogia libertadora. Para o teórico,
enquanto o oprimido viver essa dualidade, essa contradição entre ser oprimido e ser opressor,
será impossível libertar-se.
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A consciência libertadora da gestora Claudia deve estar atrelada à sua busca pelo
conhecimento e capacitação constante. No período da coleta de dados, a gestora declarou estar
concluindo uma pós-graduação, em EAD, na área de Gestão Educacional, pela UFG. A
mesma expõe sua indignação declarando a maneira como suas concepções pedagógicas e seu
conhecimento intelectual foram desconsiderados e silenciados em algumas instituições da
educação. Podemos observar, nesse caso, que a escolha dos gestores acontece de maneira
aleatória, sem critérios pré-estabelecidos e sem compromisso real com o conhecimento
intelectual e crítico.
De acordo com os resultados do IHS, apresentados na Tabela II, referente aos
―Escores Totais e Classificação dos Participantes‖, a gestora apresentou um repertório
favorável, indicando ―Bom repertório de HS (acima da mediana) ‖, descrito na Tabela III, que
corresponde aos ―Escores e classificação dos cinco fatores obtidos pelos participantes‖.
Em um dos instrumentos de pesquisa, Claudia foi questionada na maneira como se
deu a sua constituição profissional e a resposta foi à seguinte: “Primeiro prática, em seguida,
senti necessidade de teorias. Fui convidada, para depois estudar”, indicando certo equilíbrio
na maneira de pensar, avaliar e questionar suas ações, tendo consciência crítica de sua real
função. Os resultados do IHS provavelmente estão ligados às inúmeras experiências vividas
pela gestora, de fatores favoráveis e desfavoráveis nas relações, o que evidencia a busca de
conhecimento científico.
As considerações da gestora em relação às necessidades que lhe sobrevieram, fruto
de suas experiências e das situações imprevisíveis vivenciadas nas relações, são coerentes
com as análises desenvolvidas até o momento, confirmando a falta de visão, de critérios e
comprometimento das instituições escolares referentes à qualificação necessária para o bom
desempenho da gestão educacional, requerendo o senso de nulidade que lhes é devido.
Ao assumir a função de coordenadora pedagógica, a gestora Claudia não tinha
consciência, ainda, das inúmeras circunstâncias e comprometimentos que configuram esse
cargo. Este fato promoveu na gestora o desejo de aprimorar seus conhecimentos prévios
aliados aos novos na busca de ampliar sua visão de mundo e capacitar-se para as situações
inesperadas, que dizem respeito não só as questões técnicas e objetivas da função, mas
também às questões subjetivas que abarcam as relações humanas.
Todo esse contexto deve estar focado como a máxima do ser educador, na tarefa,
como aponta Freire (1997), de promover práticas educativo-críticas nas relações dos
educadores, buscando ser comprometido com os fatores sociais e históricos, vivenciando
todas as suas emoções. Este ser social, segundo o teórico, exterioriza toda sua subjetividade,
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seus anseios, seus sentimentos, identificado no jogo das relações; sendo impossível não o
revelar, não o externar.
Descreverei a seguir elementos que considerei pertinentes na comunicação, como
desafio nas relações da gestora Fernanda. Segundo os instrumentos empregados, a entrevista
áudio-gravada e a descrição da narrativa, a gestoradeclarou possuir graduação na área da
geografia, não em pedagogia, como seria esperado. Além de sua formação inicial, ainda
assegurou possuir dois cursos de pós-graduação, uma em Administração Educacional e outra
em Neuropedagogia, com pretensões ao Mestrado em Educação. Avaliei certa dificuldade da
gestora quanto à questão de entendimento e interpretação coerente, referente às questões
propostas na coleta de dados. Fatos identificados nos relatos da gestora de acordo com os
exemplos que passo a expor a seguir:

Luciana

[...]. É que dentro do espaço escolar a gente tem momentos bons, mas
também vivenciamos momentos de conflitos, momentos de resolução, de
alegria, de contribuição [...].

[10]  Fernanda

Eu acho que foi tudo muito bom, quando eu iniciei como gestora foi à
conquista da reforma da escola, da construção! Os mobiliários novos [...].
Aí começou a melhorar o desenvolvimento, com a informatização [...].
Mobiliário novo [...] e tudo mais.
(Entrevista)

Luciana

E nesse período, na sua relação com as pessoas que você já trabalhou e
trabalha, as coordenadoras, professoras, os agentes da educação de um
modo geral, o pessoal da cozinha, da limpeza, da segurança, enfim[...].
Alguma coisa aconteceu nesse percurso na sua relação interpessoal com um
dos seus pares, que te chamou atenção, que você olhe e diga isso foi
significativo.

[11]  Fernanda

Bem [...]. Tivemos assim, alguns projetos que foram muito bons, feitos
pelos professores [...]. Por exemplo, teve uma vez que a gente fez um
projeto em comunhão com a Câmara Municipal sobre a questão da limpeza
da cidade e aí os professores na época fizeram um trabalho muito bom [...].
(Entrevista)

[12]  Fernanda

[...] Durante todo meu trabalho procurei desempenhá-lo de forma
responsável e amigável, nunca tive problemas com nenhum funcionário
desde a limpeza até os professores; e na Secretaria de Educação [...].
(Narrativa)
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Em se tratando da comunicação como desafio, a gestora Fernanda afirmou nunca ter
tido problema nas relações interpessoais com os agentes da educação que fizeram parte do
quadro de funcionários e também no espaço da Secretaria Municipal de Educação.
Analisei, pelo relato da gestora, que a mesma não conseguiu ter uma compreensão
clara das questões referentes às relações interpessoais. De todas as maneiras que a gestora era
abordada, referente às questões das relações, a mesma se voltava para situações concernentes
ao espaço físico e aos acontecimentos alusivos aos projetos que são desenvolvidos na
instituição a qual pertence, como também, das propostas advindas da Secretaria Municipal da
Educação.
Avaliei que a gestora não conseguiu interpretar de maneira objetiva os
questionamentos, porque em momento algum as distintas fontes de dados identificaram, em
seu relato, algum elemento que definisse esta compreensão de forma clara, pois, como
declarado por ela em sua narrativa, afirma nunca ter tido nenhum tipo de conflito com
qualquer funcionário da instituição escolar: “[...] nunca tive problemas com nenhum
funcionário [...]”. E da mesma forma na entrevista áudio-gravada confirma ao ser
questionada: Pesquisadora: E você sempre teve relação pacífica com seus colegas? Sem
conflitos? Gestora: ―Traaanquila [...]. Muito bom [...]. Sem nenhum problema”, respostas que
aparentaram serem irrefletidas.
Como se pode observar no exemplo, a concepção da gestora Fernanda abrange um
campo romântico de reflexão das questões humanas, não permitindo uma interpretação mais
clara das demandas referente as relações interpessoais. Seus relatos determinaram um
exercício reflexivo que fosse capaz de decifrar e compreender as experiências de Fernanda, e
o significado deste fenômeno sob o ponto de vista da gestora, exigindo que eu soubesse me
situar com relação ao fenômeno.
Nesse sentido, todo meupreconceito estava em jogo, pois avaliei as respostas da
gestora como imaturas e automáticas, considerando a dinâmica presente nas relações vividas
no espaço escolar, espaço no qual tive a oportunidade de vivenciar, identificando um espaço
de distintos conflitos. Interpretar os relatos de Fernanda exigiu de mim não exclusivamente
considerar a ótica da gestora, mas associá-la à minha, numa conexão de experiências. Essa
metodologia só me foi possível mediante a conversação hermenêutica, onde, segundo Lagos
(2007), o compreendedor está envolvido no que quer compreender.
De acordo com as abordagens de Heidegger (2005), a descrição do círculo
hermenêutico deve ser clara, tendo como tarefa primordial, constante e definitiva da
interpretação não permitir que a posição, a visão e as concepções prévias sejam impostas por

84

intuições ou noções populares, mas, acima de tudo, devem-se assegurar o rigor científico,
voltando nosso olhar para as ―coisas elas mesmas‖. Para o teórico, o exercício constante
dereprojetaré que totaliza o movimento de sentido do compreender e do interpretar.
Além da importância do olhar descrito no circulo hermenêutico por Heidegger
(2005), também devemos considerar o conceito de pertença enfatizado por Gadamer (2004),
observando a dialética característica contida no ouvir, pois aquele que ouve é de alguma
maneira interpelado. Existe uma diferença entre ver e ouvir, o fenômeno hermenêutico baseiase na primazia do ouvir, pois, segundo o teórico, não existe nada que não seja acessível ao
ouvir por meio da Linguagem.
As afirmações dos teóricos levaram-me a concluir queé possível queas respostas
prontas e automáticas da gestora, frente às demandas próprias das relações interpessoais,
possam ser resultados da ausência de reflexões direcionados a esta temática, de forma geral,
os projetos e propostas advindos da Secretaria Municipal de Educação e das Políticas Públicas
Nacionais não dizem respeito às questões das relações humanas.
Pensando nas deliberações institucionais, reporto-me a Freire (2014) e suas reflexões
a respeito da liderança. Para o teórico, os oprimidos são vistos apenas como meros fazedores
ou executores das determinações das instâncias superiores, sem a possibilidade da reflexão
sobre o seu próprio fazer. O ativismo, apontado por Freire (2014), pode estar presente na
atuação dos gestores, permitindo-lhes terem a ilusão de que atuam como liderança, no
entanto, é preciso pensar no esforço revolucionário da transformação das estruturas de poder,
em busca da superação desumanizante dos homens e a real possibilidade de um fazer crítico e
autônomo.
Para compreender todo esse evento, busquei analisar o círculo hermenêutico,
conferindo e explorando os diversos instrumentos de pesquisa, avaliando-os separadamente,
considerando o relato das experiências dos gestores, para então, abranger uma compreensão
unânime do significado real de suas experiências, apreciando seu ponto de vistae, em alguns
momentos, em conexão com as minhas experiências.
A concepção e constituição das identidades profissionais construídas nas relações,
em consequência das demandas do coletivo instituinte, proveniente das instituições macro,
como as Secretarias Municipais de Educação e as Políticas Públicas governamentais
direcionadas à educação, apontam determinações que configuram práticas que impossibilitam
o exercício reflexivo dos gestores e agentes da educação, comprometendo, assim, a
construção da identidade dos gestores e demais agentes da educação.
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De acordo com Rajagopalan (2001), a questão da construção da identidade está
ligada de forma direta à ideia de interesses acometidos de ideologias. Baseada nessa
afirmação é importante uma reconsideração a esse respeito, exigindo de cada profissional uma
abordagem mais aprofundada do assunto.
Expostas as informações das categorias elaboradas, condizentes com os relatos dos
gestores associados às análises de classificação qualitativa, quantitativa e considerações
fenomenológicas, passo a expor, na próxima seção, a análise dos dados referente às respostas
para a segunda pergunta da pesquisa.

3.2 A Segunda Pergunta da Pesquisa

Proponho, nesta seção, exibir os fatores que os entrevistados apontaram como
fortalecedores e enfraquecedores nas relações, sem direcioná-los de forma específica, mas
livres para expressarem suas apreensões. Busquei responder a segunda e última pergunta da
pesquisa: Quais os fatores que fortalecem ou enfraquecem as relações interpessoais no espaço
de trabalho?
Segundo pressupostos de Heidegger (2005), a Fenomenologia Hermenêutica aponta
que nossa constituição está baseada na compreensão que temos de nosso ser a partir daquele
ente com quem nos relacionamos, e nosso comportamento é construído a partir do ―mundo‖.
Nesse sentido, a interpretação dos fatores que serão analisados foi direcionada na
identificação da presença dos gestores, em relação à compreensão de mundo, coerente com as
experiências vividas no espaço escolar. Para tanto, estabeleci duas categorias temáticas, que
passo a expor a seguir:
o Fatores fortalecedores das relações interpessoais
o Fatores enfraquecedores das relações interpessoais
3.2.1 Fatores fortalecedores das relações interpessoais
Para a Fenomenologia Hermenêutica, a compreensão dos fenômenos só é possível na
relação de pertença ao que seja humano, nesse processo identificamos o eu e o outro. Os
gestores apontaram em seus relatos a importância das relações interpessoais, identificando
alguns fatores favoráveis nas relações, fatores estes que reconhecem que contribuíram para
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sua constituição identitária. Seus relatos forneceram pistas de fatores fortalecedores que
identificam elementos essenciais na configuração de suas relações interpessoais.
Busquei, assim, compreender a relevância das relações dos gestores e os elementos
subjetivos que identificassem a constituição identitária dos mesmos, reconhecendo que,
segundo Gadamer (2004), é tarefa da hermenêutica explicar esse milagre da compreensão,
restabelecendo o entendimento onde não existe ou onde foi distorcido o entendimento.
Apesar das situações de conflitos e de relações complexas que abarcam a realidade
do gestor da educação, não podemos ser incoerentes, pois, as relações se processam ora em
direção a fatores fortalecedores, em outros momentos, na direção contrária, enfraquecendo a
convivência. A dualidade é presente e inerente às relações e devem ser refletidas e avaliadas.
Destacarei os elementos constitutivos coerentes com os relatos dos pesquisados,
dentre eles, os fatores relacionados às circunstâncias apontadas pelos gestores como
significativas: o olhar que devemos ter para as diferenças, os gestores ícones, sutileza no trato
diário e traços da gestão democrática. Apresento-os como subseções a seguir:

a)

Olhando além das diferenças

Nesta subseção, exponho o olhar a respeito das diferenças como elemento
constitutivo das relações, concepção que relacionei aos fatores fortalecedores das relações
interpessoais.
A gestora Irene expressou sua opinião em direção a uma circunstância considerável,
se referindo ao olhar que devemos ter para as diferenças, nas relações de convivência
profissional. Segundo seu relato, apesar das diferenças, é possível aprender juntos, dividindo e
compartilhando experiências no cotidiano escolar, tais como: problemas, decisões, alegrias,
entre outras coisas, permitindo o envolvimento de todos e todas. Essa assertiva me reporta a
Heidegger (2005) e sua reflexão referente à ocupação no mundo em concordância com a
afirmativa da gestora:

[13]  Irene

[...]Acredito que minha contribuição como gestora foi bem positiva, porque
apesar das diferenças aprendemos juntos a compartilhar problemas, decisões
e alegrias, percebemos que tudo fica mais fácil quando é dividido. Fazer
uma gestão transparente onde todas se envolvem foi uma grande conquista.
Cada um assume suas responsabilidades e se ajudam. A escola se tornou
referência em todos os setores, somos orgulhosos por isso.
(Entrevista)
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Historicamente, ainda são perceptíveis as dificuldades que abrangem as questões das
diferenças no universo escolar, apesar de todos os questionamentos e debates que envolvem
esta temática. Em muitos momentos o que fica exposto são as circunstâncias estigmatizantes
da indiferença.
Essa circunstância coaduna com as afirmações de Costa (2012), avaliando queo fator
das diferenças ainda não é considerado em muitos espaços socias, onde deveria se aspirar
como atributos somatórios às relações sociais entre todos.
Segundo Costa (2012), o espaço escolar deve celebrar a diversidade na pluralidade,
respeitando as diferenças nas individualidades, promovendo, acima de tudo, um olhar
apreciador, distante dos olhares depreciadores, apontados por Bianchetti (2002).
Conforme salienta Heidegger (2005), o ser-com ―desconsiderado‖ não tem suas
diferenças reconhecidas pelos demais nas relações sociais. O teórico questiona: quem assume
o ser na convivência cotidiana? Esse questionamento é singular, pois em nossas diferenças,
nos omitimos em relação ao outro na convivência cotidiana, nos tornamos arbitrários na
possibilidade de ser-com o outro e dessa forma nos tornamos impessoal.
Utilizando o critério de ocorrência dupla, a partir dos dados de Irene e Zelma, pude
elaborar a categoria Olhando além das diferenças, baseada nos relatos das gestoras, no
momento em que as mesmas declaram: “Eu me espelhei [...]”. Conforme se pode perceber
nas afirmações que se seguem:

[14] Irene

[...]E nesta jornada eu convivi com duas diretoras que eu acho que eu me
epelhei, se não fosse por elas eu não conseguiria ter êxito em muitas coisas
igual eu tive nesta escola. Então, eu acho que foi tudo em pequenas
questões, desde como chegar na escola, de receber o aluno, a questão com
os pais, a questão de aluno indisciplinado, então tudo isso eu aprendi com
essas duas gestoras, se não fosse por elas[...]. Foi graças a elas [...]. As
questões administrativas, aprendi muito com a ultima diretora que eu
convivi, aprendi demais a lidar com a questão do dinheiro, como é que eu
vou fazer pra aplicar isso. Então ela foi uma escola, serviu demais pra mim.
(Entrevista)

[15] Zelma

[...] Eu me espelhei muito, para ser diretora de uma escola, me espelhei
muito, na diretora anterior. Colega minha, a gente sempre trabalhou junto,
fizemos o magistério juntas. Depois fizemos o curso de Letras juntas [...].
Assim [...]. Afinidade [...]. Muita afinidade. Inclusive ela me convidou para
ser secretaria geral, então, assim [...]. Ela era uma pessoa muito pra cima,
muito positiva. Ela acreditava muito nas coisas. Achava tão bonito aquela
forma dela gerir a escola. Eu pensei, eu também posso. E logo em seguida
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me convidaram [...]. E eu entrei de cabeça. Achei muito bom. Foi uma
experiência incrível. Acho que valeu a pena!
(Entrevista)

“Eu me espelhei [...]” é um elemento expressivo e revelador identificado na fala das
gestoras, referindo-se à importância de gestores ícones que lhes antecederam, marcando suas
vivências no cotidiano escolar, configurando, assim, a identidade profissional. De acordo com
apreensões de Gadamer (2004), em nossas relações é fundamental experimentar a pertença
mútua, onde somos habilitados a ouvir uns aos outros. Nessa relação de pertença, é importante
existir a compreensão mútua, sem a possibilidade de submissão nas relações. Sendo assim,
segundo Lago (2007), podemos experimentar o tu como um tu, ou seja, abrir-se para o outro,
permitindo que ele nos fale.
As declarações das gestoras chamam nossa atenção, pois, segundo Bauman (2005),
apesar de estarmos passando da fase sólida de sociedade para fase fluida, chamado assim por
não conseguir manter a forma por muito tempo, as gestoras declararam ter se espelhado nos
exemplos deixados pelos gestores que lhes antecederam.
O fato de decidirem se espelhar profissionalmente nas gestoras ícones contribuiu
para constituição de suas identidades, permitindo que as mesmas se tornassem também
gestoras de referências na comunidade escolar onde atuam. Irene e Zelma desenvolverem um
trabalho promissor e de êxito como gestoras, uma conquista contraditória em relação à
realidade da sociedade líquida moderna, como nos afirma Bauman (2005) ao declarar que
grande parte da humanidade da sociedade líquida moderna não considera às regras, nem à
lógica da continuidade, mas estão mais preocupados em flutuar na onda das oportunidades
mutáveis e de curta duração. Caso contrário, serão taxados como fracassados, derrotados,
desvalorizados e identificados como inferiores socialmente.
Em contrapartida, na sociedade líquida, definida por Bauman (2005), reconheço que
as conquistas das gestoras, frente às relações declaradas por elas como positivas, merecem ser
destacadas e avaliadas como fatores fortalecedores das relações interpessoais, conquistas
comemoradas e reconhecidas não só pelas gestoras, mas por toda comunidade escolar
circundante.
Vale destacar que as gestoras Irene e Zelma foram identificadas no escore fatorial 2,
com o repertório em habilidades de auto-afirmação na expressão de afeto positivo, com o
mais alto grau ―Repertório bastante elaborado de HS‖, ou seja, de acordo com Del Prette e
Del Prette (2001, p.28), as gestoras possuem ―habilidades para lidar com demandas de

89

expressão de afeto positivo e de afirmação da auto-estima, que não envolvem risco
interpessoal ou apenas um risco mínimo de reação indesejável‖.
As experiências vividas no percurso histórico das gestoras contribuíram para
aprimorar suas habilidades sociais. Os resultados expostos do IHS são coerentes com as
análises elaboradas, confirmado nas declarações favoráveis das gestoras, como declarado por
Zelma: “Foi uma experiência incrível. Acho que valeu a pena! ”e também por Irene: “Então
ela foi uma escola, serviu demais pra mim”.
Os depoimentos transcritos coadunam-se com as conclusões de Heidegger (2005)
afirmando que a própria presença, bem como a co-pre-sença dos outros, encontra-se, na maior
parte das vezes, a partir do mundo compartilhado nas ocupações do mundo circundante. Fato
identificado nas experiências relatadas pelas gestoras, nas relações compartilhadas, elemento
essencial para exercer nosso ―ser-com‖ no mundo.

b)

Sutileza no trato diário

Outra participante que fez menção aos fatores fortalecedores das relações
interpessoais diz respeito à gestora Denise. Suas experiências iniciais como professora
promoveram marcas em sua constituição que lhe exigiram profundas reflexões. O
constrangimento vivido por Denise na Educação Infantil acabou contribuindo para torná-la
sensível e zelosa em suas práticas e relações profissionais, quanto à sutileza no trato diário
com os demais agentes da educação.
[16]  Denise

[...] Porque eu acho que é uma experiência muito ruim. Tem umas coisas
que não precisa né? São muito desnecessárias. Eu tento trazer pra mim
mesma, do que eu sou hoje como profissional, das minhas atitudes com a
equipe, com as pessoas que eu tenho aqui, que a gente trabalha junto, é [...].
Sei lá o jeito de tratar, da gente conversar alguma coisa, da sutileza que a
gente precisa ter em algumas coisas, porque é muito complicado, as relações
são tensas e complexas.
(Entrevista)

A declaração da gestora nos remetea Freire (2014) ao afirmar que não podemos
pensar pelos outros, nem para os outros e muito menos sem os outros. Para o teórico, os
homens são seres em ―situação‖, situados em condições tempo-espaciais, sendo marcados e
marcando sucessivamente. Segundo Denise, é essencial atuar de forma diferenciada diante das
situações desafiadoras e contraditórias que nos constituem. Para Freire (2014), é por meio das
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situações problemáticas que nos alcançam que devemos emergir para transformar a realidade.
Mas, somente a inserção na realidade será capaz de promover, em nós, consciência histórica.
Vejo que Denise buscou um pensar crítico, sugerido por Freire (2014), mas não
apenas isso, procurou também ser atuante. Suas angustias vividas nas relações conduziram-na
a uma avaliação e conscientização profunda, promovendo o exercício do pensar, antes mesmo
de agir, indicando, assim, o aprimoramento de suas habilidades sociais. Esta analise é
condizente com o resultado do IHS, que a identifica com ―Bom repertório de HS (acima da
mediana)‖, ou seja, um repertório que aponta desempenho social competente.

c)

Traços da gestão democrática

Outras declarações identificaram traços da gestão democrática na educação. Vê-se, a
seguir, esse aspecto nos depoimentos da gestora Janaína e do gestor Santos, ao revelarem suas
expectativas a respeito da importância de criarmos vínculos e parcerias no espaço de trabalho.
Luciana
[17]  Janaina

[18]  Santos

Ok. E as suas expectativas para este próximo mandato?
Excelentes! É, assim, até porque eu acho que essa questão da experiência
vai contar mesmo, a coisa do voto traz uma experiência nova, que eu ainda
não conhecia. De um compromisso que envolve muito mais pessoas. [...]
Porque a nomeação [...] as pessoas pras quais vocês está trabalhando não te
conhecem. Agora é diferente, as pessoas me conhecem e dizem: olha a
gente acredita em você. É muito diferente, né? Eu não sei se pra todo mundo
isso, mas assim, emocionalmente isso pra mim conta muito, em termos de
vínculos.
(Entrevista)
[...] Na função de gestor conseguimos trazer a comunidade para dentro da
escola e através dessa parceria, conseguimos transformar a escola, na
melhor escola do município, seja disciplinar ou pedagogicamente falando.
(Narrativa)

Os frutos de um trabalho que identificam traços da gestão democrática foram
colhidos pelos gestores. A princípio, a gestora Janaína declarou que seu primeiro mandato foi
uma determinação da Secretaria Municipal de Educação, já em seu segundo mandato, a
gestora ficou muito feliz, porque a escolha para a nova diretoria aconteceu de forma
democrática, por meio de uma eleição instituída na creche, contando com a participação da
comunidade local.
O resultado do trabalho de toda equipe da creche foi muito proveitoso, repercutindo
na comunidade local. As habilidades estabelecidas na convivência com as crianças, pais,
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comunidade e todos os agentes da educação permitiram formar vínculos de amizade, respeito
e confiança, admitindo que no processo político de eleição da nova diretoria, a gestora fosse
eleita por unanimidade pela comunidade, fato revelado por ela com grande alegria e
sentimento de grande responsabilidade.
Compactuando com essa ideia, o gestor Santos também faz declarações a respeito da
importância na promoção de um trabalho que possibilite a inserção da comunidade junto à
escola e, por meio dessa parceria, conseguir transformar a escola, passando a ser reconhecida
historicamente como a melhor escola do município, em determinado tempo histórico.
Como nos aponta Heidegger (2005), é por meio do ser-com no mundo, que nos
constituímos de forma existencial do ser-no-mundo. A co-pre-sença é a prova de como nos
constituímos associados ao ser próprio dos entes, num encontro mútuo no mundo. Ou seja,
segundo o teórico, os gestores somente são capazes de se reconhecer na convivência com os
outros de sua comunidade, no estabelecimento interpessoal de valor. Quando o elemento do
―ser-com‖ é um constitutivo favorável nas relações, as pessoas se reconhecem dentro do
grupo e as relações se estabelecem. Ao nos reconhecermos no ser-com os outros, passamos a
compreender a própria pre-sença com os outros no mundo. A falta desse reconhecimento
favorável pode promover um estranhamento nas relações, contribuindo com fatores
enfraquecedores e desfavoráveis na convivência.

3.2.2 Fatores enfraquecedores das relações interpessoais
O período da coleta de dados permitiu detectar que nas relações interativas dos
gestores com seus pares existem insatisfações camufladas, sendo assim, concepções, ideias, o
desejo de compartilhar, sentimentos e a comunicação em muitos momentos são silenciados.
Essa realidade de situações sutis e veladas promove desconforto na convivência,
cooperando para que o clima nas instituições seja marcado por tensões e conflitos,
contribuindo para enfraquecer as relações.
Tais experiências levaram-me a refletir a respeito do ser humano que sou, de minha
identidade e de meus atos e decisões, aguçando meu olhar na condução das ações do gestor
escolar, principalmente pela inadequação referente à capacitação deste profissional, da falta
de reflexão teórico-prática a respeito do verdadeiro e significativo papel do gestor no espaço
escolar.
No entanto, minha pretensão nessa seção é destacar, avaliar e analisar o ponto de
vista dos gestores participantes da pesquisa, baseada em suas declarações, em busca de
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identificar os fatores enfraquecedores das relações interpessoais.Foram eles: as influências
políticas na educação, a ausência de diálogo e os déficits no repertório de Habilidades Sociais.
Discorro a respeito deles a seguir.

a)

As influências políticas na educação

De acordo com os relatos, é clara a forte influência política presente nas ações e
decisões da área administrativa municipal da educação na cidade interiorana do Estado de
Goiás, interferindo nas funções dos gestores e também dos agentes da educação, atingindo
toda organização escolar.
A elaboração de um estudo fenomenológico, diante das demandas da pesquisa, exige
a análise de distintos aspectos frente às experiências narradas, por meio delas, podemos
instituir sentido e perceber com maior clareza o fenômeno. No mundo circundante dos
gestores, os depoimentos fazem referência a influências políticas, perceptíveis nos exemplos
que se seguem:
[19] Zelma

[20]  Claudia

[21] Valquíria

Mas, assim [...]. Alguns pontos que não foi legal pra mim, mas que serve de
aprendizado, foi quando mudou a administração municipal, mudou a
política, a política educacional também [...]. Então encontrei muitas
dificuldades. Foram muitos contratos, pessoas inexperientes entrando e de
repente a escola ficou superlotada de pessoas [...]. Inchou a escola de
pessoas que eu nem precisava. Era na secretaria, em todos os setores.
Cabide de emprego e pessoas inexperientes [...]. Mas eu consegui!
Consegui! E aí eu aprendi muito.
(Entrevista)
Sim. De capacitação, de conhecimento. Porque no nosso Estado, a gestão é
convite. Nós somos convidados para esta função. Então, eles (secretários da
educação e diretores) nos convidam como pessoas de sua confiança, para
segurar as pontas né? Quando eles não estão. Mas não sabem a função de
um coordenador pedagógico, não sabem. Eles acham que é para resolver o
que der e vier na escola, somente. Não! [...] Por exemplo, você tem que
levar um documento na secretaria, e o seu planejamento, como fica?
(Entrevista)
[...] Sou responsável por administrar e acompanhar o cumprimento das leis e
normas que a Secretaria Municipal de Educação me confere, instruindo os
professores e funcionários desta instituição de ensino [...].
Para alcançar o posto de gestor escolar é necessário conhecimento
pedagógico, dedicação, habilidade no relacionamento com os educadores,
alunos, pais e comunidade, em síntese ter o espírito de liderança. Também, é
necessário ter conhecimentos das leis e resoluções que regem nossa
educação. Elementos que me constituem atualmente. (Narrativa)
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[22] Dagmar

Fui chamada pela Secretaria Municipal e acabei aceitando pela insistência,
disponibilidade, retorno financeiro e falta de pessoal, para o cargo. [...]
Percebo que os gestores não são bem compreendidos, pois nossa função é
manter a ordem e organização da instituição, não somos vistos como apoio
aos professores.
(Questionário)

O princípio da gestão democrática é definido na legislação a respeito do ensino
público, no artigo 206, inciso IV, da Constituição Federal (CF/88), regulamentado pela Lei n°
9.394/96, estabelecendo as diretrizes e as bases da educação nacional.
O fundamento da gestão democrática deve estar centrado, como nos aponta Prais
(2008), na constituição do processo eletivo, objetivando a eleiçãopara os diretores das
instituições escolares, a exigência da elaboração e implementaçãodos projetos políticos
pedagógicos. A autora afirma que as bases da gestão democrática deveriam ser constituídas
em ações democratizantes, visando à superação das relações de poder e a possibilidade de
bases igualitárias, onde a participação seria a palavra-chave como um dos elementos efetivos
da democracia.
Diante dessa assertiva, destaco que as determinações oriundas da Secretaria
Municipal de Educação, como relatado, acabavam comprometendo o percurso das relações
vividas no espaço escolar em questão.
Segundo Gadamer (2004), compreender envolve um acontecimento, isso porque tudo
aquilo que possui sentido acaba sempre se impondo. Compreesão é justamente o que pude
identificar nos relatos dos gestores. Suas declarações revelam a compreensão dos fatores
enfraquecedores nas relações interpessoais, fruto das demandas políticas municipais, como
revelado no depoimento da gestora Claudia: “Porque no nosso Estado, a gestão é convite.
Nós somos convidados para esta função. Então, eles (secretários da educação e diretores)
nos convidam como pessoas de sua confiança, para segurar as pontas né?”.
Compactuando com esta ideia temos a declaração da gestora Zelma: “Alguns pontos
que não foi legal pra mim, mas que serve de aprendizado, foi quando mudou a administração
municipal, mudou a política, a política educacional também [...]”. E também a declaração da
gestora Valquíria: “Sou responsável por administrar e acompanhar o cumprimento das leis e
normas que a Secretaria Municipal de Educação me confere [...]‖, e ainda, “Também, é
necessário ter conhecimentos das leis e resoluções que regem nossa educação. Elementos que
me constituem atualmente‖.
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E por fim a declaração da gestora Dagmar: “[...]Percebo que os gestores não são
bem compreendidos, pois nossa função é manter a ordem e organização da instituição”. As
declarações das gestoras revelam determinações políticas que configuram as relações nas
instituições de ensino das quais estão inseridas.
Os participantes fizeram menção de alguns fatores das intervenções políticas
municipais. Alguns gestores apontaram as dificuldades que encontram para obedecertais
determinações, outros, no entanto, declararam a necessidade da ordem e importância do
conhecimento das leis para o bom funcionamento das instituições escolares.
Faço um paralelo de algumas falas, que considero terem sido internalizadas,
provavelmente, coerentes com o conceito político de governo brasileiro, encontrado no slogan
da Bandeira Nacional, que faz menção a ―Ordem e Progresso‖. Esta cirscunstância, talvez,
seja inconsciente para alguns gestores, acostumados a reproduzir conceitos políticos e
ideológicos sem uma reflexão crítica.
Os fatores expostos nos convidam a refletir a respeito da concepção do ideal
democrático que, segundo Ferreira (2000), exige cidadãos conectados a esfera pública,
ligados e informados a respeito dos acontecimentos políticos, para então estarem capacitados
para fazerem suas escolhas diante das diversas alternativas apresentadas pelas políticas. Ao
mesmo tempo, temos como maior desafio como educadores estar prontos para lutar pelos
direitos políticos, superando os riscos da manipulação.
Fica claro, a partir dos relatos, que existe uma dualidade e uma contradição em
relação ao reconhecimento do jogo político presente no espaço escolar, porque, enquanto as
gestoras Zelma e Claudia criticam as determinações: a) verticalizadas das instâncias
superiores, como a Secretaria Municipal da Educação, as gestoras Valquíria e Dagmar
encontram-se impregnadas das determinações das instâncias superiores, sejam elas da Esfera
Municipal ou Federal. Valquíria afirma: “Sou responsável por administrar e acompanhar o
cumprimento das leis e normas que a Secretaria Municipal de Educação me confere, [...] e
ainda assume ser constituída pelas: b) determinações legais, admitindo: “Também, é
necessário ter conhecimentos das leis e resoluções que regem nossa educação. Elementos que
me constituem atualmente”. Assim como Dagmar que afirma que sua função, como
coordenadora, deve ser de: “[...] fiscalizar e manter a ordem e organização da instituição
[...]”.
Como se pôde perceber baseado nas declarações acima, de acordo com Ferreira
(2004), é possível questionar o papel e as intenções da formação dos profissionais da
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educação. A realidade brasileira tem desrespeitado à profissionalização docente, no contexto
da reforma educacional, contribuindo para a desprofissionalização dos educadores.
Todo esse percurso amplia nosso olhar em direção aos direitos políticos dos
profissionais da educação, em busca, como afirma Freire (2014), de sujeitos que também
desejem se inserir criticamente na situação vigente.
De acordo com Lago (2007), os fenômenos que constituem a vida, mesmo sendo
partilhados, assumem um significado individual, pois a compreensão do mundo é determinada
pela sua própria historicidade.
Por ter assumido o papel de gestora, foi inevitável evitar meus preconceitos e eles
afloraram com as declarações contrárias as minhas. As diferentes concepções podem ser
frutos de olhares de mundo distintos, configurando a singularidade própria a cada ser humano
em seu percurso histórico. Essa afirmação coaduna com os princípios de Gadamer (2004),
para o teórico não existe garantia de uma compreensão que esteja livre de preconceitos, mas
temos que buscar resistir a todos os nossos preconceitos e desenvolver uma disciplina do
perguntar e do investigar constantemente em busca da verdade.
A seguir, exponho as evidências referentes à ausência do diálogo no espaço escolar.

b)

Ausência de diálogo

Esta pesquisa enfatizou, em diversos momentos, a importâcia do diálogo e reforçou
seu valor para uma convivência profissional saudável. No entanto, não podemos
desconsiderar a existência de fatores enfraquecedores das relações interpessoais.
Destaco, nesta seção, a ausência do diálogo na convivência do gestor, pois nem
sempre a solução encontrada como opção para resolução de conflitos implica o diálogo. Em
alguns momentos, como declarado pela gestora Eduarda, o silêncio pode ser a opção mais
próxima, como veremos a seguir:

[23]Eduarda

Às vezes quando eu não gosto de uma coisa eu não falo, aí aquilo vai
se prolongando, vai se prolongando, eu não concordo, mas aí eu vou
guardando pra mim [...]. Quando eu resolvo falar é naquele momento
que é assim, é a gota d‘agua. Quando eu vou falar, eu não sei falar
com as pessoas [...]. Aí o que acontece eu perco a minha razão.
Quando você senta pra emversar tudo se resolve [...]. Mas a forma que
eu me coloco nesse momento [...]. Eu tenho trabalhado isso [...]. Mas
não sei como fazer pra me modificar. Então, isso já gerou alguns
conflitos [...].
(Narrativa)
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Como foi possível perceber, nesse caso, e em muitos outros, diante de relações
conflituosas, a opção encontrada é o silêncio, mas um silêncio perturbador, pois como a
gestora afirma, fica angustiada e aflita, e em muitos momentos chegando a explodir. Esta
situação é definida por Heidegger (2005) como o silêncio do sentido, quando a decisão de se
calar tem um propósito, o propósito de enviar uma mensagem subliminar.
Para Melo (2015), o silêncio pode aprisionar o falante, provocando-lhe uma tensão
enorme, oprimindo-o, fazendo-lhe perder o controle sobre si mesmo, tornando-se torturante e
insuportável, no entanto, ele é um elemento essencial na comunicação, uma forma de
expressão como qualquer outra. Sendo ele ambivalente, ao mesmo tempo pode ser velador e
revelador de sentidos, como também, necessário e perigoso em nossas interações discursivas,
sendo identificado como linguagem.
A questão é que a mensagem de insatisfação, enviada pela gestora Eduarda, por meio
do silêncio, nem sempre é decodificada por seus pares, e aí a possibilidade de criar espaço
para relações pacíficas fica comprometida, gerando novos conflitos. Segundo Melo (2015), o
silêncio é um elemento essencial na comunicação, uma forma de expressão como qualquer
outra. Sendo ele ambivalente, ao mesmo tempo pode ser velador e revelador de sentidos,
como também, necessário e perigoso em nossas interações discursivas, sendo identificado
como linguagem. Um sentido que sugere o diálogo como possibilidade de relações pacíficas e
de superação de conflitos. Fato desconsiderado, na maioria das vezes, no espaço escolar.
A ausência do diálogo no espaço profissional, em muitos casos, pode ser avaliada
como deficitária do repertório em Habilidades Sociais, como veremos a seguir.

c)

Déficit do repertório em Habilidades Sociais

O período das entrevistas permitiu um contato bem próximo com os gestores. Esta
aproximação favoreceu declarações mais espontâneas, como observado na fala da gestora
Eduarda. Ficou claro para mim que a gestora está pedindo ajuda, pois, entende que sozinha
não consegue resolver os conflitos que surgem diariamente por possuir um temperamento
forte, se vê impedida de reagir com o devido controle a estimulações aversivas.
Vale ressaltar que, de acordo com os resultados do Inventário de Habilidades Sociais,
no escore fatorial 5, que avalia as habilidades de autocontrole da agressividade em situações
aversivas, a gestora foi classificada com ―Bom repertório de HS (abaixo da mediana) ‖. Este
resultado, no entanto, segundo Del Prette e Del Prette (2001, p.28), ―[n]ão significa deixar de
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expressar desagrado ou raiva, mas fazê-lo de forma socialmente competente, pelo menos em
termos de controle sobre os próprios sentimentos negativos‖. Resultado que nem sempre a
gestora consegue executar com o devido controle, condizente com seu repertório, que foi
identificado abaixo da mediana na classificação do IHS.
É importante avaliar que a gestora Eduarda expressa com objetividade: ―Mas não sei
como fazer pra me modificar”. Sua afirmativa pode ser identificada como uma possibilidade
de inserção de programas, como o PRODIP para educadores, instituído por Del Prette e Del
Prette (2014), além de outros programas que são utilizados com a proposta de aprimorar a
capacidade de interação social e aperfeiçoamento do repertório em habilidades sociais
profissionais. Entretanto, a efetivação para inserir programas de aprimoramento e
aperfeiçoamento em habilidades sociais profissionais ainda não compõe as determinações das
diretrizes e bases da educação nacional.
Concordo com Ferreira (2004), ao afirmar que, na contemporaneidade, todas as
pessoas de alguma maneira estão empenhadas em refletir a respeito da formação, da
conformação e da transformação à qual passa o ser humano e, nesse processo, temos que
buscar um diálogo que nos possibilite a superação das estruturas de poder autoritário que
permeiam as relações sociais e as práticas educativas. Estruturas estas que nos constituem,
que precisam ser vencidas com o exercício reflexivo crítico.
Este fato é identificado nos relatos dos gestores apresentados nesta seção, apontando
os fatores enfraquecedores das relações, como elementos diferenciadores e comprometedores
das relações na convivência social.
Após concluir a análise dos dados, apresento, a seguir, as considerações pertinentes
com esta pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
UM PERCURSO INCONCLUSO
Todo questionamento é uma procura. Toda procura
retira do procurado sua direção prévia. Questionar é
procurar cientemente o ente naquilo que ele é e como
ele é. A procura ciente pode transformar-se em
“investigação” se o que se questiona for determinado
de maneira libertadora.
Martin Heidegger

Esta pesquisa buscou ampliar o olhar nas singularidades da constituição identitária
profissional do gestor da educação, como também, de suas relações interpessoais. Como
percurso metodológico, optei por considerar a ótica do gestor, a fim de captar em seus relatos
e extrair de suasfalas as informações necessárias para responder às perguntas aqui elencadas,
articulando os elementos que expressam seu históricode vida e profissinal.
Por meio de suas percepções e expectativas, a respeito dos elementos contribuintes
da constituição identitária profissional, foi possível na conversação intuir a influência de
terceiros como elemento diferenciador no processo de constituição e das relações
interpessoais, como também, os conflitos gerados nessas relações, promovendo curtoscircuitos nos diálogos diários e a comunicação como desafio, outro fator singular que
distingue, determina e caracteriza a constituição identitária profissional dos pesquisados.
Dentre os fatores fortalecedores das relações, foi possível identificar o olhar além das
diferenças nos vínculos.
Considerei dividir este capítulo em cinco partes. Inicio retomando as questões
refrentes às perguntas de pesquisa, realizando uma incursão interpretativa em cada tópico.
Discorro, a seguir, a respeito das contribuições do estudo para a Educação. Na sequência,
apresento as limitações da pesquisa, para, em seguida, expor sugestões a futuras pesquisas.
Finalizo tecendo considerações referentes a todo percurso da pesquisa, consciente da
inviabilidade de alcançar todos os pressupostos referentes à temática.

Retomando as perguntas da pesquisa

Nesta seção, trato das duas perguntas de pesquisa que estão relacionadas aos
objetivos propostos de investigar a compreensão dos gestores da educação a respeito da
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constituição da sua identidade profissional e das habilidades sociais necessárias para lidar
com os desafios das relações interpessoais próprios do espaço escolar.

a) Percepção da constituição identitária profissional e das relações interpessoais
Almejei, como proposta inicial na primeira pergunta da pesquisa, investigar: a) A
compreensão dos gestores da educação a respeito de sua constituição identitária profissional;
b) As habilidades sociais necessárias para lidar com os deafios das relações interpessoais.
A relevância do papel do gestor da educação foi identificada nesta pesquisa ao serem
avaliadas as habilidades sociais necessárias para lidar com os desafios das relações
interpessoais próprios do espaço escolar.
Para esta investigação, busquei uma análise quantitativa das habilidades sociais dos
gestores, baseada nos pressupostos da Psicologia Social, firmada nos estudos de Del Prette e
Del Prette (2001). Os resultados admitem que metade da amostra (50%), apresentaum nível de
habilidades sociais classificados como ―Bom repertório de habilidades sociais (acima da
mediana) ‖. A outra metade (50%), por sua vez, obteve escores mais baixos, revelando
―indicação para treinamento em habilidades sociais‖. Após avaliação dos primeiros
resultados, por meio do círculo hermenêutico, tive a oportunidade de apresentá-los aos
gestores. Estes admitiram os resultados do IHS, reconhecendo esta avaliação como produtiva
ecoerente com suas habilidades. Todos os gestores, além do mais, foram unânimes em
reconhecer a importância do estudo e aplicação de instrumentos como o IHS, em busca de
aprimoramento do desempenho satisfatório nas relações interpessoais no espaço de trabalho.
De acordo com Gadamer (2004, p. 385), o movimento da compreensão é baseado na
regra hermenêutica, partindo desta, é necessário compreender o todo a partir do individual e o
individual a partir do todo, configurando, dessa maneira, um movimento circular. Essa
afirmação reforça a importância promovida pelas idas e vindas estabelecidas no diálogo e
interação com os gestores. É importante delinear que o ―todo‖ corresponde ao fenômeno
―identidade‖ e as ―relações interpessoais‖, essência e finalidade desta pesquisa.
A riqueza de material ofertado possibilitou também empregar uma abordagem
qualitativa, pautada nos pressupostos da fenomenologia, indicado para fundamentar os dados
obtidos por meio dos distintos instrumentos e ser capaz de ofereceras respostas referentes às
perguntas da pesquisa.
Ficou claro que, ao descrever o sentido dos fênomenos nesta pesquisa, novos
sentidos afloravam. Este fato é descrito por Rezende (1990) como característico dos estudos
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fenomenológicos, o qual nos faz intuir que há sempre mais e mais sentido, diante de tudo
aquilo que podemos descrever.
Na busca de sentido, realizei um paralelo entre a análise qualitativa e quantitativa, a
fim de observar a compreensão dos gestores a respeito da sua constituição identitária
profissional e de suas habilidades no trato das relações interpessoais.
Para tal observação e considerando-se que este estudo se baseia na subjetividade dos
sujeitos, a associação de técnicas qualitativas e quantitativas, como critério de cientificidade,
foi essencial para compreensão dos fenômenos.
Verifiquei a princípio quea percepção dos gestores em relação àconstuição de sua
identidade profissional e das relações interpessoais no espaço de trabalho era muito restrita.
A partir do uso de instrumentos como o IHS e do exercício deauto-questionar, promovido
pelos diversos instrumentos para coleta de dados, na dinâmica ofertada ao proceder ao círculo
hermenêutico, à compreensão dos gestores a respeito de si foi ampliando-se e gerando novas
reflexões e percepções.

b) Percepção dos fatores fortalecedores e enfraquecedores das relações interpessoais
Busquei, como proposta para segunda pergunta de pesquisa, verificar os fatores que
contribuem para fortalecer ou enfraquecer as relações interpessoais vividas no espaço de
trabalho.
O fato de deixá-los livres contribuiu para que expressassem com maior naturalidade
suas apreensões, sendo admissível estabelecer uma conversação mais ampla, identificando,
assim, os fatores fortalecedores e enfraquecedores de suas relações.
Dentre os fatores fortalecedores das relações interpessoais no ambiente educacional,
foi possível identificar: a) O olhar que devemos ter para as diferenças, b) Os gestores ícones,
c) A sutileza no trato diário e traços da gestão democrática.
A princípio, destaquei questões referentes ao olhar, além das diferenças nos vínculos.
Nesse tópico, a questão prioritária está não somente na percepção do olhar, pois todos olham,
mas abrange uma dimensão mais ampla, segundo Costa (2012), pois a questão deve estar
centrada e direcionada ao olhar que respeita as diferenças e diversidades como um atributo
somatório ao processo de ensino e de aprendizagem.
Outra questão refere-se à sutileza no trato diário, elemento diferenciador para as
relações interpessoais profissionais, indicando a importância na meneira de tratar o outro, de
dialogar e se comunicar, de expressar as contrariedades, enfim, na promoção de atitudes e
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habilidades que favoreçam as relações, contrária a ações voltadas a arbitrariedade e ao
autoritarismo nas relações humanas.
Por fim, como fator fortalecedor das relações interpessoais, foi possível verificar, nas
ações dos gestores, traços da gestão democrática, ficando claro que o empenho e integração
do trabalho de toda equipe escolar, de forma harmoniosa, é proveitoso, não só para os que
constituem esse espaço, mas superandoos limites dos muros da escola, o que repercute
também na comunidade local e circunvizinha.
Esse contexto indica uma via de mão dupla, pois a possibilidade de traços da gestão
democrática favorece as habilidades sociais no trabalho. Em consequência, o aprimoramento
de habilidades sociais também pode ser um fator significativo de favorecimento da gestão
democrática. Enfim, essa dinâmica estabelecida admite o aprimoramento na convivência e
pode contribuir para aperfeiçoar o processo político, distanciando-se do jogo de interesses
individualistas e de favorecimento particular.
Em contrapartida, foi possível e perceptível verificar, de acordo com o relato dos
gestores, os fatores enfraquecedores das relações interpessoais, presentes nas influências
políticas que alicerçam as práticas dos profissionais da educação. Nesse processo, práticas e
ações de gestores são moldadas e articuladas na cidade interiorana do Estado de Goiás. Os
gestores participantes apresentaram três fatores enfraquecedores das relações interpessoais no
ambiente educacional. São eles: as influências políticas na educação, a ausência de diálogo e
os déficits no repertório de Habilidades Sociais.
Fiz questão de destacar, nesta pesquisa, a importância do diálogo como elemento
diferenciador nas relações, no entanto, os gestores apontaram a existência de fatores
enfraquecedores nos vínculos, destacando a ausência do diálogo no trato diário e a opção do
silêncio comoforma de comunicar, situação definida por Heidegger (2005) como o silêncio do
sentido. Para o teórico, a decisão de se calar tem o propósito de enviar uma mensagem
subliminar.
Como explicita Gadamer (2004), sendo a conversação um processo de acordo, esta
sugere nossa reação em relação ao outro, considerando seu ponto de vista e exercitando a
destreza de empatia, a fim de compreender o sentido do que diz, respeitando o direito objetivo
de sua opinião, como proposta nessa relação de se chegar a um acordo a respeito do assunto
comum. Isto requer considerar não a própria individualidade do outro, mas associá-la com
nossa própria opinião e suposição. Para o teórico, o acordo não ocorre, por exemplo, quando a
individualidade acontece no diálogo terapêutico ou no interrogatório de um acusado, sendo
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este inexistente. Toda essa circunstância identifica e caracteriza a situação de ajuste existente
na conversação, formulação própria do plano hermenêutico.
O estudo em questão não teve a intenção de rotular os gestores pesquisados, mas,
acima de tudo, sinalizar elementos e circunstâncias que apontam situações favoráveis e
desfavoráveis na realidade de suas relações profissionais. As análises destacaram a
importância de programas que possibilitam o aprimoramento e o aperfeiçoamento
profissional, visando à qualidade das relações interpessoais no contexto escolar.
Os dados do estudo avaliado revelaram que os participantes não estão acostumados
ao exercício reflexivo de auto-avaliação, no que diz respeito ao resgate de suas memórias e
aspectos relacionados à constituição identitária profissional e de suas relações interpessoais.
Com isso, apresentam inconstância ao descreverem seu histórico de vida, acadêmico e
profissional, ao indentificarem os elementos que possam ter contribuído para sua constituição
como gestor da educação.
Os gestores, ao serem interpelados, estão habituados a dar respostas que sejam
capazes de impressionar, exibindo qualidades consideradas desejáveis para o posto de gestor.
O fato de deixá-los à vontade para expressarem suas apreensões, a ponto de descreverem os
elementos que os compõem e que identificam suas subjetividades, foi revelador e libertador.
O gestor da educação, afinal, não está acostumado a ser ouvido, mas somente a
cumprir determinações, fator que compromete sua afetividade e sua autoestima. De acordo
com Lago (2007), a capacidade de realização profissional deve estar atrelada e intimamente
associada à afetividade e à sua autoestima. Estes são elementos essencias na constituição
identitária de todos os profissionais e diferenciador para as relações interpessoais.
Os fenômenos delimitados e identificados foram resultados das análises baseadas nos
apontamentos feitos pelos participantes e podem suscitar novos olhares na configuração de
fatores fortalecedores nas relações do gestor da educação. Mas como afirma Heidegger
(2005), nem sempre o ―ser-com‖ é um constitutivo favorável nos vínculos, pois em alguns
momentos, ―sua co-pre-sença‖ poderá apresentar-se de modo a identificar indiferença e
estranheza.
Ao realizarem suas declarações, os gestores ampliaram suas percepções, seu senso
crítico e, com isso, foram se percebendo, avaliando como se vêem como profissionais da
educação e como almejam ser nesse processo.
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c) Implicações deste estudo para a educação
A caminhada teórica realizada até o momento serviu para ampliar o olhar
diferenciador do papel do gestor diante dos paradoxos vividos no cotidiano escolar. Esta
pesquisa é um estímulo ao diálogo e à anulação do silêncio dos que acreditam não ter nada a
contribuir ou compartilhar, um convite à reflexão.
Busquei interpretar os elementos constituintes da identidade dos gestores
pesquisados, as influências e experiências que alicerçam suas ações e suas relações,
desveladas nas falas dos mesmos e refletidas por meio dos aportes teóricos que contribuíram
para estruturar e alcançar a essência dessa pesquisa. Associo-me a Heidegger (2005) ao
afirmar que a fenomenologia da pre-sença é hermenêutica no sentido oriundo da palavra,
designando o ofício de interpretar.
Considerando os diversos sentidos da interpretação, segundo Rezende (1990), o
discurso fenomenológico só pode ser feito por alguém que seja sujeito do seu próprio
discurso, conectado a um mundo complexo tanto em sua constituição como em sua história.
De forma consistente, é inconcebível pensar em profissionais da educação que
ocupem postos e executem as demandas próprias de suas funções sem o ato investigativo
crítico, sem a busca de reflexões e embasamentos teóricos, sem o exercício intelectual capaz
de alicerçar suas ações, o que, sem dúvida, não possibilita segurança suficiente para executar
um trabalho eficaz, pautado na autonomia.
Foi essencial captar as percepções dos participantes, pois ao revelarem suas
impressões e indicarem os elementos constitutivos da identidade profissional e dos aspectos
que norteiam as relações interpessoais no espaço escolar, os mesmos poderão ser
enriquecidos. E, com isso, viabilizarem novas ações e tomadas de decisões, cooperando para
formação de novos gestores, sendo consequentemente contribuições ao processo de ensinoaprendizagem, bem como de todos os agentes da educação.
Aguçando o olhar nessa direção, é possível, por meio das reflexões abarcadas nesta
pesquisa, pensar em transformar práticas estabelecidas por ideologias retrogradas e
secundárias, tais como, satisfazer a determinações de diretores preocupados única e
exclusivamente com questões políticas e contrapor-se a decisões advindas da SME, que
desrespeitam as realidades das instituições escolares, assim como de programas internacionais
que dominam nossa educação,determinando a participação dos gestores e professores com
exigências advindas de programas de governo.
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Podemos considerar, ainda, implicações deste estudo para educação, detacando a
guerra de egos existente no espaço escolar, na defesa de bandeiras políticas, onde a escolha de
coordenadores e diretores é feita pelos secretários da educação ou prefeitos, em ações
contrárias a concepção de educação transformadora. Cargos são estabelecidos, não por
competências, qualificações, e habilidades específicas para área de gestão, mas por
influências de amizades, pautadas em demandas políticas. A questão é que as decisões deixam
de ser descentralizadas para serem centralizadas, usando-se uma capa de democracia,
cooperando para que coordenadores e diretores se submetam aos desejos de secretários e
prefeitos.
Outro aspecto, de práticas estabelecidas, refere-se a posturas ideológicas
identificadas por educadores, sejam eles gestores ou professores, pois muitos ainda não sabem
elaborar discussões plurais, tentam despejar seus pensamentos, seja de direita, de esquerda, ou
de centro, nos espaços escolares e também nas universidades.
São muito presentes, ainda, relações de poder no espaço escolar, do ponto de vista
ideológico, e a existência de discursos de autoridade, sem abertura a discussões realmente
plurais. Este estudo aponta que o gestor da educação é um formador de opinião e não um
proselitista. Suas ações estão baseadas no respeito à opinião e considerações dos demais, sem
o uso abusivo, indiscriminado e contraditório de poder.
Além disso, estudos com a temática abordada identificam que todas as esferas da
educação saem ganhando, entre elas, as secretarias municipais e estaduais de educação, pois é
pontual avaliar as questões voltadas aos métodos traumatizates e traumatizadores revelados e
estabelecidos nas relações de poder. Relações opressoras referentes às etnias, ao gênero, a
diversidade, a consciência religiosa, enfim, as identidades de classe e de cultura. Como
também, a reprodução da doença, já que o educador doente acaba contribuindo para adoecer o
educando, comprometendo assim todo processo de ensino e aprendizagem.
Já as políticas públicas, podem favorecer práticas pedagógicas comprometidas com o
aprimoramento de habilidades sociais profissionais competentes, voltadas ao trato social,
envolvidas com a formação intelectual, defendidas por Del Prette e Del Prette (2001), com a
valorização do trabalho em equipe, a criatividade, a autonomia nas tomadas de decisões e a
preocupação com a qualidade de vida e profissional, com a autoestima, um repertório
elaborado de habilidades sociais, visando uma reestruturação produtiva que, no processo
histórico, esteve voltada à valorização das competências exclusivamente técnicas.
É possível considerar que as ações governamentais estão sempre voltadas à reforma
do sistema educacional, em uma lógica de reformar sem aumentar as despesas. Procurando
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sempre adequar o sistema educativo às orientações e necessidades prioritárias da economia,
sem, no entanto, efetivar atos comprometidosna íntegra com a gestão de pessoas.
Também é importante ponderar as ações voltadas para melhorar a qualidade da
educação e das especificidades que compõem o campo da gestão escolar, distintas daqueles
ofertadas pela administração empresarial. Em síntese, sendo conhecedores de tais ações, por
intermédio da leitura deste texto, é possível pensar em criar mecanismos e alternativas
democráticas, visando modificar rotinas e condutas consideradas normais no cotidiano
escolar. A importância de uma convivência que zele por atitudes e ações contrárias ao
desrespeito ao próximo, às diferenças e desmerecimento humano nas relações sociais.

d) Limitações desta pesquisa
Este estudo tem as suas limitações. Dentre elas, o número restrito de gestores
participantes, número que considerei suficiente para captar os elementos constituintes
necessários para responder as perguntas da pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, limitador, pois
quanto mais gestores fossem abordados, mais amplas seriam as contribuições refelexivas a
respeito da temática abordada.
Outro aspecto se refere à impossibilidade, determinada pelo tempo exíguo de
pesquisa, para efetivar e implementar o PRODIP (Programa de Desenvolvimento Interpessoal
Profissional) para educadores.
Mais uma questão diz respeito a uma única vez de utilização de cada instrumento de
coleta de dados, associada ao fato de não haver tempo hábil para proceder ao círculo
hermenêutico na discussão da versão final da análise. Adificuldade foi gerada dado o tempo
restrito para um momento de apresentação final da análise para os participantes, e finalmente
a impossibilidade de elaboração de novas categorias de análises, que poderiam contribuir na
execussão de novas pesquisas que abarcassem a temática.
Toda essa demanda poderia ter contribuído para as análises, permitindo novos
olhares ao fenômeno investigado. Entretando, a essência desta pesquisa não foi comprometida
nem afetada pelos fatores limitadores apontados.

e) Sugestões de futuras pesquisas
O processo de busca da compreensão dos fenômenos correspondentes à temática
pesquisada promoveu um intenso diálogo hermenêutico por meio das inúmeras falas ofertadas
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pelos entrevistados. Os dados coletados, como método de investigação, serviram como um
exercício de persistência para a pesquisadora em busca de embasamento para as análises.
Entre os desafios, Manzini (2015) chama a atenção para a questão da quantidade de
fala registrada e o que fazer com todas as informações. Esta obeservação é pertinente, pois,
são inúmeros os dados ofertados pelos relatos, exigindo a elaboração de novas categorias de
análise e execução de novas pesquisas que envolvam a temática.
Baseada nessa afirmação, sinalizo, como sugestão, alguns ítens que considero
pertinentes para pesquisas futuras associadas a esta, bem como a novas temáticas, relacionoas a seguir:


Investigação também das impressões dos profissionais da educação geridos
pelos gestores participantes;



Estudo com um número maior de participantes;



Coleta dos dados em momentos distintos, num estudo longitudinal, com os
mesmos participantes;



Utilização de outros instrumentos de coleta de dados, como vídeo-gravação de
reuniões presididas pelos gestores, uso de imagens como metáforas para os
fenômenos em pauta;



Reescrita de suas impressões;



Promoção de Programas, como o PRODIP, para profissionais da educação;



Verificação também das impressões dos secretários municipais da educação e
prefeitos.

Conhecimento, capacitação profissional, comunicação, relação da escola com a
comunidade, relações interpessoais, entre outros, são alguns pontos que devem ser objetos de
maior investigação e análise crítica.
Minha experiência como gestora da educação permitiu um olhar mais apurado das
deficiências existentes na maneira de conceber a gestão de pessoas. Optei por esta temática,
constituição da identidade profissional e relações interpessoais, por considerar minhas
experiências e expectativas configuradas no papel de gestor da educação. Um momento de
profundas e expressivas reflexões, de minhas práticas e de meus embasamentos teóricos, de
meu percurso profissional, na intenção de visualizar e identificar as possíveis influências que
me constituem, internalizadas em minha trajetória de vida, acadêmica e profissional.
No entanto, não tentei ―pôr entre parênteses‖ minhas experiências profissionais. Mas,
acima de tudo, considerar a ótica dos gestores, sem desconsiderar minhas experiências
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pessoais. Ao buscar compreender a constituição dos gestores e a dinâmica das relações
interpessoais experênciadas por eles, busquei compreender a mim mesma.
Com este intuito, esta pesquisa se constituiu. Identifico o ato investigativo, praticado
aqui, como um convite à reflexão dos gestores abordados e consequentemente a todos os
profissionais da educação. Um exercício reflexivo voltado para educadores, pesquisadores e
de todos aqueles que, de um modo especial, se interessam pela temática identidade, sensíveis
a assuntos direcionados ao relacionamento humano.
Os instrumentos utilizados foram fundamentais para alicerçar o percurso da pesquisa
na busca de uma explicação legítima na arte de interpretar. As entrevistas, estabelecidas na
interação comunicativa, configuraram-se em ricos detalhes que subsidiaram as análises. As
preciosas informações colhidas nos diálogos elaborados entre a pesquisadora e os pesquisados
foram substâncias para descrever uma pesquisa fenomenológica desse porte.
Para que houvesse o desvelamento do ―todo‖, foi preciso considerar as descrições
dos gestores, visando verificar as partes do fenômeno, baseando-se nas concepções dos
mesmos, ou seja, os componentes constituintes da ―individualidade‖ foram colhidos por meio
de relatos.
Nos diálogos estabelecidos, identifiquei e agrupei as ideias correspondentes à
individualidade de todos os participantes. Em seguida, sintetizei e estabeleci um único sentido
para o aglomerado de ideias, definindo assim as categorias que delimitaram as análises.
Conforme aponta Gadamer (2004), o critério correspondente às finalidades da compreensão é
sempre a anuência referente à particularidade com o todo, se não ocorrer tal concordância,
significa que a compreensão fracassou.
As idas e vindas estabelecidas no diálogo e interação com os gestores contribuíram
para formar o todo, configurando o círculo hermenêutico. Minha aproximação com a
temática, fruto de minhas experiências profissionais, promoveu expectativas marcadas pela
alteridade e sedimentou a base fundamental da hermenêutica.
Sendo a Fenomenologia o estudo do mundo da vida (LAGO, 2007), foi categórico
vivenciar as aflições, as frustrações, os preconceitos, as angústias, as decepções e os
infortúnios declarados pelos gestores. Além disso, também elucidaram suas aspirações,
esperanças, coragem e persistência, mesmo diante de tantas contradições e dos desafios
diários que lhes acompanham.
Como foi possível perceber, este estudo possibilitou a percepção da importância de
os gestores da educação refletir a respeito da constituição da sua identidade profissional,
ficando claro que os mesmos não estão acostumados ao exercício reflexivo de autoavaliação.
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Em sua maioria, talvez, nunca destinaram tempo para o exercício de pensar a respeito dos
fatores que possam ter contribuído, ou não, na constituição de sua identidade profissional.
A respeito disso, percebi várias reações dos gestores abordados nas entrevistas
elaboradas, dentre elas, ao solicitar que descrevessem em seu histórico de vida e profissional
os fatores que os constituíam, muitos deles apresentaram certo grau de dificuldade para
efetivarem suas declarações.
Essa constatação é coerente com as declarações de Lago (2007), referente à pesquisa
fenomenológica, ao afirmar que toda atividade humana é sempre orientada. Mas, nem sempre,
esta orientação para a intencionalidade é consciente, mas poderá se tornar por meio da
reflexão.
Os dados obtidos, a partir dos distintos instrumentos, as intensas leituras da
pequisadora e o constante diálogo com os participantes foram elementos fundamentais nas
análises, em busca da compreensão do fenômeno, centrada em minha própria relação com a
temática, de minha pré-compreensão, como indica Gadamer (2004).
Nesse sentido, levei em consideração os objetivos propostos, como forma de
organização e foco nas intenções da pesquisa, evitando assim possíveis desvios e equívocos,
principalmente por se tratar de uma pesquisa subjetiva, que tem, segundo estudos
contemporâneos, a missão de repensar a subjetividade numa trajetória de signiificativas
transformações.
Diante dessa afirmação questiono: como alcançar a realização completa do homem
em seus espaços de vivência pessoal e profissional? Como criar possibilidades de
aprimoramento da competência social nas interações profissionais? Como e quando vamos
realmente considerar e valorar as experiências e os conhecimentos individuais dos
profissionais? Como mensurar um ideal de competências em habilidades sociais próprios para
a função do gestor da educação? Quando veremos ações políticas efetivas voltadas à
importância das habilidades sociais para qualidade de vida e de realização profissional? Estes
são alguns aspectos singulares, entre outros, que envolvem as questões humanas, de
fundamental importância, como a afetividade e a autoestima dos profissionais da educação.
São questões que constituem considerações teóricas e ações que se apoiam em leis
que não se efetivam na prática. Afinal, não se recebe o mínimo de apoio concreto nos espaços
da educação que possibilitem políticas voltadas às questões humanas e a oportunidade de
programas que sejam elaborados pensando no aprimoramento das habilidades e competências
sociais.
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Avalio, como fenomenologista, que as análises elaboradas nesta dissertação, em
busca de apreender com maior abrangência os aspectos que constituem o ―ser-no-mundo‖ dos
gestores, revelado na subjetividade de sua constituição e dos fatores fortalecedores e
enfraquecedores de suas relações interpessoais profissionais, não alcançaram todos os
meandros desse fenômeno, pois são inúmeras as circunstâncias que influênciam a relação do
ser-no-mundo, exigindo a elaboração de novas categorias de análise para captar com maior
amplitude os elementos subjetivos que abarcam essa temática.
Diante das perspectivas apontadas, considero que esta pesquisa atingiu sua finalidade
inicial e fez-se uma temática relevante para reflexões atuais e de futuras pesquisas, ampliando
questionamentos e conjunturas voltadas à área da educação.
Sugiro, como provocação, ao educador que atua na área de gestão, fomentar o pensar
em sua prática cotidiana, uma atividade própria, diária, de ação-reflexão. Um exercício
intelectual possibilitado pelo texto científico.
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO CONTENDO DUAS QUESTÕES ABERTAS
1)

COMO EU ME CONSTITUI COMO GESTOR(A) DA EDUCAÇÃO?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2)

COMO ME VEJO, ATUALMENTE, COMO GESTOR(A)?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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RESPOSTAS REFERENTES AO QUESTIONÁRIO DAS DUAS QUESTÕES
ABERTAS:
1) Como eu me constitui como gestor(a) da educação?
2) Como me vejo, atualmente, como gestor(a)?

Janaína
1)

Constitui-me como gestor através de uma nomeação.

2)

Feliz! Realizada! Com inúmeros desafios, planos e projetos!

Fernanda
1)

Fui eleita, com bom desempenho. Não era um sonho, mas meus colegas insistiram

para que eu candidatasse e assim fiz.
2)

Gostei. Aprendi muito com esse período de gestão.

Zelma
1)

Acredito que me constituí como gestora porque sempre fui muito envolvida com as

questões da escola. Dessa forma, os cargos de gestão ocupados por mimsempre foram
preenchidos por convite.
2)

Me vejo como alguém que tem experiência e que posso acrescentar, embora tenho que

admitir que aprendo muito com meus colegas.

Irene
1)

Nunca pensei em ser gestora. Foi um convite de colegas de profissão. Sempre gostei

de desafios, não costumo me acovardar diante deles. Hoje vejo que foi uma decisão muito
importante para mim e para escola.
2)

Como uma pessoa que ocupe o cargo que for é preciso trabalhar e fazer o melhor que

posso. Acredito estar fazendo uma boa gestão.
Denise
1)

Assumi a função de coordenadora pedagógica por convite da diretora.
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2)

Atualmente, me vejo num processo de busca, de afirmação de práticas, de reflexões

para melhorar o trabalho na instituição e contribuir com minhas colegas, pois enquanto grupo
penso que podemos crescer juntos!
Eduarda
1)

Nunca pensei na possibilidade, mas acabei sendo convidada e aceitei o desafio.

2)

Desafiada constantemente. Mas crescendo na função.

Claudia
1)

O processo de formação é contínuo. Depois da Especialização em Coordenação

Pedagógica busco embasamento nos teóricos atuais e seguir a linha da instituição na qual
atuo.
2)

Profissional, resiliente pesquisadora e apaixonada pela profissão.

Dagmar
1)

Fui chamada pela Secretaria Municipal e acabei aceitando pela insistência,

disponibilidade, retorno financeiro e falta de pessoal para o cargo.
2)

Bem, recebo elogios e percebo a mudança na escola depois da minha chegada.

Percebo que gestores não são bem compreendidos, pois nossa função é cobrar, fiscalizar e
manter a ordem, organização da instituição, não somos vistos como apoio aos professores.
Valquíria
1)

A minha formação acadêmica no Curso de Pedagogia foi concluída com grande êxito,

da qual pude absorver conhecimentos que colaboraram para alcançar o posto de gestão.
2)

Para alcançar o posto de gestor escolar é necessário conhecimento pedagógico,

dedicação, habilidade no relacionamento com os educadores, alunos, pais e comunidade, em
síntese ter o espírito de liderança. Também, é necessário ter conhecimentos das leis e
resoluções que regem nossa educação. Elementos que me constituem atualmente.
Santos
1)
Formação militar, familiar, conhecimento de Brasil, religiosidade.
2)
Transformação de uma comunidade nos aspectos sociais de forma geral. Exercício de
liderança.
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ENTREVISTA ÁUDIO-GRAVADO

1)

GOSTARIA QUE RELATASSE ORALMENTE, ALGUM FATO, OU MEMÓRIA, DE
SUAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO UNIVERSO ESCOLAR, QUE MEREÇA
DESTAQUE EM SEU HISTÓRICO PROFISSIONAL, NO PAPEL DE GESTOR(A) DA
EDUCAÇÃO.

2) RELATE SUAS EXPECTATIVAS ATUAIS EM RELAÇÃO À DINÂMICA DOS

RELACIONAMENTOS ALUSIVOS À GESTÃO DE PESSOAS NO CONTEXTO
ESCOLAR.
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NARRATIVAS
1) DESCREVA EM SEU HISTÓRICO DE VIDA ACADÊMICO E
PROFISSIONAL ELEMENTOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA SUA
CONSTITIÇÃO COMO GESTOR(A) DA EDUCAÇÃO.

ASPECTOS

SIGNIFICATIVOS E IMPORTANTES DE SUA EXPERIÊNCIA PESSOAL,
NO SEU PERCURSO PROFISSIONAL NO PAPEL DE GESTOR(A) DA
EDUCAÇÃO
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APÊNDICE B
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA ÁUDIO-GRAVADA DOS GESTORES
ABORDADOS.
Gestora Denise – Tempo de entrevista (9min40) Transcrição (4h40).

Pesquisadora: Olá. Tudo bem? Então, vamos lá. Gostaria que você falasse pra mim, algum
fato... Recordação de suas memórias, que contribuíram para constituição de sua identidade
profissional e das relações interpessoais vividas no espaço escolar que mereça destaque. Algo,
que te chamou atenção, que marcou em seu histórico profissional, na área da gestão.
Gestora - Eu penso assim que o começo da nossa vida profissional é sempre muito
complicado e eu comecei a minha vida profissional como educadora numa
instituiçãoparticular. Uma instituição particular tem algumas diferenças de uma instituição
pública, principalmente o olhar de quem coordena e de quem administra aquela instituição.
Então, assim... Eu tive um começo que foi ao mesmo tempo assim... Onde tive riquezas de
experiências diversificadas dentro da educação infantil (instituição privada), porque eu
comecei trabalhando com a educação infantil, numa turminha em que as crianças eram mistas,
de berçário a maternal I, a idade ainda era meio... Um pouco misturada, não tinha uma rigidez
assim muito exata, então, trabalhava com crianças de um ano e meio a dois. Aí, eu tive certa
dificuldade, porque, você vem de uma experiência... Eu fiz magistério, e no magistério agente
aprende a deixar as coisas muito minuciosas, muito... Tudo muito explicadinho. E quando eu
cheguei na instituição que eu fazia o meu plano... E quase que eu desenhava tudo o que a eu ia
fazer, então, meu plano de aula escrita era umas três, quatro páginas assim, pra né... De um
plano de uma tarde de trabalho. Bem especificadinho tudo. Aí um dia a diretora me chamou lá
e falou assim, que ela não tinha tempo de ficar lendo aquilo tudo, que era pra mim pensar um
jeito de fazer aquilo, mais resumido (rsrsrs...), e foi uma das primeiras coisas, assim que, de
uma certa forma me frustrou um pouco. Por outro lado, eu entendi que também, não precisava
de eu ser tão minuciosa em tanta coisa, porque a experiência vai ensinando agente né que,
assim... Então assim... Foi uma experiência... Que eu fiquei frustrada na hora, depois eu
entendi que ela tinha, realmente, algum fundo de verdade, que realmente não era tão
necessário que eu fizesse tudo detalhadamente, isso, passo a passo a passo. Era muito
minucioso mesmo. E hoje eu entendo essa dinâmica mais.... Do olhar de quem tá à frente. E
ao mesmo tempo, foi uma instituição que eu aprendi muita coisa, a trabalhar muito o
concreto, com crianças, porque, no magistério que eu tinha feito, até então, era muito ainda na
época, voltado ao ensino fundamental, não tinha um olhar mais específico para educação
infantil, apesar de que tudo aquilo que você fazia... Que o magistério traz de mais importante
pra gente, de ensinar a trabalhar com o concreto, mas dentro de uma faixa etária um
pouquinho maior, então, é diferente. Na verdade, assim, meu começo de experiência foi muito
interessante por isso, eu acho que foi um pouco sofrido, porque a gente não tem toda manha,
não tem todo jeito... Eu trabalhei dois anos na rede particular e trabalhei um ano no estado.
Aí eu trabalhei com turma de alfabetização, as crianças eram um pouquinho maiores e aí
depois eu voltei a trabalhar no município, saí do ensino fundamental e fui pra educação
infantil. Aí, então, já foi outro contexto. Eu acho que uma das coisas que mais... Que eu acho
que foram mais ―importantes‖... Não sei se é ―importante‖ esta palavra, mas que eu acho que
merece destaque, foi este começo, sabe? Que teve conflito, que teve... Que eu tive que me
ajustar ao que era a realidade e a necessidade da instituição. E hoje claro que eu vejo isso tudo
com muito mais autonomia, com muito mais tranquilidade, apesar da gente ter um
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direcionamento aqui, as coisas que a gente acredita, mas acredita como equipe. Então é
diferente, não é uma coisa, um pensamento de um, porque eu acho que tem que ser assim, vai
ser assim, né? Então eu acho que assim... São experiências que vão, assim... Constituindo a
agente mesmo, eu penso né?
Pesquisadora – É, até essa questão da filosofia de trabalho, da política de trabalho, eu estava
conversando hoje com algumas gestoras, que às vezes não sabem não se dão conta que tem
uma postura definida... Mais tem. Porque em sua maioria não refletem a respeito de suas
ações e decisões. O que você pensa a respeito?
Gestora: Então, uma das coisas que eu penso assim... É que... Como foi sofrido aquele
momento pra mim. Eu penso hoje, como coordenadora, que... Qual é o nível de apoio que eu
preciso oferecer para as pessoas que trabalham comigo também, que isso é outra reflexão que
eu faço. Gente foi tão assim... Teve uma reunião de pais também que ela... (gestora da
instituição privada, em uma reunião de pais). Que ela falou da questão de criatividade, que
tinha um envelope (personalizado, contendo todas as atividades da criança) que não estava
muito bem decorado, do jeito que era para ser, e eu não sabia que era pra fazer daquele jeito
(rsrsrs...), então foi horrível.
E eu pensava assim, gente nunca mais quero me expor numa situação assim, que era ruim,
mas, eu encaro isso como uma aprendizagem também pra mim. Então, toda vez que eu tenho
que falar com as pessoas... Eu penso, o que que isso interfere hoje, e me constitui como
coordenação?...
Pesquisadora - Mas esta exposição foi com os pais, na reunião?
Gestora D1 - Sim. Foi muito ruim, foi uma experiência bem ruim (o tom de voz fica baixo,
quase um sussurro).
Pesquisadora - Hummm... Tão desnecessário... Muito desnecessário.
Gestora - E eu pensava assim, gente nunca mais quero me expor numa situação assim, que era
ruim, mas, eu encaro isso como uma aprendizagem também pra mim. Então, toda vez que eu
tenho que falar com as pessoas... Eu penso, o que que isso interfere hoje, e me constitui como
coordenação?... Acho que de tudo que eu carreguei lá... De todas as aprendizagens boas que
eu tive... Porque a gente sempre tem... E eu tive lá (na escola privada), foi meu começo... A
instituição que me abriu as portas, pra mim entrar para este universo. Então, sou muito grata
também. Mas assim... A gente teve a oportunidade de se constituir como professora, e definiu
as coisas que a gente não quer passar e não queria ver os outros passar, que é ruim. Então,
assim, eu tenho sempre muito cuidado, procuro ter muito cuidado quando vou conversar com
as pessoas.
Pesquisadora: Você passou por isso e não deseja que outros passem, não é mesmo?
Gestora: Porque eu acho que é uma experiência muito ruim. Tem umas coisas que não precisa
né? São muito desnecessárias. Eu tento trazer pra mim mesma, do que eu sou hoje como
profissional, das minhas atitudes com a equipe, com as pessoas que eu tenho aqui, que a gente
trabalha junto, é... Sei lá o jeito de tratar, da gente conversar alguma coisa, da sutileza que a
gente precisa ter em algumas coisas, porque é muito complicado, as relações são tensas e
complexas.
Pesquisadora - É aí que eu queria chegar com você, apesar da sua tentativa, que eu sei que não
é uma tarefa fácil, por mais que você se empenhe, tem momentos de conflitos. Como você
lida com isso, a Débora?
Gestora - Aí, depende do conflito... Eu choro muito! (rsrsrsrs...).
Pesquisadora - Como você tenta resolver isso, você chama pra conversar olho no olho, você
faz reunião com outras pessoas, como você faz?
Gestora - Não, a gente faz... Quando tem uma situação de conflito, a gente tenta resolver de
um jeito ou de outro... De um jeito ou de outro ele precisa se resolver, então, vamos conversar
né? Então, a ideia é sempre esta, mas a gente... Quando envolve situações de conflitos
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maiores, a gente nunca faz isso sozinho, faz como equipe, então, geralmente está eu, está à
diretora e quem mais precisar estar aqui naquele momento para poder conversar. Então, a
gente faz muito isso... Geralmente é nesse ponto. Aí dependendo do grau de intensidade do
conflito... Depois eu choro (rsrsrsrs...), mas assim, tem que ter!
Pesquisadora: Tem que ter uma válvula de escape.
Gestora:Ah não... A gente é ser humano... A gente é fraca. Eu sou pelo menos. Eu sou muito
emotiva com algumas coisas, tem coisas que mexem comigo demais, então assim... Mas
geralmente a gente sempre faz isso em equipe mesmo, sabe? Se for com as meninas
(professoras), se for necessária a secretária também tá junto também. Dependendo da
circunstância, ela vai tá junto e a diretora sempre tá junto, sempre apoiando, sempre
conversado. Na verdade, a gente não tem muitas situações assim de... Mais intensas.
Geralmente não tem. São coisas mais do dia a dia, mais corriqueiras, mas que se a gente
perder de vista, isto se transforma num problema grande. Então assim, frequente... Ás vezes, a
gente faz momentos de reunião, pra discutir assuntos, com aquelas pessoas, que são
necessários para momentos específicos. Reunião geral, também tem coisa que não dá que é
muito específica, que não é pra ser dita pra todo mundo, né? Então, tem que ter este olhar
cuidadoso.
Pesquisadora - E está sensibilidade é que faz a diferença no todo, não é Débora?
Gestora - E é assim, tem coisas que não dapra deixar passar, que se transforma num problema
maior. Então, a tentativa que a gente tem é sempre essa, de conversar, e aí tem dias assim...
Dependendo do dia dá um desespero maior em relação a algumas coisas, mas eu penso que
isso é do ser humano... É da nossa fragilidade... Como ser humano.
Pesquisadora - E aí parece que não vai ter solução, né?
Gestora e pesquisadora - Rsrsrsrs... Muitos rsrsrs...

Gestora Janaína- Tempo de entrevista: (12min46) Transcrição: 4h10min.

Pesquisadora: Boa tarde Janaína. Tudo bem? Quanto tempo de atuação como gestora? Então,
destaque aspectos significativos de sua constituição como gestora e fale um pouco das suas
relações interpessoais vividas neste espaço.
Gestora: Oi Lú. Tudo joia. Tenho três anos como gestora. Eu acho que... O que mais eu
destacaria é... Até meio recente... Foi quando a gente foi falar de candidatura pra direção, pro
processo de eleição para o próximo gestor.
Pesquisadora: Você está no seu segundo ou terceiro mandato?
Gestora: Na verdade é a primeira eleição que eu vou participar... Porque eu fui nomeada
quando inaugurou, então este será o primeiro processo eleitoral que vou passar , e eu reuni...
Pesquisadora: Voce já havia passado em outras escolas por este processo?
Gestora: Não. Nunca! Nunca! Eu sempre fui professora, já atuei como coordenadora, mas
eleitoral foi agora. E aí eu reuni todas as meninas, todo mundo, todos os funcionários aqui que
poderiam ser candidatos, estavam aptos e cumpriam dentro da legalidade os requisitos pra
serem candidatos e disse a elas que eu só me candidataria se não houvesse ninguém que
quisesse... Porrrrque... A gente demora tanto trabalhando um conceitual de equipe, de grupo,
de trabalhar junto, de apoio, não acho bacana ser... Concorrer. Acho que a gente se apoia,
acho que é isso que equipe faz, um auxilia o outro. E eu estaria pronta pra apoiar qualquer
uma delas que tivesse esse desejo de atuar na direção. E nenhuma quis. Até aí estava tranquilo
porque eu já tinha mais ou menos essa ideia. Mas o que me marcou mesmo, e que eu acho que
é a avaliação positiva dessas relações, desse trabalho e de tudo, porque a gente sempre acha
que faz o melhor, mas, você nunca tem, na verdade uma avaliação mais clara, foi à fala delas
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dizerem, não... É a única coisa que a gente quer é trabalhar com você, você ficando aqui a
gente também quer ficar.
Pesquisadora: É dar esse apoio?
Gestora: É, esse pra mim foi uma avaliação extremamente positiva e emocional, né?
Pesquisadora: É claro!
Gestora: Eu fiquei muito feliz, muito.
Pesquisadora: De saber que é uma equipe que você pode contar com ela.
Gestora: É...de saber que é uma equipe que confia no meu trabalho, e que eu fiz o apoio que
eu me propus a fazer pra elas, e que elas entendem e reconhecem isso. Porque às vezes a
gente pensa que fez, mas o outro que está recebendo não sentiu.
Pesquisadora: Vocês são quantas professoras aqui?
Gestora: doze (12)
Pesquisadora? E mais as monitoras?
Gestora: Isso.
Pesquisadora: Porque aí dobra né? È um número grande. Não parece não, mais é muita
gente... Rsrsrs...
Gestora: Rsrsrs... Acaba sendo.
Pesquisadora: E... Assim... Nestes três anos, como foi? Tranquilo ou tiveram momentos de
conflito?
Gestora: Não... Tivemos muitos, temos muitos. Assim, nos todas somos bem geniosas, temos
opiniões fortes... Assim, lidamos muito com este universo de conflito, de opiniões
divergentes, mas já lidamos bem com esta coisa da escuta, do respeito.
Pesquisadora: Tem momentos que você tem que ceder, ora são elas e vocês tem que lidar com
isso.
Gestora: Isso.
Pesquisadora: E vocês sempre conversam olho no olho, juntas, sozinhas, como isso acontece?
Como você costuma fazer?
Gestora: Bom... Quando é decisão que envolve o coletivo, como a gente esta pensando 2015,
já, eu acho que é importante está tudo mundo junto. É impossível você decidir, como a gente
organiza um ano, sem sentar todo mundo junto. Então, eu imagino que tem que se sentar
junto. E aí, depois a gente vai fazer conversas individuais, pra tipo... Avaliações, você gostaria
de trabalhar com a turma que você está? Você gostou dessa idade? O que você não gostou? A
sua sala o que podemos melhorar lá? O que não deu certo? A sua gente que estava te
auxiliando, te auxiliou de verdade? A gente orientou direito? Não orientou? O que que a gente
faz? Você tem alguma preferencia?
Pesquisadora: Então, você abre um leque de possibilidades? Elas são bem tranquilas para
expor suas expectativas?
Gestora: São. Até por eu se muito aberta, falar tudo que penso, muito sem medo, assim...
Muito...
Pesquisadora: Você tocou um ponto muito importante, porque tem escola que as pessoas têm
medo de expor o que pensam. Aqui elas conseguem falar e expor os sentimentos delas,suas
angustias, elas tem essa abertura com você?
Gestora: Eu sou muito liberta, assim... Então, acho que elas também, então elas falam, isso eu
não gosto, achei isso chato, não queria que fosse desse jeito, não eu não quero que você mexa
nisso não. Aí eu falo, mas na minha avaliação e da coordenadora, nós trabalhamos isso junto,
e nós achamos que assim não da certo.
Pesquisadora: Aí não é a visão só de uma?
Gestora: Isso. É de mais. Aí a gente discute até chegar num acordo. Ou elas nos convencem,
ou agente as convence... Rsrsrsrs. Mas nunca pela questão de que a gente é chefe, ou de quem
hierarquicamente teria o comando.
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Pesquisadora: E agora, quais são suas expectativas agora, em relação as suas relações? Você
teve a experiência dos três anos, que conta muito, e isso é um diferencial. E agora com esta
nova etapa, para o ano que vem na gestão? Hoje você conhece a comunidade, você conhece
os pais, se você tivesse vaga para todos seria ótimo. Voce acaba que precisa fazer uma
seleção.
Gestora: Pois é. Então, como que a gente seleciona? A legislação te proíbe uma seleção. A
única coisa que a legislação diz é que seja preferencialmente próxima ao local.
Preferencialmente, não diz exclusivamente, né? E aí a gente vive num país de direitos. O pai
matricula o menino onde ele quiser. A gente vive numa comunidade... que tem seus direitos
claros.
Pesquisadora: Aí vocês que definem ou a Secretaria Municipal de Educação faz isso?
Gestora: A gente define assim, tem tantas vagas, preencheu as vagas, por ordem de chegada.
Quem chegou levou, rsrsrs... A gente não lida nem com indicação, nem com apadrinhamento.
A gente tem uma data, divulga esta data, que é de acordo com a Secretaria de Educação, a
gente chega abre a secretaria e é numericamente, quem estiver é...
Pesquisadora: Ok. E as suas expectativas para este próximo mandato?
Gestora: Excelentes! E, assim, até porque eu acho que essa questão da experiência vai contar
mesmo, a coisa do voto traz uma experiência nova, que eu ainda não conhecia. De um
compromisso que envolve muito mais pessoas. Não que eu não tivesse compromisso com a
comunidade. Porque a nomeação, as pessoas pras quais você está trabalhando não te
conhecem. Agora é diferente, as pessoas me conhecem e dizem: olha a gente acredita em
você. É muito diferente, né? Eu não sei se pra todo mundo isso, mas assim, emocionalmente
isso pra mim conta muito, em termos de vínculos.
Pesquisadora: É bom, por um lado. E cria uma responsabilidade de outro. Porque, são
expectativa que as pessoas tem em relação a você.
Gestora: Expectativas que as pessoas criam em relação a você. Isso é muito forte. Elas
também esperam muito mais de você. E igual à gente estava dizendo... Até aqui o que a gente
já fez não serve mais, a gente tem que avançar, sempre pra frente né? Então é fazer melhor, é
fazer mais. E quando os pais vêm e falam, ah, mas eu não quero tirar daqui, vamos construir a
sala do primeiro ano? Eu falo gente, não é assim. Não podemos. Aí outro fala esse terreno do
lado, vamos fazer do primeiro ao quinto então... Rsrsrs... Já vamos pegar esse aí e ficar pra
gente. Então, isso é expectativa, né? Apesar de ser uma avaliação positiva de trabalho em
equipe, mas é uma responsabilidade, né? É um dizer assim... Vocês... Eutô entregando meu
filho, eu quero...
Pesquisadora: E isso não acaba nunca, né diretora? São novas expectativas, novas exigências,
e você com certeza deve ser perfeccionista... Rsrsrs..
Gestora: Rsrsrs... Detalhista...
Pesquisadora: E aí vai criando novas perspectivas e cada vez exigindo mais do seu trabalho,
da sua função, da sua relação.
Gestora: É isso mesmo. Eu fico querendo levar estes meninos pra conhecer outros lugares,
essa é uma expectativa que eu tenho. Queria muito que elas fossem conhecer Vila Esperança
em Goiás, que é uma proposta muito diferenciada que eu conheço. Das que eu conheço ainda
é a que mais salta os olhos. Sabe? Assim: Lá é completamente distinto do que a gente
conhece, e não dá pra teorizar é uma coisa de ver.
Pesquisa: è uma escola que trabalha com a diversidade.
Gestora: Ela trabalha com a diversidade, ela trabalha com salas temáticas, trabalha com
educação bilíngue, não é com uma língua diferenciada, é a educação bilíngue. É muito
distinto. O projeto é muito extremamente diferenciado mesmo.
Tem prêmio de
reconhecimento da UNICEF. Trabalha com uma dinâmica muito mais ampla. E isso me seduz
muito lá.
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Pesquisadora: Tem um peso. Aí você toma como referência.
Gestora: A gente tenta buscar algumas coisinhas, né... Rsrsrs... A gente ainda está muito
longe.
Pesquisadora: Não depende de você., por estar pressa a um sistema.
Gestora: Isso. Aí eu tento burlar ele direto... Rsrsrs...
Pesquisadora: Rsrsrs... Faz parte da sua constituição como gestora?
Gestora: É... Como pessoa... Rsrsrs...
Pesquisadora: É a sua identidade... Obrigada.
Gestora: É! Minha identidade!
Gestora Fernanda - Tempo de entrevista: (04h14min) Transcrição: 2h15min.

Pesquisadora: Olá Fernanda. Como vai? Vamos começar? Gostaria que você fala-se pra mim,
algum fato, detalhes, memórias na sua constituição identitária profissional e das relações
interpessoais vividas no espaço escolar que mereça destaque. Tente recordar o que te chama
atenção, que marcou em seu histórico profissional, na área da gestão.
Gestora: Na área da gestão? (Pensativa).
Pesquisadora: Isso. É que dentro do espaço escolar a gente tem momentos bons, mas também
vivenciamos momentos de conflito, momentos de resolução, de alegria, de contribuição...
Gestora: Eu acho que foi muito bom, quando eu iniciei como gestora foi à conquista da
reforma da escola, da construção! Os mobiliários novos... Foi muito bom! A questão da
informatização da escola facilitou. Porque na época anterior era até em máquina de escrever,
computador era só um, né?
Pesquisadora: Stencil... Rsrsrs...
Gestora: Aí começou a melhorar o desenvolvimento, com a informatização... Mobiliário
novo...
Pesquisadora: Todo o espaço físico da escola. E essa conquista aconteceu de que forma?
Gestora: Nós tínhamos uma escola bem antiga né? A anterior foi assim uma luta da
comunidade, assim... E o resultado foi melhor ainda do que o esperado.
Pesquisadora: Então assim, superaram as expectativas. Podemos dizer que vocês uniram
forças. Você a frente transmitindo as necessidades da comunidade. Isso você fazia
diretamente com o secretario da educação?
Gestora: Isso.
Pesquisadora: E dentro deste processo... Você já tem quanto tempo como gestora?
Gestora: Dois mandatos, quatro anos como diretora.
Pesquisadora: E nesse período, na sua relação com as pessoas que você já trabalhou e
trabalham, as coordenadoras, professoras, os agentes da educação de um modo geral, o
pessoal da cozinha, da limpeza, da segurança, enfim... Alguma coisa aconteceu nesse
processo na sua relação interpessoal com um dos seus pares, que te chamou atenção, que você
olhe e diga isso foi significativo.
Gestora: fica pensativa por alguns instantes... Bem... Tivemos assim alguns projetos que
foram muito bons feitos pelos professores... Por exemplo, teve uma vez que a gente fez um
projeto em comunhão com a Câmara Municipal sobre a questão da limpeza da cidade e aí os
professores na época fizeram um trabalho muito bom. E era, tipo assim... As crianças faziam
um levantamento das necessidades do bairro e aí neste ano também fizeram uma redação... E
aí teve uma aluna nossa que foi o destaque, a escola ganhou data show e ela ganhou um
computador. Foi muito bom! Foi muito bom, né?
Pesquisadora: E você sempre teve relação pacifica com seus colegas? Sem conflitos?
Gestora: Traaanquila... Muito bom... Sem nenhum problema.
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Pesquisadora: E quando acontece alguma coisa resolve com tranquilidade?
Gestora: Sim. Tranquilo. Sem problemas.
Pesquisadora: Ok. Obrigada.
Gestora Eduarda - Tempo de entrevista: (13h18min) Transcrição: 3h5min.

Pesquisadora: Oi Eduarda. É um prazer revê-la. Podemos começar? Então vamos lá. Em seu
percurso profissional, gostaria que você destaca-se algum fato, resgate de suas memórias a
respeito do seu percurso profissional, no papel de gestora, que contribui para sua constituição
profissional. Alguma referência pra você. Teve alguém que te ajudou?
Gestora: Oi Lú. O prazer é meu em revê-la. Muitas... Muitas professoras. Se eu for falar vou
ficar aqui muito tempo. Quando entrei na faculdade... Foram muitos os professores que
acreditaram em mim, fui monitora. Fui pro ISG pra fazer estágio, logo depois assumi uma
sala, por indicação de uma professora da universidade. Mas lá, quando você chega na sala de
aula, aí você entra na sala de aula... Tem tanta coisa diferente daquela teoria toda que você
estudou. A teoria é importante, mas a prática é uma coisa completamente diferente da teoria
que você estudou.
Pesquisadora: Então, você não tinha experiência em sala de aula?
Gestora: Não tinha. Fui pro estágio e do estágio automaticamente já caí na sala de aula como
regente. Era contratada, mas na sala de aula, primeiro ano de alfabetização. Naquele momento
de transição de serie pra ano, segundo ano transitório. Eu não conseguia fazer um plano de
aula. Tá certo que a gente tinha estudado tudo, o que era estrutura, metodologia, os objetivos,
como que era organizado. Mas eu não conseguia organizar aquilo tudo na minha cabeça. Eu
não conseguia organizar lá no plano... Não conseguia. Cheguei na escola crua... crua. Apesar
de ter uma bagagem teórica muito grande não conseguia fazer... Entendeu.
Pesquisadora: Fazer o entrelaçamento.
Gestora: Isso. Entrelaçar as concepções teóricas, com aquela prática, aquelas mudanças que
estavam ocorrendo na época. Aí lá tinha uma professora, que eu imagino que já está quase
aposentando, que luxo que era aquela professora. Eu não sabia passar uma atividade no stencil
assim... Tudo o que eu aprendi foi com essa professora... Tinha as colegas, a coordenadora,
mas essa foi essencial na minha vida assim... Depois eu me sentia muito bem auxiliando os
outros que eu sempre me lembrava dela... Eu me lembro de uma professora que veio depois,
que eu fui ensinar pra ela... Como é que passa atividade no stencil? Porque hoje em dia não
tem mais stencil, mas naquela época tinha assim... Desde passar atividade no stencil, Fazer o
planejamento, ela falava Elaine isso aqui não é objetivo, pensa direito, você tá vendo aqui este
conteúdo, tá vendo que não colocou a metodologia pra ele, Elaine vamos pensar num plano de
aula, não faz esta questão solta não, tem que ser entrelaçado, tudo isso eu aprendi com ela.
Pesquisadora: Ela te situou né?
Gestora: Sim. Até o diário... Ela me organizou... Me fez lá. Eu sempre me lembro dela, já se
passaram 12 anos, mas sempre me lembro dela. Foi um momento de desespero, você entra em
desespero, um choque...
Pesquisadora: è impactante?
Gestora: Foi. Depois disso eu fui para outra instituição, onde muitas pessoas me ajudaram
também.
Pesquisadora: Você imaginava que chegaria a gestão?
Gestora: Nunca! Nunca! Nunca!
Pesquisadora: Você achava que não tinha perfil?
Gestora: Eu não sei... Eu acho que não tenho perfil porque eu não sei falar com as pessoas...
Olha eu gostaria que você fizesse isso... Eu acho complicado. Eu tenho dificuldade porque
sou uma pessoa muito explosiva. Até hoje estou trabalhando isso. Porque quando eu vou falar
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alguma coisa é quando eu tô... Não é o momento adequado. Eu falo, mas não no momento
adequado.
Pesquisadora: Porque a pessoa quando esta na gestão ela tem que saber falar, tem que saber
ouvir.
Gestora: E eu tenho um pouco de complicação com isso aí. Na questão de gerenciar vai tudo
bem... A questão é quando eu preciso...
Pesquisadora: Num momento de conflito.
Gestora. Isso. Num momento de conflito. Eu sou uma pessoa muito conflituosa, eu sou meio
barulhenta né? Complicado isso aí. Mas nunca imaginei não. Me imaginei professora, mas
não coordenadora.
Pesquisadora: Como você chegou à gestão, foi por indicação?
Gestora: Sim. Foi por indicação da coordenadora que estava saindo. Depois de um tempo
voltei para sala de aula e depois fui convidada pela secretaria de educação a assumir uma
função na própria secretaria. Aí eu fico com medo, pois dias antes eu já começo a ficar mal,
pois tenho que direcionar as reuniões, os estudos assim... Eu sempre falo para os professores
assim... Gente eu não estou aqui pra ensinar nada. Eu estudei, eu li o texto, fiz a capacitação
em Goiânia, e estou aqui pra passar pra vocês. Talvez vocês vão aprender alguma coisa
comigo, mas eu vou aprender muito mais. Porque eu sou uma e eles são vinte. Tem dia que a
gente vai trabalhar alguma atividade, alguma coisa relacionada com aquela teoria toda que a
gente estudou... Luciana é cada coisa que eu aprendo com aqueles professores... Aí eu falo
gente eu não tinha pensado nisso! Éum conhecimento...
Pesquisadora: É uma troca de conhecimentos.
Gestora: Isso. Nossa é muito bom! Muito Bom! Mas trabalhar com professor é complicado...
Pesquisadora: Agora você encontra resistência de alguns?
Gestora: Ano passado eu tive mais resistência, tive pessoas que eram mais resistentes.
Professores que discordavam, mas é importante a gente respeitar. Esse ano eu estou com uma
turma com muita experiência, é uma troca constante, estou com uma turma muito boa. Eu me
realizei este ano.
Pesquisadora: Você não acha que é porque você está mais segura, em relação ao ano passado?
Gestora: Sim. Quando você tem segurança o trabalho flui melhor.
Pesquisadora: Semana passada eu tinha um assunto muito complicado, e fiquei pensando será
que eu vou conseguir passar esse conteúdo pra elas? Foi complicado, mas foi uma troca legal.
No final eu gostei, foi interessante. Eu estou gostando de trabalhar com professores.
Pesquisadora: Então, você já se descobriu.
Gestora: Eu gostei. Só que eu não durmo... Rssss. Dois dias antes eu já começo a ficar tensa,
meu Deus! Tem quase dois anos que eu não durmo direito, toda semana...Rsrsrs... Acredito
que isso vai ser pra sempre... Mas, eu gostei da experiência.
Pesquisadora: Legal!
Gestora: Eu estou com assesssoria pedagógica... Eu estou né! Porque isso é passageiro. É um
trabalho bem complicado, porque exige muita elaboração de projeto e de sequências didáticas,
visitas nas escolas, são muitas pessoas e as pessoas pensam diferentes é muito complicado. E
você tem que administrar essas diferenças. Mas, eu tenho vontade de voltar pra sala de aula,
pro meus alunos, pra minha responsabilidade com a minha turma. Aqui eu vou fazer um
jogo,vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Pesquisadora: Aí é sua administração.
Gestora: Isso. É uma coisa minha. Porque com as professoras cada uma tem uma turma de 35
a 40 alunos e aí gerenciar tudo isso, não é fácil. As professoras às vezes não concordam com
tal atividade, aí eu elaborava as propostas de diagnósticos e mando... Aí surgem conflitos, eu
falo gente é impossível agradar todo mundo. Tudo é complicado.
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Pesquisadora: E nesse percurso teve algum momento de conflito ou de ajuste nas relações
interpessoais que você gostaria de destacar?
Gestora: No decorrer desses anos eu tive, porque eu sou uma pessoa de conflito mesmo.
Pesquisadora: E como você resolveu isso?
Gestora: Às vezes quando eu não gosto de uma coisa eu não falo, aí aquilo vai se
prolongando, vai se prolongando, eu não concordo, mas aí eu vou guardando pra mim...
Quando eu resolvo falar é naquele momento que é assim, é a gota daqua. Quando eu vou
falar, eu não sei falar com as pessoas... Aí o que acontece eu perco a minha razão. Quando
você senta pra conversar tudo se resolve... Mas a forma que eu me coloco nesse momento...
Eu tenho trabalhado isso... Mas não sei como fazer pra me modificar. Então isso já gerou
alguns conflitos. Trabalhar em grupo, por exemplo, eu respeito muito as ideias dos outros,
mas eu gosto que respeitem as minhas. Eu também tenho ideias... Sou cheia de ideias...
Rsrsrs... Tento aproveitar a ideia de todos.
Pesquisadora: Mas você consegue contornar a situação.
Gestora: Sim consigo. Mas tem que ter cuidado na maneira de falar. Pois somos um todo,
somos um grupo. A forma de falar é muito importante. E às vezes eu não consigo, pois sou
explosiva. Eu tenho que trabalhar muito isso, rsrsrs.
Pesquisadora: Rsrsrsrs... Obrigada.
Gestora Zelma - Tempo de entrevista: (17h52min) Transcrição: 5h16min.

Pesquisadora: Bom dia Zelma. É... Eu gostaria que você fala-se pra mim, em seu percurso
como gestora... Você foi diretora de escola e foi coordenadora pedagógica, então você teve
cargos de liderança... Você falou que por...
Gestora: Sim. Como diretora quatro anos e depois coordenadora e também como secretaria
geral durante uns bons anos e professora em sala de aula mesmo.
Pesquisadora: E você aposentou agora, né?
Gestora: Sim. Aposentei. Agora estou de licença prêmio e em seguida aposentadoria.
Pesquisadora: Então, desde que você iniciou você está nesta escola?
Gestora: Sim. Comecei e terminei na mesma escola. Desde o meu primeiro dia de aula nessa
mesma escola, onde estou deixando agora.
Pesquisadora: Você não podia imaginar uma coisa dessas.
Gestora: Não. Não imaginava mesmo. Pertinho da minha casa.
Pesquisadora: Você foi muito privilegiada.
Gestora: Sim... Rsrsrs... Fui muito privilegiada e amei trabalhar lá, foi muito bom.
Pesquisadora: E neste percurso como gestora o que você pode destacar que foi significativo
pra você? Algo que te chame atenção...
Gestora: Assim, foram muitas coisas, mas uma delas... Nossa! Da minha atuação como
professora... É... Eu tinha muita vontade, muita garra, mas eu não tinha experiência. O que me
marcou muito foi quando iniciei e de repente eu peguei uma sala que já tinha passado quatro
professores. A professora titular da sala estava acompanhando o pai que estava doente, então
assim, já tinha passado quatro substitutas e não tinha dado certo. Os meninos estavam muito
difíceis e de repente me chamaram. E pela primeira vez... Eu estava trabalhando no comércio
e deixei tudo para assumir a sala.
Pesquisadora: E quando você começou só tinha o magistério?
Gestora: Isso. Eu estava terminando o magistério quando me chamaram para esta substituição.
Aí teve o concurso e eu já passei. Então, não saída minha cabeça isto que aconteceu. E eu
cheguei naquela escola tão pequenininha. Porque na verdade a escola começou num outro
prédio, mas neste mesmo período nos mudamos para o lugar definitivo. Cheguei lá escola
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pequena, trabalhava com horários intermediários, né? E eu acostumada a trabalhar de
secretaria de repente chequei lá, só com o conhecimento do magistério né?
Pesquisadora: Outro ritmo, não é mesmo?
Gestora: É. E aqueles meninos difíceis. No terceiro dia eu peguei minhas coisas, coloquei em
cima da mesa e pensei... Não quero mais... Não preciso disso pra viver. E tomei aquela
decisão assim... Mas de repente eu pensei, mas eu estou estudando pra isso, é o que eu sonhei
a vida inteira, eu vou desistir no início? Não vou! Né? E falei não, eu vou tomar as rédeas da
situação agora. Aí chamei os meninos a responsabilidade e a partir daí coloquei no meu ritmo.
Pesquisadora: A turma era de que série?
Gestora: Era um terceiro ano na época. E eu disse pra mim mesmo, eu estou aqui pra isso,
estou estudando, é o que eu sonhei, eu vou ficar aqui e sou eu que vou ditar as normas agora.
Pesquisadora: Foi uma decisão pessoal.
Gestora: Sim. Se fosse de outra forma eu teria saído dali e nunca mais teria retornado nunca
mais, né?
Pesquisadora: E você não se arrepende disso? Valeu a pena?
Gestora: Valeu a pena. Foi à melhor coisa que eu fiz!
Pesquisadora: E isso pesou pra você no momento que você foi convidada pra ser diretora
também? De gerir uma escola.
Gestora: Eu me espelhei muito, pra ser diretora de uma escola, me espelhei muito, na diretora
anterior. Colega minha, agente sempre trabalhou junto, fizemos magistério juntas. Depois
fizemos o curso de Letras juntas... Assim... Afinidade... Muita afinidade. Inclusive ela me
convidou pra ser secretaria geral, então, assim... Ela era uma pessoa muito pra cima, muito
positiva. Ela acreditava muito nas coisas. Achava tão bonito aquela forma dela gerir a escola.
Eu pensei, eu também posso. E logo em seguida meconvidaram... E eu entrei de cabeça.
Achei muito bom. Foi uma experiência incrível. Acho que valeu a pena! Mas, assim... Alguns
pontos que não foi legal pra mim, mas que serve de aprendizado, foi quando mudou a
administração municipal, mudou a política, a política educacional também...
Pesquisadora: Aí pesou...
Gestora: Pesou muito. Então, encontrei muitas dificuldades. Foram muitoscontratos, pessoas
inexperientes entrando e de repente a escola ficou super lotada de pessoas...
Pesquisadora: Inchou né?
Gestora: Isso. Inchou a escola de pessoas que eu nem precisava. Era na secretaria, em todos os
setores.
Pesquisadora: Era cabide de emprego mesmo!
Gestora: Cabide de emprego e pessoas inexperientes... Mas eu consegui! Consegui e aí eu
aprendi muito.
Pesquisadora: E neste percurso, gostaria que falasse um pouco sobre as questões das relações
interpessoais. Porque a gente sempre fala muito das questões administrativas. Mas, é como
você colocou na sua narrativa, administrar recursos humanos.
Gestora: É verdade!
Pesquisadora: Eu queria que você falasse um pouquinho, se teve algum elemento, alguma
situação que te marcou, que foi significativo pra você também.
Gestora: Então, isso aí né? Como eu te falei... Muitas pessoas novatas, outras que tem uma
experiência, uma bagagem muito grande e consideram que sabem tudo, donos da verdade, não
precisam de orientação. Então assim, eram duas classes, inexperientes e muito experientes,
todos eles não deixam de...
Pesquisadora: Pra equilibrar isso não é fácil... Rsrsrs...
Gestora: Rsrsrs... Mas ouve sim momentos de sentar com aquela pessoa e abrir o jogo mesmo,
falaro que não estava bem... Você precisa rever suas atitudes, a sua postura no trabalho e para
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aquele funcionário muito experiente, normalmente, na maioria das vezes eles não gostam, não
aceitam. Tive muitas situações de pessoas ficarem melindradas...
Pesquisadora: Momentos de conflito mesmo!
Gestora: De conflitos mesmo... Outros às vezes saíram da escola e até hoje me veem e viram
o rosto... Mas, eu acredito que eu fiz o que deveria fazer, foi feito, precisava ser feito e acho
que foi o correto. Mas há isso tudo... Muita... Houve muita... Tinha muita amizade, mas nunca
deixei isso me influenciar. Tanto é que esse exemplo de pessoa que teve lá na escola eu me
espelhava nela, nós éramos muito amigas, mas eu nunca deixei isso influenciar...
Pesquisadora: Você conseguia separar as coisas?
Gestora: Eu conseguia separar as coisas. Tanto é que, eu fui secretaria dela quando eu via
alguma coisa, que eu achava que podia contribuir, eu chegava nela falava abertamente, sem
medo e isso aconteceu com todos na escola. A gente teve colegas com mais afinidades, outros
menos...
Pesquisadora: E isso é uma coisa que a gente observa muito em escolas. Nem todo mundo
consegue separar esta questão da amizade. E acaba trazendo alguns transtornos para o espaço
escolar.
Gestora: Hum ...Hum...
Pesquisadora: Porque às vezes você precisa tomar decisões que nem sempre são compatíveis
com o que o outro pensa ou deseja... E isso promove conflitos.
Gestora: Isso sempre foi assim a minha preocupação. Porque, quando eu secretaria geral, ou
coordenadora a gente está sempre subordinado ao diretor. Então, eu sempre procurei fazer o
que era correto... A gente nem sempre a gente acerta... A gente é humano... Mas eu sempre
procurei não misturar as coisas, fazer o que é correto...
Pesquisadora: De forma clara...
Gestora: Isso. De forma clara e responsável com meu trabalho, com horários... Eu sempre fui
muito rígida quanto a horários e responsabilidades.
Pesquisadora: E você recebia algum apoio dos seus superiores... Da Secretaria Municipal de
Educação? Você sentia que tinha esse apoio deles, das coordenadoras pedagógicas?
Gestora: Senti... Ultimamente como coordenadora eu tive um apoio muito grande... Muito
humanas... Mas como diretora, muitas vezes eu sentia na secretaria, da parte da secretaria de
educação... Ela priorizava talvez alguns diretores. Aqueles diretores que chegavam trazendo
presentinhos, com palavras amáveis e... Bajulando mesmo! Na verdade. E eu sentia... Eu
nunca conseguia chegar lá bajulando... Nas reuniões eu questionava muito...Eu me senti sendo
excluída. E quando você é excluído os recursos deixam de chegar pra você, os benefícios pra
escola... Muita coisa deixou de... Porque assim, no inicio da minha gestão era um secretario,
houve uma conquista grande, eu consegui um laboratório de informática, com aquelas mesas
alfabéticas e assim, eu tinha muita afinidade com o secretario na época. De repente trocou e as
coisas... O tempo fechou pra mim... Porque assim, eu ia às reuniões... Não que agora eu me
calei e deixei as coisas... Todos na secretaria sempre me atenderam muito bem... Mas falaram
pra mim, nossa agora ela é gestora, vai dar trabalho, porque ela é muito
questionadora...Rsrsrs... Mas foi difícil.
Pesquisadora: Porque depende muito do governo mesmo que está ali regendo a secretaria
municipal, das concepções políticas e ideológicas deles. E isso acaba influenciando
diretamente as escolas, né?
Gestora: É verdade! Então, assim, na época de diretora se o apoio da secretaria da educação
era difícil... Mas eu consegui driblar a situação. Porque tinha pessoas lá dentro...
Principalmente no departamento de compras que eu tinha uma afinidade muito grande, aí
facilitavam as coisas pra mim. E às vezes eu ia pedir, solicitar alguma coisa eu já ia neles...
Pesquisadora: Você já fazia outro percurso... Rsrsrs...
Gestora: Rsrsrs... Aí eles facilitavam muito.
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Pesquisadora: Não tem como fugir da política, né?
Gestora: Não tem! Não tem com!
Pesquisadora: Porque o benefício não é pra você. O benefício é pra escola, pra comunidade.
Pensando sempre no todo.
Gestora: É verdade. Então assim, foi difícil, mas não impossível. Depois observei novas
mudanças. Os momentos de transições são um pouco complicados. Eu procurei passar por
todas as etapas na escola de forma tranquila e às vezes traz certo desconforto no início, mas
eu me adaptava sempre.
Pesquisadora: Muito bom poder ouvir um pouco das suas experiências. Porque cada gestor
tem uma expectativa diferenciada da escola. E o que você colocou é a realidade da escola.
Infelizmente por um lado, porque algumas coisas não deveriam acontecer. E o nosso
propósito com a pesquisa é exatamente isso, refletir a respeito do papel da escola, o papel do
gestor e das concepções políticas que ele traz, a forma como ele lida com as questões do
pessoal. Porque a minha maior preocupação refere-se às questões do humano. Porque
administrativamente falando, é fácil. Porque você compra hoje uma cadeira, amanhã você
compra uma mesa, depois da manhã você não pode comprar, tudo se resolve, mas o humano
não. A gente carrega isso... Na nossa bagagem. Uma bagagem histórica... Então assim, nem
sempre as lembranças são as melhores. E a gente vai lutando pra não ficar magoado, pra não
ficar entristecido. E quantos desistem no percurso. Quantos olham e dizem, eu não quero isso.
E poderiam estar trazendo grandes contribuições. Mas a gente vive na sociedade d descarte, a
gente está descartando o humano também.
Gestora: É isso mesmo.
Pesquisadora: Obrigada. Muito bom.

Gestora Claudia - Tempo de entrevista: (16h45min) Transcrição: 3h45min.
Pesquisadora: Boa tarde Claudia. Queria agradecer a oportunidade que você está me
concedendo. É o seguinte... Em seu percurso profissional, gostaria que você destaca-se algum
fato, resgate de suas memórias a respeito do seu percurso profissional, no papel de gestora,
que contribui para sua constituição profissional. Algum fato na sua constituição que mereça
ser destacado.
Gestora: Hummm... Pode ser um fato negativo?
Pesquisadora: Sim, claro. Também são importantes. Nós temos costumes de achar que não
devemos falar dos tombos, dos erros do percurso, das decisões não acertadas, mas elas fazem
parte do nosso crescimento e constituição.
Gestora: assim, pelas instituições, as quais eu passei, todas contribuíram de alguma forma
para minha formação, pra minha constituição enquanto diretora, coordenadora pedagógica. Só
que o espaço que eles oferecem é que dão a liberdade. Espaço como liberdade. O espaço de
trabalho que é diferente. Nas outras instituições eu tive liberdade de trabalho...
Pesquisadora: Você tinha autonomia?
Gestora: Sim. Eu tinha autonomia para lidar com as questões pedagógicas. Meu papel era bem
definido. Era dito esse é seu papel, você faça, a gente conversa, troca ideias, mas é de sua
responsabilidade. O que eu não gosto, assim... Que me levou a deixar mesmo a coordenação,
pois este é meu último período, eu pretendo deixar, é que os gestores (diretores) não têm
formação nenhuma pra poder liderar.
Pesquisadora: Eles não conseguem delegar poderes?
Gestora: Isso. Não conseguem. Eles (diretores) se apropriam da instituição como se fosse a
casa deles, não como empresa mesmo, e empresa pública. E aí o que acontece, você fica sem
função dentro da instituição. A sua função é de... Precisa de copia, você faz, precisa substituir

134

professores, você substitui, precisa das questões... Não que eu não possa fazer isso, mas a
minha principal função não é essa, não é! O espaço para promover a formação contínua aqui
dentro, eu não tenho. Mas tem espaço pra outros eventos, né? Eu acho que o pedagógico tem
que vir em primeiro lugar. Então é assim, o que mais marcou, nesta minha passagem por estes
lugares (instituições escolares), foi à falta de espaço mesmo para o pedagógico. Da
autonomia, que a gente não tinha.
Pesquisadora: Então você acha que o que falta é a capacitação para o papel de gestor
(diretor)?
Gestora: Sim. De capacitação, de conhecimento. Porque no nosso Estado, a gestão é convite.
Nós somos convidados para esta função. Então eles (diretores) nos convidam como pessoas
de sua confiança, para segurar as pontas né? , quando eles não estão, mas não sabem a função
de um coordenador pedagógico, não sabem. Eles acham que é para resolver o que der e vier
na escola, somente. Não, você tem que cuidar das cópias dos seus professores né? Às vezes eu
estou atendendo aluno, aí sou chamada, sou interrompida. Porque o diretor esta te chamando,
e precisa ir imediatamente, e pronto e acabou. Então, seu trabalho fica sempre em segundo
plano. Por exemplo, você tem que levar um documento na secretaria, e o seu planejamento,
como fica?
Pesquisadora: É difícil?
Gestora: Não, eu não quero mais, já falei... Os diretores desta cidade, não conhecem a função
de coordenação pedagógica. E a gestão democrática, ela tem que funcionar com os três
agentes.
Pesquisadora: Sim. E consequentemente com os demais, pois o objetivo da função
democrática é exatamente esta, envolver todos os agentes, a comunidade, os pais, alunos, e
todos os demais, o guarda da escola, os funcionários da limpeza, enfim, todos os envolvidos.
Mas, o gestor tem que ter essa concepção para poder chamar todos os envolvidos para este
compromisso.
Gestora: Isso. Organizar o trabalho e delegar as funções.
Pesquisadora: É interessante Claudia, que na minha pesquisa da especialização, dos gestores
pesquisados, nenhum deles tem uma capacitação na área de gestão.
Gestora: Ah... Isso é muito importante.
Pesquisadora: Mas todos eles afirmam terem feito curso. Mas curso de curta duração, não é a
mesma coisa que fazer uma especialização séria, na área de gestão e políticas. Onde você tem
a oportunidade de ver uma gama de assuntos que trarão grandes contribuições.
Gestora: Mas geralmente eles (diretores) não gostam de... Estudar. Minha primeira
preocupação quando fui convidada para assumir a coordenação pedagógica foi essa. Eu
pensei, eu não conheço nada, não sou nada, vou estudar né? E, estudei, me capacitei, dois
anos seguidos... Rsrsrs...
Pesquisadora: Você fez especialização na área de gestão?
Gestora: Sim. Na área de coordenação pedagógica mesmo.
Pesquisadora: E você fez em que instituição?
Gestora: Na UFG. Deixa eu te mostrar meu certificado.
Pesquisadora: Ah, foi este que você disse que estava fazendo a distância? Que coisa boa.
Gestora: Sim. 405h.
Pesquisadora: Mas é uma grande conquista né Claudia?
Gestora: Fiquei tão feliz.
Pesquisadora: Espero que este certificado te traga bons frutos.
Gestora: Ah... Acho que vai ter que mudar muita coisa.
Pesquisadora: Sim. Que maravilha! (o certificado). Por isso a nossa proposta Claudia de
pesquisar nesta área, porque a gente entende a necessidade dessa pesquisa, dessa reflexão e do
estimulo a capacitação. Porque não é só... Eu vou ser professora porque eu gosto de criança,
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ou porque eu gosto de brincar de boneca. É importante gostar, mas não é só isso. A educação
não é só isso, ela é muito mais abrangente.
Gestora: Agora nós estamos num processo de eleição.
Pesquisadora: Eu sei bem como é isso. Já experimentei este momento. É muito complicado.
Muito difícil.
Gestora: E aí, eu vejo assim, que a Resolução, ela abre muito sabe...
Pesquisadora: Ela não é definida.
Gestora: Isso. E aí qualquer um pode se candidata, sem um mínimo... É como a política em
todo país mesmo.
Pesquisadora: Que visa os interesses pessoais.
Gestora: Hum hum... E aí se um professor é bonzinho, é amigo de todo mundo, é... Facilita
muito as coisas, principalmente a vida de todo mundo. Se você endurecer um pouquinho, você
não passa por este processo, não passa.
Pesquisadora: Eu entendo bem este processo. Entendo muito bem o que você esta falando.
Gestora: Porque os profissionais, de qualquer área, não só o professor. Porque se não houver
controle, o processo não anda. Eu fico muito contrariada quando vejo tudo isso acontecer.
Mas é bom passar por certos lugares...
Pesquisadora: Neste momento, fica quase impossível de continuar o dialogo, pois o barulho
na escola fica muito intenso.
Gestora: Tá ouvindo isso? Eu não aguento esta situação, pois acho que os professores
deveriam controlar isso. No período da manhã eu sou professora e meus alunos jamais fariam
isto. Meus alunos jamais voltariam do intervalo assim, jamais. Eu não permito uma coisa
dessas. Aqui é um ambiente formal, onde devem estar sendo preparados para o mundo. Eles
têm que saber se comportar num ambiente desse. Que façam na sala, no quintal da casa deles.
Quem é que vai ensinar isso? Se não for a escola?
Pesquisadora: A defasagem esta em todo lado, no familiar, educacional.
Pesquisadora: E diante disso tudo que você viveu, quais são suas expectativas Claudia, como
profissional, das relações interpessoais que você vive e convive no espaço escolar? Você tem
boas expectativas? Você acha que esta cada vez mais difícil? O que você pensa em relação a
isso?
Gestora: Eu penso que está cada vez mais difícil. Eu falo isso porque eu agora convivo com
duas instituições diferentes né? E eu fico observando, eu sou muito observadora, e vejo que
esta cada dia mais difícil, as pessoas são hipócritas, sabe? Só agem em benefício próprio, e
elas só fazem as coisas se derem uma devolutiva depois, alguma coisa que vai te satisfazer
depois.
Pesquisadora: Uma compensação.
Gestora: Isso. Uma compensação, a palavra é essa. Ninguém fala assim, nossa o grupo é
unido, não é unido. Não existe grupo, é cada um por si.
Pesquisadora: Você acha Claudia, também, em relação a esta perspectiva das relações
interpessoais, um trabalho mais específico pra preparar os professores, para os gestores a
pensarem nisso, nessa gestão democrática, na gestão participativa?
Gestão: Falta! Falta! Na verdade aqui no nosso município, só é o nome, a gestão democrática,
não existe, só esta no papel por enquanto.
Pesquisadora: Ela não existe?
Gestora: Não, não existe. Enfim, pode ser que... Eu não conheço 20 e poucas instituições que
tem aqui, mas... Eu não vi ninguém trabalhando assim, ninguém. Existe um que é o detentor
do poder lá que diz olha, você faz, não quero saber... Não ouve. Nós não temos o espaço de
escuta, né? Nós temos agora o PQV, que é um programa que forma o grupo de apoio na
escola, você acha que funciona? Pura hipocrisia.
Pesquisadora: Você acha que ele traria contribuições?
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Gestora: Traria. Traria se realmente as pessoas se abrissem pra conversar ali. Porque
ninguém, ninguém, está cem por cento todos os dias.
Pesquisadora: Claro! Seria até desumano pensar que nós podemos alcançar isso.
Gestora: Quando você chega... Toda semana nós temos este espaço, você chega lá conversa,
não é para expor sua vida particular, mas é sua vida de trabalho.
Pesquisadora: É um espaço para você socializar essas angustias.
Gestora: Angústias ou não, dificuldades, ou facilidade de lidar com certas coisas.
Pesquisadora: É um espaço para contribuir uma com as outras, porque as vezes o que eu passo
pode contribuir pra você, e o que você passa pode contribuir pra mim.
Gestora: As pessoas gostam de ir pra lá e dizer assim, eu faço, eu sou. Eu fico observando e
pensando, que grupo é esse? Não somos um grupo. Aí sai daquele espaço e fica comentando
uma das outras, sem ética nenhuma. Eu fico com medo de participar e não me abro no grupo.
Assim que eu não conheço, e eles não se permitem conhecer também. Estamos todos fechados
em nosso mundo.
Pesquisadora: Acima de tudo tem que existir confiança.
Gestora: Tem que ter, tem que ter. Eu já confiei demais. Eu gostava de trabalhar na outra
escola que eu trabalhei ano passado, porque lá eu tinha liberdade para trabalhar o pedagógico,
tanto é que o IDEB de lá subiu bastante, nós conseguimos realizar um trabalho muito bom. Só
que eu estava passando por problemas emocionais e o diretor também, aí não da certo. Eu
procurei ajuda, ele não. Certos valores que as pessoas tem, não correspondem ao meu. Aí fica
difícil.
Pesquisadora: É aquela tal história, às vezes a gente acha que está ruim, mas pode piorar...
kkkkk...
Gestora: Isso mesmo... kkkkk...
Pesquisadora: Muito obrigada. Adorei nossa conversa.
Gestora Irene - Tempo de entrevista: (07h36min) Transcrição: 1h30min.
Pesquisadora: Olá Irene é uma alegria poder revê-la e agradeço sua participação nesta
pesquisa. Podemos começar?
Gestora: Rsrsrs... Olha lá o que você vai me perguntar... Rsrsrs...
Pesquisadora: Fique tranquila... Em seu percurso profissional, gostaria que você destaca-se
algum fato, resgate de suas memórias a respeito do seu percurso profissional e das relações
interpessoais, no papel de gestora, que contribui para sua constituição profissional. Algum
fato na sua constituição que mereça ser destacado.
Gestora: Hummm... Posso dizer que a partir desse momento que eu comecei a mudar minha
posição na gestão. Tem uma funcionária que eu sabia que ela não era a favor da minha pessoa
como gestora. E eu levei isso muito para o pessoal. E quando você leva isso para o pessoal
você começa a não enxergar as qualidades da pessoa. E o meu primeiro ano na gestão foi
muito difícil, muito difícil. Assim, a relação com esta funcionária. E aí, eu sabia que precisava
dela como funcionária, porque apesar do meu lado pessoal não ter afinidade cm ela, eu via
que ela era uma excelente profissional, e eu ficava tentando, e neste ano eu fui batendo de
frente e fui avançando e recuando. Aí eu comecei a pensar comigo mesma, todo dia eu falava
Senhor me ajuda que hoje é outro dia, deixa eu enxergar com outros olhos, e assim eu
comecei. E quando foi por volta do início de janeiro até final de outubro, até então eu
carregava aquela angústia de pensar que estava vindo para escola, sabe aquela angústia? E fui
pedindo a Deus e orando, até que chegou um momento que eu falei... Não é assim, tem que
encarar e vamos mudar.
Pesquisadora: Olhou no olho...
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Gestora: Isso, olho no olho. E eu falei, não é assim... Eu a admiro como profissional e como
pessoa e pensei, eu não quero que ela saia da escola, então quem tem que mudar não é ela,
então, tem que ser eu. E foi aí que a coisa começou a melhorar. E com isso eu comecei a ver,
não só esta profissional, mas também os outros de outra forma. Esta questão do bater de
frente, do não tá certo, não aceito, eu vi que não estava certo.
Pesquisadora: É onde a gente aprende a lidar com as diferenças?
Gestora: É. E onde a gente aprende a lidar de outra forma, não na imposição. Porque não
adianta.
Pesquisadora: O diálogo é sempre o melhor remédio?
Gestora: Foi. E com isso abriu-se, hoje em dia a gente tem um relacionamento muito bom, e
ela continua sendo um excelente profissional. Acho que a educação precisa de pessoas assim
pra coisa funcionar. Que tem compromisso com o aluno, com a escola.
Pesquisadora: E ela passou a te respeitar como gestora?
Gestora: Outro dia essa mesma pessoa falou pra mim, Irene que pena que você não quer ser
renomeada. Que pena. Eu também falei que achava uma pena, mas era algo que já estava
decidido. Então vamos manter.
Pesquisadora: Irene, e no seu percurso desde o magistério, que você começou nessa
caminhada, nessa decisão de ser educadora, teve alguém, alguma pessoa que trouxe
contribuições para sua constituição como gestora? Ou alguma escola que você trabalhou?
Gestora: Teve, teve sim. Tanto a escola, como pessoas. Nunca, em momento nenhum eu falei
que seria diretora, nunca quis, nunca tive essa ambição de quere ser diretora. Me veio assim, e
eu acabei aceitando. Mas, pra eu aceitar, eu tive uma base da outra escola. Trabalhei aqui,
nesta escola por dezesseis anos, sai, porque queria sair mesmo, às vezes me da essa vontade
de conhecer outros mundos, né? Aí fui, e realmente foi muito bom. E nesta jornada eu convivi
com duas diretoras que eu acho que eu me espelhei, que se não fosse por elas eu não
conseguiria ter o êxito em muitas coisas igual eu tive nesta escola. Então eu acho que foi tudo
em pequenas questões, desdecomo chegar na escola, de receber o aluno, a questão com os
pais, a questão de aluno indisciplinado, então tudo isso eu aprendi com essas duas gestoras, se
não fosse por elas... Foi graças a elas... As questões administrativas, aprendi muito com a
ultima diretora que eu convivi, aprendi demais a lidar cm a questão do dinheiro, como é que
eu vou fazer pra aplicar isso. Então ela foi uma escola, serviu demais pra mim.
Pesquisadora: De um modo geral, você tem quanto tempo na educação?
Gestora: Eu tenho 26, e me aposento agora. Vinte e seis anos cravados.
Pesquisadora: E além desses fatos relatados, teve mais algum que mereça destaque?
Gestora: Esses fatos são vividos na realidade todos os dias, quando você percebe o bem que
você faz, quando salva, podemos dizer resgata uma criança. Que a gente que convive na
educação, vive com aluno que vem de um ambiente onde os pais são usuários, onde os pais as
vezes são alcoólatras, ele convive num ambiente onde vê o pai espancando a mãe, vê a mãe
com maridos diferentes a cada dia, isso reflete nele aqui na escola, e ai as vezes você fica
vendo o menino só de uma forma, ele é desse jeito porque está refletindo aquilo que ele é em
casa, Então quando você consegue mudar o comportamento de um aluno, quando você
consegue.. Descobre um abuso sexual, que você denuncia que você tira a criança daquilo ali,
quando você alerta o pai pra aquilo ali, hoje mesmo a gente teve um caso próximo a isso,
quando a gente faz isso, é todo dia, é coisa que te faz voltar pra casa rejuvenescida.
Pesquisadora: Você olha e diz: Valeu a pena!
Gestora: Tá valendo a pena. São 25 anos e eu não pretendo aposentar. Eu tenho minhas falhas,
mas é com elas que você vai aprendendo e vai se renovando também.
Pesquisadora: Obrigada Irene pela sua contribuição para nossa pesquisa.
Gestora: Por nada, foi um prazer.
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Gestor Santos – Tempo de entrevista (10min40) Transcrição (4h).
Pesquisadora: Boa noite Professor Santos. É uma alegria poder revê-lo e agradeço sua
participação nesta pesquisa. Gostaria que o senhor detacasse em seu percurso profissional os
elementos que contribuíram para sua constituição como gestor da educação, e que marcaram
seu percurso. Porque a gente sabe que o papel do gestor é desafiador, e tem muita gente que
não tem bem definido esse papel. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua
experiência.
Gestor: Boa noite. É uma honra poder participara desse processo. Bem o meu primeiro
desempenho como gestor foi na direção do colégio municipal XX, na parte alta da cidade.
Ocorreu no ano de 2005 a 2009. Tinhamos lá o curso de Contabilidade que se encerrou no ano
de 2005 e a partir de 2006 o colégio voltou a ser escola, porque não era função do município
ter ensino médio. Então, voltou a sua função principal, a sua primicia que era o ensino
fundamental. Tivemos uma gestão de quatro anos. Então tivemos uma gestão voltada para
família, porque a região em que o colégio XX se instalava era reconhecida como violenta, e
adjetivada como ―morrão‖. E através de um trabalho de trazer a família para dentro da escola,
trazer a igreja, nós conseguimos fazer uma parceria. Desenvolvemos atividades em que
mantivemos o alunado sempre ocupado e dando respeito acima de tudo. E nós conseguimos
após esse mandato de quatro anos, nós conseguimos transformar aquela comunidade,
inclusive o adjetivo de ―morrão‖ sumiu, passou a ser setor antena, ou parte alta da cidade,
ninguém mais fala em ―morrão‖. Mas foi exatamente fazendo esse trabalho de trazer a família
para dentro da escola e fazendo com que os alunos dsenvolvessem outras atividades [...].
Pesquisadora: E os professores abraçaram essa causa?
Gestor: Abraçaram essa causa! Criamos um coral dentro da escola e atividades outras que não
estavam inseridas no currículo, como aulas de línguas, fora do horário de aula, aula de
reforço, que na época ainda não tinha sido incluída, fora do horário de aula e pagavamos
inclusive esses professores. Colacaram a mão na folha como reforço, como hora extra, que na
época não tinha, que era um fato inovador. Conseguimos fazer quatro anos de mandato e
transformamos a escola XX, como a melhor escola do município durante estes quatro anos de
mandato. Depois desenvolvi outras atividades na educação, só não fui porteiro, nem
cozinheiro, mas de diretor a coordenador, e auxiliar da secretaria passei por todas as funções.
E por fim fui premiado com a direção da universidade estadual em Goiás, Campus XX, com a
sua instalação. Eu fui o primeiro diretor convidado pelo prefeito da época para assumir a
direção da faculdade, passei quatro anos. O prêmio para mim na educação foi exatamente com
a direção da faculdade. Fui diretor da escola fundamental, do ensino médio, da faculdade e
também consegui ser secretário da educação neste município. Então eu me considero uma
pessoa vitoriosa na educação. Deixando a modéstia de lado, talvez em nosso município nos
não tenhamos um educador com o currículo que eu tenha. Embora eu não tenha mestrado e
nem doutodorado, porque às vezes se oportunizaram que eu fizesse inclusive pela fundação
Ford, que oferecia a condição para o negro, ou afro descendente, ser nordestino ou da região
centro-oeste e estar envolvido com a educação, e eu tinha todos os pré-requisitos. Minha
formação inicial foi em educação física e depois teve a segunda formação que foi em direito.
Primeiro, quando chegou esta oportunidade eu estava na secretaria de educação e em segundo,
assumi a direção da faculdade, que foram dois desafios que não tinha como eu interromper,
para fazer um mestrado ou dar sequência com o doutorado. Mas eu me considero plenamente
vitorioso e talvez o meu mestrado e doutorado seja com essa experiência de vida.
Pesquisadora: A experiência de vida que fala mais alto, não é professor?
Gestor: Justamente.
Pesquisadora: E nesse percurso professor, em relação a sua convivência com os professores,
coordenadores, enfim, com os secretários, no espaço escolar [...]. Eu queria que o senhor
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falasse um pouquinho sobre relações interpessoais. Porque as vezes, o que eu tento pontuar na
minha pesquisa, é que a gente se preocupa com o pedagógico, com as questões técnicas, mas
desconsideramos as questões das relações. Muitas vezes nós desconsideramos esta questão,
pois são tantas exigências, o sistema cobra tanto e não da tempo de nos atermos as questões
das relações. E aí, o que o senhor tem a falar a respeito destas relações.
Gestor: A coisa que eu primava mais eram as questões das relações interpessoais. Por onde eu
passei na educação como gestor eu começava sempre comprimentando todos os servidores,
iam da cozinha a secretaria e as salas de aula. Eu me fazia presente. E além do mais, a
democracia minha não era verticalizada de cima para baixo. A democracia praticada era
horizontalizada, onde todos tinham participação, desde a criança do jardim, até o aluno que
estava se formando, desde o funcionário mais humilde, do porteiro ao cozinheiro, até o
funcionário mais graduado. Então, eu procurava ter essa relação, a mais próxima possível, a
mais respeitosa possível, então por isso, volto a repetir, eu me considero extremamente
vitorioso na educação e até hoje. As relações interpessoais começamno momento em que você
chega com um bom dia e no momento que você sai com uma boa tarde ou uma boa noite, e o
agradecer sempre, e o respeito pela pessoa com a qual você está lidando.
Pequisadora: E nos momentos de conflitos, que certamente aconteceram como o senhor
lidava, ou lidou com essas situações?
Gestor: Os conflitos apareciam mais com os alunos, como se tem hoje, mas com menos
intensidade.
Pesquisadora: E com os professores?
Gestor: Justamente, se você se colocar, em uma relação horizontalizada, não apareciam
conflitos, eles eram relegados ao segundo plano, até pelo próprio respeito que você impõe. Se
você impõe respeito, você é respeitado e automaticamente a pessoa com que você está lidando
se respeita e se respeitando fica mais fácil de trabalhar os conflitos.
Pesquisadora: Sei. Então professor, você tem uma identidade profissional. Você poderia
identificar quais as pessoas que contribuíram em sua constituição profissional, como gestor da
educação? Algum modelo a seguir?
Gestor: Sim. Mas cada qual com sua característica. Dentre elas uma coordenadora. Ela era
muito dura, mas ela, junto a minha flexibilidade, nós conseguimos administrar bem. Você tem
que saber lidar com as características do ser humano, respeitando as diferenças. E se ela
exarcebava em relação ao aluno, depois eu chamava e conversávamos. Porque minha forma
sempre foi essa. O que eu era em casa com meus filhos, eu procurava ser na escola. Porque
não adianta usar a frase ―faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço‖. Temos que ser
transparentes. E eu estou muito feliz porque depois de todas as experiências marcantes e
desafiadoras da profissão eu estou me aposentando.
Pesquisadora: Parabéns professor. E muito obrigada por sua significativa contribuição.
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ANEXO A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você/Sr./Sra. Está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), pesquisa
intitulada ―A constituição da identidade do gestor da educação e suas relações
interpessoais no espaço de trabalho‖. Meu nome é Luciana Santos Marques, sou o(a)
pesquisador(a) responsável e minha área de atuação é Mestrado em educação. Após receber
os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do 141Etudo, assine
ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a
outra pertence ao(à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso de recusa na
participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as
dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador (a) responsável (is), via
e-mail lukriok@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s)
seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (64) 99328239; (64) 36366099. Ao persistirem as dúvidas
sobre os seus direitoscomo participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone
(62)3521-1215.

Informações importantes da pesquisa
Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-graduação em Mestrado Educação
da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, na Linha de Pesquisa Cultura e Processos
de Ensino Aprendizagem.
O objetivo do presente estudo é investigar as circunstâncias que cooperam para a
constituição identitária dos gestores da educação de uma cidade do interior de Goiás,
desvelando conjunturas que condicionam suas ações e as relações interpessoais, avaliando as
possíveis contribuições das políticas públicas voltadas à temática na área da educação.
Espera-se, deste modo, que está pesquisa possa vir a ser, uma contribuição relevante e
significativa, para a ciência e para os profissionais da Educação, possibilitando relações
interpessoais mais humanizadas, na realidade do espaço escolar. De forma geral, a
aproximação do diálogo entre teoria e prática é fundamental para o aprimoramento e
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amplitude do fazer científico. Serão utilizados os seguintes instrumentos para coleta de dados,
questionário semiestruturado contendo questões fechadas a respeito do perfil dos
participantes, questionário aberto, entrevista e narrativa. Serão utilizados métodos qualitativos
e quantitativos na análise dos dados.
Os instrumentos de coleta contêm questões que contemplam as concepções dos
gestores a respeito da constituição da sua identidade e as relações interpessoais no espaço
escolar. Utilizaremos os seguintes critérios paraseleção: ser gestor da Rede Pública Municipal,
aceitar participar voluntariamente da pesquisa e assinar o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) como aspecto ético e legal para ser encaminhado ao Comitê de Ética da
UFG.
Nesta perspectiva, convidamos você a participar desta pesquisa, que será dividida em
duas etapas. Espero que você me conceda uma entrevista para coleta de informações, a qual
deverá ter em média, a duração aproximada de 40 minutos. Trata-se de um questionário
estruturado contendo questões fechadas a respeito do perfil dos sujeitos. Além dele, em um
segundo momento, utilizarei um questionário contendo três questões abertas, entrevista áudiogravado e narrativa, que permitirá a você, responder livremente usando sua própria
linguagem, demonstrando assim seus valores, suas crenças e concepções a respeito dos
fenômenos investigados. Gostaríamos de esclarecer que, este termo de consentimento livre e
esclarecido deverá ser assinado em duas vias, uma ficará com você e a outra com esta
pesquisadora.
Caso não deseje participar ou se a qualquer momento no decorrer da pesquisa você
quiser desistir de participar tem total liberdade; mesmo quando se recusar a responder
qualquer tipo de pergunta que possa lhe causar constrangimento compreenderei e sua vontade
será respeitada.
A pesquisa não lhe trará custo em qualquer uma das suas fases. Do mesmo modo, você
não terá pagamento e nem gratificação de qualquer espécie por estar participando da mesma.
Em contrapartida, como benefício direto, você acompanhará as análises e resultados
da presente pesquisa; como benefício indireto avaliará as circunstâncias que cooperam para
sua atuação como gestor da educação e suas relações interpessoais, fazendo assim com que
você conheça melhor o seu ambiente de trabalho e os possíveis riscos inerentes a sua
profissão.
As informações a respeito de sua pessoa serão mantidas em sigilo e os dados coletados
serão utilizados apenas para fins científicos. Os instrumentos, após utilização para extração e
tabulação dos dados, serão arquivados pela pesquisadora principal (Luciana Santos Marques),
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após sua utilização serão incinerados, as gravações, no entanto, após serem transcritas serão
eliminadas imediatamente.
Quanto ao risco para você, não haverá nenhum. Reiteramos que a qualquer momento,
durante o decorrer do estudo, você poderá desistir de participar, sem que isto lhe traga
qualquer custo ou constrangimento no trabalho. Reiterando a garantia do sigilo, privacidade e
anonimato dos participantes.
Qualquer dúvida antes, durante e após a pesquisa, você poderá fazer contato com
ligações realizadas a cobrar para esta pesquisadora pelos contatos descritos a seguir e, caso
tenha alguma dúvida sobre a questão ética da pesquisa, poderá entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus
Samambaia (Campus II) – CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215.

E-mails: 143EP.prppg.ufg@gmail.com, ceua.ufg@gmail.com.
Pesquisador Responsável: Luciana Santos Marques
Telefone para contato: (64) 99328239

Nome e Assinatura da pesquisadora

Câmpus Cidade Universitária
BR 364, Km 195, nº 3800
CEP 75801-615
Câmpus Riachuelo, CP 03
CEP 758074-020

Telefones
(64) 3606 8202
(64) 3606 8203
Assessoria de comunicação
(64) 3606 8251
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TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO DA PESQUISA
Eu, __________________________________________________________________,
RG/CPF________________________________________, abaixo assinado, concordo em
participar do estudo A constituição da identidade do gestor da educação e suas relações
interpessoais no espaço de trabalho, como sujeito. Informo ter mais de 18 anos de idade e
destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente
informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Luciana santos Marques sobre
a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e
benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro,
portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.

Jataí, ____ de Fevereiro de 2015

________________________________
Pesquisador(a)

Câmpus Cidade Universitária
BR 364, Km 195, nº 3800
CEP 75801-615
Câmpus Riachuelo, CP 03
comunicação
CEP 758074-020

______________________________
Participante da pesquisa

Telefones
(64) 3606 8202
(64) 3606 8203
Assessoria de
(64) 3606 8251
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ANEXO B
QUESTIONÁRIO CONTENDO 38 QUESTÕES FECHADAS
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ANEXO C
OFÍCIO: AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA.

