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RESUMO 
 

Essa pesquisa teve por objetivo compreender os sentidos que as gestoras atribuem à gestão 

escolar da Educação Infantil, a partir da própria formação docente acadêmica e da sua cultura 

profissional. A necessidade de se pesquisar sobre os sentidos atribuídos à gestão escolar da 

Educação Infantil pelas gestoras pode ser considerada como um contributo para os estudos 

sobre gestão escolar na perspectiva da própria equipe gestora. Parte-se da ideia de que os 

sentidos atribuídos desvelam os processos de reinvenção da cultura profissional que escapam 

ao olhar menos atento e tomam formas diversas, sendo construídos e reconstruídos nas 

interações sociais no cotidiano vivido na comunidade escolar. A investigação empírica foi 

desenvolvida no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Marilanda Bezerra, 

localizado na cidade de Natal/RN, durante os anos de 2012 e 2013. A metodologia está 

respaldada na abordagem qualitativa com características de uma pesquisa do tipo etnográfica 

em educação, tendo como principais instrumentos  de  construção  das  informações  a  entrevista  

compreensiva semiestruturada. Isso permitiu (por meio do discurso oral das interlocutoras) a 

interpretação dos sentidos e valores autoatribuídos às suas ações, o caderno pessoal de 

registros do campo, as fichas de análises interpretativas, os planos evolutivos e a observação 

participante. Destacam-se autores como Jean-Claude Kaufmann, Adir Ferreira, Sônia Kramer, 

Álvaro Marchesi, Júlia Oliveira-Formosinho, Maurice Tardif, Telmo Caria, Andy Hargreaves; 

os quais  embasaram  teórica  e  metodologicamente  este  trabalho.  A  análise  e  a  interpretação  da  

experiência   apontaram   para   as   possibilidades   de   compartilhamento   de   ações   da   unidade  

escolar  de  Educação  Infantil  com  a  comunidade,  destacando  a  importância  de  uma  prática de 

gestão escolar participativa e colaborativa do CMEI, ressalta-se o valor dessa possibilidade de 

gestão escolar mais horizontal e interativa na tentativa de se constituir em espaço democrático 

e crítico para a cultura profissional, com a participação decisiva da equipe gestora. Essa forma 

de gestão educacional tem demonstrado sensibilidade, criatividade, inovação e a possibilidade 

de transformação social, através da ação institucional e das práticas das professoras da 

educação infantil, convivendo com os desafios, os dilemas e os problemas do cotidiano de 

trabalho e as lacunas de uma formação fragmentada.  

 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Educação infantil. Formação docente. Cultura profissional 

 



 

ABSTRACT 

 

This research has been the aim understanding the senses that managers attribute to school 

management of the Child Education from his owner teacher high degree formation and his 

professional culture. The need to research about the sense attributed to the school 

management of the Child Education by the managers could be considered as contribute to 

school management studies in the manager team perspective itself. It depart from idea that 

attributed senses reveal the reinvention process of the professional culture those escape from a 

regard less attentive and take divers forms, been construct and reconstruct in the social 

interactions in the live quotidian of school community. The empirical investigation has 

developed in the Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Marilanda Bezerra, located 

in Natal city (RN), during the years of 2012-2013. The methodology is endorsed in the 

qualitative approach with character of an ethnography type research in education having as 

main   information’s   construction   tools   the   semi   structured   comprehensive   interview.   This  

permit   (by   the   interlocutor’s  oral  discourse)   the   interpretation  of   the  senses  and  values  self-

attributed to hers actions, the personal notebook of ground registers, the record of the 

interpretative analysis, the evolutionary plans and the participant observation. It distinguish 

auteurs as  Jean-Claude Kaufmann, Adir Ferreira, Sônia Kramer, Álvaro Marchesi, Júlia 

Oliveira-Formosinho, Maurice Tardif, Telmo Caria, Andy Hargreaves; those supported this 

paper theoretically and methodologically. The analysis and the experience interpretation point 

to the possibilities of sharing actions of the Child Education unity with the community, 

featuring the importance of a participant and collaborative school management practice of the 

CMEI, highlight the value of this school management possibilities more horizontal and 

interactive in an essay of constitute a democratic and critical space to the professional culture, 

with a decisive participation of the managers team. This educational manager form has 

demonstrated sensibility, creativity, innovation and the possibility of social transformation 

through   institutional   action   and   Child   Education   teacher’s   practices,   cohabiting   with   the  

challenges, the dilemmas and the problems of work quotidian and the lacunas of a 

fragmentary formation. 

 

Key-Words:  School management. Child Education. Teacher formation. Professional culture. 



 

RESUME 
Cette recherche a eu comme but comprehendre les sens que les gesteurs attribuént à la gestion 

escolaire  de  l’Éducation  de  l’Enfant,  à  partir  de  la  propre formation enseignante universitaire 

et da leur culture professionnelle. La nécessité de faire de recherches sur les sens attribués à la 

gestion  escolaire  de  l’Éducation  de  l’Enfant  par  les  gesteurs  peut  être  considérée  comme  une  

contribution pour les études   sur   la   gestion   escolaire   dans   la   perspective   de   l’équipe  

gestionnaire elle-même.   On   part   de   l’idée   que   les   sens   attribués   revèlent   les   processus   de  

réinvention   de   la   culture   professionnelle   qui   échappent   à   l’oeil  moins   attentif   et   prendrent  

formes diverses, étant construites et déconstruites dans les interactions sociales au quotidien 

vécu   dans   la   communauté   escolaire.   L’investigation   empirique   a   été   développée   dans   le  

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Marilanda Bezerra, situé à la ville de 

Natal/RN,   pendant   les   années   de   2012   et   2013.   La  méthodologie   est   assise   sur   l’approche  

qualitative  avec  caractéristiques  d’une  recherche  du  type  ethnographique  en  éducation,  ayant  

como   principaux   instruments   de   construction   des   informations   l’entrevue   comprehensive 

semi-structurée. Cela a permis (par le moyen du discours oral des interlocutrices) 

l’intérpretation   des   sens   et   valeurs   auto-attribués à leurs actions, au cahier personnel de 

registres   de   terrain,   les   fiches   d’analyses   interprétatives,   les   plans   évolutifs   et   l’observation  

participante. On détachent des auteurs tels Jean-Claude Kaufmann, Adir Ferreira, Sônia 

Kramer, Álvaro Marchesi, Júlia Oliveira-Formosinho, Maurice Tardif, Telmo Caria, Andy 

Hargreaves; lesquels ont été à la base théorique et méthodologique  de  ce  travail.  L’analyse  et  

l’interprétation  de  l’expérience  ont  pointé  vers  les  possibilités  de  partage  d’actions  de  l’unité  

escolaire  d’Éducation  de  l’Enfant  avec  la  communauté,  détachant  la  relevance  d’une  pratique  

de gestion escolaire plus horizontale et interactive dans la tentative de constituer un space 

démocratique et critique pour la culture professionnelle, avec la participation décisive de 

l’équipe   gestionnaire.   Cette   forme   de   gestion   educationnelle   est   en   train   de   démontrer  

sensibilité,   criativité,   innovation   et   la   possibilité   de   transformation   sociale,   par   l’action  

institutionnelle  et  par  les  pratiques  des  enseignantes  de  l’éducation  de  l’enfant,  convivent  avec  

les défis, les dilemes et les problèmes du quotidien du travail et les lacunes  d’une  formation  

fragmentée. 

 

Mots-Clés :   Gestion   escolaire.   Education   de   l’Enfant.   Formation   enseignant.   Culture  
professionnel 
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1 INTRODUÇÃO 

 
APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA E PROBLEMÁTICA 

 

[…]   Acordava   ainda   escuro,   como   se   ouvisse   o   sol   chegando   atrás   das  
beiradas da noite e logo se sentava ao tear. Linha clara para começar o dia. 
Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, 
enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs 
mais vivas; quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca 
acabava [...] 

Marina Colasanti (2001, p.12) 

 

 

 Apresentar a temática desta pesquisa com uma reflexão poética da Marina Colasanti 

tem um sentido de mostrar a condição em que me encontrava antes de iniciar o presente 

estudo,  ao  trazer  para  o  interior  deste  texto  um  lugar  ocupado  pela  personagem  do  poema,  “A  

moça  tecelã”  (COLASANTI,  2001, p.12). Portanto, me colocava num lugar confortável, que 

me parecia perfeito, pois a rotina em que me envolvia parecia mostrar não ser mais necessário 

acrescentar quase nada à minha experiência profissional na gestão escolar em Educação 

Infantil. No entanto, contrariando esse estado de comodismo, surgiu a proposta de trabalhar 

este tema, considerado socialmente relevante, praticável, proveitoso para a autora e para a 

sociedade.  

 Tal qual a moça do texto, a moça tecelã, que, ao tecer sobre o seu passado, percebeu-

se sozinha, também eu me deparei diante da necessidade de pensar o meu presente, 

considerando o meu tecer diário a partir do que ouvi, senti e vivi. Busquei tecer meu tapete de 

histórias, como a moça tecelã da história de Marina Colasanti, utilizando um aporte teórico, 

epistemológico e metodológico que vem sendo usado por pesquisadores e pesquisadoras nos 

cotidianos, numa tentativa de olhar o que essa vida comum deixada de lado pelas grandes 

pesquisas em educação tem a nos contar. Meu interesse é pensar a gestão escolar na Educação 

Infantil, a partir do ponto de vista  dessas professoras/gestoras, privilegiando o ato de falar 

delas. Meu diálogo com elas perpassou o campo da formação e das práticas; instaura-se um 

presente relativo a um momento e a um lugar; estabelece um contrato com o outro (as 

interlocutoras) numa rede de lugares e de relações (CERTEAU, 2012, p. 40) enfim, as normas 

e os instrumentos dados para o dia a dia – nesse caso, os procedimentos da ação gestora – 

“maneiras  de  fazer”  no cotidiano do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI. 
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 Tecer, nessa perspectiva, envolve entrecruzar fios, e requer, antes de mais nada, que se 

tenha um fio disponível. Nesse esforço, alguns fios questionadores passaram a mobilizar o 

meu pensamento, girando em torno da possibilidade de uma nova estética; o que equivale 

dizer   que   me   exigiu   concatenar   uma   “arte   de   pensar”   (conhecimento   teórico e prático 

específicos) ou “maneiras de fazer”   na   prática   cotidiana   (CERTEAU,   2012,   p. 37) na 

Educação Infantil: quem são as mulheres que socializam saberes e fazeres na comunidade dos 

Guarapes? Os modos de elas se relacionarem com a cultura do seu tempo têm algo a dizer 

para as gestoras/educadoras que conviveram com outras culturas? O que fazer para dar conta 

dessas interrogações?  

 Para isso, pensei em tecer um   trabalho  de  “artesanato   intelectual”   (MILLS, 1986, p. 

212), em que a pesquisadora domine e personalize por meio dos instrumentos e da teoria, um 

“olhar  sociológico”  em uma construção que possa usar a experiência de sua vida,  para  “  ver  

de  longe”,   adquirindo uma visão ampla e percebendo o que antes não via, mas que já estava 

lá  no  seu trabalho, apenas vendo de novo e notando novidades que não via antes, ou seja, um 

tipo de estranhamento ou problematização. 

 A moça tecelã teceu um homem – seu esposo – e, com ele, foi compondo cenas que 

davam conta de preencher as necessidades que iam sendo geradas pelo novo contexto que se 

delineava, como fruto da relação com o outro. Neste trabalho, teci cenários buscando 

compreender o sentido das ações das gestoras do tempo presente, revelando a dimensão social 

do comportamento da cultura profissional. Escutei vozes de profissionais que nasceram sob o 

signo da cultura individualista o qual trata dos modos de se relacionarem com os novos 

cenários de gestão participativa. Gestão  compreendida  aqui  como  o  “ato  de  gerir  a  dinâmica  

cultural da escola, afinado com os discursos legitimadores das diretrizes e políticas de 

descentralização e de autonomia das escolas públicas, para a implementação de seu Projeto 

Político-Pedagógico   e   compromissado   com   os   princípios   da   democracia”   (LUCK,   2009,   p.  

24).   “Os   princípios   de   caráter   abrangente,   a   gestão   escolar   engloba,   de   forma   associada,   o  

trabalho do gestor, da coordenação ou supervisão pedagógica, da orientação educacional e da 

secretaria da escola, segundo o princípio da gestão democrática, como também a participação 

dos  professores  e  comunidade  escolar”  (LUCK,  2009, p. 23).  

 Isso implica, portanto, todo um processo de discussão temática que envolve os 

sentidos de ser pedagogas/gestoras em formação e da compreensão de como age a equipe 

gestora que passa a construir uma cultura profissional no âmbito do cotidiano da gestão 

escolar no CMEI Marilanda Bezerra.    
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 Este estudo tem um significado expressivo na minha vida profissional, mas pode ser 

considerado como resultado de parte das problemáticas surgidas ao longo da minha própria 

trajetória acadêmica e cultura profissional.  

 Sobre isso, Cortella (2007, p. 13) explica que: 

 

Em busca de sentido. Enxergar um significado maior na vida aproxima o 
tema da espiritualidade do mundo do trabalho da gestão escolar infantil 
(grifo da autora) [...] é a sua capacidade de olhar que as coisas não são um 
fim em si mesma, que existem razões mais importantes do que o imediato. 
Que aquilo que você faz, por exemplo, tem um sentido, um significado. 

 

 Desde a iniciação no curso de pedagogia, temáticas que envolvem processos de gestão 

escolar  desenvolvimento e cultura profissional docente tomaram um lugar significativo nas 

minhas leituras e interesses por pesquisas. A iniciação na vida acadêmica introduziu no meu 

processo de formação e cultura profissional a pesquisa e, a partir daí, ao me envolver com um 

novo objeto de investigação, percebo que esse é originado de questões resultantes de outros. E 

como um fio, fui passando-o devagar entre outros fios, delicado traço de luz que, hoje, 

delineia na linha do horizonte, este trabalho artesanal concreto, assim como o fez a Moça 

Tecelã. 

 

 QUESTÃO DE FUNDO 

 

 Passei,  então,  a  refletir sobre as trajetórias de formação e cultura profissional atual que 

fazem uma equipe de gestora da educação infantil e  os saberes que elas mobilizam para 

atuarem no CMEI. Por tudo isso, essas reflexões   configuram  uma  questão  de   fundo: Quais 

são os sentidos atribuídos pelas gestoras ao processo de gestão da educação infantil, a partir 

da própria formação e da sua cultura profissional? Temos como objeto de estudo: Os 

sentidos atribuídos à gestão escolar da Educação Infantil, pelas gestoras – da relação entre 

sua formação e cultura profissional atual. O pressuposto deste estudo é o de que os sentidos 

atribuídos desvelam processos de reinvenção da cultura profissional que escapam ao olhar 

menos atento e tomam formas diversas, sendo  construídos e reconstruídos na convivência e 

resignificados no cotidiano vivido na gestão escolar. 
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Assim sendo, o cenário, acima descrito, permitiu delinear o objetivo de estudo: 
compreender os sentidos que as gestoras estão atribuindo  à gestão escolar da Educação 

Infantil,  a partir da própria formação acadêmica e da sua cultura profissional. 

Na minha prática de coordenadora/assessora pedagógica, sempre surgia a necessidade 

de fazer diferente, quando me deparava com as minhas fragilidades e as do professor/gestor, 

para solucionar problemas que estavam além de seu conhecimento específico. Decidir pela 

recusa da tese de que professores e gestores que trabalham com a organização do trabalho 

pedagógico nas escolas públicas têm dificuldade de fazer o pedagógico funcionar, dando 

ênfase ao serviço burocrático, assumindo o lugar de comando de seus subordinados, não 

cumprindo com as obrigações sociais. Até pelo contrário, o gestor é um das peças mais 

marcantes na elaboração, execução e avaliação do projeto político-pedagógico [...] é uma 

referência de encaminhamento de soluções, negociações, acordos e outras ações necessárias 

ao funcionamento da dimensão pedagógica (BEZERRA, 2001, p. 20) assim, me levou a 

refletir sobre minhas experiências de docência e gestão educacional e a encontrar algumas 

explicações sobre as situações e os desafios com que me deparava cotidianamente.   

Dei-me conta de que a minha capacidade de resignação foi herdeira da ciência 

moderna estruturalista, da forma como ela apresenta a existência da verdade: uma única 

verdade, uma única forma de se chegar a ela, numa esteira sobre a qual desfilam a história e 

os conceitos inquestionáveis que o tempo ajudou a cristalizar.  Depois, eu questionei o tempo 

e a dimensão da expressão sempre – uma expressão que não admitia variações, tampouco a 

provisoriedade da verdade. 

Retornando ao passado, comecei a vasculhá-lo em busca de vestígios sobre melhores 

formas de atuação; apesar de sentir dificuldade em demarcar quando isso ocorreu. E o que 

encontrei? Minhas experiências da infância quando eu ainda estava em processo de formação 

escolar; as experiências dos pedagogos estudados na licenciatura de pedagogia, dos homens e 

mulheres que se destacaram na história da educação brasileira, dos psicólogos? Dos 

sociólogos, dos professores com os quais convivi? Quais delas filtrei e diante de quais me 

debrucei no exercício da docência? Diante do que me indignei? Ousei? Criei? Recomecei? 

As questões pontuadas propiciaram um processo de reapropriação do fazer docente 

que, por vezes, me escapam à memória. Uma coisa eu sei: muitas vezes me considerei 

incompetente, incompreendida; fosse pela pouca experiência com a docência ou pela crença 

na capacidade de transformar as condições objetivas dos alunos. Minha motivação ocorria 

pela via de um trabalho educativo com forte intencionalidade política.  
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Devido à possibilidade de buscar no passado respostas para o presente, desenvolvi 

uma curiosidade aguçada. Contudo, isso não significa que, diante dela, eu tenha perseguido a 

busca de respostas para os problemas com os quais me defrontava desde a iniciação na 

docência. Na verdade, a questão se insinuava como um flash, como o movimento de um 

vagalume, num processo de ir e vir sem se demorar. 

 

MOTIVAÇÕES PESSOAIS, CIENTÍFICAS, PROFISSIONAIS E POLÍTICAS  

 

Foi assim que, por inúmeras vezes, a temática da formação e cultura profissional 

docente arvorou-se sobre mim, tomando conta do meu pensamento e tornando-se foco de 

muitas inquietações. A reflexão sobre tais preocupações foi produzida em uma monografia de 

pós-graduação, uma dissertação de mestrado, seguido de publicações e vários trabalhos 

registrados em Anais de eventos científicos, referendados ao longo deste item. 

Em razão de atuar na formação de professores na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN, principalmente na Licenciatura de Pedagogia e outras Licenciaturas, como 

professora substituta, acentuou minhas preocupações quando tentei refletir com alunos e 

alunas sobre contextos da gestão educacional e escolar na contemporaneidade. As questões 

que propunha, nos momentos de estudo, nos componentes curriculares de Estrutura e 

Organização da Educação Brasileira, Organização do Trabalho Pedagógico I e II e Práticas da 

Coordenação Pedagógica, com estudantes das licenciaturas, evocavam sempre o trabalho com 

a equipe de gestores. Isso, a meu ver, facilitou as provocações e/ou orientações que eram 

desenvolvidas em sala de aula.  

Entretanto, a experiência com a docência não se resumia ao trabalho com alunos 

universitários, visto que, também, eu já havia trabalhado em sala de aula (classes com 

crianças e jovens), assumido funções pedagógicas na Secretaria Municipal de Educação – 

SME, da cidade de Natal/Rio Grande do Norte /RN, na equipe de Educação Profissional da 

Secretaria de Educação – SEEC/ RN e nas Escolas públicas como supervisora pedagógica. 

Desde 1996, venho assessorando as equipes gestoras dos Centros Municipais de Educação 

Infantil – CMEIs do município de Natal, orientando a formação de coordenadores 

pedagógicos que atuam com crianças ou na gestão, supervisão pedagógica e financeira de 

creches, pré-escolas e escolas, bem como em diferentes espaços sociais e culturais dirigidos às 

crianças.  
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O segundo caminho trilhado vislumbra uma dimensão investigativa em minha 

formação acadêmica, efetivada na Especialização em Gestão e Coordenação do Processo 

Pedagógico no Programa de Pós-Graduação em Educação – PGEd /UFRN. Na pesquisa 

intitulada   ‘A   Busca   de   Eixos   de   Orientação   das   Atuações   dos   Gestores   Educacionais’,  

realizada sob a orientação do Professor Luiz Gonzaga Pontes Pessoa, entre 2000 a 2001, 

analisei a Gestão Educacional em dois contextos: em uma Secretaria Municipal de Educação e 

em escolas públicas, procurando compreender os principais discursos das políticas e 

documentos governamentais sobre a Gestão Educacional, registrando de que forma gestores 

de um sistema municipal e de escolas públicas assimilam essas orientações e as põem em 

prática,  identificando eixos de orientação das atuações dos gestores.  

Por um lado, a escolha do tema foi influenciada pelo percurso acadêmico, uma vez 

que, com o desenvolvimento da pesquisa de Mestrado em Educação, sob o título “Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) no Ensino Fundamental: inovação ou prática antiga?”,  em  

2003, aprofundaram-se os conhecimentos teóricos sobre as diretrizes de gestão da política 

educacional brasileira, relativas à década de 1990, com ênfase àquelas relacionadas à vertente 

da descentralização implantadas nos programas educacionais no Brasil. Diversas foram as 

referências alusivas ao tema, em particular, os estudos de Cabral Neto (2000, p.2) que 

ressaltam a complexidade e as controvérsias presentes no tema 

 

[...] A descentralização, concebida como estratégia de afastamento do 
Estado, em relação as suas obrigações sociais e acompanhada de novas 
formas de controle, não pressupõe  necessariamente a participação do 
cidadão na formulação e realização das políticas públicas, não garante a 
efetividade dos serviços oferecidos e não se constitui em uma estratégia 
obrigatória para consolidação da democracia, conforme expresso no discurso 
atual.  
 

É claro que, ao longo da pós-graduação, vinculada à Base de Pesquisa em Política 

Educacional, foi possível compreender a complexidade do processo formativo dos 

professores/gestores e da atuação profissional. Houve reflexões sobre percursos dos gestores 

depois da formação inicial e continuada, no sentido de entender como as coisas acontecem no 

dia - a- dia na perspectiva deles.  Assim, paulatinamente foi delimitada a temática e 

aprofundados os avanços teórico-metodológicos da pesquisadora. 
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Diante desse viés, considerou-se importante o conjunto de valores, atitudes; levar em 

conta interesses, destrezas e conhecimentos próprios daqueles que estão na gestão  de  espaços 

de formações de pessoas de processos e culturas profissionais diferentes.  

Pode-se concluir que, se a pesquisa sobre os sentidos atribuídos pelas 

professoras/gestoras à gestão escolar da Educação Infantil ainda está pouco sistematizada no 

campo da educação, a oportunidade é ímpar de investigar, para que possam contribuir na 

ampliação das discussões onde não se costuma, no campo cinza  “o  cotidiano  das  relações”, na 

prática, aumenta a chance de o estudo trazer contribuições (supõe-se ser de interesse de todos 

os educadores da escola pública e dos estudiosos da pedagogia) para o delineamento de 

políticas públicas socializadoras que interseccionem formação, cultura profissional, 

profissionalização e educação, condições de trabalho, especialmente da Educação Infantil. 

 

RESUMO DA METODOLOGIA  

 

Em face do exposto, o construto desta pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo 

etnográfica em educação, por meio da qual buscamos a interpretação e compreensão dos 

sentidos atribuídos pelas professora-gestoras à relação entre seu processo de formação e a sua 

atuação enquanto gestoras veteranas na Educação Infantil. A partir do cotidiano de práticas de 

gestão escolar, nas implicações internas do campo empírico, num esforço de compreender a 

realidade  do  meio  profissional  e  social  da  vida  das  interlocutoras  tal  como  se  apresenta,  “de  

carne e osso em realidades circunscritas”   (FERREIRA,   2004,   p.177),   escolhi a 

multirreferencialidade como perspectiva epistemológica. Entende-se   por  

multirreferencialidade  a  pluralidade  de  referências  que  nos  ajudam  a  pensar  sobre  tal  objeto,  

ou   seja,   “os   sistemas   ao   mesmo   tempo   de   leitura,   de   representação,   por   conseguinte,   mas  

também  as  linguagens,  que  são  aceitas  como  plurais,  isto  é,  como  necessariamente  diferentes  

umas  das  outras”  (ARDOINO,  1998,  p.  69). 

Foi feita a opção pelo uso da observação participante   que   se   constitui   numa   técnica  

científica   relevante,   uma   vez   que   a   emersão   da pesquisadora, no contexto,   permite   a  

compreensão  do  que  está  sendo  estudado,  num  processo  que  envolve  planejamento  e  registro  

sistemático. Utilizou-se, ainda, a entrevista  semiestruturada,  que  possibilita  obter  informações  

descritivas  nas  linguagens  próprias  dos  sujeitos.  Nesse  sentido,  cabe  destacar  a  importância  de  
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o pesquisador informar os objetivos e garantir a confidencialidade, para que os sujeitos 

possam falar à  vontade  sobre  seus  pontos  de  vista. 

Para tanto, as informações foram interpretadas mediante a   análise   da   entrevista  

compreensiva (KAUFMANN, 1996). A escolha dessa metodologia se justifica por possibilitar 

à pesquisadora um ponto de partida para análise das informações  oriundas da fala evocada 

pelas interlocutoras, visto que permite que o objeto de estudo seja desvelado, pouco a pouco, 

por meio de uma elaboração teórica que aumenta, dia após dia, diante do campo de pesquisa, 

conforme aponta Silva (2002). 

Para tal, tem-se, como lócus de pesquisa,   um  CMEI,   constituído  de  pré-escola,   com  

atendimento   às   crianças   de   4   -   5   anos,   em   turmas   de   tempo   parcial.   As   interlocutoras  

participantes  são  quatro  pedagogas   -  gestoras,   regulamentadas  no  cargo  de  gestora,  que   têm  

mais  de  15  anos  de  efetivo  exercício  docente  nessa  etapa  da  Educação  Básica,  com  vínculo  

insitucional, mediante  concurso  público. 

 

ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO  DO  TEXTO 

 

 O  trabalho  de  pesquisa  está  estruturado além da introdução  em  partes,  e  dentro  delas  

estão  os  capítulos.  Essas  partes representam os resultados encontrados durante o processo de 

análise das falas das interlocutoras que conduziram aos temas que foram discutidos e 

apresentados ao longo dos três anos de estudo. Na introdução,  problematizamos  o  objeto  de  

estudo. Parte-se das motivações pessoais, profissionais, científicas   e   políticas.   Ainda   na  

introdução, apresentamos um resumo representativo  do  movimento  teórico  e  metodológico  de  

construção  do  objeto  de  estudo  e  a  estruturação  do  trabalho. 

 A  primeira  parte,  “o  fio  inicial  e  o  método  de  tear”  é  composto  de  dois  capítulos.  No  

Capítulo 1 – localizam-se os Contornos teórico – metodológicos que discutem o método do 

tear na metodologia de cunho etnográfico, marcos históricos e epistemológicos, 

encaminhamentos teórico - metodológicos,  o  campo,  as  interlocutoras  e  os  conceitos  de  textos  

sobre formação acadêmica, cultura profissional e Educação Infantil.  

 No Capítulo 2 – Cenários   etnográficos:   “espaços   e   lugares”   de   formação   e   cultura  

profissional na gestão escolar, busca-se situar os cenários considerados pela equipe gestora 

como fundamentais ao campo da prática cultural; entendida aqui como uma forma de pensar e 



 
 
 

29 

agir, o modo de vida profissional de uma equipe de gestão escolar. Portanto, nessa construção, 

apresentam-se outros critérios e etapas inerentes à observação e ao fazer narrativo. Mostra-se 

como cada cena (de espaço de reuniões pedagógicas e administrativas, do conselho escolar e 

ainda uma de uma reunião de pais) produz narrativas etnográficas cotidianas comuns. Na 

síntese integradora, analisam-se os sentidos que as gestoras atribuem à sua ação como líderes 

no cotidiano do  CMEI. 

 A  segunda  parte,   “Tecendo fios   da   trajetoria   de   formação  docente”,   está   organizada  

em dois capítulos. No capítulo 3-  intitulado   “práticas de formação inicial e continuada da 

pedagoga”   discute-se a formação inicial em magistério e pedagogia que são processos 

formativos iguais nos objetivos, mas distintos nas experiências práticas. A discussão permeará 

os diversos fios que moveram suas escolhas profissionais pela docência e pela gestão na 

Educação Infantil. No capítulo 4-  que   foi   denominado   como   “Espaço   de         autoformação  

continuada:   problemas   e   dilemas”      analisam-se alguns dilemas e problemas vivenciados ao 

longo das experiências formativas que as gestoras realizaram, como alunas de licenciatura em 

pedagogia e pós-graduação na educação, que as conduziram à cultura profissional atual da 

gestão da Educação Infantil. Ademais, a relação teoria e prática, as dificuldades de adaptação 

dos conhecimentos  da formação inicial para suas práticas profissionais no CMEI propõem 

provocar reflexões inerentes aos saberes desenvolvidos no curso de pedagogia, procurando 

desencadear possíveis discussões acerca dos desafios  encontrados pelas gestoras sobre  o 

processo de adaptação dos conhecimentos da formação inicial, ou seja, do conhecimento 

específico à dimensão do conhecimento profissional.  

 Na  terceira  parte  deste  estudo,  denominada  “  sequências  de  fios  e  sentidos  de  práticas  

da infância e da Educação Infantil, procura-se discutir  no  Capítulo 5- “algumas análises, 

ainda iniciais, sobre os sentidos de educadoras - gestoras de um CMEI acerca do papel 

profissional desempenhado por elas atualmente, especialmente no que diz respeito às 

dimensões do cuidado e educação,   levando   em   conta   as   mudanças legais, assim como as 

condições de trabalho como potencial de bloqueio vividos  pela  categoria  no  atual  cenário  da  

Educação  Infantil  brasileira, especialmente no município de Natal/RN. 

 Por fim, a quarta parte “arrematando o tecido dos fios” nos quais procura-se trazer, à 

tona, o que significou a pesquisa no CMEI Marilanda Bezerra, a síntese dos resultados e 

encaminhamentos da pesquisa, diante das  expectativas da autora, síntese das análises e 

anseios e limitações; e algumas revelações que a pesquisa suscitou, questões em aberto. 



 
 
 

30 

 
 
 
 
 

 

 

PARTE I: O FIO INICIAL E O MÉTODO DO TEAR 

 

 

  



 
 
 

31 

CAPÍTULO 1 – CONTORNOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
Diferente da teoria teórica – discurso profético ou programático que tem em 
si mesmo o seu próprio fim e que nasce e vive da defrontação com outras 
teorias – a teoria científica apresenta-se como um programa de percepção e 
de ação só revelado no trabalho empírico em que se realiza. (BOURDIEU, 
1989, p.59). 

 

 Ao buscar a teoria no campo empírico para a compreensão da ação, parte-se do 

conceito de “compreender”  em  Bourdieu  (1989), que passa pelo aprofundamento das questões 

da existência das quais  as  pessoas  são  produtos,  o  que  permite  dizer  que  é  preciso  observar  a  

configuração  em  que  esse  discurso  é  produzido.  Para  o  autor,  explicar  e  compreender  significa 

a mesma coisa, visto que, para que se possa compreender,  é  preciso, antes de tudo, conhecer 

as condições sociais, uma vez que a compreensão do mundo exprime o próprio processo 

relacional com o outro. 

 Assim sendo, a importância da teoria científica me leva à reflexão-ação-reflexão o 

que me desafiou a decidir por um referencial teórico-metodológico que tornasse possível [...] 

interpretar os sentidos mediadores da compreensão e explicação da ação social (SILVA, 2002, 

p.1). Nesse sentido, a palavra das gestoras é percebida como ato concreto no cotidiano da 

gestão escolar guiada pela realidade social, mediante o contexto cultural.  

Por essas razões, esta pesquisa se apoia em uma abordagem qualitativa e o quadro 

teórico também tem o aporte da abordagem etnometodológica, que considera os fatos sociais 

como  “realizações  práticas”  e  não  como  “coisas”.  A etnometodologia se interessa mais pelo 

“social  consolidado”  (COULON,  2008, p.56).  

Em razão disso, esta pesquisa se inspirou nos estudos etnográficos em educação 

(FERREIRA, 2006)  que podem ser associados a outros métodos e trazem um contato direto 

da pesquisadora com a situação pesquisada para interpretar, compreender a multiplicidade dos 

sentidos que as gestoras atribuem às relações estabelecidas nas suas ações cotidianas de 

gestão escolar. A  etnografia  da  Educação,  sobretudo, por evitar a possibilidade de arranjos de 

natureza experimental, e privilegiar o vivenciado pode constituir uma ferramenta para a 

compreensão desses intensos e complexos diálogos intersubjetivos que são as práticas de 

gestão escolar.  

 Mas,   compreender   esse   percurso   de   construção dos sentidos, situando as gestoras a 

partir da sua formação e cultura profissional, exige compreender a noção de:   formação, 
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cultura profissional e gestão escolar, dentre outras. Nesse sentido,  estudiosos da área 

permitiram algumas reflexões teóricas. Entre eles,  estão:  Freire  (1996),  Josso  (2004),  Nóvoa  

(1995), Kramer (2006), Tardif (2000), Libâneo (2001), Pimenta (2007) Formosinho (2001), 

Marchesi (2003), Barroso (1996) e Caria (2008) Esse  pluralismo  de  olhares  está   autorizado  

pela abordagem processual e multirreferencial,  desde  que  não  se  elimine  a   responsabilidade  

do  diálogo  com  coerência  epistemológica. 

Assim sendo, assumem-se autores que consideram a formação continuada como 

desenvolvimento profissional, que reconhecem a necessidade da atividade  docente  na  área  da  

educação   com   uma   formação   mais   específica,   como   projeto   pessoal,   coletivo   no   caso   das  

gestoras participante desta pesquisa. Nessa perspectiva, procura-se explicitar  a  formação  em  

termos   de   autoformação   e   socioformação   e   suas   interdependências. Assim como se aponta 

como saída melhorar a competência profissional, o desenvolvimento profissional docente é 

considerado, nesse caso, como uma construção social. Portanto, como uma caminhada que 

implica crescer, ser, sentir e agir do gestor para  possibilitar–lhe  gerir o conflito e as tensões 

de forma equilibrada em contexto, é um desafio que requer processos de colaboração, já que 

não se faz no isolamento (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001).  

Nessa perspectiva, evidencia-se que a formação inicial   e   continuada      dos   gestores   e  

seus  saberes  não  é  uma  preocupação  recente  na  área  da  Educação.  Tardif  (2000)  situa  o  saber 

do professor a partir de seis fios: O primeiro diz respeito ao saber do trabalho – o saber do 

professor deve ser compreendido em   íntima   relação   com   o   trabalho   na   escola   e   na   sala   de  

aula: são as relações mediadas pelo trabalho que fornecem princípios para enfrentar e 

solucionar situações cotidianas.  

 O  segundo  é  a diversidade do saber,  pois  entende  que  o  saber  dos  professores  é  plural,  

compósito  e  heterogêneo,  por  envolver,  no  próprio  exercício  da  ação  docente,  conhecimentos  

e  um  saber  fazer  bastante  variados  e,  normalmente,  de  natureza  diferente.  O  terceiro  fio  é  a 

temporalidade do saber, no qual reconhece o saber dos professores  como  temporal,  uma  vez  

que  o  saber  é  adquirido  no  contexto  de  uma  história  de  vida  e  de  uma  carreira  profissional.   

 O  quarto  fio  condutor  é  denominado  experiência de trabalho e, enquanto fundamento 

do saber, focaliza os saberes oriundos da experiência  do  trabalho  cotidiano  como  alicerce  da  

prática  e  da  competência  profissional.  É  no  contexto  em  que  ocorre  o  ensino  que  o  docente  

desenvolve o habitus,  que  são  certas  disposições  adquiridas  na  e  pela  prática  real.   
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 O quinto fio, saberes humanos - expressa  a   ideia  de   trabalho   interativo,  um  trabalho  

em  que  o  trabalhador  se  relaciona  com  o  seu  objeto  de  trabalho  fundamentalmente  por  meio  

da  interação  humana.  O  sexto  e  último  fio  - saberes e formação profissional,  é  decorrente  dos  

anteriores, ou seja, expressa a necessidade de repensar a formação para o magistério, 

considerando os saberes dos professores/gestores e as realidades específicas de seu trabalho 

cotidiano. 

 A afinidade do educador, segundo Tardif (2002,  p.  36),  com  os  saberes  não  é  limitada  

ao   papel   de   difusão   de   conhecimentos   já́   estabelecidos.   Ele   esclarece   que   a   prática   do  

professor  agrega  diferentes  saberes  e  que  mantém  diferentes  relações  com  eles.  Tardif  define  

o   saber   docente   “[...]   como   um   saber   plural,   formado   pelo   amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares 

e  experienciais”. 

 Em   sua   opinião,   o   curso   de   formação   nas   universidades   não   tem   obtido   êxito   na  

formação   adequada   do   futuro   professor   por   estar   centrado   no   saber   acadêmico/teórico,  

centrado  nos  saberes  disciplinares.  A  teoria  é  observada  como  um  conjunto  de  conhecimentos  

acadêmico/científicos  e  a  prática  seria  o  bom  emprego  da  teoria,  ressaltando  a  separação  entre  

teoria  e  prática 

 Num levantamento de dissertações e teses realizado por Andrade (2003) sobre o tema,  

foi constatado um crescimento considerável  de  publicações  ao  longo  dos  anos.  A  maior  parte  

dos  trabalhos  privilegiou  os  cursos  de  formação,  seus  currículos,  seus  projetos  pedagógicos,  a  

relação  teoria-prática,  dentre  outros. 

 Em 2005, a homologação das novas Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia 

estabeleceu: 

 

[...] formação  inicial  para  o  exercício  da  docência  na  Educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino  fundamental;;  aos  cursos  de  ensino  médio  
de  modalidade  normal  e  em  cursos  de  educação  profissional;;  na  área  
de serviços  e  apoio  escolar;;  em  outras  áreas  nas  quais  sejam  previstos  
conhecimentos   pedagógicos.   A   formação   assim   definida   abrangerá  
integradamente   à   docência,   a   participação   da   gestão   e   avaliacão   de  
sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a execução, o 
acompanhamento de programas e as atividades educativas [...] 
(BRASIL, 2005, p. 6). 
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 Nos estudos de Freitas et al. (2006),  as  novas  diretrizes  contribuíram  para  ampliar   a  

compreensão   da   complexidade   do   campo   da   pedagogia   e   o   desafio   teórico-prático   que   as  

universidades   enfrentam  para   concretizar   a   reforma  proposta,   uma  vez   que   a   formação  nos  

cursos de pedagogia necessita  garantir  a  articulação  entre  a  docência,  a  gestão  educacional  e  a  

produção   de   conhecimentos   na   área   da   educação.   Mas, conjuntamente à formação que se 

processa em contexto de trabalho da educação infantil (Oliveira-Formozinho 2002), é 

importante que o gestor busque ampliar, atualizar e aprimorar seus saberes sobre e para a 

prática em instâncias formais, tal como cursos de pós- graduação, onde se busca inovar o 

conceito de formação acadêmica.  

Formação acadêmica  

O significado atribuido à formação acadêmica, neste estudo, corresponde à formação 

inicial e continuada processual, educativa, como descoberta, busca permanente, obra de 

empenho coletivo dos/das professoras, enquanto pessoas e profissionais situados/as nos 

contextos das instituições, organismos e movimentos sociais sob forma de programas que têm 

continuidade, participação, sistematização, associadas à luta por condições dignas de trabalho, 

salário, vida e a oferta de uma boa escolarização  básica inclusiva à comunidade na qual estão 

inseridas (GADELHA, 2009, p. 61). Assim, fundamenta-se numa concepção 

sociointeracionista de desenvolvimento infantil, que defende uma formação teórica apoiada na 

reflexão sobre a prática, onde os processos de formação das gestoras da educação infantil, não 

podem desenvolver-se sem considerar os contextos vivenciais das mesmas e devem realizar-

se enquanto processos de cooperação, de interação, referenciados por teorias e modelos 

pedagógicos que embasem a intencionalidade da educação infantil. 

 Enquanto academicamente o assunto    da  formação  é  amplamente  discutido,  a  demanda  

pela Educação Infantil continua crescendo se especializando cada vez mais. As gestoras de 

infância são carentes de formação específica e a Pedagogia não está sendo   suficiente      para  

alimentá-las do saber que tanto buscam para enfrentar o dia-a-dia de suas instituições. Na 

percepção da pesquisadora, o    saber   vivenciado   ao   longo   da   trajetória   profissional   delas   é 

construído a partir das representações, valores e da cultura profissional. 

Cultura profissional 

Desse modo, a cultura profissional, é entendida como um conjunto simbólico e 

material fruto da interação   entre   práticas   sociais,   condições   objetivas   do   meio   social  

(institucional  e  política)  e  configurações  subjetivas  do  sujeito  (história  de  vida,  sentimentos,  
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interações   e   expectativas).   Isso   remete   ao   conceito   utilizado   por  Caria   (2008),   relativo   aos  

modos  como  as  pessoas  vivem  as  organizações  sociais  e  como  se  desenvolve  a  reflexividade  e  

autonomia  sobre  o  processo  e  a  organização  do  seu  trabalho  em  situação  de  ação.   

Para  Caria  (2008),  o  conceito  de  cultura  profissional  está  apoiado  numa  problemática  

teórica  de   inspiração  sociológica  e  antropológica,  e  que   tenta  contemplar  os   três   fenômenos  

sociais:   o   papel   institucional   e   a   posição   social   ocupada   pelo   indivíduo;;   a   identidade  

profissional;;   e   a   atividade   sócio-cognitiva   no   contexto   de   trabalho.   Sobre   o   primeiro  

fenômeno,  o  autor  afirma  que  o  conceito  introduz  uma  delimitação:   

 

refere-se  às  profissões  cujo  trabalho  e  emprego  têm  um  estatuto  e  prestígio  
social  elevados,  baseado  na  posse  de  um  título  e  de  uma  qualificação  escolar  
de  nível  superior  que  permite  o  uso  e  aplicação  de  conhecimento  abstracto  e  
científico   em   acções   que   são   tidas   como   da   competência   exclusiva   de  
profissionais,  e  não  de  amadores  (CARIA,  2008,  p.  126). 

 

Quanto   ao   fenômeno   de   identidade,   o   autor   afirma   que   a   inserção   do   indivíduo   no  

trabalho o torna um ator social que interage entre pares e compartilham atividades laborais 

semelhantes. Essa socialização  implica  considerar  uma  trajetória  do  profissional  na  instituição  

onde  é  possível  uma  interiorização  e  assimilação  de  papéis  que  expandem  os  limites  da  rotina  

e  da  burocratização  de  atividades  previamente  estabelecidas.  Além  disso, Caria (2008, p.128)  

aponta  que  a  cultura  profissional  é  um  fenômeno  em  que  o  indivíduo  mobiliza  saberes  sócio-

cognitivos,   por   meio   da   integração   entre   o   conhecimento   teórico-científico   adquirido   na  

formação   com  o   “sentido  prático da   atividade”   que   foi   aprendido   na   experiência   coletiva   e  

contextual do trabalho. 

Nessa investigação, o conceito de cultura profissional é entendido como o conjunto de 

ideias, valores, atitudes, interesses, destrezas e conhecimentos de mundo. Além disso, 

significa estilo de vida profissional adotado por um grupo específico que assume 

determinadas maneiras de fazer ou atuar, por certas referências teóricas.  

Essa concepção,   também   está   associada   aos   conceitos   de   socialização   e   identidade  

profissional (VIEIRA, 2009). A  socialização,  esclarece  o  autor,  é  um  fenômeno  que  permite  a  

aproximação   do   indivíduo   com   sua   atividade   profissional,   quando   ele   aprende   as   regras   e  

funções,  e  compreende  o  seu  papel  perante  o  grupo,    instituição  e    sociedade.   

Desse modo, conforme os dados da pesquisa, as gestoras do CMEI configuram um 

grupo com uma cultura profissional cujas características  são:  a  precariedade  e  difícil  acesso  ao  
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local  de  atuação;;  a  escola  pública  de  Educação  Infantil  como  espaços  de  formação  e  atuação;;  

o  comprometimento  e  a  seriedade  da  gestora  com  a  aprendizagem  e  socialização  das  crianças  

pequenas   e   convergências   nas   trajetórias   profissionais   das   investigadas   que   evidenciaram   a  

cultura do grupo como a transformação de ideias colaborativas  (VIEIRA, 2009).  

A  cultura  profissional,  portanto,  está  relacionada  à  inserção  do  indivíduo  no  mundo  do  

trabalho   e   tem   características   próprias   que   são   aprendidas   ao   longo   da   atuação.   Essas  

características  diferem-se de acordo com a atividade realizada  e  com  o  grupo  profissional  a  

que   o   indivíduo   deseja   pertencer   e   sofrem   influências   de   aspectos   formativos   de   cada  

indivíduo   e   de   sua   socialização   no   trabalho.  Essas   questões   apresentam-se coerentes com a 

questão de fundo e conduzirão as discussões a seguir, respondendo ao longo do capítulo sobre 

os sentidos à gestão escolar da relação entre sua formação acadêmica e cultura profissional 

atual.  

Gestão escolar 

 A Gestão escolar  revela-se, nos dias de hoje, como área de conhecimento humano, 

cheia de complexidade e desafios, cada instituição  escolar requer a tomada de decisões, a 

coordenação de muitas atividades. 

 Nesses termos, gestão escolar é uma expressão que ganhou corpo no contexto 

educacional brasileiro acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das 

questões dessa área. Em linhas gerais, é caracterizada pelo reconhecimento da importância da 

autonomia para além da decretada, onde a escola desenvolve formas autônomas de tomada de 

decisão, em diferentes domínios, aquilo que pode ser  designado por autonomia construída 

(BARROSO, 1996, p.10) das pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento de seu 

trabalho, numa perspectiva normativa de gestão democrática  entendida como a participação 

efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar.   

 Nesse sentido, concorda-se com Barroso (1996, p.10) quando aponta: para que a 

necessária   “autonomia   individual   e   coletiva”   construída   no   sentido   de   que   seja   colocada   a  

serviço  dos objetivos educacionais, se transforme num processo coletivo de mudanças, 

tornando-se necessário, para isso,  desenvolver três tipos de intervenção: a) promover na 

escola  "uma  cultura  de  colaboração”  e  de  participação  de  todos  seus  segmentos  escolares;;  b)  

desenvolver nas escolas formas diversificadas (individuais e coletivas) de liderança; c) 

aumentar o conhecimento, por parte dos próprios membros da organização, dos seus modos 

de funcionamento e das regras e estruturas que a governam (BARROSO, 1996. p.11). Para 
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esse  autor,  “[…]  é  no  contexto  destas  intervenções  que  a  construção da autonomia pela escola 

pode constituir um processo de mobilização social (na acepção dada na sociologia política) 

enquanto forma de reunião de um núcleo de atores com o fim de empreenderem uma ação 

coletiva”  na  gestão. 

 O conceito de gestão escolar está associado à organização do funcionamento da escola 

quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e 

pedagógicos. Forma de organizar o trabalho pedagógico, que implica a visibilidade de 

objetivos e metas dentro da instituição escolar. Implica a gestão de recursos materiais e 

humanos, no planejamento de suas atividades, a distribuição de funções e atribuições, na 

relação hierárquica e interpessoal de trabalho e partilha do poder. Diz respeito a todos os 

aspectos da gestão e dos processos de tomada de decisões. 

 A   gestão escolar e, por conseguinte, uma filosofia da educação mais consistente, 

formação humana mais abrangente e atuação do gestor entendida aqui como aquele que lidera 

comportamentos e ações, que compreendem o ambiente onde está inserido, que consegue 

projetar ações e resultados favoráveis no ambiente escolar (LUCK, 2009),  enfrentam  grandes  

desafios.  Os  avanços  da  ciência  e  da  tecnologia  vêm  ocasionando  novas  formas  de  pensar  e  

fazer educação.  O  trabalho  em  equipe,  liderança,  a  utilização  de  novas  mídia,  uma  diversidade  

de   legislações  para   serem  acompanhadas,   novas   formas  de   aprender,   enfim  é  uma  gama  de  

conhecimento que faz parte de um novo perfil de quem pretende ocupar essa função. 

 O maior desafio de um gestor escolar é   repensar e aprender novas estratégias de 

trabalho para suas instituições educacionais. A exigência de uma revisão no papel da 

formação nas instituições públicas   é  uma  preocupação que procede. Um gestor da Educação 

Infantil é profissional docente mediador entre a realidade concreta da sociedade e as 

mudanças da escola para atender seus funcionários, crianças/alunos e pela família, no 

contexto  na  qual  está  inserida.   

Educação Infantil 

 Entende-se como Educação Infantil aquela que atende, pedagogicamente, o período de 

vida escolar de crianças com idade entre zero e cinco anos, isto com a implantação do ensino 

de nove anos. O artigo 29 da Lei 9.394/96 trata da Educação Infantil e preconiza:  ―   A  

Educação Infantil - primeira etapa da educação básica - tem   como   finalidade   o  

desenvolvimento   integral   da   criança   até   seis   anos   de   idade,   em   seus   aspectos   físico,  

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  
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 Quanto  à  Educação  Infantil, na  instituição  lócus  do  estudo  realizado,  constitui-se uma 

realidade que atende  às  crianças  a  partir  de  4  anos  até  os  cinco  anos,  ou  seja,  crianças  de pré-

escola.  Por  outro   lado,  a  estruturação  do   tempo  na   instituição  diferencia-se do que acontece 

nas creches, uma vez   que   as   crianças   não   permanecem   o   tempo   integral   na   instituição,  

ficando, apenas,  o  turno  matutino  e  saindo,  após  o  almoço,  o  que  reduz, significativamente,  o  

tempo   de   convívio   na   instituição,   com   as   outras   pessoas   fora   da   família,   com   os   objetos   e  

espaços  diferentes. Como citado no Projeto Político- Pedagógico do CMEI (2010, p. 12): 

 

A Educação Infantil é, portanto, uma etapa evolutiva de estimulação 
sensorial, na qual as crianças desenvolvem suas capacidades cognitivas, 
afetivas intelectuais, motoras, sociais, etc., adquirindo aprendizagens 
significativas através da brincadeira do jogo e de outras formas de interagir, 
sendo também preparadas para enfrentar diversas situações com as quais se 
defrontarão no futuro. 

 

 Esse quadro aponta uma realidade   em   que   as   relações   com   a   família   permanecem  

sendo  a  de  maior   tempo  para  essas  crianças  e,  conseqüentemente,  a   instituição  de  educação  

infantil tem como característica   assegurar   um   ambiente   de   relação   com   a   família,  

constituindo-se num espaço de enriquecimento para as crianças, no sentido de respeitar 

valores e culturas, ampliar experiências e conhecimentos que as crianças constroem no seio de 

sua família, criando oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem das crianças por meio 

de um ambiente de cuidado e educação. 

Por fim, fazer estudo do tipo etnográfico em educação, portanto, é dar voz a uma 

minoria silenciosa; é caminhar em um mundo desconhecido; é abrir caminhos novos; é um 

pouco de dedicação e de alegria, de estudo e de atenção. Assim, ao utilizar a entrevista 

compreensiva como fonte de informação/recolha, procura, explicar o modo como as 

interlocutoras atribuem sentido  ao seu cotidiano, em particular determinados acontecimentos 

ou mudanças durante a sua vida.  
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1. NO VIÉS DO ESTUDO ETNOGRÁFICO: A ENTREVISTA COMPREENSIVA 

 

“A  entrevista  compreensiva  é  um  método  leve  fundado  sobre  a  leveza   

   dos instrumentos”  (Rosália  Silva) 

 

 

A Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 1996) tem sido esse método leve, 

orientador para atingir o objetivo   e   responder   à   questão   de   fundo   desta   pesquisa,   pois   ela  

permite que o objeto de estudo seja desvelado pouco a pouco num processo de elaboração 

teórica que vai aumentando diante do que existe no campo, em especial, o espaço de 

problematização, onde se formam as categorias de sentido.  

Nessa metodologia, Silva (2006) aponta algumas dimensões interligadas que é 

possível ser considerada no ato de pesquisar. Dentre elas, pode-se destacar, em primeiro lugar, 

a necessidade do pesquisador em articular o objeto de estudo com o campo de pesquisa de 

forma mais estreita possível; o campo, em especial, o espaço de problematização, onde se 

formam as questões de pesquisa e as categorias de unidades de sentido. 

Portanto, a entrevista compreensiva, ao mesmo tempo que é   inteligível,   é  

tranquilizadora e atraente de ser realizada, pois, com ela, é possível conduzir a entrevista de 

modo que a interrogação tenha sentido para o pesquisado, sobretudo diante dos problemas que 

são propostos. Procura-se compreender as peculiaridades da vida que os rodeia, nas formas 

internas e externas em que se apresentam suas manifestações mais significativas e nos seus 

condicionamentos apresentados como casuais. 

É preciso ressaltar que essa metodologia permite que o objeto e o objetivo da análise  

da fala dos entrevistados sejam   o   de   identificar,   compreender   e   explicar   o   sentido   que   os  

indivíduos   atribuem  às   suas   ações   e   descobrir   os  motivos   pelos   quais   eles   as   executam  em  

determinado momento e contexto. Faz-se necessário que o pesquisador   esteja   atento   às  

condições  nas  quais  o  pesquisado  está  inserido  (BOURDIEU,  2001)  e  aquelas  das  quais  ele  é  

o  produto;;  eis  a  importância  de  se  considerar  a  sociologia  de  processo  de  Elias  (1998).  Vale 

acrescentar   que   a   compreensão   das   relações   estabelecidas   no   imaginário   social   desvelada  

pelas   falas  dos  docentes,  mediante  a   explicitação  por   intermédio  da  palavra,  pode  então  ser  

considerada  o  guia  de  toda  a  construção  desta  pesquisa,  conforme  menciona  Silva  (2002,  p.  3) 

“é um processo de busca de compreensão que o pesquisador deveria ter para  entrar  no  sistema  
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de  valores  dos   indivíduos,  na  vida  do   informador.  A  compreensão,  então,   faz  parte  de   todo  

saber  antropológico; por isso,  o  essencial  é  o  sentido  que  funda  a  relação  com  o  outro”.  

Dessa forma, os conceitos  construídos    apoiam-se  no  sentido  comum  dos  homens,  pois  

as   experiências   vividas, coletivamente,   correspondem   à   experiência   teórico-científica   do  

pensamento.  O   sujeito   não   é   reduzido   ao   indivíduo, tampouco a   ação   individual   é  o  objeto  

privilegiado.   Logo,   o   sentido   do   mundo   social   é   sempre   intersubjetivo:   se   constitui   pela  

interação dos diferentes atores sociais. Desse   modo,   a   Entrevista   Compreensiva   permite  

abordar  não  só́  os  aspectos  objetivos,  mas   também  subjetivos  da  pessoa.  Essa  subjetividade  

não  pode  ser  limitada  à  sua  individualidade,  mas   se constitui em um processo de  identidade e 

alteridade, a vida cotidiana, as configurações que envolvem o indivíduo e a multiplicidade de 

perspectiva de olhar sobre a ação humana.  

Nesse  processo,  os  sentidos  dos  comportamentos,  das  ações  ou  da  lógica  apresentadas  

pelas   interlocutoras   nem   sempre   são   conhecidos   ou   conscientes   para   o   próprio   narrador.  

Diante disso, procurou-se   romper   com   o   pensamento   linear,   unitário   e   reducionista  

característico  do  pensamento  positivista,  privilegiando  o  heterogêneo  como  ponto  de  partida  

para  a  construção  do  conhecimento. 

É lícito supor que, ao narrar suas trajetórias na tentativa de explicar o seu cotidiano, 

orientados pelo fio condutor proposto, as entrevistadas   são   conduzidas   a   se rever em 

diferentes contextos e situar as diferentes faces delas mesmas  que  configuram  seus  próprios  

modos de ser e agir socialmente. Ao se contarem   e   também   se olharem, acabam por 

identificar momentos marcantes  de  transição  e  mudança  em  suas  próprias  vidas. 

É claro que, o  discurso  oral  delas  é  o  elemento  principal  nessa  metodologia,  visto que   

tem   a   condição   de   proporcionar   a   interpretação   dos   sentidos   e   valores   explicitados   pelas  

gestoras  quanto  à sua ação, por meio da palavra coletada pelas entrevistas.  

Nesse caso, a Entrevista Compreensiva encontra-se dentro de um movimento em que 

se   desenvolve   uma   nova   hermenêutica   que   retoma   a   reflexão   epistemológica   procurando  

elaborar uma metodologia consistente: uma metodologia da interpretação e da compreensão. 

Para tanto, a análise do cotidiano de gestão escolar necessita que a pesquisadora seja 

sua   testemunha,   que   ela   construa   uma   “objetividade   interna”,   para   compreender   como   as  

interlocutoras se deslocam em sua relação com os saberes e fazeres quando passa do estatuto 

de acadêmico ao de profissional reconhecido pela identidade do grupo.  
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Sendo elas, ao mesmo tempo, professora, gestora, conselheira, educadora e agente da 

reforma da comunidade local, minha posição de observadora participante, no âmbito da 

pesquisa, está sendo rica, mas difícil. Portanto, o registro em áudio das falas foi importante 

para apreender fatos e valores intimamente relacionados às percepções que as gestoras têm 

sobre suas vidas e seu desempenho profissional, bem como as percepções daqueles que são 

parte do seu cotidiano e que determinam suas maneiras de viver. Este  é  também  o  argumento  

da  Sociobiografia  (FERREIRA,  2006),  narrativa  cuja  orientação  pressupõe  o  indivíduo  como  

ser  implicado  e  engajado  em  sua  experiência  social. 

Isso implicou desenvolver um pensamento complexo, ou seja, a complexidade como 

para Morin (2003, p.10), sendo um desafio que sempre me propus em torno do objeto de 

estudo, em  uma perspectiva multidimensional, com uma visão cultural, econômica, política e 

social, diante da vida profissional das gestoras, assim como sobre  as mudanças no processo 

de formação que afetam suas práticas. Em relação ao Pensamento Complexo,   afirma:   “está  

animado por uma tensão permanente entre a aspiração  a um saber não parcelado, não 

dividido, não reducionista e o reconhecimento do inacabado e incompleto de todo 

conhecimento”  (MORIN,  2003, p. 10).   

Nessa abordagem, foram considerados e classificados alguns princípios lógicos: o 

primeiro deles foi o fato de a pesquisadora estar atenta e aberta para captar, procurar ver sob o 

ponto de vista do outro, para compreender a sua ação social (GEERTZ, 1997), que foca a 

cultura local e cena estudada; o segundo ponto levou em conta  a clareza sobre o papel da 

teoria na pesquisa; o terceiro princípio adotado refere-se à objetivação participante 

(BOURDIEU, 2001).  

Neste estudo etnográfico da educação, a objetivação participante é a compreensão 

objetiva que a pesquisadora tem do objeto e que passou a ser parte do seu universo concreto, 

no processo de observação. Para ser definido na categoria de estudo do tipo etnográfico em 

educação, é exigido que o trabalho apresente algumas características lógicas, como: a) a 

observação participante, que foram dois meses subsequentes (fevereiro e março de 2012), 

após os primeiros dias à chegada ao CMEI para consolidar a pesquisa. A cada ano do curso de 

doutorado (o mês do início das atividades letivas no CMEI) foi importante para se observar e 

escutar a equipe gestora. Durante as duas primeiras semanas do início das aulas 2012, 

ocorriam observações sobre a semana pedagógica. Nesse meio tempo, as conversas e trocas 

ocasionais foram procedimentos preciosos de coleta de informações.  b) entrevistas, menos 

clássicas, individuais e na abordagem compreensiva c) análises de materiais que são 
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características próprias das pesquisas qualitativas; d) o pesquisador como instrumento 

principal na análise da conversação; e) ênfase no processo e não nos resultados; f) 

preocupação com o sentido e significado atribuídos pelos sujeitos às suas ações; e, finalmente, 

outras características importantes: a descrição, indução e o enfoque fenomenológico.  

Um quarto princípio teórico-metodológico considerado elemento importante de ser 

observado nesta pesquisa é a multirreferencialidade. Entende-se por multirreferencialidade a 

pluralidade de referências que ajuda a pensar sobre tal objeto. Significa partir para o campo de 

pesquisa tendo em vista esse princípio, permitindo uma subjetividade do implícito nas ações 

dos atores sociais e da sociedade.  

Em suma, buscam-se olhares diferenciados, perspectivas plurais, evitando, assim, a 

superficialidade que, muitas vezes, apresenta a complexidade do objeto em si (ARDOINO, 

1988). O principal ponto de partida para essa reflexão foram os estudos de Silva (2006), com 

o   artigo   intitulado   “Compreender   a   entrevista   compreensiva”.   Por   meio   dessa   leitura,   foi 

possível refletir e compreender os fundamentos e princípios dessa abordagem. Fica evidente 

que a multirreferencialidade de conceitos adquire forma passo a passo conforme o campo 

empírico  e as leituras,  podendo ser representada no mapa conceitual a seguir, na Figura 1. 
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FIGURA 1 - MAPA CONCEITUAL DOS PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS.  

 

     Fonte: Elaborado pela pesquisadora ( 05/04/2011)
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2. O CAMPO DE PESQUISA,  AS INTERLOCUTORAS E OS INSTRUMENTOS 

 

[...] Para o pesquisador etnográfico, é no período da vivência interior que 
acontecem os momentos de maior desgaste físico e psicológico, 
especialmente pela interação com os atores da pesquisa, tanto pela angústia 
provocada pela adaptação do meio, quanto pelos esforços despendidos na 
busca pelas informações (FERREIRA, 2004, p. 172). 

 

 Priorizou-se, como campo de pesquisa, uma unidade escolar de Educação Infantil na 

cidade de Natal/RN, espaço onde foram vivenciadas pela pesquisadora, interações 

significativas enquanto assessora técnico-pedagógica da SME, conforme referido 

anteriormente. Tendo o local e as interlocutoras disponíveis e em consonância com o objetivo 

da pesquisa, são evidenciados os procedimentos básicos deste trabalho e o lugar deste no 

percurso metodológico a seguir:  

 A observação participante, evidentemente, não é uma tarefa fácil. Requer empatia, ou 

seja,  se coloca no lugar do outro, além de exigir seleção de informações, diagnóstico, 

ordenação e decisão. As entrevistas individuais gravadas em áudio com as gestoras, mediante 

de roteiro base, elaborado como norteador de toda a entrevista, organizado com base em 

blocos temáticos levaram em conta esses procedimentos. Todas as entrevistas foram 

introduzidas por eixos centrais que favoreceram a conversa entre pesquisadora e entrevistada. 

Nesse processo, tornou-se possível acrescentar perguntas de esclarecimento e a retirada 

eventual de algumas questões.  

 Assim, a tarefa de analisar as falas das gestoras, neste trabalho, teve como base a 

orientação metodológica da entrevista compreensiva, (KAUFMANN, 1996) citada 

anteriormente. Essa tarefa, dispensam a utilização de procedimentos rígidos, permitindo que a 

pesquisadora trabalhe mais livremente com sua capacidade criadora e com mais imaginação. 

Os significados que as pessoas atribuem às coisas e à vida são focos de atenção do 

pesquisadora. Portanto, todas as informações retiradas da realidade vivida, foram relevantes 

no processo de observação, incluindo as entrevistas, as conversas informais, assim como 

outros recursos de coleta que comunicaram informações valiosas para legitimar a 

investigação, sobressaindo os diários escritos no campo.  
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 O diário escrito é um instrumento de avaliação criado pelas gestoras para proceder ao 

acompanhamento das discussões dos conteúdos que são trabalhados durante os encontros 

(reuniões). Nesses diários, registram-se, tanto individual como coletivamente, os momentos 

mais marcantes de cada encontro, na forma de produção de texto sobre os assuntos discutidos 

(pesquisadora/pesquisados). Eles foram fundamentais para o entendimento da maneira pela 

qual elas apreendiam o conceito de formação acadêmica, no caso a licenciatura de pedagogia. 

As gestoras se tornavam etnógrafas reflexivas de sua própria passagem entre formação e 

cultura profissional, possibilitando a pesquisadora um olhar mais sociológico. A análise de 

materiais institucionais permitiu a complementação das informações contidas nesses diários. 

 Procurou-se analisar ainda outros documentos utilizados e produzidos 

institucionalmente, tais como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), 

Referenciais  Curriculares: educação infantil/Natal (2007), Projeto Político-Pedagógico da 

Instituição (2012), planos de trabalho da equipe gestora (2011), Regimento escolar (2008), 

entre outros artefatos que contribuem para um melhor entendimento da dinâmica cotidiana de 

gestão escolar, ou mesmo que tenham elementos sobre a cultura da equipe estudada. 

 Buscaram-se, ainda, fotografias. O acesso ao acervo de fotografias, que, 

particularmente, tem uma longa história na etnografia e na antropologia (FLICK, 2009). As 

fotografias permitem o registro detalhado de fatos, incluindo a apresentação de estilos de vida 

e condições de vida e trabalho. Elas também podem captar processos que sejam rápidos 

demais para o olho humano, (GRAY, 2012, p.152). É importante o uso da fotografia em 

trabalhos etnográficos como instrumento narrativo (ALVES, 2004). Assim, a observação e a 

entrevista conjugadas com outros instrumentos permitiram a triangulação no percurso 

interpretativo, aliando isso à revisão bibliográfica componente obrigatório; não apenas pelo 

interesse de conhecer o que já foi dito sobre o objeto de estudo pesquisado, mas também por 

descortinar as características  dele. 

 Ao mesmo tempo que nos debruçamos sobre as informações, emergiram novos 

conhecimentos da conjuntura vigente, das tensões que atravessam o campo da pesquisa, 

favorecendo a análise dessas informações e a compreensão das respostas obtidas à luz das 

referências conceituais em que nos apoiamos para a interpretação desses dados.  O exercício 

de articular os procedimentos e achados com a teoria ao longo da análise compreensiva, 

dialogando com momentos diferentes da pesquisa, facilita fechar o trabalho de análise com 

uma interpretação que a leve em conta.  
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 Nessa abordagem (do modelo qualitativo de análise), foram enfatizadas a qualidade 

das informações, considerando o interesse pela totalidade do problema e não, simplesmente, o 

tratamento isolado de uma parte dele. Por fim, apresenta-se, a seguir, a caracterização do 

campo da pesquisa em que foram vivenciadas as interações significativas acima citadas. 

 

a) Centro Municipal de Educação Infantil Marilanda Bezerra: as interlocutoras e os 
cenários investigativos  

 

O contexto da pesquisa é o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Marilanda 

Bezerra de Paiva. Localizado em um bairro conhecido como Guarapes, situado na Região 

Administrativa Oeste, periferia urbana, no município de Natal-RN – maior concentração de 

pobreza no município, em um contexto cultural de permanente mudanças na sociedade e no 

sujeito. O referido CMEI é um entre as 73 unidades escolares da rede Municipal de Educação 

infantil em Natal, todas elas vinculadas à  Secretaria Municipal de Educação. Ele é um dos 

pioneiros, por fazer parte dos primeiros projetos padronizados de EI, tem sobrevivido por 

mais de  15 anos, a descontinuidade das políticas públicas, enfrentando  grandes desafios, pois 

as condições para a  sua manutenção é bastante precária do ponto de vista de infraestrutura 

financeira. Assim sendo, o mesmo foi escolhido como campo de pesquisa, justamente  por ser 

uma unidade  que tem se destacado nos cenários da educação municipal, pela persistência e 

singularidade como se organiza e tece o seu projeto de gestão escolar, voltado para a vivência 

da comunidade local desde a sua fundação.  A figura1, a seguir, apresenta a imagem externa 

do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Marilanda Bezerra de Paiva. 
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FIGURA 2 – IMAGEM EXTERNA DO CMEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte:Fotografia capturada do site: https://scontent-a-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0 

 

b) Fragmento histórico do Bairro 

 

O bairro Guarapes foi criado pela Lei nº 4.328, de 5 de setembro de 1994, tendo sido 

ocupado por famílias de baixa renda, oriundas da remoção de favelas situadas em áreas de 

risco, como as favelas do Fio e do Detran. Em 1988, foram ali abrigadas pela Prefeitura 

Municipal de Natal por viverem em áreas de risco. Algumas dessas famílias venderam a casa 

doada pela Prefeitura Municipal de Natal e retornaram ao centro da cidade, ocupando, 

novamente, os espaços públicos de forma irregular e em condições de extrema pobreza.  

 Assim sendo, costuma ser lembrado pelos noticiários locais, por questões ligadas à 

segurança pública e tratamento de esgoto. No tocante à Cultura, o que chama mais atenção é a 

presença substancial de grupos de Hip Hop. Mas a região guarda uma edificação de 

fundamental importância para se entender a história comercial do Rio Grande do Norte: o 

Casarão dos Guarapes, figura 3. Localizado na divisa entre Natal e Macaíba, às margens da 

BR-226. O bairro é dividido ao meio pelo rio de mesmo nome, nas proximidades do rio 

Potengi, e a antiga construção, que fica no alto da colina do lado de lá da fronteira municipal. 

Foi testemunha de um período de grande movimentação e prosperidade ainda no século 18. 

https://scontent-a-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-
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       FIGURA 3 -  RUÍNAS DO CASARÃO E ANTIGO EMPÓRIO NOS GUARAPES 

  

     Fonte: divulgação: http://tribunadonorte.com.br/news.php (2004) 
 

 Antigo entreposto comercial, o Casarão dos Guarapes, abandonado – segundo 

registros históricos – desde a década de 1940, era sede comercial do porto operado pelo 

comerciante paraibano Fabrício Gomes Pedroza. Propriedade do Governo Estadual, tombada 

no início dos anos 1990 pelo Patrimônio Histórico do RN, a edificação está sob os cuidados 

da Fundação José Augusto. Após décadas esquecidas no meio do mato, as ruínas passam por 

avaliação técnica para possível restauração: a finalidade é que se transforme em um centro 

cultural para abrigar acervo alusivo às atividades comerciais (TRIBUNA DO NORTE, 2004). 

Atualmente, o bairro é marcado por inúmeros problemas socioeconômicos (violência, 

consumo de drogas, baixa renda) e ambientais (serviços de saneamento básico precários, por 

exemplo), dentre outros que refletem nas condições de vida dos moradores. O rendimento 

mensal familiar é  em média R$ 245,76, para aqueles que conseguem trabalhos formais, ou 

seja, uma minoria; a grande maioria vive de atividades informais, faz bicos de trabalho nas 

circunvizinhanças, (fluxos de catadores de Lixo, com carroças abarrotadas de resíduos sólidos 

para ser vendidos a cooperativas de bairros vizinhos) fato que demonstra a situação de 

pobreza a que estão submetidas as famílias residentes (BARBOSA, 2008, p. 27).  

O bairro é desprovido de áreas públicas de lazer e esportes; o único equipamento de 

lazer disponível é uma quadra de esportes situada na Escola Almerinda Bezerra, aberta aos 

finais de semana à comunidade, e  um minicampo de futebol improvisado pelos moradores.  

http://tribunadonorte.com.br/news.php
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Dispõe de duas escolas públicas municipais voltadas ao ensino fundamental e Educação de 

Adultos- EJA, Escola Municipal professor Francisco de Assis Varela Cavalcante e Escola 

Municipal Professora Almerinda Bezerra Furtado. Além dessas duas escolas destinadas ao 

ensino fundamental, encontram-se outras duas  unidades escolares que são destinadas ao 

atendimento da Educação Infantil. Uma delas é o referido CMEI lócus da pesquisa e a  Creche 

Municipal Cleia Bezerra de Melo Centeno. Todos esses equipamentos são utilizados também 

pela comunidade para fins de lazer. Esse espaço tem, em sua paisagem, áreas de risco – redes 

de alta tensão elétrica –, retirada de vegetação das dunas, lançamento de lixo em áreas 

inadequadas e esgoto a céu aberto. 

Numa visita ao local, foram observadas a ociosidade dos jovens e a falta de 

perspectiva de vida produtiva. O lixo, a lama e os vetores transmissores  de  doenças  dividem  

espaço   com   as   pessoas   que   circulam   pelo   bairro.   O   Guarapes   é   um   bairro   cujas   relações  

sociais apresentam diversas determinações limitantes, negando-se  o  direito  de  “ser  mais”, ser 

mais humano, como preconiza Freire (2001),  a  muitos  dos  que  estão  imersos  nesse  contexto. 

 

c) A estrutura organizacional  do CMEI 

 

O CMEI conta, atualmente, com 18 professores que atendem a 310 crianças da 

Educação Infantil, na faixa etária entre 4 e 5 anos e 11 meses, distribuídas nos turnos  

matutino e vespertino. Trata-se, portanto, de uma unidade de ensino situada em um bairro 

pobre onde a maioria das famílias se insere no mercado de trabalho informal, sobrevivendo de 

subempregos. 

O CMEI iniciou suas atividades pedagógicas, no ano de 1996, em uma sala de aula de 

Educação Infantil considerada como anexo da Escola Municipal Prof. Francisco de Assis 

Varela Cavalcante, situada em suas proximidades, por causa da demanda da população no 

bairro à procura dessa etapa do ensino fundamental.  

Nesse processo, o anexo da referida escola tornou-se pequeno, passando a funcionar 

de forma precária, com duas turmas na mesma sala, sendo uma no pátio e outra ainda na 

cozinha do citado anexo. Originalmente, esse anexo era composto por uma sala de aula, um 

pátio coberto, uma cozinha, uma pequena lavanderia, dois banheiros para os alunos e um 

pequeno cômodo onde funcionava a sala da direção escolar, com um banheiro para 

funcionários. Em face do crescimento do número de crianças na idade para a Educação 
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Infantil (pré-escolar), a secretária municipal de educação, atendendo à solicitação da 

comunidade local, resolveu ampliar a pequena escola, construindo mais três salas de aula e 

dois banheiros. 

Dessa forma, no dia 28 de março de 2001, foi publicada a portaria de criação de nº 

6.710 e uma nova unidade de ensino, que recebeu o nome de Centro Municipal de Educação 

Infantil Profª Marilanda Bezerra de Paiva, homenageando, assim, uma ex-professora da rede 

municipal de ensino do Natal.  

No ano de 2007, o referido CMEI passou por uma nova reforma com a finalidade de 

aumentar a quantidade de salas, devido ao crescimento da demanda do número de crianças. 

Nessa perspectiva, essa estrutura foi ampliada totalmente;  de uma realidade em que não havia 

espaço para sala de direção, sala de professores, secretaria ou mesmo espaço de recreação 

para as crianças, passou, nesse ano, a contar com espaço maior, com condições mais 

adequadas de funcionamento, exceto alguns locais que ainda possuem degraus, que não foram 

feitas  as adaptações à acessibilidade de portadores de necessidades especiais (Fonte: Projeto 

Político- Pedagógico- 2012).  

Compreende-se que, em meio a tantos problemas sociais que dizem respeito à 

sobrevivência diária das pessoas, como saúde, educação, moradia e trabalho, dentre outros, as 

famílias e as gestoras da educação infantil, nessa comunidade, encontram caminhos 

alternativos de resistências, demonstrados pela organização e participação  no conselho 

escolar, evidenciados no tempo de participação nas atividades sociais da escola, dentre outras 

de integração escola-comunidade. 

 

d) As interlocutoras  

 

A presente pesquisa abrangeu a equipe gestora do CMEI investigado; toda ela 

pertencente ao quadro do magistério da SME. O universo de quatro das interlocutoras da 

pesquisa compreende as pedagogas desse espaço de atendimento de crianças oriundas de 

famílias de camadas populares e são lotadas no sistema público municipal de educação em 

Natal, atuando, especificamente, na área de gestão escolar. Com base nas observações e 

interações sociais, sobressaem traços comuns; dentre elas, destacando-se: predominância 

absoluta das mulheres na função. Por isso, na construção dos textos, haverá sempre referência 

a professoras-gestoras ou equipe gestora. A faixa etária dominante, situada entre 27 e 55 anos 
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(a maior parte das gestoras possui apenas um vínculo, o que comprova as precárias condições 

financeiras dessa categoria, cujos baixos salários, situam-se entre os menores do país), 

constituindo-se em um dos fatores de identificação do grupo estudado. 

 

e) Critérios de escolhas das interlocutoras  participantes na pesquisa  

 

 As interlocutoras foram definidas por critérios considerados importantes à natureza do 

objeto de pesquisa: ser do quadro efetivo de docentes da SME e não estar em contratos 

provisórios; possuir formações específicas para a educação infantil. Nessa perspectiva, foram 

selecionadas todas as quatro (04) gestoras. O   critério   quantitativo   deu-se   pelo   chamado   à  

participação voluntária na pesquisa, optando pelo interesse, adesão e pela disponibilidade 

expressos por elas (gestoras interessadas na partilha de sentidos sobre seu desempenho na 

gestão escolar). Ademais, houve outros critérios: ser gestora, pertencer ao quadro atual da 

equipe gestora, ter tempo de experiência profissional em gestão escolar na mesma instituição; 

ter graduação em Pedagogia.  

 Apesar do entendimento de que toda pesquisa/investigação é seletiva, na medida em 

que é delimitada pelas questões que movem o/a pesquisador/a, não foi excluída nenhuma das 

gestoras da referida equipe. A escolha foi representativa, sem uma preocupação amostral. A 

definição teve como base o contexto, as condições objetivas e o entendimento de que, na 

etnografia, o grupo não pode ser muito grande. 

 

f) As interlocutoras envolvidas nas cenas da pesquisa 

 

 Tendo local e gestoras   disponíveis   para   a   pesquisa, alguns instrumentos foram 

essenciais para que os objetivos fossem atingidos. O primeiro deles  apresentado  é  o  quadro  

de entrevistadas. O quadro (caracterização) auxilia a pesquisadora e o leitor a situar os 

participantes na pesquisa, assim como na forma como eles se apresentam no decorrer do 

texto. Nele, apresentam-se as professoras - gestoras com nomes fictícios escolhidos por elas 

mesmas como forma de preservar suas verdadeiras identidades. 

 A identificação foi feita por pseudônimos que foram selecionados a partir de um 

critério da própria equipe, que fizesse referência ao Projeto Escolar: O Sítio do Pica Pau 
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Amarelo, o qual estava sendo trabalhado relativo ao semestre 2012. Assim, de forma 

espontânea, participou da escolha, a equipe gestora com a presença da pesquisadora. O modo 

como foram distribuídos os nomes alusivos aos personagens do referido projeto, denota uma 

certa hierarquização dos cargos, mas não houve essa intenção por parte delas: Benta (gestora 

escolar); Nastácia (vice-gestora); Emília (Coordenadora 1); Narizinho (Coordenadora 2). Essa 

classificação identificará os relatos apresentados na pesquisa para a busca de sentidos 

atribuídos  e significados culturais da equipe estudada. Portanto, as gestoras interlocutoras 

desta pesquisa foram constituídas em uma equipe de gestão; são as profissionais responsáveis 

por muitos tipos de configurações sociais: como docentes, conselheiras, como formadoras, 

agente social na comunidade de pais,  mães, filhas. 

Isso permite trazer para a explicação dessas relações individuais e coletivas dos atores 

sociais a noção conceitual de configuração, do sociólogo Elias (1998), compreendendo que 

essas relações fazem parte de uma teia configuracional que resulta na forma como os grupos 

humanos e sociais estão interligados.  Diante disso, as ações das gestoras não dependem só da 

vontade  delas, das crenças e valores, necessidades e obrigações, mas também dos espaços e 

lugares, dos contextos vividos, das relações de poder institucionais, de toda uma rede de 

interdependências. As entrevistadas são professoras - gestoras e trabalham  somente  neste 

CMEI, unidade escolar pública municipal. Todas são contratadas via concurso público da 

Prefeitura de Natal como professoras e indicadas pelo poder público como gestoras, somente 

a partir de 2011 foram escolhidas em votação pela comunidade escolar (processo eleição para 

gestores) apresentando  o seguinte perfil: 

� A coordenadora pedagógica do matutino (Emília) tem 45 anos de idade. 

Realizou curso de Licenciatura em Pedagogia em uma universidade pública, no 

Estado do Rio Grande do Norte – UFRN, tendo obtido o título de licenciado no 

ano de 1991. Essa professora/coordenadora, posteriormente à sua formação 

inicial, realizou o curso de especialização em Psicologia na Universidade 

Potiguar – UNP, no ano 2000; Mestrado e Doutorado em Estudos da Criança 

na Universidade do Minho/Portugal, título obtido no ano 2011. Atualmente, é 

Coordenadora Pedagógica do referido Centro com uma carga horária de 30 

horas/aula. 

� A coordenadora pedagógica do vespertino (Narizinho) tem 29 anos de idade; 

realizou curso de Licenciatura em Pedagogia em uma universidade do setor 

privado, no Estado do Rio Grande do Norte, (Universidade Estadual do Vale 
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do Acaraú – UVA), tendo obtido o título de licenciada no ano de 2004. Possui 

Magistério também por outra universidade conveniada (Fundação Bradesco). 

Concluiu, ainda, o curso de Especialização em Gestão Escolar e atua no CMEI, 

com carga horária de 20 horas/aula. 

� A vice-gestora escolar (Nastácia) tem 27 anos de idade. Realizou curso de 

Licenciatura em Pedagogia em uma universidade do setor público, no estado 

do Rio Grande do Norte, tendo obtido o título de licenciada no ano de 1994. 

Possui Especialização em Educação (área alfabetização) e Mestrado em 

Educação na área de formação, também por essa universidade pública. 

Atualmente, atua na gestão escolar, com uma carga horária de 40 horas/aula. 

Assume outras atividades, tais como minicursos na área de Educação Infantil e 

Alfabetização.  

� A gestora escolar ( Benta) tem 55 anos de idade, realizou curso de Licenciatura 

em Pedagogia na universidade do setor público – UFRN, no estado do Rio 

Grande do Norte, tendo obtido o título de licenciado no ano de 1985. Possui 

Especialização em Educação Infantil e nas 1ª séries do ensino fundamental por 

uma universidade particular – FACINTER. Atualmente, ela atua, apenas, no 

referido Centro com carga horária de 40 horas/aula e dedicação exclusiva.  

 Conforme referido anteriormente, a composição desse perfil tem características 

comuns, todas com a formação superior (Licenciatura Plena em Pedagogia) e participaram de 

cursos de pós- graduação (especialização, mestrado e doutorado); a carga horária diária é de 

oito horas, sendo que apenas uma das participantes trabalha seis horas diárias. Constatam-se 

variações em relação ao tempo de exercício docente (entre cinco a vinte e sete anos) e as 

experiências diferenciadas, no que diz respeito às instituições de ensino onde cursaram a 

formação acadêmica, evidenciadas nos registros e informações levantadas. 

Suas atribuições básicas são as seguintes:  

Da gestora e vice-gestora 

� Fazer cumprir as diretrizes curriculares estabelecidas pela Secretaria Municipal 

de Educação e do Conselho Municipal de Educação. 

� Coordenar e responsabilizar-se pelo seu funcionamento geral e, em especial, a 

gestão  de pessoas, representando-a oficialmente. 
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� Planejar e executar juntamente com a Unidade Executora a aplicação dos 

recursos financeiros disponíveis. 

� Elaborar em conjunto com a Equipe gestora o relatório anual das atividades 

pedagógico-administrativo-financeiras para apresentação ao Conselho Escolar 

e encaminhamento à SME. 

� Abrir espaço para discussão, avaliação e intercâmbio, interno e externo das 

experiências do CMEI. 

�  Implementar uma gestão participativa. 

�  Administrar os serviços de apoio às atividades escolares. 

Das Coordenadoras pedagógicas 

� Buscar a efetivação do currículo escolar, tendo a função de propiciar apoio 

pedagógico aos discentes numa parceria junto à família e docentes, 

contribuindo, principalmente, para sua formação continuada. 

� Coordenar, acompanhar, desenvolver e avaliar a implementação  do Projeto 

político- pedagógico garantindo a execução das ações. 

�  Elaborar um plano de trabalho que contemple a Educação Infantil, tendo como 

base o Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Desenvolvimento Estratégico 

do CMEI.  

� Planejar e coordenar as reuniões pedagógicas. 

� Subsidiar a gestão escolar, para definição do calendário escolar de acordo com 

as orientações da SME e decisão do Conselho Escolar. 

� Avaliar os resultados do processo ensino-aprendizagem, estabelecendo como 

foco o desempenho integral da criança, assessorando o trabalho da professora 

Fonte: PPP, 2012. 

 

Desse ponto de vista, as atribuições da equipe gestora é um trabalho considerado  

parcialmente flexível, do qual alguns limites quantitativos e qualitativos dependem de muitos 

fatores, porque algumas tarefas têm duração legal bem determinadas pela organização escolar 

(as aulas, a vigilância na hora das recreações, etc.). Outras tarefas podem variar quanto à 

duração e à frequência (encontro com pais, reuniões, preparação de atas, dentre várias outras), 
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uma vez que elas dependem da experiência do professor, de sua relação com o trabalho, às 

vezes, alguns professores fazem exatamente o que é previsto pelas normas oficiais da 

organização escolar enquanto outros se engajam a fundo num trabalho, que chega a tomar um 

tempo considerável, até mesmo invadindo sua vida particular, como no caso das gestoras 

investigadas (TARDIF, 2011, p.112-113). O quadro abaixo  sintetiza os critérios já referidos, 

considerados fundamentais para situar as entrevistadas, elaborado pela pesquisadora: 

QUADRO 1- DAS INTREVISTADAS 

 
Nome  

(Fictício) 

 
Função e 

Cargo 

 
Formação: 

Graduação e 
Pós-

Graduação. 

 
Tempo 

Docência 
Anos\Meses 

 
Tempo de 

Experiência 
profissional 

 
Ambiente da 

entrevista 

 

 

Nastácia 

 

 

Professora –
Vice-Gestora  

 

Pedagogia, 

Mestrado em  

Educação  

 

  17 anos e 

  3 meses. 

   

 

Maior que  

15 anos      

  

sala de trabalho 
da entrevistada 

45 min 

 

Emília 

Professora -
Coordenadora 

Pedagógica 1. 

     

Pedagogia  

Especialização  

Doutorado em 

Educação 
Infantil 

 

  26 anos        

 

Maior que  

15 anos      

 

miniauditório de 
uma livraria sem 
interrupções 

65 min 

 

 

 Benta 

 

Professora -     
Gestora 

       

 

Pedagogia 

Especialização 
Educação 
Infantil       

27 anos e              
3 meses    

 

Maior que  

15 anos           

 

Escritório da 
residência da 
entrevistadora 

48 min 

 

Narizinho 

 

Professora -
Coordenadora- 

Pedagógica 2. 

     

 

Magistério 

Pedagogia 

Especialização   

 

6 anos e 6 
meses 

 

Menor de 15 
anos  

 

Escritório da 
residência da 
entrevistadora 

46 minutos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (15/05/2012) 
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 O objetivo do   quadro   “situação   das   entrevistadas”   está   em   situar   as  

pedagogas/gestoras   em   formação   na   pesquisa   e   na   composição textual do trabalho de tese. 

Isso   porque,   na   análise   compreensiva,   as   interlocutoras   da   pesquisa   são   mais   do   que  

informantes,  são  “coautoras  no  processo  de  construção  do  objeto  de  pesquisa”  (SILVA,  2006,  

p. 45). 

 Admite-se que este foi,  sem  dúvida, um dos momentos importantes da realização deste 

trabalho. Sentia-se muita ansiedade, tanto da parte da pesquisadora quanto das interlocutoras,  

por  não  conseguir  agendamentos  dentro  de  um  mesmo  período  programado, era com grande 

expectativa que se esperava o dia da entrevista. Apesar do ambiente ser propício para a 

entrevista, percebia-se que as gestoras ficaram nervosas, timídas ou eufóricas com a situação. 

Mesmo assim, as conversas fluíram e o resultado das entrevistas foram boas. Dentre o quadro 

funcional das interlocutoras existem outros atores que atuam conjuntamente: 

 

g) Os outros atores sociais que atuam conjuntamente às interlocutoras da pesquisa  

 

“[...] Os professores que atuam nessa instituição possuem formação de nível 
superior (pedagogos) com exceção dos professores de recreação que tem a 
formação em Educação Física. A maioria, em torno de 90%, possui 
especialização em diferentes áreas, tais como: gestão, formação de 
professores e principalmente em Educação Infantil. Esses professores 
trabalham 20 horas semanais no CMEI, sendo 16h em sala de aula e 4h de 
planejamento   pedagógico”   (PROJETO   POLÍTICO   PEDAGÓGICO,   2012, 
p.12).    

 

 O CMEI possui, além de professores, outros profissionais que atuam em diferenciados 

espaços. Todos interagem com base em um Projeto Politico-Pedagógico (PPP). Esse projeto 

constituído é implementado por meio das relações entre as pessoas, está em constante 

atualização na escola. Todos esses profissionais que trabalham no CMEI interagem com as 

crianças e, desse modo, percebe-se, por meio das falas das gestoras um sentido comum, de 

que  todos  que  “atuam  no  CMEI”  são  potencialmente  educadores,  como    traduz  Narizinho,  “  

todos que trabalhamos aqui de certa forma, somos professores, somos responsáveis pela 

educação  das  crianças”. 

 Benta “quando as famílias chegam à escola encontram sempre uma pessoa, na função 

de ajudar e educar seja o vigilante, no portão ou uma funcionária que as recebe (por meio de 

um cartão de identificação-carteirinha), as crianças logo cumprimentam, conversam, mostram 



 
 
 

57 

suas mochilas e brinquedos, assim como as famílias  também  interagem  com  a  gente”. No seu 

entender, esses profissionais, apesar de estarem exercendo funções ligadas à proteção e à 

recepção, também estão no papel de educadores, ensinando valores e conhecimentos para as 

crianças, como cumprimentar, conversar etc. A realização dessas ações de socialização com 

respeito e atenção às crianças está em sintonia com o Projeto Político-Pedagógico do CMEI. 

Nesse sentido: “[...] A equipe de apoio compreendendo: a cozinheira, a secretária, a 

servente, a monitora, o vigilante, perfazendo um total de 20 funcionários que trabalham em 

regime de escala (porteiros) e em regime de sete horas corridas. Essa equipe de apoio, embora 

não possua, em sua grande maioria, formação específica, assume, também, nesse CMEI, a 

função de educador e se preocupa com a educação, segurança e o bem-estar das crianças; 

pode discutir e participar das decisões educacionais da escola, compartilhar ideias, discutir as 

dificuldades de dividir um espaço comum, trocar opiniões, construir posições. Essa equipe  

participa de cursos voltados para a temática da Educação Infantil, promovidos pela Secretaria 

Municipal de Educação”  (PROJETO  POLÍTICO- PEDAGÓGICO, 2012, p.13).  

 

3. APROXIMAÇÕES COM O CAMPO DE PESQUISA: APRESENTAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS DE COLETA DAS INFORMAÇÕES 

 

A aproximação com o campo foi inspirada em Geertz (1997, p. 85), com base na 

seguinte consideração do autor:  

 [...] O pesquisador precisa estar atento e aberto para procurar ver sob o 
ponto de vista do outro, perceber os valores e sentidos explicitados por meio 
das falas dos participantes da pesquisa, o outro é ao mesmo tempo aquele 
que quero encontrar e aquele cuja possibilidade de encontro integra o 
princípio da pesquisa considerando que as ideias e realidades estão 
relacionadas de forma intrínsecas.  

 

Ao refletir sobre a primeira parte dessa afirmativa, ficou implícito que, historicamente, 

os pesquisadores têm ido a campo para encontrar sujeitos que têm, exatamente, os perfis que 

se encaixam num determinado tipo de pesquisa.  
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OS INSTRUMENTOS 

 

Dessa maneira, o primeiro tear construído de aproximação com o campo foi realizado 

por meio da revisão de leituras e anotações (registros, atas e relatórios) na atuação enquanto 

assessora junto à equipe pedagógica do referido CMEI, no período compreendido entre 2008 

a 2010: com a finalidade de adquirir mais conhecimento sobre o fenômeno e possibilitar a 

seleção de aspectos que foram mais, sistematicamente, investigados. Nesse tipo de pesquisa, o 

problema não precisa estar diretamente vinculado a uma linha teórica predeterminada, 

tampouco é necessário que haja hipóteses explicitamente formuladas (ANDRÉ, 1995, p.47). 

As primeiras observações e indagações, desse período, orientaram o processo de 

construção de significados (busca no campo com os interlocutores) e permitiram a formulação 

de alguns pressupostos que poderão ser modificados à medida que novas construções forem 

sendo acumuladas.  

   Esse processo de pensar na construção de significados, conforme Ferreira (2011) é 

mais importante que a ideia de coletar dados. Nesse sentido, a busca por mais informações no  

campo se deu de forma presencial, com início em junho de 2012 e término em dezembro de 

2012, por meio de encontros quinzenais (reuniões) previamente agendados. Contudo, foi 

antecedido por um pedido de autorização feito pela pesquisadora à equipe gestora do CMEI. 

Durante esse contato, foi explicado, em linhas gerais, quais os objetivos do estudo e qual o 

tipo de contributo se espera da escola e das gestoras. Uma das gestoras quis saber se seria 

possível aproveitar o período letivo de 2012 para a realização das atividades de campo da 

pesquisa e alertou para a necessidade de cientificar os outros profissionais das razões da 

presença da pesquisadora em algumas reuniões (mensais) pedagógicas e administrativas. 

Nessa direção, ficou acertado que seriam assegurados os passos necessários para salvaguardar 

os profissionais sejam eles professores, funcionários, pais; pelo que a gestora junto à sua 

equipe autorizaram a participação do CMEI neste estudo e fizeram questão de indicar a total 

disponibilidade para o que fosse necessário. É válido acrescentar que essa atitude de abertura 

foi mantida ao longo de todo o estudo, sobretudo, durante o período das entrevistas. 

Assim, a abordagem para a conduta ética permitiu estabelecer um relacionamento com 

os participantes, embasado na confiança mútua e no respeito (TOBIN, 1998). Para o autor, o 

pesquisador, nessa questão ética, deve priorizar o bom senso, no sentido de se apropriar de 

algumas virtudes, tais como: ser cuidadoso, corajoso e honesto, na condução da pesquisa. 
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Nesse entendimento, foi apresentado às interlocutoras um instrumento sob o título: 

consentimento informado (Apêndice A), por entender que, antes e durante o processo de 

investigação, é conveniente que todos (participantes) sejam informados do andamento e 

propósito da pesquisa. Para isso, é necessário o consentimento mútuo e esforços sinceros, no 

sentido de conduzir a uma autenticidade tática (TOBIN, 1998). Isso incluiu informações sobre 

os procedimentos que foram aplicados para publicações a partir do estudo de outros detalhes 

sobre os tipos previstos de interações. Foi, ainda, esclarecido sobre os instrumentos a serem 

aplicados, no caso das sessões de entrevistas a serem conduzidas, das frequências, das 

observações, do risco potencial de perturbar o ambiente natural, dos escritos dos outros 

produtos registrados que foram solicitados aos participantes. Isso fortaleceu as negociações de 

entrada no consentimento informado e no percurso da pesquisa. 

 O segundo tear construído de aproximação foi a pesquisa de campo etnográfica. Nesse 

contexto, utilizou-se, fundamentalmente, a observação participante, envolvendo visitas 

semanais ao CMEI, para estabelecer as estratégias que visaram captar as opiniões e sentidos 

das interlocutoras. Nessa fase, a pesquisadora ficou atenta para o surgimento de pistas que 

conduzissem a novas formulações, novas perspectivas de análise. Portanto, foi essencial a 

experiência pessoal, pela sensibilidade que permitiu aproximação, abertura e flexibilidade de 

agendas para a descoberta da reciprocidade e aceitação da equipe que fez parte da pesquisa 

como informantes.   

 Essa abertura e flexibilidade favoreceram a descoberta de novas formas de olhar o 

objeto pesquisado. Esse foi um momento também de se fazer as mediações entre a teoria e a 

experiência vivida em campo, de dialogar com os referenciais de apoio, de rever princípios e 

procedimentos proceder aos ajustes necessários à próxima etapa. O problema, nessa fase, foi, 

de fato, apreender uma postura investigativa necessária para buscar responder à questão de 

fundo e encontrar o melhor meio de fiar a trama da pesquisa, ou seja, produzi-la 

conjuntamente (interlocutoras, pesquisadora e autores estudados). Como resultado dessa etapa 

de observações no campo, delimitaram-se três cenários etnográficos, consubstanciados na 

ideia de compreender o movimento dos espaços e lugares, e pensar a escola por dentro de 

diferentes (con)textos, articuladores   de   “teias   de   significações”(GEERTZ, 1997, p. 85) e, 

principalmente, tecer  os  cenários  a  partir  de  uma  “dinâmica  configuracional”, que resulta da 

forma  como  os  grupos  humanos  estão  interligados  nas  suas  ações”  (ELIAS, 1998,  p. 206). 

A tecitura foi sendo realizada por meio dos registros das observações gravadas em 

áudio, complementadas pelas anotações do Diário de campo: a) cena da reunião em 
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Assembleia Extraordinária do Conselho Escolar (realizada em abril de 2012), b) cena da 

reunião de formação continuada  em  serviço (semana pedagógica), com equipe gestora e os 

docentes (realizada em fevereiro/2012), c) cena da reunião com a comunidade de pais  

(realizada em dezembro de 2012).  

Após essa fase, partiu-se para as  análises  interpretativas. Assim, pergunta-se: qual o 

sentido para a autora de cenários etnográficos? A ideia surgiu desde os primeiros contatos 

com o campo, culminando no término das observações participante. Mas o sentido dos 

cenários foi a partir de momentos de interações no campo de poder físico e simbólico, ou seja, 

o cotidiano real e vivida a dinâmica social no local de trabalho de uma equipe gestora. Tal 

sentido vincula-se a normas, crenças valores, linguagem, procedimentos e princípios adotados  

para a realização da ação como gestora na unidade escolar.  

Desenhar cenários etnográficos entendidos como estratégia metodológica utilizada 

para contextualizar o cenário cultural da gestão escolar de um CMEI, sob o ponto de vista de 

quem vivencia o cotidiano na gestão escolar, é tarefa laboriosa, pois exige repertoriar diversas 

formas de expressão imagética e iconográfica utilizadas nos estudos antropológicos, pensar 

sociologicamente, trazer concepções contemporâneas de filosofia e políticas de gestão na 

educação, dentre outras formas. Missão quase impossível. Nesse sentido,  realizou-se um 

recorte de ambos os campos de curta duração, apresentando as principais configurações locais 

dos resultados de um estudo etnográfico em educação, sobre a relação e os sentidos atribuídos 

à gestão escolar na Educação Infantil, pelas gestoras, onde ocorrem processos de 

aprendizagens e mudanças no complexo universo da formação e cultura profissional de um 

grupo específico. 

 A referida estratégia foi permeada pelas ideias de como compreender  esses espaços e 

lugares. Há uma distinção colocada por Certeau (2012, p. 184) de que um lugar é uma 

configuração instantânea de posições tácitas que implica uma certa instabilidade, e o espaço é 

um cruzamento de móveis, ou dizendo de outro modo, o espaço é um lugar praticado. Assim, 

o espaço da gestão escolar é um local constituído, se projeta historicamente, com diferentes 

disposições, tanto das pessoas quanto do mobiliário, destinado à troca de saberes e fazeres, 

não apenas de conteúdos didático-pedagógicos, mas também de um lugar que se constrói 

comportamentos, habilidades e regras sociais (VIÑAO, 2005). 

 Esse lugar seria um princípio de sentido social para aqueles que habitam e um 

princípio de inteligibilidade para quem os observa, mas com uma escala variável. O autor 

acredita que existam, pelo menos, três características comuns que são identitárias, relacionais 
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e históricas. O espaço é, ao mesmo tempo, o resultado concreto de um processo histórico, e 

nesse sentido, ele possui uma dimensão real e física, ou como uma construção simbólica que 

associa sentido e ideia. Ainda, dá-se ênfase ao fato de que o espaço a ser considerado como 

meio de produção, assim descrito por Milton Santos. 

O espaço se impõe por meio das condições que ele dispõe para a produção, 
para o exercício da prática política, para o exercício das crenças e valores, 
para o lazer e como condição de “viver bem”.  Como meio produzido, presta-
se a uma atividade prática e como meio percebido está subordinado a uma 
atividade subjetiva (SANTOS, 2006, p. 45). 

 

Essa subordinação subjetiva se coaduna com a primeira característica colocada por 

Certeau, (2002) que pode ser representada como o lugar do nascimento como constitutivo da 

identidade individual, um lugar próprio, singular e exclusivo. A segunda característica refere-

se ao lugar que, para Michel de Certeau, (2002)  tem seus elementos distribuídos em relações 

de coexistência, ao lado do outro, onde, num mesmo lugar, podem coexistir elementos 

distintos e singulares.  

O terceiro tear foi a aplicação de um questionário de sondagem com o objetivo de 

traçar o perfil formativo e profissional das gestoras. Esse instrumento foi escolhido por 

possibilitar um contato preliminar com as informações para estruturação do roteiro norteador 

da entrevista compreensiva, vivenciada pelas próprias gestoras, permitindo confiança nas 

respostas pelo anonimato (que favoreceu maior liberdade de expressão) e maior rapidez.  

Na aplicação do instrumento, procurou-se proporcionar um clima de descontração, 

antecedido por um momento lúdico inspirado na técnica da associação livre de palavras 

(vestígios do inconsciente). Machado; Carvalho (2002, p.  169)  afirmam  que  se  trata  de  “um  

tipo de investigação aberta que se estrutura na evocação das palavras que se agrupam 

determinadas   populações”.   Assim solicitou-se das interlocutoras com   o   tópico:   “em   dez  

palavras” (dadas pelas gestoras), que nas suas opiniões melhor associassem com um dia típico 

da gestão escolar”, ou seja, buscava-se, a partir das palavras evocadas, colher as 

representações de uma equipe do CMEI, que serviria na fase de construção do roteiro de 

entrevista. Desse exercício, na busca de palavras que nas suas opiniões melhor associassem-se 

com a rotina de gestão escolar, surgiram categorias inspiradoras para a construção de análises 

dos cenários, como: afetividade na prática profissional, organização e trabalho escolar, 

preocupação social com a educação infantil, conhecimento pedagógico, mas sem uma visão 
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ingênua. O exercício foi aplicado com as quatro interlocutoras. As palavras foram registradas 

e organizadas pela pesquisadora conforme figura 4.  

 

FIGURA 4 – A figuração  das  palavras  mais  evocadas,  durante  a  associação  livre,  a  partir  da  expressão  
indutora  um    “dia  típico  da  gestão  escolar”. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (18/04/2014) 

 

 Essas expressões configuram os guias à definição dos eixos para realização das 

observações, ou seja, a construção dos cenários constitutivos por esse núcleo de significados 

sobre  o cotidiano da gestão escolar das gestoras. De um lado, as expressões anunciam os fios 

do  cotidiano  escolar,  representando  “o  conjunto  de  práticas”  tal  como explica Galvão (2004, 

p.28) relações e situações que ocorrem, efetivamente, no dia-a-dia de uma unidade escolar, 

episódios rotineiros e triviais que, ignorando, por vezes, os planejamentos, constituem a 

substância na qual se inserem crianças, adultos em processo de formação.  

Continuando no tear, como a Moça tecelã, as entrevistas foram marcadas com cada 

uma das gestoras. Para melhor orientar essa fase, foi elaborado um plano de aplicação das 

entrevistas, tomando, por base, um roteiro relativamente flexível, ajustado, após a realização 

de uma entrevista, antes de partir para o campo. Foram incontáveis as dificuldades 

enfrentadas no percurso da pesquisa, o realizar entrevistas, anotações das observações de 

campo e gravações, um trabalho árduo, em função de uma característica peculiar e que 

fortemente marca a equipe gestora – o cotidiano de trabalho muito imediatista e cheio de 

demandas. Quando dos últimos encontros necessários para aplicação das entrevistas, alguns 

foram remarcados em função dos horários e demandas das gestoras. As entrevistas foram 

realizadas, inicialmente, a partir de blocos temáticos:  
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QUADRO 2- ROTEIRO INICIAL DAS ENTREVISTAS 

 

Roteiro de questões em blocos temáticos  

 

1. Experiências de formação acadêmica 

a) Formação: inicial, continuada, permanente 

b) A escolha pela docência 

c) As experiências de formação  e atuação profissional na Educação Infantil e outras 
modalidades 

d) As experiências cotidianas  de atuação na  gestão escolar 

e) Os saberes, os conteúdos 

2. Concepções/significados/sentidos 
a) Educar, cuidar, brincar 

b) Educação Infantil (creche e  pré-escola) 

c) Gestão escolar nas dimensões da gestão democrática 

d) Família e comunidade 

e) Ser criança 

f) Ser gestora de infância 

g) Acolhimento 

h) Cotidiano escolar 

4. Relações entre 
a) Funções específicas e práticas  de gestão  escolar 

b) Plano de trabalho e orientações da Secretaria Municipal de Educação- SME 

c) Projeto político-pedagógico e  práticas de gestão escolar 

d) Família e comunidade 

e) Gestora e coordenadora 

f) Gestora  e crianças 

g) Gestora e funcionário 

h) Gestora e professora 

5. Possibilidades,  limitações e mudanças 
a) Na atuação profissional como gestor 

b) Na utilização dos recursos materiais e imateriais 

c) Nos saberes, fazeres, espaços e tempos 

d) Na preparação para a profissão: práticas de formação 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (23/01/2012) 
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Na aplicação desse instrumento, cabe ressaltar que, no decorrer dessas entrevistas, 

alguns pontos foram excluídos ou acrescentados conforme a necessidade; elas foram realizadas 

na busca pela história de formação dos atores sociais como segmentos da equipe da gestão 

escolar infantil,   as   suas   “definições”   sobre   a  Educação   Infantil, ser gestora, ser criança, seus 

paradoxos, dentre outros. Para isso, também foi elaborado um quadro guia a partir do roteiro 

base, com o objetivo de facilitar o encaminhamento dos temas investigados. De posse das 

gravações em áudio, foram feitas as escutas e escrevendo os trechos mais importantes, 

condizentes com a questão de partida, pois, na entrevista compreensiva, não foi transcrita a 

totalidade das falas gravadas, para garantir, realmente, a linguagem oral e não a escrita.  

a) As fichas de interpretação 

Logo após as entrevistas, ocorreu o processo de análise das falas com base na escuta 

ativa, por meio das fichas de interpretação. Após 3a escuta das falas das interlocutoras surgiu 

o fio norteador dos núcleos de sentidos e significados emergidos das falas. Desse modo, tem 

inicio o trabalho artesanal, no entrelaçamento dentro de um processo de construção e 

reconstrução, tecendo novos fios que são os planos evolutivos, como mais um dos elementos 

da metodologia usado no processo de análise e interpretação. O importante é desenvolver, 

com rigor, um método pessoal e em harmonia com os princípios considerados como os mais 

adequados, no processo de construção de um objeto de estudo (SILVA, 2006, p. 15). 

A (re) elaboração   das   fichas   de   interpretação   e   análise, que, por sua vez, segue 

progressivamente, à medida que as escutas acontecem e os eixos de sentido vão sendo 

mobilizados com vistas aos planos evolutivos, num movimento de circularidade contínua. 

Nessa   perspectiva,   essa   evolução   só   ocorre   dependendo   da   novidade   em   termos   do  

movimento  da  escuta  e  da  emergência  dos  sentidos  encontrados,  quando  há  novas  revelações  

de  sentidos  nos  ditos  e  nos  não-ditos das gestoras, em relação à gestão escolar. 

Se assim ocorreu, as fichas de análise das interlocutoras que não apresentaram mais 

novidades foram organizadas como recorrentes, elementos que serviram para a composição 

textual, resultado do processo de construção do objeto de pesquisa. Esses planos são 

chamados de evolutivos,  por ser uma construção de sentidos no campo e ressignificados na 

medida que um novo olhar surge. Segue uma amostra de uma das fichas de análise e 

interpretação, a título de ilustração. 
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     QUADRO 3 - FICHA DE ANÁLISE COMPREEENSIVA . 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (18/03/2013)

Ficha de análise compreensiva .  

Data: 04.03.2012. Local: residência da pesquisadora . 
Duração da entrevista: 45 min. 

Trechos da fala:  Nastácia  

 

Análise  interpretativa 

 

Sentidos atribuídos pelas gestoras 

 

1. Experiências de formação acadêmica  

a) Formação inicial 

“Quando  cheguei   lá      no  CMEI   ,   eu  achei  que   tudo  que  
tinha aprendido não condizia com o que eu estava vendo 
[...] as contribuições  da formação inicial que considero 
foram as da disciplina de psicologia, ajudaram entender  
melhor  as  crianças  sua  infância.”   

b) Escolha pela docência 

“Eu   acho   que   fiz   magistério...   não   sei   se   foi   por  
influência, porque minha irmã mais velha sempre foi um 
modelo para mim, minha irmã fez magistério ela é uma 
ótima professora. Por isso, eu acho que, por influência 
dela,  eu  entrei  para  o  magistério”. 

“Quando   entrei   no   magistério,   sofri   muito.   Sofri  
horrores, porque eu tinha falar me expor. Então eu 
adoecia e sofria as piores coisas que se podia imaginar. 
[...] Eu era uma aluna excelente, porque eu era calada, 
quieta, não falava e lá havia os Seminários nos quais eu 
tinha que falar tinha que me expor. Mas, foi um 
aprendizado, me identifiquei realmente, por isso resolvi 
fazer pedagogia, fui uma das poucas alunas da minha 
cidade que passou no vestibular para  a  UFRN  de  Caicó.” 

 

O que revelam os trechos escolhidos? 

- O reconhecimento de que os conhecimentos aos quais teve 
acesso na formação inicial não foram  suficientes para enfrentar 
os desafios da vida profissional em EI. O discurso da formação 
teórica insuficiente para a prática.  Qual a raiz desse discurso? 

 

 

- As incertezas... entrada no magistério por motivos de influências 
dos outros e não por escolha profissional.  

- As Expressões intensas do princípio do prazer e sofrimento  da 
realização pessoal (reconhecimento da insegurança) e 
insatisfação pessoal (afirmação negativa e ao mesmo tempo 
positiva do pertencimento à docência) Quando pode-se dizer que 
um profissional está pronto? Buscar (ANASTASIOU, 2010) 
Profissionalização. Paradoxo? 

Função de equilíbrio e perturbação? 

Sofrimento: idealização inconsciente e irracional do equilíbrio 
emocional. Efeitos inconscientes ou irracionais das experiências 
social e biográfica (lembrei, professor Adir Ferreira, nos estudos 
da sociobiográfica).  

 
 

O discurso da formação insufiente para prática, 
sentidos de experiência esvaziada de conteúdo. 

 

 

 

 

Escolhas por influência familiar. 

Sentido de interdependência: a vida pessoal, 
profissional, afetiva, relacional. 

 

 

 

Sentido de múltiplos fios na história de vida e 
formação matizados por desejos, limites, 
possibilidades, rupturas, [sentido biográfico e 
inventivo.] 
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b) Planos evolutivos 

 

O conjunto de planos evolutivos foi construído processualmente. Esses planos foram sendo 

lapidados, ao máximo, como se fosse um material bruto. Os procedimentos: o essencial é o 

interior, o grupo de ideias em torno do qual tudo vai se amoldando é o guia do trabalho, a forma 

de vigiar a dispersão. Da mesma forma, se percebe que  (SILVA,  2006,  p.  45)  “como um fio de 

entrelaçamento   conduzindo,   uma   cadeia   de   ideias   centrais,   auxiliares   da   pesquisadora”.   Os  

procedimentos: o primeiro plano foi elaborado tendo o roteiro de entrevista semiestruturada como 

referência, os demais foram sequência desse primeiro, que evoluíram conforme o prosseguimento 

de elaboração das fichas de análise que, como critérios, o surgimento de outros núcleos de 

sentidos vão seguindo, progressivamente à medida que as escutas acontecem e os núcleos de 

sentido vão sendo mobilizados com vistas aos planos, num movimento de circularidade contínua. 

Esse movimento contínuo é usado no processo de análise, são chamados de evolutivos 

porque eles podem se apresentar de forma crescente e decrescente por meio dos núcleos de 

sentidos encontrados no campo e  vão sendo reconstruídos e ressignificados conforme o 

surgimento de novas inspirações e índices, os quais emergem da consecução das fichas de 

análises, embora não haja, necessariamente, para cada ficha, um novo plano. 

Essa mobilização  é   feita  por  meio  da  escuta  paciente,  que,  como   já   foi dito,   é  um  modo  

singular de se postar diante das falas dos sujeitos interlocutores da pesquisa, visando tomar 

consciência dos seus sistemas de crenças, expressos por meio das falas sobre as   suas   ações,  

comportamentos   e   valores,   mas   também   dos   não   revelados,   os   quais   estão   nos   silêncios   que  

permeiam as falas e os comportamentos e, como tal, expressam muitos sentidos. 

 O  “novo  saber”  ou  seja,  o  final    desse  movimento  de  ida  e  vinda  é  percebido quando se esgota 

a emergência dos núcleos de sentido, o que pode acontecer antes da última escuta.   Após   esse  

movimento  de  análise  individual, a partir das fichas de interpretação  e  de  construção  de  sínteses  

coletivas, um outro procedimento nasce ao final de todas as análises, a estrutura, ou seja, o 

sumário   do   texto. Eis, a seguir, quadro principal do conjunto dos planos evolutivos elaborados 

pela pesquisadora com base nas fichas de escutas. 
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 QUADRO 4 - PLANO EVOLUTIVO (SUMÁRIO) 

PLANO EVOLUTIVO 6 *   

 

1. Trajetória de formação docente 

a) Práticas de  Formação inicial e continuada 
da pedagoga :  

x distanciamento na relação teoria e 
prática: 

x o discurso da formação teórica 
insuficiente para a prática. 

x saber esvaziado de conteúdo 

x dificuldades de adaptação dos 
conhecimentos 

x dificuldades de se adaptar às 
metodologias de ensino do curso de 
pedagogia 

x formação como suporte  de 
sustentação da prática 

b) Razões da escolha pela docência e pela  
gestão escolar 

x Na carreira pública: a ideia de 
trabalho docente como sonho 
idealizado inconsciente 

x docência por influência familiar 

x docência como rito de passagem 

x O reconhecimento como fator 

x A afetividade como componente 
emocional de trabalho na gestão da 
Educação Infantil 

x o lugar de aprendizagem colaborativa  
nas interações  do cotidiano 

x busca por uma autonomia no 
cumprimento de sua tarefa 

x a interatividade no cotidiano 
profissional diante à comunidade  

b)Espaços e lugares de formação e cultura 
profissional na gestão escolar 

x experiências do trabalho docente à 
prova de fogo 

x gestão escolar potencializando os 
bloqueios: relações de poder no 
conselho escolar 

x o trabalho colaborativo com os pais 

3. A Relação no cotidiano de trabalho 
entre 

a) Gestora, coordenadoras, professoras e 
funcionários 

x existência de  boas relações 
interpessoais e profissionais 

x criança miniadulto 

x Acolhimento 

x cuidar do outro 

x processo de integração do outro 

x acolhimento como informação 

4. Condições de trabalho como potencial de bloqueio 

� rotatividade de professores 

� contratos temporários 

� falta de experiência na prática de Educação Infantil 

� administrar conflitos pessoais  dos funcionários 

� distanciamento teórico e prático  da SME   

� redução de recursos financeiros e atraso nos repasses das 
verbas 

� imediatismo das ações como potencial de bloqueio na gestão 
escolar 

x fragilidades do sistema macro e micro, em relação aos 

b) Ser gestora de infância 

x papel social de Mulheres educadoras  

x sentido de afeto e liderança  

x gostar de criança define o papel de gestor 
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          Fonte: Elaborado pela pesquisadora (30/03/2013)     * este último plano foi referência para o sumário, os outros  planos encontram-se no final do texto. -

decisivo: a indicação 

x prazer e sofrimento pela profissão 
escolhida 

x vento oportuno 

x docência como trabalho artesanal 

c) Espaço de autoformação continuada 

x formação autogerida no próprio CMEI 

x pensamento prático reflexivo 

x as relações cotidianas entre as 
gestoras na formação continuada 

x habitus individualista 

x experiência de professora de 
magistério 

x uma teia de relacionamentos e 
conhecimentos 

 

 

x evidências de compromisso político 
pedagógico no coletivo entre a equipe 
gestora 

x sentido de trabalho colaborativo em 
equipe é de pertencimento a 
comunidade 

b) Experiências cotidianas de gestão 
escolar na educação infantil 

x aceitação da família como parceira na 
gestão escolar 

x relação aproximada com a comunidade 
local 

x autonomia e responsabilidade social 
ante a comunidade 

2. Sentido de docência infantil 

a) Educar, cuidar na Educação 
Educação Infantil 

x sentido de Educação Infantil como 
espaço prazeroso 

x indissociabilidade entre o cuidar e 
brincar 

x relação socializadora 

x prazer pela Educação Infantil 

x reconhecimento da formação 
continuada na sua prática do cuidar e 
educar. 

x ser gestor de Educação Infantil tem sentido de afeto 

x ser professor/gestor de educação fundamental é sem afeto 

x ser articuladora 

c) Ser criança 

x Acolher a criança como ser sociocultural 

x sujeito ativo 

x aprendiz ativo 

x sentido romântico de ser criança 

x ser especial 

x materiais pedagógicos e de consumo. 

x comunidade de difícil acesso 
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CAPÍTULO 2 – CENÁRIOS ETNOGRÁFICOS: ESPAÇOS E LUGARES 
DE GESTÃO ESCOLAR NA CULTURA PROFISSIONAL 

 

“A vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí 
afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”. 

GUIMARÃES ROSA (1994, p.449) 

 

 

1.  ESCRITA ETNOGRÁFICA DOS ESPAÇOS E LUGARES 

 

 Neste capítulo pretende-se aproximar da história e da prática cotidiana de um CMEI, 

onde a equipe gestora assumiu, para si, a responsabilidade de pensar, elaborar e formular uma 

proposta de mudança na cultura profissional e redefiniu as relações políticas e pedagógicas, 

transferindo o poder da gestora e vice- gestora para a comunidade escolar.  Tomando como 

base inicial desses cenários a reflexão a partir da epígrafe,  houve muitas hesitações, 

inquietações e decisões, antes de  realizar o trabalho de construção da escrita etnográfica dos 

cenários da gestão escolar, que configuram as relações, sentidos e estratégias  na  ação  das 

gestoras. Escrever é um exercício humano; requer disciplina, disposição; é voar com a 

imaginação; é trabalho; é cavar fundo na memória (de preferência, desde a infância). Em uma 

entrevista   com   Giscar   Otreblig   ele   diz   que   “Escrever é um exercício de liberdade e de 

coragem: as palavras queimam. E é um exercício de solidão [...] Mas que nos arranca de nós 

mesmos e nos leva ao encontro dos outros, do mundo, solidarizando-nos” (SCARTON, 

2002). 

 A escrita etnográfica é uma das formas de contar o mundo, depende  de  uma  escolha  

de  estilos  narrativos,   isto  é,  ela   implica  um  gesto  criativo. É um exercício de liberdade que 

necessita coragem suficiente para realizá-lo. Assim, toma-se a iniciativa a partir da entrada no 

campo e das questões: Quais  sentidos atribuídos pela equipe gestora aos espaços e lugares da  

gestão escolar no CMEI? E como se configuram as relações de trabalho na atuação das 

gestoras? 

 Esses questionamentos transformaram-se numa motivação a mais, e uma razão de 

direcionamento dessa construção de cenários no CMEI estudado. Parte-se da ideias de que 

todo o espaço constituído na gestão escolar é um lugar percebido, ou seja, a percepção como 



 
 
 

71 

processo cultural e lugar histórico. Assim, denominam-se espaços e lugares, diferentes 

lugares instáveis e criação de espaços cooperativos de interações sociais, praticáveis de 

convivência uns com os outros, organizados culturalmente de modo a propiciar às 

interlocutoras da pesquisa oportunidades para ampliar ou reduzir suas experiências cotidianas 

no campo das relações sociais mais específicas, como, por exemplo: as estabelecidas entre 

profissionais que atuam na própria unidade de ensino e profissionais da Secretaria Municipal 

de Educação – SME, pois todos esses são elementos constitutivos da vida cotidiana e do 

desenvolvimento profissional de uma equipe gestora.  

 No trabalho de pesquisa, têm-se, como principal unidade de referência as falas de 

gestoras de Educação Infantil. Como contar o que foi compreendido? No caso específico 

deste texto dos cenários, utilizar-se-ão os resultados dos relatos das narrativas das gestoras 

envolvidas nas reuniões de trabalho. Assim, procura-se identificar eixos de orientações das 

atuações das gestoras e mostrar algumas relações às práticas cotidianas de liberdade relativa, 

na unidade escolar, que, ao mesmo tempo, são autorizadas e constrangidas, no que está escrita 

nos documentos e discursos oficiais. Porém, o que sobressai aqui está estampado no discurso 

daquelas que praticam, vivem os seus cotidianos. 

Esta parte, traz conceitos importantes, referentes à construção da análise do objeto de 

estudo  em  foco,  entre  eles:  interdependência,    a  “ideia  de  configuração”.  Para  Norbet  Elias,  é  

somente nas relações e por meio delas que os indivíduos assumem características humanas. O 

que é configuração ou figuração para o autor? O conceito de configuração social não pode ser 

reduzido ao estudo de um elemento, isoladamente: não basta a compreensão de aspectos do 

comportamento ou das ações das pessoas, individualmente consideradas, é preciso acenar 

para a interdependência, para as configurações que as pessoas estabelecem umas com as 

outras.  

 Esses conceitos ajudam a pensar a relação indivíduo-sociedade, a compreender as 

relações que são estabelecidas pelas gestoras, entre as escolhas tomadas ao assumirem as 

funções sociais na gestão escolar, as formas de organização dos tempos-espaços e materiais 

na gestão da Educação Infantil, e lugares de formação,  práticas políticas, históricas, 

pedagógicas e sociais, como uma combinação provisória e dinâmica, onde estão em disputa 

diferentes modos e interesses. O conceito chama atenção para a noção de interdependências 

entre as instâncias (federal, estadual e municipal), de onde faz, é e toma parte da equipe 

gestora da Educação Infantil.  Essas relações estão em foco, e, a partir delas, procura-se 

entender como elas estão interligadas e relacionadas à constituição das práticas cotidianas de 
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gestão das interlocutoras desta pesquisa. Desse modo, no tópico seguinte, inicia-se a 

discussão sobre o contexto dessas relações de forma mais específica, do ponto de vista das 

experiências das interlocutoras e da pesquisadora. 

 

2. ESPAÇOS E LUGARES COMO UMA REDE DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

 

Na organização dos espaços  e lugares da unidade escolar em estudo, considera-se que 

as relações de trabalho, na gestão escolar são fundamentalmente, complexas, não tem 

linearidade e estão situadas em redes de interdependências (ELIAS, 1998) nas suas várias 

dimensões. As interlocutoras revelam um espaço de trabalho projetado, que não se mantém 

como um simples espaço físico-estrutural; ele é, a partir das relações que se estabelecem com 

o outro e com o mundo, construído como um lugar praticado  de relações fazendo com que 

essas boas relações interpessoais, estejam sempre na e pela relação profissional com o outro 

(AUGÉ, 1999), que tem palco, bastidores e trabalho invisível.  

Todavia, o contexto em que essas relações estão inseridas nas dimensões da 

organização escolar tem evidências de compromisso político - pedagógico, sentido de 

trabalho colaborativo é composto por espaços e lugares, interdependentes e interligados ao 

Centro Municipal de Educação Infantil  (CMEI) da pesquisa, tais como: a) o espaço e lugar 

de formação em contexto de trabalho das reuniões pedagógicas e administrativas ; b) o 

espaço e lugar de reuniões no cotidiano do conselho escolar; c) o espaço e lugar de 

convivência afetiva nas reuniões de pais. Além disso, há o processo conflituoso com os 

demais espaços e lugares de formação em construção e reconstrução contínua disponíveis na e 

da unidade escolar nos momentos de ressignificar saberes e fazeres.  

Mobilizada pela coragem e inquietude das interlocutoras desta pesquisa, ao 

enfrentarem as adversidades da vida profissional e resgatarem a educação como prática social, 

buscou-se situar os cenários considerados por elas como fundamentais ao campo da prática 

cultural e identitária, nesse caso, como forma de pensar e agir, o modo de cultura profissional 

atual da  equipe de gestão escolar. 

Essa ideia de cenários etnográfico é fruto de reflexões nascidas na prática de 

observação voltada para o cotidiano de trabalho na Secretaria Municipal de Educação de 

Natal (SME), na função de Coordenadora-Pedagógica, acompanhando  o processo de 

formação continuada e atuação profissional das gestoras de Educação Infantil, no contexto de 
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dilemas e problemas da gestão escolar das unidades escolares de Educação Infantil no 

município de Natal, em contato com as produções e ações das equipes gestoras nos (CMEIs). 

Conjugada ainda, nas observações feitas a partir dos diários de campo e registros de 

imagens fotográficas das interlocutoras, vem, à tona, para os cenários, a ideia de Alves 

(2004), quando se refere à importância de mostrar espaço-tempo e lugares como se  sugere 

neste trabalho, por meio de imagens das situações vivenciadas nas escolas e das práticas nelas 

desenvolvidas; acreditando que, em muitas circunstâncias, o potencial delas, mais rico e 

polissêmico que o dos textos escritos, auxilia na tarefa de compreender e de explicar melhor a 

complexidade e a dinâmica da prática cotidiana de gestão escolar, objeto dessa pesquisa e 

elemento fundamental para a história dela contada/narrada pelos seus praticantes (ALVES, 

2004, p.19). 

A principal importância para a pesquisadora é entrar em contato com uma realidade, 

de nível pré-escolar pública e constituir numa visão inicial, mas contextualizada e com um 

certo conjunto, do cenário da gestão escolar nas proporções que  se pode abranger. O trabalho 

das gestoras referido é o conjunto de relações e situações das práticas que ocorrem, 

efetivamente, no dia-a-dia de uma unidade escolar de Educação Infantil. Aos poucos, e por 

iniciativa de algumas gestoras, foram sendo incorporadas as imagens que traziam de seus 

arquivos na unidade escolar onde se  veem  “fixadas”  suas  práticas e busca-se, a partir delas, 

formar um acervo importante de imagens no corpus da pesquisa. 

Essa ideia contribuiu para se pensar em um determinado contexto social dinâmico, 

construído a partir de campos emocionais e afetivos, onde pudesse ser refletidos, a calma, a 

colaboração, das gestoras onde ora são tranquilas ou cheias de autoridade por exemplo. Em 

outros momentos, evidenciam-se as emoções positivas e negativas (alegria, otimismo e 

empolgação e inseguranças, decepções, conflitos), a linguagem verbal e não-verbal (roupas, 

atitudes e posturas).  

 Trata-se de uma representação material e simbólica: uma segunda realidade, 

construída, codificada e sedutora, em sua montagem e em sua estética. Daí, o elo à 

materialização documental do tempo e espaço, representado nas cenas etnográficas. 

 Assim compreendidas e circunstancialmente retratadas, as cenas constituem parte de 

um diário de campo de nossas idas e vindas ao CMEI Marilanda Bezerra, entre 2012 e 2013, 

além dos registros escritos das interlocutoras. O diário de campo foi escrito com um caráter 

descritivo-analítico, como documento de registro das observações dos participantes. Em 

Zabalza (2004), encontram-se as bases que sustentam, teoricamente, quando da opção pela 
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escrita de diários. Ele destaca quatro dimensões que tornam os diários recursos 

potencialmente expressivos, numa investigação: 1) o fato de se tratar  de  um  recurso  que  exige  

o  exercício  da  escrita;;  2)  o  de  configurar  um  recurso  que  implica  o  exercício  da  reflexão; 3) o 

de comportar, simultaneamente, o expressivo e o referencial; 4) e a tarefa de evidenciar o 

caráter genuinamente histórico e longitudinal   da   narração.   Esses aspectos reforçam   que   a  

feitura   dos   diários   (pelas   interlocutoras   e   pesquisadora)   possibilita   aos   sujeitos   narradores  

conscientizarem-se  de  seus  atos,  pela  análise  detalhada  e  aprofundada, no sentido de melhor 

compreender o significado  de  suas  práticas  e,  a  partir  daí,  consolidar  mudanças  nessa  prática.  

A esse propósito, destaca Zabalza (2004, p. 44):  

 

O   próprio   fato   de   escrever,   de   escrever   sobre   a   própria   prática,   leva   o  
professor  a  aprender  por  sua  narração.  Ao  narrar  sua  experiência  recente  não  
só   a   constrói   linguisticamente   como   a   reconstrói   como   discurso   prático   e  
como   atividade   profissional   (a   descrição   se   vê   continuamente   ultrapassada  
por  proposições  reflexivas  sobre  os  porquês  e  as  estruturas  de  racionalidade  
e  justificação  que  fundamentam  os  fatos  narrados.  Quer  dizer,  a  narração  se  
transforma  em  reflexão).   

 

Portanto, nessa construção, surgem outros critérios e etapas inerentes à observação e 

ao fazer narrativo. Esse fazer é uma forma artesanal de comunicação, pois não há interesse em 

transmitir uma explicação da coisa narrada como uma informação ou um relatório. A 

narrativa mergulha na experiência a ser narrada na vida do narrador, para, em seguida, retirá-

la dele. Assim, observam-se, na narrativa impressa, a marca, os traços do narrador, como a 

mão do oleiro na argila do vaso (BENJAMIN, 1994).  

Assim, fazer uma seleção do próprio quadro (composição) da estrutura ou anatomia 

do lugar implica: a) um foco claramente colocado para a pesquisadora (eu) que observa tudo 

diretamente, com uma curiosidade imensa sobre episódios como o comportamento concreto 

das gestoras, experimentando seu modo de vida e sua situação de cotidiano na gestão escolar, 

tal como acontece na realidade; b) um interesse do que se passa na interação das gestoras – da 

personalidade e das emoções na vida profissional delas – seus  movimentos corporais, falas, 

expressões faciais, os objetos que manipulam e os locais que ocupam, seu posicionamento 

isolado ou  no grupo, e principalmente o que elas pensam sobre o que fazem; c) um olhar 

direcionado para as estratégias de visibilidade e invisibilidade no cotidiano da gestão escolar 

frente ao olhar dos outros colaboradores, buscando entender como essas estratégias de 

sedução (FERREIRA, 2011) marcam suas trajetórias de formação e cultura profissional; d) 
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uma preocupação ética e metodológica em não revelar suas identidades ou distorcer as 

informações, preservando os sujeitos de potenciais efeitos negativos da sua participação na 

pesquisa.  

A ideia é considerar essa participação com um certo distanciamento. Assim, é 

importante buscar o  “ponto  de  vista  dos  nativos”, isto é, tentar compreender o sentido para o 

outro do que ele vive e faz, sua linguagem, seu comportamento (GEERTZ, 2001). Apoiar-se 

nessa afirmativa do autor, colocando-se no lugar do outro, ou seja, da equipe gestora, tem sido 

fundamental para compreender as dinâmicas internas e relacionais que envolvem elas mesmas 

entre si, as gestoras e coordenadoras.  

Com base nesses critérios e etapas, o resultado das observações foi registrado em um 

relato   escrito   advindo   da   “escuta”; e, assim,  transformadas em escrituras narrativas.  

Compreendendo   essas   falas   “de   dentro”, seus universos de significados, dos sistemas de 

ideias, de valores e símbolos (CERTEAU, 2012, p. 184), o autor sugere que é preciso  ampliar 

o  foco  como  pesquisador/a,  buscando    compreender  as  “práticas culturais”,  recuperando  o  que  

chama as artes de fazer dos atores sociais e de dizer, as operações astuciosas e clandestinas – 

da arte e cultura de viver. 

Nessa cultura, se realiza a carreira das professoras-gestoras na Educação Infantil; e, 

com essa descrição, é possível ampliar o horizonte de observações da realidade, considerando 

compreender sobre os elementos constitutivos dos cenários, os autores e os atores, as tensões 

sociais em que se desenvolvem, as negociações e outros aspectos sobre como o fenômeno se 

manifesta.  

No entendimento de que a gestão escolar não se traduz num movimento estático e, 

sim, entre estratégias e táticas dinâmicas de performances de formação e de práticas culturais, 

vale destacar que a questão das práticas culturais e formação das gestoras se encontra inserida 

em diferentes contextos de formação e de atuação profissional, desde a experiência do 

ambiente universitário até a vida cotidiana da escola de Educação Infantil. 

Assim, fez-se necessário examinar como se dá o processo de socialização de gestoras 

com os/as funcionários/as, com os/as e professores/as e também com os pais. Entende-se que, 

na Educação Infantil, o processo de socialização da gestão escolar tem a participação ativa de 

todos/as aqueles/as que lidam direta e indiretamente com os sujeitos e por suas aproximações 

aos ideais culturais dos diferentes espaços a que pertencem.  
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 Em função da diversidade das informações organizadas nesta pesquisa, é possível 

destacar que muitos são os elementos que configuram uma (re) invenção do cotidiano da 

gestão escolar. Entende-se por  “cotidiano  aquele  que  nos  é  dado  cada  dia  (ou  que  nos  cabe  em 

partilha), nos pressiona dia após dia, oprime [...] o cotidiano é aquilo que nos prende 

intimamente,  a  partir  do  interior”  Certeau (1996, p. 31). Em sua teoria das práticas cotidianas, 

percebem-se nos homens comuns, as maneiras de fazer o mundo, ou seja, modalidades de 

ação que se manifestam na forma de estratégia ou de tática, e escolhe-se para assim 

construírem as categorias de análises do presente cenário.  

 Conforme já foi dito, muitas são as questões sobre o tema. Conclui-se, então, que 

cenário etnográfico no espaço de gestão escolar subjaz a uma ideia de dramaturgia social 

densa (descrição física educativa e histórica), termo que abrange atores, enredo, palco, 

bastidores públicos (audiência), repercussão na opinião, apresentações e repetições etc. 

Subjaz ainda: 1) espaço-tempo do ambiente de formação continuada local; 2) campo de poder 

recortado, o colegiado (interesse em jogo) da educação; 3) ecossistema educativo e 

profissional (referências, sustentação, adaptações e permanências para os atores e para o 

sistema ); 4) cotidiano real e vivido (dinâmica normal das interações pessoais e do convívio 

na comunidade); 5) contexto local e de relações institucionais (políticas educacionais, gestão 

do sistema de ensino micro e macro); 6) práticas e sentidos sociopedagógicas (diretrizes 

culturais).  

 Nesse sentido, o propósito é mostrar, aqui, como cada cena (de espaço de reuniões 

pedagógicas e administrativas, do conselho escolar e ainda uma de uma reunião de pais) 

produz narrativas etnográficas cotidianas comuns, performances configuracionais do tempo 

de formações e práticas culturais. Nesse momento, procura-se analisar falas que as gestoras 

atribuem à sua ação como líderes no cotidiano do CMEI. Ir ao encontro, arriscar-se a 

descrever, arquitetar as ideias que lá circulam, vivenciar e compreender o cotidiano de um 

centro de Educação Infantil, descrever sobre os significados e os sentidos das práticas de 

gestão escolar, eis o desafio desse cenário. Os acontecimentos escolares são aparentemente 

comuns, costumeiros e familiares. Aparentemente familiares porque é ilusória a sensação de 

que se conhece. Na verdade, há muito o que aprender com eles ou sobre eles.  

 Ao analisar o que falam e fazem as gestoras sobre seu cotidiano de gestão escolar, 

percebem-se as formas como elas se relacionam no CMEI, sobretudo acerca dos papéis que 

assumem e os sentidos atribuídos a esses papéis, sobre as formas de pertencimento e de 

relação estabelecida com os professores, os pais e outros segmentos, com o mundo que o 
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cerca (AUGÉ, 1997). 

Para narrar os cenários, não basta escrever as recordações vivenciadas. É preciso 

compô-las. Compor significa, também, selecionar, decidir o que vai ser inserido, excluído 

com base nas análises realizadas. Então, a memória etnográfica leva a pensar numa montagem 

narrável de lembranças e vivências das gestoras. Percebe-se que não basta contar, 

episodicamente, pedaços da própria experiência, vivências das interlocutoras da pesquisa, 

para escrever cenários; é necessário, sobretudo, encontrar uma ordem narrativa, um sentido, 

uma direção. Sentido e direção, em termos fenomenológicos, são intencionalidades, uma 

direção de sentido do pensamento e das ações motivadas.  

De   início,   foram   recortados   da   memória   dos   diários   e   alguns   trechos   discursivos   a  

serem   analisados.   A segmentação do conjunto de práticas da gestão escolar requer ainda 

muita pesquisa de campo. Mas nunca é demais ressaltar que o objeto dessas matrizes de eixos 

não é construção de modelo no qual as informações do campo são encaixadas, mas a tentativa 

de compreender com mais profundidade, com certas fronteiras, ainda que porosas, que vão 

dos espaços e lugares físicos à cultura.  

Após essas considerações, apresentam-se cenas   etnográficas   do   cotidiano   captadas,  

por   lentes   analíticas,   registradas   em   áudio   e   notas   de   diário   de   campo,   para   apresentar   ao  

leitor  os  modos  como  as  gestoras  vivenciam  o  dia  -  a  -  dia  na  pré-escola  e,  ao  mesmo  tempo,  a  

forma   encontrada   enquanto   pesquisadora,   para   criar   aproximação,   antes   de   iniciar,  

efetivamente,  a  pesquisa  assentada  em  metodologia  da  entrevista  compreensiva  que  toma  as  

gestoras  como  agentes  da  pesquisa.   

 

3. CULTURA PROFISSIONAL: ESCRITAS DE CENAS ENTRE A FORMAÇÃO E A 
ATUAÇÃO GESTORA 

 

 Ao entrar e, de certa forma, participar das práticas cotidianas de gestão, foi possível 

trazer resultados e discussão das observações por meio de cenas. Para melhor visualizar o que 

lá foi presenciado, procurou-se fazer, a seguir, a descrição do ambiente físico com a intenção 

de mostrar como esse lugar é organizado para receber e instalar durante o período letivo a 

equipe gestora e os demais colaboradores diariamente, como também alguns acontecimentos 

vivenciados e registrados.  
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 Nesse lugar de socialização, os espaços interno e externo têm boas condições, são 

adequados ao funcionamento escolar. Sente-se a ventilação, a higiene, a boa iluminação, os 

equipamentos e mobília bem conservados.  

 Na entrada do prédio, um cartaz de boas-vindas traz uma mensagem acolhedora: Que 

bom que você veio! Entra-se no parque e encontram-se brinquedos, existem crianças na caixa 

de areia, estão alegres e soltas na casinha para brincadeiras de faz de conta. Há, ainda, um 

pátio coberto.  

 

FIGURA  5 - O COLORIDO DO PARQUE, PLAYGROUND PARA AS CRIANÇAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora ( 23/09/2013) 

 

 Adentrando-se às sete salas de aula; encontram-se as rotinas, os cantinhos 

organizados, o colorido das paredes, os painéis, a lista de combinados, o projeto da semana de 

trabalho, e a quantidade de atividades e tarefas das crianças, penduradas nas paredes com 

pregadores de roupa. Percebe-se muita criatividade. As rotinas, nas salas de aula, podem ser 

vistas como produtos culturais criados, produzidos e reproduzidos no dia-a-dia, tendo como 

objetivo   a   organização   da   cotidianidade. São rotineiras um conjunto de atividades, como 

contar histórias, cozinhar,  dormir,  estudar,  trabalhar  e  cuidar  da  casa,  reguladas  por  costumes  

e  desenvolvidas  em  um  espaço  e  tempo  social  definido  e  próximo, como a casa, a comunidade 

ou o local de trabalho (BARBOSA, 2000, p. 206). Veem-se, também, banheiros pequeninos, 

adequados para crianças pequenas e dentro da sala de aula. As paredes são coloridas pelos 
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murais e trabalhos das crianças. A figura 7 mostra um cartaz confeccionado conjuntamente 

com professoras e as crianças do nível IV. Trata-se dos combinados da turma em relação às 

normas e condutas no espaço de sala de aula de forma disciplinar e organizativa.   

 

       FIGURA 6 – O QUADRO DOS COMBINADOS (TURMA IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. ( 23/09/2013) 

 
 

 FIGURA 7– VÍDEO DA GALINHA PINTADINHA (TURMA IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora ( 23/09/2013) 

 



 
 
 

80 

 Roda de histórias.   “Contar histórias faz parte da rotina de   sala   de   aula”   (Emília). A 

figura 8,  refere-se a uma atividade de rotina em que as crianças, após de voltarem do recreio, 

assistem a um vídeo com contação de histórias infantis. Esta atividade é acompanhada pela 

professora e o conteúdo é trabalhado de forma contextualizada e significativa para as crianças, 

por meio de atividades escritas, desenhos, dentre outras atividades programadas pela 

professora.   

 Pode-se perceber,  diante  das  atitudes  da  professora  em  sala  de  aula,  que  a  concepção  

de   infância   evidenciou-se como atendimento e atitudes relativos aos aspectos afetivos   e  

cuidados  com  as  crianças,   ressaltando-se,  ainda,  que  a  professora  procura   rever,   em  sala  de  

aula,  alguns  encaminhamentos  de  atividades  que  não  atenderam  aos   interesses  das  crianças,  

embora de forma improvisada e imediata. 

 A roda de conversa, por exemplo,  é  uma  atividade  rotineira no CMEI que  possibilita  a  

exteriorização  dos  sentimentos  e  emoções  das  crianças,  como  também  de  suas  preferências  e  

desejos. Essa   ação,   também, é utilizada   para   a   contação   de   histórias   em   que   as   crianças, a 

partir   de   sua   imaginação,   podem   reinventar   personagens   e   reviver   situações   que   o   faz-de-

conta promove. Por exemplo, quando, ao dispor   as   crianças   para   ouvir   histórias   em  CDs   e  

algumas  não  demonstraram  interesse  pela  atividade,  a  professora  dialogou  com  as  crianças  e  

resolveram   fazer   a   imitação   de   alguns   personagens,   depois   dialogou   a   partir   das  

representações  das  crianças,  demonstrando,  nessa  circunstância,  considerar  a  criança  concreta  

atendendo a interesses e especificidades singulares. 

 Entrando-se em outras dependências, na cozinha e no refeitório. Olha-se e vê-se a 

dispensa bem cuidada e organizada. Cada caixa no seu lugar. Dessa forma, a cozinha recebeu 

freezer, geladeira, fogão industrial, liquidificador industrial, armários, panelas, frigideiras, 

colheres, garfos, facas, pratos e copos plásticos para ser usados na merenda das crianças, 

enfim, o material básico necessário ao trabalho a ser realizado.   

 Como professora e pesquisadora, acredita-se que os espaços institucionais  −  como  a  

sala  referência,  os  corredores,  o  parque,  a  horta,  o  hall  de  entrada,  o   refeitório  −  são  palcos  

privilegiados para auscultar as narrativas das gestoras, captando, em seus fluxos 

comunicativos, o que dizem, sentem, pensam, fazem, brincam,  como  sujeitos  de  uma  cultura,  

como   intérpretes   de   uma   cidade,   de   uma   instituição,   de   uma   sociedade.   Em   relação   ao  

mobiliário   e   utensílios,   o CMEI   também   foi   totalmente equipado com materiais novos e 

adequados às necessidades e objetivos a que se destinavam.  
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 Agora, é chegado o momento de adentrar na sala da coordenação e dos professores 

onde vai ser narrada a primeira cena. Essas foram escritas etnográficas com base em várias 

incursões ao CMEI, como resultado das observações de campo nas reuniões pedagógicas. 

Apresenta-se um recorte.  

 

a) Cena  1: Espaço e lugar de formação em contexto de trabalho  

  

 O  Estudo  e  reflexão  sobre  “Portfólio  como   ferramenta  de  avaliação”   tema  de  estudo  

apresentado pela equipe gestora nessa reunião de trabalho. Observou-se que a sala de reunião, 

bem pequena e pouca iluminada, tem porta de entrada  localizada dentro de outra sala também 

pequena.  As janelas estão meio que escondidas atrás de cortinas. Na parede do fundo, alguns 

cartazes, representando conteúdos trabalhados pelas gestoras e professoras dos turnos da 

manhã e  da tarde, estão espalhados sem uma visível organização por assuntos.  

 

                                         Estudo das estratégias construtivista de formação 

[...]  Era  uma  manhã  ensolarada  de   segunda-feira no mês de fevereiro. As 
gestoras encontravam-se na sala juntamente com as professoras sentadas 
nas cadeiras das próprias crianças, em círculo para participar do estudo 
sob tema: Estratégias Construtivistas de Formação. A coordenadora traz 
uma  questão de fundo para o grupo: Como substituir a avaliação 
tradicional?  Nesse primeiro momento foi feito um levantamento de 
expectativa, objetivando permitir que as professoras do nível IV, pudessem 
enunciar seu conceito  espontâneo  de portfólio1, por meio de uma situação 
que lhes fosse próxima à experiência vivencial. Uma das professoras 
responde: temos momentos de dificuldades de como trabalhar na 
perspectiva de portfólio. Daí surgiu uma tempestade de idéias entre elas. 
Em seguida a coordenadora iniciou uma dinâmica de trabalho com papel 
madeira dobrados em várias partes, formando tarjas, nelas havia questões 
abertas  a serem respondidas por todas ao mesmo tempo, a primeira 
professora escrevia na tarja, respondendo à primeira questão e passava 
para sua companheira ao lado e assim sucessivamente até que todas 
responderam e terminaram às questões:  

 
 
O estudo a partir de conceitos estruturantes  
[...] Enquanto instrumento de avaliação, como você define portfólio? 
perguntas da gestora para a coordenadora. O que foi bom e o que não foi 

                                                           
1 É uma técnica inovadora, de avaliar o progresso das crianças através de um conjunto de procedimentos 
contínuo, são instrumentos de estimulação do pensamento reflexivo. 



 
 
 

82 

no trabalho com o portfólio em 2011? Que ganhos podemos observar para 
as crianças com trabalho do portfólio? que sugestões você traz para este 
ano? Assim, as perguntas forma sendo respondidas com a participação das 
professoras. No final da discussão, sistematizaram todo o estudo formando 
um grande documento diagnóstico. A partir das respostas, a coordenadora 
fez a exposição das mesmas provocando um debate entre elas. Pontos 
discutidos: a) o atendimento pedagógico às crianças pequenas com um bom 
planejamento de atividades diversificadas; b) oportunidade de identificar os 
materiais e tempo necessário para o planejamento; c) discutiram sugestões 
como por ex. realizar oficinas para trabalhar com portfólios estabelecendo 
cronograma para isso. Em seguida, a coordenadora-orientadora da 
formação fez a síntese integradora por meio dos conceitos cientifico (ou 
pedagógico) que requer uma mediação semiótica entre o sujeito que 
aprende e o objeto de conhecimento por estudos de Vygotsky (1989). Dando 
prosseguimento, trouxe textos sobre o tema para reflexão do grupo. Como 
as discussões prosseguiram, aproveitei os relatos anotando outros pontos 
importantes, tais como: envolvimento e participação, nível de satisfação que 
considerei muito bom. (DIÁRIO DE CAMPO, 15.02.2012). 

 

O cerne dessa narrativa é delinear um perfil das propostas de autoformação, isto é, o 

eixo da  formação em contexto de trabalho de professoras-gestoras   da   Educação   Infantil 

[grifo da pesquisadora] é a mediação encontrada pelas profissionais da Educação Infantil, 

para implementar a formação continuada no CMEI. Para alcançar esse objetivo, foi necessária 

muita reflexão a partir da experiência vivenciada e da sistematização das informações. Ao 

mesmo tempo, procurou-se descrever as estratégias cotidianas utilizadas pelas gestoras para 

desempenhar seus papéis nessa relação. Procurou-se compreender a gestão de conhecimentos 

escolar e seus problemas, pertinentes às políticas de formação internas das gestoras, buscando 

os sentidos  que elas produzem para suas experiências de  formação continuada na unidade 

escolar. 

 Essa formação oferecida pelo CMEI por meio da criação de um grupo de  estudos – 

cujo tema é o tempo,   o   espaço   e   a   avaliação   na   Educação   Infantil   como   alicerces   da  

qualidade   na   aprendizagem   das   crianças – surgiu da necessidade de  o próprio Centro 

constituir uma escolha de caráter didático, como um processo de construção de aprendizagens 

por parte das próprias professoras e gestoras, que vai sendo elaborado em busca de respostas a 

problemas encontrados na prática, segundo modalidades metodológicas coerentes com a 

natureza da Educação Infantil. A fundamentação teórica é baseada nos estudos de Oliveira-

Formosinho (2001) sobre a Pedagogia-em-Participação. 

Constatou-se um certo predomínio de atividades eventuais que tendem à 

descontinuidade. Porém, é bastante aceita a participação. Não há parcerias com outros grupos 

de formação. No planejamento da formação oferecida por elas, existe a participação tanto das 



 
 
 

83 

coordenadoras como das gestoras. O tema Estratégias construtivistas de formação em 

contexto foi trabalhado pela coordenadora junto aos professores, de forma participativa, 

visando explorar a avaliação baseada no portfólio. O objetivo foi reconceitualizar e 

desmistificar o portfólio na Educação Infantil. A coordenadora Emília, responsável pela 

condução da reunião, destacou a seguinte questão inicial:   como avaliar na Educação Infantil 

por meio de portfólio? Nem Sequer pontuou sobre o que discutiram sobre avaliação e 

apresenta:  “nossa avaliação no CMEI Marilanda Bezerra não é somente realizada através de 

um registro da criança, [...] mas também, com diferentes formas de interpretar, representar e 

simbolizar as vivências: desenhos, expressão corporal, fotografias, contato com outros 

materiais que atualmente estamos chamando de Álbum de Produções das Crianças. Já a 

coordenadora Narizinho, auxiliar da apresentadora,  destacou a importância do processo de 

implantação e experimentação neste ano de 2011, devido à fundamentação teórica já ter sido 

iniciada sobre os conceitos e princípios de Portfólio na  educação  infantil”. 

É possível compreender, a partir dessas falas na apresentação temática, que o portfólio 

no CMEI é construído (montado) em uma pasta transparente, com plásticos, cujo objetivo é 

anexar as atividades diversas, como recortes, colagem, fotos, atividades desenvolvidas por 

meio da linguagem oral e escrita, pictórica, matemática, todas comprometidas com o tema que 

está sendo trabalhado no bimestre. Esse instrumento, segundo as gestoras, também tem sido 

um dos mais utilizados pela Pedagogia Construtivista, devido ao seu caráter reflexivo e 

dinâmico, proporcionando ao educador infantil uma reflexão crítica sobre o material coletado 

e uma avaliação processual, numa perspectiva mais ampla do saber, da qualidade e construção 

desse saber, da forma de pensamento que caracteriza o educando. “A  inovação  e  as  mudanças  

das práticas de avaliação na Educação Infantil, como uma avaliação autêntica  que comportam 

um certo nível de exigência e implicações dos  educadores”  (PARENTE,  2004,  p.  141). 

Na configuração dessas discussões estabelecidas entre a equipe gestora e as 

professoras, a coordenadora Emília explanou mais um conceito e os princípios fundadores dos 

portfólios: 

 

“O   portfólio   é   uma   coleção   de   produções das crianças (grifo da 

pesquisadora) que apresentam evidências de suas aprendizagens. Em outras 

palavras, o portfólio de avaliação é uma coleção que documenta o processo 

de aprendizagem e permite a tomada de decisões sobre a continuidade do 

processo  educativo”  (VILLAS  BOAS,  2004, p.38)  
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 No que se refere aos princípios fundadores do portfólio, a mesma coordenadora  

apontou  que  “[...]  a concepção deste novo formato de avaliação está em consonância com 

alguns princípios que considero orientadores do  processo avaliativo:  

� por uma perspectiva holística da criança e da aprendizagem; 

� o caráter contínuo, sistemático e interpretativo do processo de avaliação; 

� a valorização da participação das crianças no seu processo educativo; 

� o recolhimento de informações contextualizadas e em tarefas reais; 

� a diversidade, o cruzamento e a complementaridade das informações sobre cada 

uma das crianças;  

� o princípio da observação contínua e o registro; 

� da autoimplicação, em função do qual se afirma que esse processo de formação 

terá que contar com os sujeitos em formação  como  atores  nucleares  dele”. 

   Nesse caso, o conjunto de princípios  apresentados leva a compreensão de que 

considera-se o princípio do inacabamento, lembra-se de Freire (1998) cujo pressuposto é o de 

que os seres humanos são seres inacabados por natureza, condição essa que conduz a 

compreender que a formação é uma constante na vida. [...] Minha franquia ante os outros e o 

mundo mesmo é a maneira radical, como me experimento enquanto ser cultural, histórico, 

inacabado  e  consciente  do  inacabamento”.  (FREIRE,  1998,  p.55) 

 Trata-se  da  observação  como  forma  de  avaliação  de grande valia na Educação  Infantil, 

visto que, por meio dela, o professor acompanha o desenvolvimento   da   criança   no   seu  

cotidiano. Com   a   observação   diária,   o   professor   identifica   se   a   criança   está   atingindo   os  

objetivos  esperados  para  aquela  determinada  atividade,  se  os  resultados  foram  alcançados  e  se  

há  pontos  a  serem  reformulados. 

 O registro é um acompanhamento da observação, pois, por meio dela, as professoras 

registram tudo o que acontece em sala de aula. O registro pode ser feito de diversas maneiras, 

como: escrita, fotografias, vídeos, gravação de áudio e outros. Esses profissionais consideram 

importante  esse  registro  diário,  “pois  não  podemos  confiar  em  nossa  memória,  a  gente  pode  

esquecer algum detalhe importante que seja fundamental na hora de fazer o parecer descritivo 

da  criança”  (NARIZINHO).  Esse  instrumento avaliativo serve para comparar as anotações do 

início do ano com os dados mais recentes para perceber o que a criança já realiza com 

autonomia e o que ainda é necessário para o seu acompanhamento.  
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 O  professor  de  educação  infantil  parte sempre  de  uma  rica  observação  na  sala  de  aula,  

onde   é   feita   diariamente,   enquanto   elas   realizam   suas   atividades.   Para   a   observação, o 

professor requer de  muita  atenção  e  paciência,  pois  não  é  possível  observar  em  um  momento,  

mas sim criar oportunidades em que o professor possa observar o aprendizado de todos. O 

professor  observa não apenas o seu aprendizado, mas também suas dificuldades e seu estado 

emocional, visto que cada criança, dependendo de sua afetividade com pais e professores, 

pode ajudar ou prejudicar o seu desenvolvimento. 

 Nesse cenário, a tarefa de lidar com as estratégias de formação continuada surge a 

partir da situação real em que se encontram a equipe de gestão e as professoras, que 

enfrentam grandes desafios, levando em conta as funções que desenvolvem e o modelo de 

cultura profissional a que aspiram. As condições de trabalho das profissionais vêm 

ocasionando novas formas de pensar e fazer o trabalho na unidade escolar de Educação 

Infantil.  

 Essas estratégias de formação têm mais possibilidades de modificar a prática da equipe 

gestora e das professoras na presença de algumas características em evidência nas 

observações de campo e que se coadunam com as mesmas estratégias encontradas no estudo 

de Marchesi (2003), sobre Qualidade do Ensino em Tempos de Mudanças no sistema de 

educação espanhola. O autor trata de uma mesma perspectiva abordada nesta pesquisa, 

descreve a mudança educativa nessa época de transformações aceleradas, as estratégias que 

mais contribuem para as inovações profundas e duradouras, que favorecem o 

desenvolvimento profissional dos professores e gestores e estende-se a todos os outros 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem, com destaque para o aluno. Ele apresenta as 

seguintes características das estratégias de formação continuada: 

a) partem das necessidades e das preocupações dos professores; 

b) relacionam-se às novas proposições do conhecimento prévio do professor; 

c) é possível discutir as ideias em grupo; 

d) há um processo de prática seguido de avaliação e reflexão de nova prática; 

e) aprende-se mediante a reflexão, a necessidade de buscar a solução dos problemas; 

f) relaciona-se à formação dos professores com o progresso de suas escolas e com o 

tipo de cultura predominante nelas  (MACHESI, 2003, p.104) . 
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 Assim, o contexto em que a equipe gestora realiza seu trabalho tem uma enorme 

importância para sua motivação e satisfação em desenvolver novas estratégias de formação 

continuada. As possibilidades que se encontram em seu ambiente de trabalho para 

desempenhar suas funções gestoras podem se agrupar em duas dimensões evidenciadas na 

pesquisa: aquela que se insere nos meios que estão à sua disposição para efetivar seu trabalho 

e aquelas relacionadas com um ambiente, o clima escolar, de estímulo e apoio.  

 Os meios para se realizar o trabalho, lá no CMEI, têm uma diversidade 

configuracional na gestão escolar. Incluem-se, nessa configuração, o espaço físico do CMEI, 

o número de alunos na sala de aula, a existência e inexistência de materiais didático-

pedagógicos, as características do lugar, espaço e lugar de reunião ou para o trabalho 

individual ou em grupo, o tempo cronológico e pedagógico das atividades, as condições de 

deslocamento para o trabalho; o  ambiente  de  estímulo  do  trabalho  em  equipe,  como  liderança,  

a   utilização   de   novas  mídias,   uma   diversidade   de   legislações   para   serem   acompanhadas,   o  

repasse do dinheiro direto na escola, a criação de conselho escolar, novas formas de aprender.  

Enfim, é   uma   diversidade   de   configurações pelas quais os  sujeitos individuais se 

reúnem em configurações maiores que fazem parte de um novo perfil de quem atua nesse 

campo da educação e ocupa essa função conforme já exposto anteriormente no texto. 

 Com base nas   observações,   o   estudo   aponta   que   o  maior   desafio   do   gestor   da  EI   é  

repensar novas formas de buscar conhecimentos específicos para atuar na sua unidade escolar.  

A  exigência  de  uma  revisão  no  papel  da  formação, tanto no campo docente quanto da gestão,  

é  uma  preocupação  que  procede.  O  gestor  procura  ser  o  mediador  entre  a  realidade  concreta  

da  sociedade  e  as  mudanças  da  escola  para  atender  a seus  funcionários,  crianças/alunos  e  pela  

família,   no   contexto   na   qual   está   inserida.   A   formação   continuada em serviço da equipe 

gestora e docentes é a resposta necessária a essas mudanças. 

 Nessa perspectiva, as gestoras do estudo tomam  a  formação  como  eixo  estruturante  na  

organização  do  trabalho  pedagógico.  Nesses  cenários,  há  professoras-gestoras que trabalham  

há  mais   de   vinte   anos   na   rede  municipal,   bem   como   professoras   habilitadas   em   cursos   de  

pedagogia que utilizam estratégias de formação (grupos de estudos), partindo da situação real. 

Há evidências dessas características apontadas pelo autor dentro da narrativa dos cenários. O 

grupo de estudos criado pela equipe gestora,   sob   a   coordenação  de  Emília,   tem  por   tema  o  

“Tempo,   o   Espaço   e   a   Avaliação   na   Educação   Infantil”   como   alicerces   da   qualidade   na  

aprendizagem   das   crianças.   Essa   experiência   teve   tamanha repercussão que todas as 

professoras, incluindo a gestora principal, participam do grupo, realizado em horário posterior 
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ao do Centro  de  Educação  Infantil,  das atividades previstas no cronograma da equipe para a 

semana pedagógica, que acontece todo início de ano letivo. A cena acima narrada é recorte de 

uma das atividades desse período.  

 Nesse  sentido,  os  estudos  da  “formação  continuada  em  contexto”  apoiam os processos 

de mudanças no fazer pedagógico. A equipe escolar tem encontrado estratégias de 

aproximação   e   consolidação com as professoras, sobretudo,   na   organização   de   novas  

temáticas de estudo, tais como: aprendizagem cooperativa, valores da comunidade, e o 

instrumento de avaliação por meio do  portfólio  apresentado em cena anterior,  dentre outros  

surgidos  das situações reais do cotidiano.  

Para refletir as teorias sobre   formação   de   professores   da   Educação   Infantil, elas 

recorreram aos estudos, principalmente discutidos nos trabalhos de Oliveira-Formosinho 

(2001, 2007a, 2009). Todavia, um dos aspectos que são ressaltados pela equipe refere-se ao 

acompanhamento contínuo das atividades de duas professoras que participam com maior 

envolvimento no programa de estudos. Como   explica   Emília:   “eu   posso   afirmar   que   é  

possível  sim  desenvolver  um  processo  de  formação  em  contexto  que  desencadeie  um  processo  

de  (re)definição  da  prática  pedagógica  na  Educação  Infantil,  embora  esse  processo  seja  difícil,  

singular e se apresente como desafio na hora  de  acompanhamento  e  de  sistematização”.  Para 

ela,  “acompanhar   as  professoras   foi  uma  experiência muita  rica”  e ela afirma:  “  se   todas 

coordenadoras   vivessem essa experiência, iria compreender como é o trabalho da professora 

da Educação Infantil numa comunidade de difícil acesso, como a nossa”. 

 Assim, nesse processo de mudanças, organizar momentos de formação em serviço, no 

horário de trabalho pedagógico coletivo, com troca de experiências ricas e acompanhamento 

às professoras sobre a prática, passou a ser uma cultura construtivista de formação no CMEI. 

Nesse aspecto, evidenciaram-se algumas características do processo de mudança: esforço e 

trabalho pessoal, engajamento, compromissos que geravam estados de angústia, incerteza, 

mas, sobretudo, satisfação e alegrias no convívio social.  

 O desenvolvimento dessas estratégias é, de fato, uma caminhada que implica crescer, 

ser, sentir, agir; envolve crescimento, como o das professoras; requer empenho, com as 

professoras; sustenta-se na integração do conhecimento e da paixão. Cultiva as disposições 

para o saber fazer, em contexto; é um desafio que requer processos de sustentação, 

colaboração, pois nada se faz no isolamento (FORMOSINHO, 2002), mas nas interações uns 

com os outros (BAUMAN, 2010).  



 
 
 

88 

 Desses momentos de formação, nasceram imagens escolares  que provocaram 

sentimentos e emoções, impressões, reminiscências, lembranças e associações a outros 

eventos já vivenciados em escolas públicas.  Para Ferreira (2006), a emocionalidade, na 

análise de imagens, é uma janela de compreensão da experiência vivida que ilumina a mera 

descrição empírica com a luz da sensibilidade. Dessa forma, a postura corporal, os gestos, o 

contato visual, sinalizam muito mais do que complemento às informações verbalizadas 

(FERREIRA, 2006, p.35). 

 

   FIGURA 8 - FORMAÇÃO CONTINUADA NO CMEI MARILANDA BEZERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: arquivo pessoal das gestoras  (10/02/ 2012). 

  

 Nessas cenas, a imagem é a de um grupo pequeno compenetrado em suas atividades 

de levantamento de expectativas, interessadas e completamente adaptadas ao funcionamento 

do cotidiano do CMEI. Todos sentados meio curvados em cadeiras das crianças, em uma 

postura reflexiva, em silêncio. As professoras e o professor (Educação Física) se apresentam 

pensativos em relação à proposta colocada pela articuladora da reunião, no caso a 

coordenadora-pedagógica; o lugar da líder não  está  visível. Mas o modelo de indivíduo e de 

pessoas submetidas às relações de interação e de poder de estruturas sociais é aberto e 

transparente. 
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       FIGURA 09 – SOCIALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA 
DAS    GESTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal das gestoras (10/02/ 2012). 

 

 Já nesta fotografia figura 9, a cena é a de descontração,  de liberdade de corpos e 

ideias em convívio. Vê-se, assim, que as professoras e a equipe gestora da comunidade de 

Guarapes, mesmo não percebendo, sempre viveram essa condição de pertinência. Hoje, 

porém, os estudos na formação continuada está levando-os a perceber que é por essa unidade 

composta por eles  e elas mesmos, na qual todas as diferenças são consideradas, representadas 

e transformadas em unidade, que os segmentos da comunidade encontram forças e meios para 

transcender seus limites a partir da vivência do espírito, dos princípios e das práticas 

colaborativas. Veja-se a seguir uma incursão no trabalho coletivo e espaço de participação do 

conselho escolar. 

 

b) Cena 2: Espaço e lugar de política e gestão escolar:  uma prática emocional  

 

 Em meio a um clima de expectativas, a assembleia extraordinária do conselho escolar 

se realiza no dia 18.07.2012.  Ao entrar e, de certa forma, participar da cena constituída em 

assembleia extraordinária, é assim que as gestoras na unidade escolar denomina as reuniões 

previstas em estatuto próprio do conselho escolar. Para melhor explicar o que lá presenciei, 

procurarei fazer, a seguir, a descrição  da cena com a intenção de mostrar como esse lugar é 

organizado para receber e instalar durante o período letivo, a mesma equipe de gestoras 
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mensalmente, durante quase os doze meses do ano como também alguns acontecimentos que 

pude registrar. A reunião começou às 12h30min, depois de um pequeno almoço do qual 

participei junto à equipe. O local da reunião, pouco arejado, devido estar sendo realizada na 

sala de trabalho da coordenação pedagógica. Nesse horário, poucos alunos estavam no CMEI. 

A assembleia extraordinária do Conselho Escolar  do ano de 2012, com as vozes, os 

pensamentos dos pais, funcionários, professoras e gestoras foram evocados, encontrou-se os 

seguintes diálogos: 

 

Almoço na mesa de reunião muitos sabores ! 
[...]A gestora conversava comigo: “ah...  esse horário de almoço tem sempre 
ocorrido pequenas reuniões, inclusive as reuniões do conselho escolar, pois 
as professoras da manhã estão vindo da sala de aula   e as do turno 
vespertino estão chegando de suas casas e nós gestoras estamos no 
intervalo para almoço... aproveita-se a chegada de todos para saborear–se 
o almoço”. “De qualquer modo”, esclarece Nastácia,  "às 13h todas as 
crianças já estão chegando em sala de aula. A equipe gestora conversou 
sobre essa questão e acertaram que as professoras da tarde voltariam para 
a sala até no máximo cinco minutos após o início da aula. Disse a elas 
também que a reunião  terminará no prazo previsto: de 50  minutos. Em 
seguida, a presidente do conselho mostrou, então, o registro  de ata  sobre 
as últimas reuniões do conselho escolar. Percebi que os pais estavam bem 
representados, eram dois, um representante por cada turno. Percebi que os 
pais ficaram um pouco surpresos, pois parece que eles achavam que eu não 
iria participar. Os outros participantes chegaram e se acomodaram ao 
redor de uma pequena mesa para início da reunião. (DIÁRIO DE CAMPO, 
18.07.2012). 

 

As boas vindas com  afetividade e a leitura da pauta de reunião. 
 

[...] A gestora  fez a abertura da reunião  e apresentou-me ao grupo dizendo 
o objetivo de minha participação. Assim, foram dadas boas vindas aos 
presentes. Em seguida  apresentou a a pauta a ser discutida e aprovada pelo 
conselho; nessa exposição, ela fez uma saudação carinhosa de 
agradecimento pela presença de todos, via-se bem nitidamente o prazer e a 
satisfação da gestora em recebê-los. Assim, foi feita a leitura dos assuntos 
da pauta pela presidente do conselho:1º) leitura do documento do promotor 
de justiça da educação;2º) a prestação de contas do Recurso Orçamentário 
Municipal (ROM) e os recursos do Plano de Desenvolvimento da 
Escola(PDE); 3º) apresentação da agenda escolar 2012; Projeto Mochila 
cheia. O telefone toca. A gestora atende no meio da reunião. É a filha 
querendo uma informação. Ela atende. Nós ouvimos toda a conversa. –“  
diga minha filha? deu certo? graças a Deus! Para amanhã? Que horas? To 
te ouvindo diga... Isso faz parte da rotina.  É  que ela praticamente mora no 
CMEI, passa o dia todo por lá. A reunião estava movimentada. Os assuntos 
em pauta retratavam a dinâmica administrativa de forma conflituosa e 
desafiadora. (DIÁRIO DE CAMPO, 18.07.2012). 



 
 
 

91 

Como vamos pagar as multas da receita federal? 
 
 [...]  A  gestora  estava  preocupada  com  o  semblante  pesado.  Diz:  “Como é 
possível que a SME deixou passar despercebido essa informação aos 
CMEIs? como vamos pagar as multas da receita federal? Acordo todas as 
noites lembrando disso. Ela relata para o conselho o ocorrido no intuito de 
sensibilizá-los da situação para aprovação da medidas que serão tomadas. 
Chega uma funcionária bate à porta e entra, anunciado que um dos alunos 
da escola faleceu estava hospitalizado em consequência de um câncer. 
Todos se voltaram e houve muitas condolências e conversas paralelas. E 
assim, a pauta continua... um dos representantes dos pais toma a palavra 
para falar do projeto mochila cheia. Uma das professoras conta uma 
situação ocorrida em sala de aula. Todos observam e sugerem algumas 
soluções. A coordenadora entra com o assunto dos recursos financeiros 
atrasados, ainda de 2010, as parcelas estão chegando no Banco, e agora? é 
preciso votar o plano de execução de recursos para manutenção e aquisição 
de materiais: pedagógico, consumo e permanente. A hora prevista 50 min 
estava chegando e alguns dos assuntos ainda não foram levantados. Então, 
passou-se mais de 60 minutos, sei que foi assim, muitos pausas,  
concordâncias e discordâncias, encaminhamentos, sugestões, emoções, 
inquietações a reunião foi encerrada com a leitura e assinatura da ata. 
(DIÁRIO DE CAMPO, 18.07.2012). 

 

 

 Na sua simplicidade, a gestora (Benta) mostra ao final da reunião, a ata do conselho 

elaborada, conforme figura 11. A elaboração foi feita  pela presidente, constando da pauta do 

dia, além de outros registros. Trata-se de um episódio, provavelmente, um pouco extenso para 

ser transcrito, mas suficiente para esclarecer o sentido do dilema: a presidente pega a pauta e 

vai desenvolvendo paulatinamente, de maneira que vai produzindo a integração do que 

representam os problemas no âmbito do cotidiano de  gestão e as experiências compartilhadas 

com os segmentos escolares para a busca de soluções dos mesmos.  
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FIGURA 10 - ATA DO CONSELHO ESCOLAR  

   

Fonte: arquivo das gestoras (10/02/ 2012)   
 

 

Não obstante a simplicidade da escrita da gestora Benta, da mesma forma, Emília 

explica que  a ata atende às necessidades da comunidade e pode servir de base para a 

confecção   de   um   gráfico  mais   bem   elaborado,   em   que   “o   promotor   de   justiça   da   infância,  

acompanha as atividades do conselho escolar durante todo o período letivo, no final do ano 

ele   elabora   um   documento   que   permite   uma   exposição   mais   detalhada   dos   dados”   como  
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consta na figura 3 a equipe gestora se reúne sempre que necessário para as reuniões ordinárias 

e extraordinárias, conforme consta  no  seu estatuto.   

 

                       FIGURA 11- ASSEMBLÉIA DO CONSELHO ESCOLAR 

 
                      Fonte: arquivo pessoal das gestoras (12/04/2014) 

 

 

 Esse espaço de reunião do conselho é um lugar constituído, historicamente, por 

diferentes disposições, tanto das pessoas quanto do mobiliário, destinado ao ritual de 

participação política entre os segmentos escolares. O conselho escolar é o espaço onde todos 

os segmentos da comunidade escolar e da comunidade local discutem  e encaminham ações 

que assegurem as condições necessárias à aprendizagem no CMEI, para as crianças também. 

Um conjunto de referências teóricas foi de grande valia para esse entendimento.  

 No decorrer das leituras dos documentos oficiais no CMEI,  percebe-se que a lei 

Complementar n° 087, de 22 de fevereiro 2008, da gestão democrática do ensino municipal, 

que dispõe  sobre  a  democratização  da  gestão  escolar  no  âmbito  da  rede  municipal  de  ensino  

do  Município  do  Natal,    faz  uma  ressalva  no  art.  5°  - que, As Creches, os Centros Municipais  

de  Educação   Infantil   e   os  Educadores   Infantis   serão   regidos   por   legislação   própria.  Nesses  

termos e no âmbito do que foi posto pelas interlocutoras, identifica-se a existência de não 

oposição, de não conflito, dos  segmentos que discordam dessa decisão da Lei. Mas, pelo 

contrário aderem o estatuto próprio do conselho escolar  à luz dos eixos das ações políticas 

que se enquadram nessa Lei, a exemplo no que se refere esses dois artigos: 
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Art.  14  –  O  Conselho  Escolar  é  órgão  consultivo,  deliberativo,  fiscalizador  e  
mobilizador   nos   assuntos   referentes   à   gestão   pedagógica,   administrativa   e  
financeira da Unidade de Ensino, respeitadas as normas legais vigentes. 

 

Art.   15   –   O   Conselho   Escolar   é   constituído   do   diretor,   de   representação  
paritária  de  alunos,  pais,  professores  e  funcionários,  escolhidos  entre  os  seus  
pares,  em  processo  eletivo,  sendo,  no  mínimo,  de  um  e,  no  máximo,  de  três  
representantes por segmento, de acordo com a tipologia da escola e 
conforme dispuser as diretrizes municipais. 

 

 Por meio da leitura de Berger e Luckmann (2003), foram encontrados elementos que 

iluminaram  a  minha  compreensão  sobre  as  características  da  “vivência  cotidiana”  da  equipe  

gestora nos espaços deliberativo, consultivo e de mobilização mais importante do processo de 

gestão escolar. Participar como observadora das reuniões mensais extraordinárias do 

Conselho Escolar no CMEI, conversar com pais, funcionários, professoras nas suas salas de 

aulas, além de ser uma atividade importante para aproximação do contexto, contribuiu para 

fornecer informações sobre a sua rotina de organização do principal órgão colegiado que 

representa a comunidade escolar e local: a composição, as responsabilidades e funcionamento 

expressos pelos sistemas de ensino e pelo próprio CMEI, a partir de sua realidade concreta, 

uma linguagem possibilitada  de um sentido comum. Observava as intersubjetividades 

reveladas e parcerias articuladas no trato dos temas de natureza essencialmente político- 

educativa mobilizadores atual. 

 É um espaço coletivo propício para que novas relações sociais nos diversos segmentos 

possam acontecer  (reunião do conselho), é um lugar de espaços de socialização voltada para 

a autonomia, (FRANÇA, 2009, p. 267) é instituída na escola segundo o que é lhe é permitido 

executar, por determinação de uma instância hierárquica superior [...] decorrente de uma 

abordagem sócio-organizacional da instituição escolar, denominada de autonomia decretada 

ou construída em que se prima pela sinergia e pelo relacionamento empático.   

 Percebe-se que, em vez de um comum cenário de conflitos, predominou o deliberado 

esforço   de   uma   equipe   gestora   que,   de  modo   constante,   no   ritual   diário   e   no   “trabalho   de  

formiguinha”,  expressão  carinhosa  Benta, quer dizer que necessita do esforço de todos, nas 

mais variadas funções, rumo a um objetivo comum e necessário, compreendido por todos. 

Significado muito importante, haja vista  o apoio da comunidade, devido às lutas, às 

dificuldades, aos enfrentamentos para erguer e sustentar os espaços e lugares da organização e 

funcionamento da unidade escolar, com criatividade e satisfação em fazer mesmo nas 
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condições mais adversas de trabalho. Assim, o trabalho de equipe das formigas serve de 

analogia, porque as tarefas são bem definidas, todos os elementos da equipe estão motivados e 

não reclamam da sua tarefa, e respeitam as suas companheiras e as tarefas que elas 

desempenham. 

 Muitos são os desafios enfrentados pela equipe gestora, vinculados à qualidade dessa 

organização da gestão escolar e da Educação Infantil, devido à concepção que procura aplicar 

ao sistema educacional as leis do mercado e que identifica a  oferta educativa a uma 

mercadoria, cujo valor é determinado pela demanda dos consumidores. Essa situação requer a 

melhoria da gestão escolar das escolas, para garantir sua sobrevivência em face da 

concorrência estabelecida (MARCHESI, 2003, p. 113).   

 A partir dessa perspectiva, autonomia supõe uma tentativa de transferir grande parte 

da responsabilidade da educação às escolas, como parte de um projeto neoliberal de reforma 

da educação brasileira, apontando para uma gestão democrática como eixo dessa gestão; uma 

descentralização e maior autonomia concedida às escolas sob o controle do próprio Estado 

com as políticas de avaliação. Sobre isso, Barroso (1996) faz uma síntese dos pressupostos e 

estratégias subjacentes às medidas políticas que têm tentado impor pela via administrativa 

uma  “certa”  autonomia  às  escolas,  tomando,  por  exemplo,  a  “a  gestão  centrada  na  escola”  que  

ele  chama  de”  autonomia  decretada”.  

 Nesse contexto, a equipe, de certa forma, incorporou e assumiu essa responsabilidade 

individual e coletiva a partir desse discurso da política educacional, porém, assume haver 

avançado para além dessa autonomia decretada. É óbvio que essa incorporação do discurso 

oficial também é responsável pela mobilização de novas formas políticas de agir, 

especialmente na esfera cotidiana dos segmentos escolares (pais, funcionários, professores, 

educadores, pessoal de apoio, merendeiras). De fato, são inúmeras as novas práticas sociais 

expressas em novos formatos institucionais da participação, após essas diretrizes nacionais. A 

gestão compartilhada, em suas diferentes formas de conselhos, precisou desenvolver uma 

cultura nova de participação e autonomia construída .  

 Acredita-se que, no âmbito formativo desse conselho, essa autonomia construída 

corresponde ao jogo de dependências e de interdependências que os segmentos estabelecem 

entre si e com a comunidade  e que permitem uma ação mais efetiva em função dos objetivos 

coletivos (BARROSO,1996, p.10). São inúmeros os exemplos dos distintos e diferenciados 

colegiados e conselhos, constitutivos da implementação de uma nova cultura. No caso 

estudado,  uma  nova  cultura  de  saber  “transformar  ideias  em  ação  estratégica”.   
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 Isso se faz presente nas falas das gestoras, como Emília, que explica “eu acho que a 

gente tem uma cultura da renovação  de   transformar   ideias”,   isso  porque  a  própria   equipe  a  

consideravam   centralizadora,   como   ela   mesmo   comenta:      “vou dar um exemplo: quando 

cheguei no CMEI percebi que essa gestão democrática  era compreendida usualmente como 

um poder que continuava nas mãos da direção, as pessoas ficavam esperando as decisões”  .  

Na medida em que ela considerou essa posição da direção sobre sua forma de agir, ela 

procurou tomar outras direções na sua ação como gestora  “    foi  aí  que  começamos  a  modificar 

as estratégias para o conselho tornar-se  mais  atuante”. 

 Como citado anteriormente, nessas buscas criativas de inovar sua ação, ela começa a 

utilizar algumas estratégias novas. Compreende-se que uma equipe constituída de quatro 

pessoas não pode tudo. Há limites para sua atuação. Porém, não obstante esses limites, há um 

campo de possibilidades dentro dessas experiências denominado de conhecimento tácito, 

tomando emprestado o termo de Bauman (2010, p.39), apontando que devemos aos grupos a 

que pertencemos os bens que buscamos, os meios empregados nessa busca e a maneira como 

conduzimos nossas atividades cotidianas. Dessa forma, uma enorme quantidade de 

conhecimento prático e tácito é adquirida, e, sem ela, esses grupos não seriam capazes de 

conduzir todas as atribuições cotidianas e se voltarem para projetos específicos na Educação 

Infantil.  

Assim como Emília, Nastácia reconhece as necessidades de a equipe ter mudado o 

comportamento dos membros, assim, se posiciona: “O  conselho  é  um  espaço  de  contribuição  

para a autonomia da gestão escolar. Qual é a contribuição que eu percebo? Quando a gente 

busca tomar decisões, ele tem essa força, essa direção (houve um silêncio)... para nós não 

fazermos as coisas aleatoriamente, não se sentir só. Na medida em que argumentava  sobre   

essa direção  da  maior autonomia e força do coletivo, ela afirma com uma certa contradição:  

“esse   poder   coletivo,   agora   existe,   mas   ainda   percebo   a   cultura de participação dos 

segmentos”...   (pausa   para   pensar)   “como   sendo   ainda  muito   pontual,   não   é   contínua...   tipo  

quer  tomar  uma  decisão  vem.  Acho  que  é  necessário  melhorar  isso”.  Diante  da  sua  hesitação, 

procura  melhorar   a   afirmativa   complementando:   “é  preciso uma atuação mais espontânea 

com prazer e satisfação de fazer as coisas bem, os membros conselheiros daqui estão lutando 

para  conseguir  que  seja  mais  efetiva  essa  participação  mais  democrática”. 

 Dessa forma, as gestoras que veem necessidade de modificar sua prática, de acordo 

com   o   (Aquino,   2009,   p.14),   entendem   que   a   “participação      não   se   limita   a   momentos  

pontuais de encontros para tomada de decisões, mas envolve estratégias e canais de 
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comunicação,  de  diálogo  permanente”,  inclusive  a  participação da criança mesmo que ela não 

tome assento, mas será respeitadas como sujeito de direito. 

 Nesse contexto, num olhar periférico  de  reconhecimento  social,  a  experiência  torna-se  

referência,  demonstra-se eficiência  na  gestão,  pois  se  torna  perceptível que, ao experimentar, 

inovar, tentar surpreender, esse CMEI em Natal  desenvolveu  novos  projetos  pedagógicos  ao  

utilizar a criatividade, a determinação,   fazendo  a  diferença      na  prática  de   gestão colegiada. 

 Nesse sentido, o trabalho das gestoras não é nada simples. Diferentemente de priorizar 

uma abordagem política, administrativa e cognitiva para a satisfação ou insatisfação da 

atuação gestora, ser conselheiro pode ser considerado um trabalho essencialmente emocional, 

levando em consideração a carga efetiva otimista ou pessimista do próprio ator e da interação 

com as emoções dos outros atores.  

  Participar do conselho não se trata, apenas, de tomar decisões, dominar conhecimento 

de legislação sobre conselho escolar, administrar conflitos nas reuniões. Os segmentos 

escolares,   incluídas   as   gestoras,   são   “pessoas   afetivas   participam   porque   sentem   prazer   em  

fazer coisas com os outros. Nota-se que eles preenchem seu trabalho e as salas de reunião 

com  criatividade,  desafio,  satisfação  e  com  prazer”  (HARGREAVES, 1998, p.835). O mesmo 

autor traz uma reflexão que ajuda a entender a mudança educacional do CMEI. Fala de 

trabalho emocional e de estratégias de ensino que os professores usam para motivar o seu 

trabalho no cotidiano. As gestoras, no  estudo em questão, são aprendizes e líderes, em 

diversos momentos; preocupam-se, têm esperança, entusiasmam-se, ficam entediadas, 

duvidam, invejam, remoem, amam, sentem orgulho, ficam ansiosas, estão desanimadas, ficam 

frustradas, assim por diante. (HARGREAVES, 1998). Portanto, não só ensinar mas  também 

gerenciar os espaços de gestão escolar é uma prática emocional.   

  Para interagir com os seus segmentos escolares e as crianças no dia - a - dia de 

trabalho, as gestoras extravasam suas emoções o tempo todo. E isso é mencionado pelo 

próprio autor nos seus resultados de estudo. O ensino médio é caracterizado pelo maior 

distanciamento profissional e físico, levando o professor a tratar as emoções como intrusas em 

sala de aula. Ao contrário, na Educação Infantil, há uma grande aproximação tanto física 

como profissional, levando os profissionais a tratar as emoções como integrantes das práticas, 

embora inconscientes. 
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b) Cena  3: Espaço  e lugar de afetividade e colaboração dos pais 

  

 A cena constituída é  da participação de pais e mães das crianças dos Guarapes. Uma 

forma de acolhimento coletivo, porém se percebe uma certa preocupação da equipe em 

relação aos assuntos abordados, era preciso contagiar os participantes para uma boa reunião. 

Assim, cada um que chegava recebia as boas vindas e a pauta escrita da reunião para a 

escutatória, termo tomado emprestado a Rubem Alves. Essa é uma prática vivenciada pelos 

pais e mães, quatro vezes ao ano letivo.   

 Nesse cenário de escutatória, lembrei o que dizem os autores que tratam da infância 

como temática. Escutar, significa a disponibilidade permanente por parte da comunidade 

escolar que escuta para abertura à fala  do outro ao gesto do outro às diferenças do outro. 

(FREIRE, 1996, p135).  Ver: observar, construir o olhar, captar e procurar  entender,  reeducar  

o   olho   e   a   técnica.  Ouvir:   captar   e   procurar   entender;;   escutar   o   que   foi   dito   e   o   não   dito,  

valorizar a narrativa,  entender  a  história.  Esse aprender de novo a ver e ouvir (a estar lá e estar 

afastado; a participar e anotar; a interagir   enquanto   observa   a   interação)   se   alicerça   na  

sensibilidade  e  na   teoria  e  é  produzida  na   investigação,  mas  é   também  um  exercício  que  se  

enraíza na trajetória vivida no cotidiano. (BARBOSA, KRAMER; SILVA, 2005, p. 48). 

Assim, iniciam-se as interações sócio-afetivas: 

 
O CMEI cuida bem das crianças! 
 
No primeiro momento, os pais que chegaram  creditam  à  instituição  mérito  
pelo trabalho realizado com as crianças, fazem elogios as gestoras, os pais 
afirmam   que   o   CMEI   “cuida”   bem   de   suas   crianças.   Das   reuniões 
realizadas com as familias, vamos nos deter na análise da primeira reunião 
do ano 2012, por compreender-se que a mesma nos aponta vários elementos 
de reflexão sobre a nossa questão de partida. Aqui no cenário, essa reunião 
de família que foi realizada denomina-se de escutatória  de pais e mães,  foi 
conduzida  da seguinte forma:  no primeiro momento, a reunião começou 
com as boas vinda aos pais. Bom dia! Sejam bem vindos! Tinha música 
ambiente baixinha. Logo em seguida, foi feita a leitura  da pauta de reunião 
pela gestora Benta. Antes, os informes sobre o inicio das aulas, horários, 
fardamento, semana de adaptação das crianças, materiais necessários para 
as crianças. Uma observação: a escola não pediu material escolar nenhum, 
apenas material de higiene individual. Nesse momento, foi divulgado que 
teria um lanche simples no final da reunião. Senti uma certa animosidade 
dos pais. A gestora  continua a sua fala apresentando o grupo de 
funcionários do CMEI aos presentes. (DIÁRIO DE CAMPO, 12.02.2012). 
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Sensibilização por meio de vídeo  
 
Em seguida, foi apresentado um vídeo produzido na própria unidade 
escolar, este vídeo trazia uma retrospectiva do ano anterior (2012) com 
relação aos hábitos da rotina diária, evidenciando as diversas atividades 
pedagógicas trabalhadas pelas professoras com as crianças, nos espaços 
externo e interno do CMEI (brincadeiras nas caixas de areia, as crianças no 
refeitório fazendo culinária, no parque, dentre outras) Havia muito silêncio 
no começo, depois começaram as conversas entre eles sobre o que estavam 
vivenciando. Percebe-se então, uma satisfação estampada nos rostos dos 
pais participantes. Num outro momento, todos foram convidados para irem 
às salas de aula acompanhados das professoras,  para um estudo por meio 
da sistemática de grupos. Objetivo? Encontro de reflexão e escutatória.  
Foram entregues pela professora as questões de estudo aos grupos: O que 
vocês, enquanto pais, esperam do CMEI Marilanda em 2013?; o que vocês 
acham que suas crianças querem aprender na pré-escola? Quais atividades 
vocês acham que é necessário para serem realizadas por elas no CMEI? Na 
sua opinião, como vocês acham que as professoras  avaliam a aprendizagem 
da criança na pré-escola? Terceiro momento. Esse foi o momento mais 
importante, pois as interações foram significativas uns com os outros, a 
partir do levantamento das expectativas nos grupos pequenos, todos 
participaram sem muita inibição, foram muitas trocas de conversas, pouca 
sistematização no papel. Percebia-se uma relação de afetividade entre 
professoras e pais. Agora, o momento dos pais voltarem ao grupo grande, e 
expor as idéias sistematizadas nos grupos pequenos. Pouca animação, mais 
hesitações…   quem   vai   apresentar?   Escolhas   foram   feitas   entre   eles.    
(DIÁRIO DE CAMPO, 12.02.2012). 

 

Os pais dentro da rotina e dos  contextos pedagógicos 
 
Todo esse trabalho de escuta e reflexão teve um objetivo: colocar os pais 
dentro dos contextos pedagógicos, dar ciência, dos procedimentos de 
avaliação, da metodologia de trabalho dos professores, dos espaços e 
lugares das aprendizagens das crianças. Era muita informação, mas 
também diversas aprendizagens. Ao final, as professoras julgaram boas as 
apresentações. Nas apresentações dos estudos em grupo, os pais tiveram 
comportamentos diversos, desde a timidez a desenvoltura, dificuldades de 
expor as idéias em uma sequência dada pelas professoras. Após as 
apresentações, houve um fechamento das atividades de estudo, foi  feita a 
leitura e discussão de algumas regras estabelecidas no contrato didático 
com os pais. (realizada pela Emília-vice gestora). Apresento uma síntese 
dessas regras: a) horário de chegada e de saída das crianças; b)Trazer a 
carteirinha para pegar a criança e cumprimento os horários; c) trazer copo, 
toalha, escova de dentes e uma roupa caso a criança precise trocar; Não 
adentrar na sala de aula para pegar a criança antes de terminar a aula. 
Esperar na porta da sala de aula. d) não mandar pelas crianças lanches, 
como doces e balas, valorizar o lance da escolar; f) evitar trazer a criança 
doente; g)devolver objetos que a criança levar para casa; h) não mandar 
brinquedos para a sala de aula dentre outros combinados. Houve muita 
animação e conversas na hora do lance. As despedidas  foram calorosas foi 
servido um lanche (suco, bolo e biscoitos) (DIÁRIO DE CAMPO, 
12.02.2012). 
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  Em   se   tratando   da   relação   CMEI-famílias,   a   unidade   escolar   tem   encontrado  

estratégias de aproximação  e  consolidação  com  familiares,  sobretudo,  na  organização  de  blocos  

de  atividades  culturais  e  pedagógicas,  tais  como:  festas  juninas  e  natalinas;;  cafés pedagógicos;;  

festa comemorativa das famílias; sessões de reuniões com as famílias; palestras e vivências 

sobre temas para ações de cuidado com as crianças; oficinas em projetos pedagógicos; dentre 

outras. Um percentual, aproximadamente, de 93% das familiares matriculam seus filhos e filhas 

na pré-escola em função, principalmente, desse bloco de atividades e também da proximidade 

da residência.  

  O cerne dessa narrativa é descrever as relações de sentidos atribuídos pelas gestoras à 

comunidade de pais, tais como: as relações interpessoais e intervenções mais significativas de  

cada bloco de atividades desenvolvidas com as famílias em regime de colaboração afetiva.  

  Os pais, envolvidos nessas atividades principalmente nas reuniões de família, 

percebem que suas intervenções podem contribuir com o trabalho desenvolvido pelas gestoras 

na unidade escolar; há um espaço não, apenas, para críticas ou sugestões, mas também para 

que, realmente, eles participem da organização do tempo pedagógico, nas rotinas da Educação 

Infantil. Nesse CMEI,  a  rotina  é  vivenciada  de  forma  dinâmica e alegre considerando sempre o 

movimento e ritmo das crianças para que elas possam se situar na relação   tempo-espaço.  A  

rotina, mesmo organizada de forma  padronizada,   se  constitui  de  vários  momentos  elaborada  

com a participação dos pais e profissionais do CMEI e ainda envolvendo escutas das crianças. 

Abaixo uma amostragem das rotinas pedagógicas: 

 

QUADRO 7 -  ROTINAS PEDAGÓGICAS 

Horário 
(aproximado) 

Rotinas Encaminhamentos da rotina do CMEI 

 
7h  

 

Chegada/acolhimento 
recepção das crianças, 
contato com os familiares 
no pátio da escola. 

No horário de entrada, as crianças são recepcionadas 
ao som de uma música, selecionada pelas professoras 
a cada mês. Sentadas em uma roda, recebem as boas-
vindas, participam e sugerem  de alguma forma 
sobre: a merenda do dia, as atividades do dia,  horário 
dentre outros. Além disso, é comemorado o 
aniversariante do dia com a música dos parabéns. 
Depois, as crianças vão para as salas com a 
professora.  

 

7h 20mim 

 

Roda interativa na sala de 
aula 

Primeiro momento,  conversar com a criança, 
perguntar sobre o dia anterior ou final de semana. 
Apesar de ser uma conversa encaminhada pela 
educadora, as crianças interagem, cantam e falam o 
que pensam.  
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7h 50mim 

 

Atividade livre ou 
orientada 

Atividade realizada em grupo ou individual com o 
acompanhamento da professora e se refere ao tema 
trabalhado na pesquisa. Pode ser um texto coletivo, 
um registro de uma atividade realizada anteriormente 
ou um trabalho com música, entre outras. 

 

8h 30mim 

 

Parque 

O momento do parque acontece todos os dias no 
mesmo horário. As crianças, sob supervisão da 
professora, brincam livremente por 20 minutos no 
recreio coberto ou no parque infantil.  

 

9h 

 

Lanche 

O lanche é servido no refeitório onde as crianças, 
acompanhadas pela professora e merendeiras, 
dispõem de quinze minutos. 

 

9h 15mim 

 

Higienização 

Segundo a proposta do CMEI, as crianças, após o 
lanche, são encaminhadas à  escovação dos dentes. 
Com isso, pretende-se desenvolver o hábito da 
higiene, muitas vezes, inexistente em casa. 

 

9h 40mim 

 

Hora da história 

O contar histórias faz parte da rotina diária e tem 
como objetivo despertar o gosto pela leitura e 
promover o acesso ao mundo da leitura e da história 
através de variados textos como poesias, histórias etc. 

10h 20mim 

 

11 h 

Atividade livre ou 
orientada 

Saída 

Atividades realizadas de acordo com o tema do 
projeto de trabalho em curso.  

Retorno à comunidade. 

Horários 
intercalados 

No decorrer da semana, existem outras atividades que permeiam a rotina, 
vivenciadas pelas turmas antes ou depois do parque. 

Laboratório da 
criança 

Sala que favorece a utilização de vários espaços. É subdividida em quatro áreas 
(artes; casa e faz-de-conta; jogos e construções e mercearia) e é usada uma vez por 
semana pelas crianças em companhia da professora. 

Vídeo O vídeo é utilizado com base no planejamento da professora sempre que há 
necessidade e de acordo com o tema pesquisado. 

Culinária A culinária é uma atividade realizada, quinzenalmente pelas crianças com 
orientação da professora. É utilizada com objetivos variados, desde o 
conhecimento e uso de outros tipos de texto (receita) até a experiência com 
atividades do dia - a – dia. 

Caixa de areia Espaço muito desejado pelas crianças com possibilidades variadas de trabalho. 

Momento do 
brinquedo 

Atividade livre ou direcionada que acontece em sala onde as crianças utilizam os 
brinquedos dispostos nas salas em brincadeiras afins. 

Faz de conta O faz de conta está inserido na rotina semanal da sala e acontece mediante 
determinadas situações fictícias criadas pelas crianças com orientação ou não da 
professora, utilizando-se acessórios e brinquedos diversos, como: roupas, 
fantasias, maquiagens, que dão vazão à imaginação e à criatividade das crianças 

Fonte: Arquivo pessoal das gestoras  com base no Projeto Político Pedagógico (02/02/2012) 
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 Pelo que se verificou nas observações sobre a execução das rotinas no CMEI, as 

gestoras trabalham com o objetivo de estruturar, organizar um esquema padronizado de 

controle social mas com uma certa flexibilidade de planejamento (BARBOSA, 2000, p. 207). 

Essa autora, traz uma discussão interessante dessa temática na sua tese de doutorado quando  

aponta   que:   “as   rotinas,   como   a   encontrei   nas   observações,   são   formas   intencionais   de  

controle   e   regulação,   tendo   como   base   uma   seleção   feita   a   partir   dos   discursos   sobre   as  

crianças e sobre a função  social  da  educação  infantil”  ela  defende que as crianças estão sendo  

envolvidas nas ações de gestão de tempo e espaço e são ouvidas também.  

 A conceituação apresentada pelas interlocutoras acerca das atividades cotidianas  parte  

é   referendada   pela   autora  Kramer   (2006)      e o RCNEI (1998). Isso demonstra,   uma   prática  

diluída  e,    muitas  vezes,  embasada  não  só  no  senso  comum,  mas também na reflexão  sobre  a  

prática que proponha transcender às  amarras  do  tempo  e  da  organização  deste. 

 Numa das rotinas de gestão de tempo e espaço pedagógico, as imagens abaixo, 

refletem a participação  dos pais envolvidos nas ações de escuta, ou seja, a mãe está 

socializando para as outras mães presentes, o estudo realizado em grupo sobre as diferentes 

formas em que se  concretiza a rotina das reuniões narrada no cenário anterior.   

 

                FIGURA 12 - SOCIALIZAÇÃO DO ESTUDO, POR UMA MÃE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: arquivo das gestoras (20/02/2012                         

 

 



 
 
 

103 

 

               FIGURA 13 - SOCIALIZAÇÃO DO ESTUDO, POR UM PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: arquivo das gestoras (20/02/2012). 

 

 A vista das cenas que remete à hora da participação efetiva dos pais na reunião, na 

Figura 13 e 14 (retiradas do arquivo do CMEI), constam o momento da participação de pais e 

mães das crianças  sugerindo uma participação compartilhada, no respeito à diversidade e no 

conhecimento do que o outro proporciona no processo de sua formação de vida, criando-se 

um contexto favorável  às interacões sociais e troca de informações e aprendizagens coletivas. 

No momento da observação, percebeu-se  o  clima das vivências: confiança, segurança, apoio 

emocional entre os pais. Assim, o CMEI vem construindo  uma cultura de  parceria 

colaborativa  entre escola e comunidade, conforme aponta os resultados da pesquisa.                                                            

 Esse clima de vivências ficaram evidenciados também na fala da gestora Benta, diante 

dos  objetivos e estratégias traçados para a reunião de pais:   “na verdade, uma escola só 

funciona bem se tiver uma parceria bem consolidada se houver colaboração principalmente da 

comunidade  de  pais”    da  necessidade  de  encontrar  mais justificativas para essa parceria, Benta 

elabora conjuntamente esquemas de atuações que se tornam rotinas, apoiados em modelos 

menos tradicionais. Os pais corroboram com essa afirmação, eles apresentam indícios de que 

sentem essa participação. 

 No mesmo sentido, encontra-se a  coordenadora    Emília  :  “a relação pais e comunidade 

é fundamental na escola, seja acompanhando a vida escolar do seu filho, seja participando da 
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gestão através do conselho escolar, associação de pais ou outra organização e eu não estou 

falando apenas de participação em eventos e reuniões esporádicas, mas  principalmente na 

tomada de decisões e na participação da proposta da escola com relação ao tempo 

pedagógico. Segundo a gestora Benta, "decidir se o tempo pedagógico está sendo cumprido 

por exemplo, isso sim é participação e parceria  colaborativa  e  significativa”.   

 A coordenadora confessa que a forma de participação, em nível coletivo no CMEI, 

concretiza-se em duas formas principais, dentre outras: “aqui  há  participação nos assentos do 

conselho escolar em que se tomam decisões sobre as ações do CMEI; e a parceria em  estudos 

de grupo nas reuniões de pais”. 

 Após a interpretação dessas falas, a percepção que se tem   é que o trabalho coletivo 

realizado surtiu um determinado efeito, atendendo, em boa parte, aos objetivos propostos, na 

medida em que as famílias reconhecem o trabalho da Instituição, onde se sentem bem,   e 

apresentam interesse em participar das atividades do CMEI. Assim,  pode acontecer 

mudanças na forma de cuidar e educar as suas crianças, a partir de ações realizadas pela 

Instituição. 

 Tais relatos de testemunho das parcerias, assim como as experiências bem sucedidas 

pela equipe gestora, que demonstram saber como seduzir a comunidade de pais para 

participar, conduz a um estudo realizado  em  três  culturas  distintas,  norte-americana, chinesa e 

japonesa, Tobin, Wu e Davidson (1989) constataram que um dos motivos principais que leva 

os pais a matricular   seus   filhos   na   pré-escola,   é   o   desejo   de   que   eles   se   tornem   mais  

independentes  e  confiantes.  Outra  razão  apontada  pelos  participantes  dessa  pesquisa  é  tentar 

aproximar os pais com os segmentos escolares, visto que a   pré-escola   é   percebida   como o 

local onde a criança convive com outros adultos,  que  não  os  de  sua  família  e a família convive 

com os profissionais da escola. 

 Também nessa pesquisa, a unidade escolar é percebida pelas gestoras e pela 

comunidade de pais como um local de aprendizagens significativas,   socialização   e  

desenvolvimento   para   a   criança   e   os   adultos.   Mas, se contrapõem parcialmente, a esses 

resultados visto que os principais motivos que levam os pais a colocar seus filhos no CMEI é 

o desejo que eles tenham um espaço que garanta principalmente segurança, alimentação e 

cuidados. Outro aspecto muito valorizado pelos pais foi a rotina diária  preestabelecida,  que  

leva  a  criança  a  ter  horários  certos  para  comer,  dormir,  brincar.  Esses  aspectos  organizadores,  

somados ao estabelecimento de regras de convívio (limites), foram considerados 

fundamentais  pelos pais, para o crescimento das crianças como indivíduos.  
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  Sobre esses aspectos, Emília fala que a segurança é um  ponto importante que sempre 

foi colocado pelas famílias nas reuniões, e deve  ser assegurada pela Instituição. É necessária 

a implementação da chamada carteirinha de identificação - carteira com a foto e os dados da 

criança, que é confeccionada e distribuída pelo CMEI no início do ano letivo, com a 

recomendação de que a criança só sairá da escola, após o período de aula, acompanhada da 

pessoa que trouxer  esta  carteirinha”. 

 Essa prática, adotada pela unidade escolar em relação à carteira de identificação, é 

discutida com as famílias desde a primeira reunião do ano, e recebe sempre o apoio das 

mesmas, embora a vivência cotidiana cause, às vezes, alguns contratempos e dificuldades, 

principalmente quando as famílias delegam a tarefa de buscar os filhos na escola a outras 

pessoas e se esquecem de falar na carteira. Porém, a gestora Benta diz: "sempre que o 

problema aconteceu, foi contornado", principalmente porque as famílias sempre pegam as 

crianças com as respectivas professoras, na porta das salas de aula, o que facilita uma 

identificação, um conhecimento e uma interação maior entre elas. 

 Com base nessas situações, Marchesi (2003) se pronuncia: a participação dos pais na 

escola e no processo de aprendizagem dos seus filhos pode assumir diversas modalidades. 

Porém destaca, nos seus estudos, dois tipos básicos: a participação em nível individua  e a 

participação em nível coletivo. Esses tipos de participação podem concretizar- se nas 

seguintes formas:  a) nas atividades escolares; b) a comunicação entre os pais e a escola; c) o 

envolvimento dos pais no trabalho escolar das crianças em casa; d) intervenção dos nos foros 

locais e presença nos conselhos. No CMEI estudado, é preciso considerar que existem outras 

forma  de envolvimento  dos pais  na unidade escolar, inclusive já mencionadas. 

 Diante disso, reconhece-se que um dos eixos fundamentais da gestão escolar é 

compartilhar poder e responsabilidade com os outros, a comunicação entre a escola e os pais é 

menos burocrática, mais personalizada, com características de uma prática da afetividade; 

segundo o autor, são estratégias necessária para conseguir a melhoria da atividades e uma 

maior colaboração mais efetiva. Para Marchesi (2003) a cultura baseada na colaboração exige 

maior participação na tomada de decisões.  

 Por fim, conclui-se que o conjunto de informações coletadas e as inúmeras incursões 

realizadas no campo de estudo revelaram que a complexidade do contexto das dimensões na 

gestão escolar no CMEI, só é compreendida quando o processo de análise crítica  tornar-se 

uma constante não  só dos seus segmentos internamente, mas também por todas as outras 

instâncias responsáveis pela Educação Infantil Municipal. Por isso, a ausência de um processo 



 
 
 

106 

de reflexão permanente vem conduzindo as equipes de gestão municipal a não perceber as 

diferentes concepções e sentidos atribuídos à gestão escolar da Educação Infantil vigentes nas 

unidades escolares (CMEIs). 

 Em síntese integradora, os principais achados foram resultantes das observações e 

análises das falas das interlocutoras. As análises das observações realizadas nos três cenários 

revelam que diversas e diferentes são as concepções e sentidos atribuídos ao fazer na gestão 

escolar da   Educação Infantil no CMEI. A preocupação central das gestoras, na gestão da 

Educação Infantil, gira em torno de três movimentos interdependentes de ressignicação. 

 

4. ENTRELAÇANDO OS FIOS DOS CENÁRIOS ETNOGRÁFICOS 

 

 Após as reflexões que foram possíveis até o momento de fechar esse relatório, 

poderiam ser apontados, em relação ao objeto sentidos atribuídos à gestão escolar, três eixos 

de sentidos norteadores de orientação das práticas gestoras, relevantes e que podem ser 

detectados indicadores  da cultura profissional atual, da equipe gestora do CMEI.  

 Esses eixos estão vinculados à qualidade e à organização pedagógica da unidade 

escolar. O primeiro eixo consiste na apropriação de novos saberes conceituais 

transformadores dos conhecimentos  sobre suas práticas pedagógicas, de formação continuada 

em serviço, em que  atribuem sentido de uma autoformação em contexto. O segundo eixo 

consiste em transformar a relação de conflitos existente numa prática mais afetiva de relação 

de poder. O terceiro eixo aponta para a necessidade  de  se  reafirmar  a  atuação  dos  pais  como  

um  diferencial  na  gestão  participativa, a prática colaborativa; por isso, as gestoras jugam ser  

importante  a  valorização  do  diálogo com a comunidade escolar, e, segundo elas, o diálogo é, 

de fato  essencial nas relações entre os segmentos  como  espaço  para  a  fala  de  cada  segmento  

que constitui o grupo da unidade de escolar. 

 Ainda como resultado dessas análises, observa-se que os cenários de bastidores do 

trabalho da gestão escolar, desvelados neste estudo, mostram reflexões feitas com base nas 

atuações de trabalho das professoras-gestoras que reconhecem necessidades formativas 

relativas à Educação Infantil. Contudo, revelam ainda pouca clareza sobre o que, de fato, é 

preciso para compor experiências formativas com os outros segmentos com os quais mantêm 

as relações profissionais.  



 
 
 

107 

 Por um lado, o trabalho das gestoras, nesses cenários, enfrenta problemas e dilemas. 

De outro, uma característica encontrada é a forma da invenção do cotidiano, ou seja, as 

astúcias práticas de saberes e fazeres, a arte de pensar a formação de pais e professores, 

estratégias de sedução, clima escolar que permite busca de soluções de forma harmoniosa, no 

entendimento de que é, nas dificuldades e crises, que surgem as oportunidades de construir 

um trabalho de sucesso. 

 Para Benta, as professoras, funcionários e equipe gestora estão correspondendo às 

expectativas do perfil da gestão que a comunidade externa espera, e, assim, se expressa: 

“diariamente, pessoas simples, mulheres educadoras – gestoras – trabalham silenciosamente 

em prol de uma comunidade  e um mundo melhor  para  essas  crianças”  para  a  coordenadora  o  

conhecimento pedagógico é construído no cotidiano  “   E   eu   aprendi a ser gestora na 

experiência,  no  cotidiano”  (Benta). 

 

a) Conhecimento pedagógico fundado na autoformação em contexto  

 

 Fala-se a respeito dos professores, de conhecimento pedagógico, de conhecimento 

científico, de conhecimento científico-pedagógico, de conhecimento pedagógico-didático, de 

conhecimento profissional, de conhecimento pedagógico de conteúdo e ainda de 

conhecimento declarativo, processual, contextual. E ainda de conhecimento explícito, 

implícito, tácito, empírico, experiencial, na ação (ALARCÃO, 2010 p. 66). Tudo isso indicia 

uma preocupação: caracterizar a natureza do conhecimento das professoras-gestoras e sua 

manifestação na profissionalidade docente. 

 Pretende-se reafirmar, então, que o modo como compreendem o papel do gestor 

associado às necessidades de formação, conhecimentos e habilidades apontadas pela equipe 

gestora indica a vastidão e diversificação  de ações e funções que desempenham na unidade 

educacional na qual assumem o lugar de gestoras, a ênfase é coordenar, principalmente, o 

trabalho pedagógico. Nesse sentido, os saberes da experiência e do conhecimento pedagógico 

são constitutivos do desenvolvimento da cultura profissional das gestoras. Surgem as 

estratégias que movimentam a equipe gestora, no trabalho pedagógico para uma cultura de 

transformação e colaborativa: 

� Organiza e potencializa os espaços e lugares de saberes e fazeres. 



 
 
 

108 

� Estabelece coletivamente os contratos didáticos (contrato livremente negociado 

entre os membros). 

� Desenvolve a cooperação entre a equipe gestora e os outros segmentos 

escolares. 

� Envolve uns com os outros na perspectiva de buscar infraestrutura material e 

financeira. 

� Trabalha em equipe pedagógica para coordenar as práticas. 

� Participa efetivamente dos espaços colegiados. 

� Informa e envolve a comunidade de pais nas atividades pedagógicas. 

� Utiliza novas formas de usar as mídias educacionais. 

� Desenvolve o senso de responsabilidade social. 

� Cria e implementa a própria formação continuada. 

 O estudo aponta a importância da rede de relações estabelecida no contexto da unidade 

escolar como forma de socialização da profissão. A construção da identidade atual é o espaço 

de formação das gestoras a partir da autoformação em contexto. Sua  realização  parte  de  uma  

formação  no  processo  e  no  próprio  ambiente  de  trabalho,  buscando  uma  reflexão  na  prática  e  

sobre   a   prática   docente,   com   o   objetivo   principal   de   fornecer   subsídios   para   se   lograr   a  

melhoria  da  qualidade  da  educação  infantil. Elas vivenciam práticas profissionais singulares e 

proativas. Existe uma postura aberta a mudanças: predisposição para a aprendizagem de 

novos conhecimentos, a flexibilidade para a mudança, a abertura à inovação. No caso da 

unidade escolar investigada, percebem-se conhecimento pedagógico, cultura profissional 

colaborativa, preocupação social com a Educação Infantil. 

A atividade docente é psicossocial e se desenvolve em contextos espaciais, temporais, 

sociais, organizativos com valor educacional, e,  em cada circunstância tem aspectos 

singulares e únicos (ALARCÃO, 2010 p. 68). Por isso, conhecimento pedagógico em 

contextos é fundamental para uma prática inovadora. 

 Nesse sentido, a   criação   de   um   grupo   de   formação,   num   contexto   de   cooperação  

profissional, apresenta-se como uma possibilidade para encontrar respostas para  que sejam 

desenvolvidos processos de formação em serviço no sentido de atender às demandas 

cotidianas das gestoras da EI, numa perspectiva colaborativa. A cultura profissional (grifo da 
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pesquisadora) constrói-se e se desenvolve por meio de   relações   profissionais   baseadas   na  

cooperação   profissional   (GATHER THURLER, 2004, p.7). Na perspectiva da autora, a 

cooperação profissional constrói-se e expande-se com base numa série de atitudes que devem 

estar presentes nos grupos de formação e que favorecem atitudes de ajuda e de apoio e o 

desenvolvimento de relações de confiança mútua entre eles. Portanto, esse  tipo  de  cooperação  

profissional atua em  nível  das  ideias, avalia os seus efeitos e regula em caso de necessidade 

(GATHER THURLER, 2004, p.7), contribuindo, decisivamente, para suportar o 

desenvolvimento de projetos de inovação no CMEI pesquisado.  

 A criação de um grupo de formação em contexto, no âmbito de cooperação profissional, 

apresenta-se como uma possibilidade para procurar encontrar respostas para as propostas 

inovadoras de formação da equipe gestora. Em suma, a cooperação profissional pode atuar em 

nível das ideias, submetidas às práticas de uma análise crítica,  fomenta uma atitude de busca 

constante e conjunta de alternativas eficazes e propicia uma mobilização coletiva da 

habilidades básicas necessária para implementar novas práticas de formação, avaliar os seus 

efeitos e regulamentar em caso de necessidade institucional contribuindo, decisivamente, para 

suportar o desenvolvimento de projetos de inovação educacional, no âmbito da Educação 

Infantil. 

 

 b) A relação de trabalho emocional/afetiva e as interações uns com os outros 

   

  A ligação de Narizinho com a educação das crianças está relacionada à profissão da 

educadora, que trabalha em um CMEI, na coordenação pedagógica. Ao ser perguntada sobre  

seu trabalho com criança: “O  trabalho  com  criança?  É  gostar  de  criança,  é  ser  líder.    Quem  é  

que não gosta de criança!? Trabalhar realmente com criança, não é todo mundo mesmo, mas eu 

acredito que acabei me identificando, sabe a gente vai pegando jeito, vai descobrindo também, 

porque (pausa) nessa fase que a gente está trabalhando, é a fase de desenvolvimento da criança, 

a gente convive com ela vive muita coisa boa, aí a gente acaba gostando de ser gestora de 

infância” 

  Considerando que a coordenadora, no exercício da profissão, sempre trabalhou em 

creche, ela demonstrou, em sua fala, muita dedicação e cuidado com as crianças. Assim, há 

evidência de que na prática da coordenadora existe uma convivência afetiva e emocional. As 

coordenadoras   são   emotivas   “seres   apaixonados” que se conectam com suas crianças  e 
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preenchem seu trabalho e seus espaços e lugares com prazer, criatividade, desfio  e  satisfação” 

(HARGREAVES, 1998, p. 835). Para Ferreira (2011) é bem definida a imagem de educadoras 

apaixonadas por seu trabalho, mas nem sempre se compreende o ensino, a gestão, como uma 

prática emocional,  a qual fundamenta a atuação social, cultural e psicológica do professor em 

sua interação cotidiana com as crianças e colegas. 

 É preciso estar atento a tudo isso e partir da compreensão de que os atores sociais 

desse cotidiano do CMEI tecem redes de práticas e de conhecimentos (CERTEAU, 2012). 

Inúmeras têm sido as invenções cotidianas que alteram suas práticas de gestão escolar. 

Percebem que não são simples reprodutoras do que lhes são apresentados, dizem ser rebeldes 

e desobedientes quando necessário nas interações institucionais.  

 Por  trabalho emocional, deseja-se, nessa altura, traduzir a compreensão que as 

gestoras são administradoras com habilidades pedagógicas complexas e conflituosas em  

gestão   escolar.   Para   Emília,   “ser gestora é uma responsabilidade individual enorme, pois  

envolve tomada de decisões, liderança e sobretudo bom senso. Por outro lado, é preciso estar 

atenta às decisões coletivas, que exige um  gasto emocional também muito grande, afinal eu  

de certa forma represento um grupo, seja ele, professores ou crianças”  

 No entanto, seria imprudente fazer de conta que a capacidade de trabalhar em equipe 

das gestoras nasce da simples boa vontade delas e dos parceiros. A união, segundo elas, é uma 

luta, afirmava Benta,  falando  da  relação    entre  o  CMEI  e  a  SME.  “  O  trabalho  na  nossa  equipe 

é uma luta diária, passa por crises, por momentos de agressividade e de dúvidas, de mal 

entendidos e de cansaço, principalmente quando se recorre aos  órgãos  do  sistema”.  Isso  posto,  

denota que os profissionais e crianças da educação infantil sofrem muito com a falta de 

estruturas objetivas para a educação pública o que é mais acentuado nos municípios. 

  

c) A afetividade colaborativa dos pais. 

 

 No  enfoque  sociológico, a relação  escola-família  é  vista  em  função de determinantes 

quer sejam ambientais ou culturais. A cultura de participação de todos os segmentos escolares 

da comunidade educativa, no funcionamento do CMEI e no processo de socialização das 

crianças, é um aspecto particularmente destacado nos informes e estudos sobre a qualidade da 

educação, que  é  a  relação  entre  família  e  escola,  até  mesmo  porque  “quase todas as pesquisas 
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realizadas sobre a qualidade da escola destacaram que a participação   dos   pais   é   um   dos  

fatores  que  diferenciam  as  escolas  eficazes  das  ineficazes”  (MARCHESI,  2003,  p.128). 

 Compreende-se que uma relação participativa entre família e a unidade escolar é 

fundamental para o sucesso da grande responsabilidade formativa e de gestão. Assim, nas 

falas das interlocutoras encontram-se evidências de que, ao compartilhar ações de cuidados e 

educação,  se desenvolvem um trabalho formativo/colaborativo. Esse trabalho é dirigido, 

sistematicamente, e o CMEI absorve a função de organizar junto às famílias, a discussão de 

conhecimentos, valores, crenças, expectativas em torno das necessidades de cuidado e 

educação das crianças. 

 Cabe aqui assinalar um dos atributos inerentes ao projeto de trabalho na unidade 

escolar: a necessária interação escola/comunidade, o que é reafirmado pela gestora  Benta: 

“aqui os pais e as mães têm direitos e deveres de circular nas dependências do CMEI, 

recebendo todas as  informações necessárias sobre a rotina desenvolvida na gestão,  a relação 

família comunidade é bastante próxima”.   Nessa   direção,   Nastácia   acrescenta   que   ser  

coordenadora  do  CMEI  “  foi  preciso  aprender  a  organizar  sistematicamente  atividades  com  os  

pais  de  forma  participativa”. 

  Sobressai nas falas uma compreensão de que, como exemplifica   Nastácia,   “Aqui a 

relação de trabalho é muito na base da colaboração”,  e   assim   “envolve principalmente a 

gestora da instituição, né? Dessa forma, “ela que encaminha as necessidades identificadas pelo 

grupo do CMEI, buscando soluções, em sintonia comigo que sou a coordenadora que atuo mais 

no planejamento e a execução das ações pedagógicas”. Assim, é comum entre todas as 

entrevistadas o reconhecimento  de que a equipe gestora atua de forma bastante democrática 

com as professoras junto às crianças, organizando situações de aprendizagem. Mas, os 

esclarecimentos   fornecidos   pela   gestora,   Benta,   “são ações que se concretizam apoiando as 

crianças, dialogando com as famílias, incentivando, questionando, acolhendo”. 

 É nítida a importância atribuída às relações sociais estabelecidas entre a unidade 

escolar e a comunidade, corroborando o que já havia sido evidenciado em outros registros 

reflexivos: a aproximação com as crianças e famílias. Desse modo, os segmentos discursivos 

sobre as práticas cotidianas da gestoras confirmam largamente o que já havia sido observado 

no processo de investigação que evidencia uma postura colaborativa. 

 É importante a busca da equipe gestora em descentralizar quando estabelece um 

diálogo entre os pares. Nesse âmbito, é manifestada a vontade de desenvolver práticas 
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colaborativas, representando - embora nem sempre explicíta -  um jogo de interações e/ou de 

relações presentes no cotidiano escolar. 

 Nesse sentido, Hargreaves (1998), com muita propriedade, fala da rede de múltiplos 

fios na relação de trabalho, matizados por limites possibilidades, interesses e preocupações. 

Com  base  nos  trabalhos  e  estudos  já  realizados,  pode-se afirmar que existe um consenso  em  

torno   da   relação   da   família   com   a   escola,   é   o   fato   da   quase   unanimidade   das pessoas 

potencialmente envolvidas nessa   relação   –   famílias,   professores,   funcionários;;  

compreenderem   e   ressaltarem   a   relevância   da   mesma   para   um   bom   encaminhamento   e  

andamento   do   processo   formativo   das   novas   gerações,   embora   haja,   ainda,   muitos  

desencontros  e  paradoxos  na  operacionalização  dessas  relações. 

 Dessa  forma,  é  importante registrar o que se compreende como  família  no  trabalho  que  

se propôs  a  realizar,  são  aqueles  agrupamentos  de pessoas  que,  independente  de  estrutura  ou  

de  vínculos consanguíneos,  vivem  e  convivem  num  mesmo  ambiente  doméstico,  interagem  e  

se   relacionam   entre   si   –   enquanto   adultos,   e   com   as   crianças   pelas   quais   são   responsáveis,  

direta ou indiretamente.  

 Acredita-se   nos   benefícios   que   essa   envolvência   trará   à   unidade   escolar, tendo a 

responsabilidade de ajudar a equipe gestora a perceber que essa  é  uma  aliança  fundamental  e, 

cada vez mais,  urgente  sendo  de  extrema  importância  criarem-se novos espaços  para  receber  

os pais/encarregados de cuidar e educar, pedindo colaboração   de   outros   segmentos   de  

educação. Para as gestoras, há o sentido comum de luta, de sofrimento para conseguir essa 

participação  e  é  pertinente  a   frase  de  Emília:  “infelizmente, esta participação  nem  sempre  é  

feita da forma mais correta,  pois  há  pais  que  pensam  que  a  escola  é  que  deve  dar  educação  e  

demitem-se  dessa  função,  o  que  é  verdadeiramente  negativo para o sucesso das crianças  e de 

todo o processo educativo.”  Na opinião das entrevistadas  existem, motivos  que dificultam 

uma participação mais efetiva dos pais: 

� Pouca tradição participativa; 

� Trabalho informal; 

� Considera que a escola é que deve resolver os problemas. 

 Nessa parte, abordou-se a gestão  escolar, enfocando a importância da busca de eixos de 

sentidos no  cotidiano de trabalho (cultura profissional atual) que realiza as gestoras do CMEI 

e, consequentemente, de enxergar um significado maior nas suas trajetórias de  vida e 

formação. As gestoras  atribuem sentido à gestão escolar de um trabalho ainda em processo de 
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construção como uma espécie de missão, e porque querem mudar e inovar certos paradigmas 

da gestão escolar pela ideia da realização de uma obra. De certa forma, isso explica o fato de a  

formação contínua em serviço e autonomia construída  na gestão escolar ser um assunto cada 

vez mais presente e necessário no universo educacional da educação básica, com ênfase no 

ensino fundamental e Educação Infantil.  

 Nessa perspectiva, ao se buscar os sentidos atribuídos pelas gestoras veteranas à gestão 

escolar entre sua   formação   acadêmica   e   a   sua   cultura   profissional   atual   “transformadora”,  

procura-se, na segunda parte deste trabalho, conhecer os sentidos de formação e as relações 

estabelecidas entre os diversos fios que moveram as escolhas, os problemas e dilemas, além 

dos desafios apontados por elas. 
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PARTE II: TECENDO FIOS DA TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO 
DOCENTE 
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CAPÍTULO 3 – PRÁTICAS  DE FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA DA PEDAGOGA 

 

1. DAS RAZÕES DA ESCOLHA PELA DOCÊNCIA E PELA GESTÃO ESCOLAR  

 

“Eu  sou  formada  primeiro  em  magistério  depois  em  pedagogia”  (Narizinho) 

  

 O objetivo no primeiro capítulo desta parte é dialogar  sobre as razões pelas escolhas, 

desde a opção pelo curso de magistério em nível médio, à escolha pelo curso superior em 

Pedagogia. Para tanto,  parte-se do pressuposto de que diversos foram os fios que moveram 

essas escolhas pela docência da Educação Infantil, e trazer  as relações entre teoria e prática, 

salientando as dificuldades de adaptação dos conhecimentos da formação inicial às práticas 

profissionais. Assim, são analisados temas instigantes que emergiram das falas das 

entrevistadas, fruto de situações vivenciadas por profissionais ao longo da sua trajetória de 

formação inicial e continuada do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Marilanda 

Bezerra.  

 A trajetória de formação das gestoras não se designa mais, sob o aspecto externo, 

como uma sucessão de postos de trabalho ocupados e tarefas realizadas, conforme ocorre na 

lógica de projeto na sociedade capitalista, mas passa a ser interiorizada, por cada profissional, 

por meio das significações – singulares – por elas emprestadas à sua trajetória de formação, 

consubstanciadas de esperanças e aspirações, de experiências felizes e infelizes, de projetos 

realizados, ou não.  

 Essa noção sociológica de trajetória profissional, tópico inicial, busca atribuir sentido 

ao objetivo deste capítulo, uma vez que ele pleiteia interpretar e compreender os sentidos 

atribuídos pelas professoras-gestoras aos seus percursos de formação teórica (inicial e 

continuada). Foram os fatos, imagens, sentimentos e decisões das interlocutoras, no âmbito de 

suas histórias e percursos de vida e formação, que tornaram possível a escolha para o ingresso 

na graduação em nível superior e definir como opção o curso de Pedagogia.  

 No que se refere às experiências de formações ao ser docente, o curso de magistério 

em nível médio e o curso de pedagogia se fizeram presentes para as quatro interlocutoras. 

Três delas, as professoras- gestoras   Benta, Emília e Narizinho,    “sonhavam  ser  professoras, 
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uma vez que, Benta,   diz   “desde   pequena,   só   brincava   de   escola,   só   queria   ser   professora”.  

Emília começou a carreira de professora no magistério, ainda que não buscasse, desde 

pequena, ser professora, conforme mostra sua   fala:   “eu   gostava   de   desafios   e   fazer   essa  

carreira  era  o  que  eu  sonhava  na  época”.  Narizinho  tinha  um  sonho:  estudar  numa  escola  de  

referência   em   magistério,   “meu   sonho   era   estudar   na   Fundação   Bradesco”.      Nastácia   não  

sabia realmente que formação escolher, não sonhava ser professora; talvez fazer o científico, 

mas  por  influência  familiar  entrou  no  magistério  “  eu  acho  que  fiz  magistério  por  influência  

da  minha  irmã  mais  velha”. 

 Conforme se vê, essas opções não se harmonizam em sua totalidade. Muitos foram os 

dilemas, conflitos e contradições que perpassaram, ou ainda, perpassam as experiências 

profissionais e intelectuais que pontuam as trajetórias profissionais dessas gestoras-

educadoras, revelados em seus percursos sociais de formação.   

Essa maneira de  olhar  as  experiências  de  formação  e  as  identificações  em  relação  ao  

curso  de  Pedagogia  está  revestida  de  uma  posição  teórica  que  nos  leva  a  compreendê-la como 

experiências fundadoras traduzidas como acontecimentos, cuja carga emocional deixa um 

“traço” ou mesmo um traumatismo, os quais abrem espaço para o trabalho de compreensão de 

como essas experiências afetaram as professoras que narram e a quem as escuta (JOSSO, 

2010 p. 216).  

 Um exemplo é o caso de Nastácia, quando se reporta à sua escolha profissional, ao 

afirmar  “...eu  não  sei,  quando  foi  esta  decisão  da  docência  na  minha  vida  ....  (Pequena  pausa)  

(...) acho que foi no magistério mesmo, essa escolha essa descoberta, (um pequeno sorriso) 

(...)   “o   que   sei   mesmo   é   quando   entrei   no   magistério   sofri   horrores, tanto no magistério 

quanto   no   curso   de   pedagogia”.   Segundo   se   percebe,   seu   discurso/sua   fala   deixa(m)  

transparecer uma experiência de sofrimento (traumática?), associada a certa insegurança, 

quando  diz   “só   sei   que quando entrei no magistério eu sofri horrores porque eu tinha  que 

falar  me  expor,  então  eu  adoecia  e  sofria  as  piores  coisas  que  se  podia  imaginar”. 

A relação de Nastácia com a formação docente está relacionada à influência da irmã, 

por representar um modelo, uma referência na vida dela, ela    pensa  e  afirma,  “minha irmã era 

uma   ótima   professora”, não obstante o sofrimento imposto por tal formação. De fato, a 

idealização inconsciente e irracional do equilíbrio emocional foi um aprendizado para ela, ao 

dizer  :  “me identifiquei realmente, por isso resolvi fazer pedagogia, fui uma das poucas alunas 

da  minha  cidade  que  passou  no  vestibular  em  pedagogia”.  Apesar  de    se afirmar boa aluna, 

não negava o sofrimento que lhe causava assumir tal opção acadêmico-profissional, segundo 
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revela suas palavras - “...sempre gostei muito de estudar, meu curso de pedagogia foi um 

curso  muito  bem  feito  no  sentido  de  que  estudei  muito”  mas   também “eu  sofri  muito  nesse  

curso”. 

 É  nesse   sentido   que   as   falas   das   interlocutoras   são   explicitadas   tomando   como   eixo  

articulador o curso de pedagogia, já consolidado, e pressupondo que ele, apenas, foi uma base 

inicial de uma longa trajetória de formação contínua. Dessa forma, ingressar na universidade 

corresponde a uma decisão configurada como uma escolha, que traz, em si, imagens sociais e 

representações simbólicas do que significa se exercer como uma pedagoga, na perspectiva das 

possibilidades e limitações que esse fazer-profissional comporta. Outro aspecto a ser 

considerado, nesse contexto, refere-se à constatação, por parte de Nastácia, das frustrações e 

superações ao longo do curso, retratando expressões intensas do princípio do prazer e 

sofrimento   da   realização   pessoal   nas   experiências   pessoais,   conforme   segue:   “   no   curso   de  

pedagogia havia os seminários nos quais eu tinha  que  falar,  tinha  que  me  expor”.   

 Esse movimento dilemático contribuiu para a sua afirmação nos projetos iniciais de 

formação, além de incentivar os caminhos reflexivos com vistas a outras perspectivas. Os 

indicativos de identificação com o curso - expressão da culminância do seu processo opcional 

- permitiram-na a identifição com a carreira profissional. Tais indicativos e descoberta 

demonstram que as escolhas feitas em relação à graduação não contemplavam o curso de 

Pedagogia; isso ocorreu depois que ela se reconheceu capaz de apresentar  os resultados de 

seus  estudos, em plenária. 

 Nesse contexto, emerge a questão: qual a contribuição do curso de pedagogia para a 

formação do docente para a Educação Infantil? Pressupõe-se que a formação de docentes para 

a Educação Infantil, ainda se redefine nos cursos de pedagogia de forma parcial e restrita, em 

razão de diversos fatores, tais como a ausência de prática de ensino na primeira etapa da 

educação básica, o que dificulta a articulação entre teoria e prática.  

 Diante do exposto, percebe-se, na fala de Nastácia, um sentido de luta, sofrimento e 

superação,   quando  diz   que   “chegar   foi   difícil;;   sofri  muito,  mas   sair   eu   não   quero”.  Chegar  

significa, além de ingressar na Educação Infantil, exprimir as dificuldades que são possíveis 

de  ser transpostas para que pudesse garantir ou manter a escolha; e isso não está presente, 

apenas, na fala de Nastácia, mas igualmente na de outra participante –  Benta – que atribui à 

docência o paradoxal sentido de dificuldades e sonho   idealizado:   “vou   dizer   agora   minha  

história, que foi um tanto difícil. Eu sou gestora por opção, acho que desde que nasci, quando 

eu era pequena, eu nem sabia falar e dizia que queria ser professora, mas para concretizar esse 
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sonho  precisei  sofrer  muito”.  

 Esse aspecto parece relacionar-se, fortemente, com o sentimento compartilhado por 

outros gestores de CMEIs. Para muitos deles, essa sensação de busca de sonhos é conhecida e 

repetida constantemente nas falas em reuniões pedagógicas; para outros professores-gestores, 

entretanto – de forma nem sempre compreensiva para muitos – tanto a docência quanto a 

gestão escolar – notadamente essa última – constituem uma experiência de sofrimento, 

motivo de doenças, estresses constantes e angústia inevitável. São muitas as evidências desse 

quadro de ansiedade e sentimentos nas salas de aula dos cursos de pedagogia, bem como nos 

assessoramentos pedagógicos feitos por essa pesquisadora às equipes gestoras do sistema 

municipal de ensino – como componente da Secretaria Municipal de Educação/SME – e ainda 

no próprio campo empírico, a exemplo de constatações como: falas ríspidas entre colegas, 

cobranças desnecessárias, ataques de nervos, comentários irônicos, às vezes, maldosos, dentre 

muitos outros quadros de insatisfação, ansiedades e conflitos. Esse é mais ou menos o perfil 

encontrado na maioria dos CMEIs visitados, incluído o referido CMEI desta pesquisa, 

apontado como um dos menos responsável por esse clima de desconforto emocional. 

 De modo similar, em outras pesquisas realizadas em educação, já se evidenciam 

muitos relatos carregados de afeto, de prazer, e de sofrimento de professores-gestores, 

especialmente docentes da Educação Infantil. Fica evidente que o estado emocional dos 

profissionais ligados à pedagogia da infância é fundamental para o desempenho da docência 

assistida. Parece claro afirmar, ser o formador de crianças é a concepção social mais evidente 

na indissociabilidade entre o educar, cuidar e brincar, condição de trabalho das gestoras, 

pessoas responsáveis pela formação de outras pessoas, numa relação de interdependências. 

 Com  base  nessa  situação,  vale  lembrar  o  que  Hargreaves  (2000)  diz:  “é  bem  difundida  

a imagem de educadores apaixonados por seu trabalho, que sofrem e sonham, e preenchem 

seu trabalho e suas atividades com prazer, criatividade, desafio, satisfação e insatisfação”  

(grifo da autora). O prazer pelo   “trabalho   emocional”,   para   Benta,   corresponde   a   “...uma  

satisfação pessoal; proporciona a responsabilidade social com a comunidade do Guarapes, por 

isso me sinto feliz em realizá-lo;;  eu  vivo  isso  aqui”. 

 Para Hargreaves (2000), aprendizagem e liderança são práticas emocionais. 

Entretanto, o autor adverte que é importante fazê-lo criticamente e não sentimental ou 

autoindulgentemente.  Ainda para ele, nem sempre se compreende o ensino como prática 

emocional, a qual fundamenta a atuação cultural e psicológica do professor em sua interação 

cotidiana. Tomando como base o exposto, investiga-se como o caráter emocional das 
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trajetórias de vida e formação é influenciado e moldado pelas vidas das gestoras, e a mudança 

de condições de seus diversos fios que moveram as escolhas acadêmicas e profissionais, como 

pode ser visto a seguir.  

  
2. DO INGRESSO NA FORMAÇÃO INICIAL A CAMINHO DA GESTÃO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: OS DIVERSOS FIOS QUE MOVERAM AS ESCOLHAS
  

“Logo   que   concluí   a   graduação   imaturamente   eu   era   coordenadora   na  
Educação  Infantil”  (Emília) 

 

 É importante situar que todas as gestoras tiveram ingresso na sua primeira graduação 

em pedagogia, na época  quando não existia formação específica ou não se contemplavam, no 

currículo, conteúdos para a gestão da Educação Infantil. Tal constatação é feita por meio dos 

estudos desenvolvidos na área da educação, gestão e formação na Educação Infantil, que vêm 

sendo feitos no Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RJ), estudos esses realizados em escolas públicas e Secretarias de Educação do 

RJ. Segundo a coordenadora do Curso de Especialização em Educação Infantil da referida 

unidade de ensino superior, inexiste, formalmente, a formação para a gestão da Educação 

Infantil. Ela identificou várias ações isoladas, em geral, de iniciativas desvinculadas de uma 

política abrangente e reconhecida oficialmente (KRAMER, 2005). 

  Assim, de forma parecida, a versão de Emília na entrada da formação para a gestão da 

Educação Infantil diz estar relacionada com as outras experiências trazidas de outras etapas na 

educação básica, menos na de Educação Infantil. Sobre isso, assim ela se coloca: “...quando 

cheguei lá no CMEI, eu achei que tudo que tinha aprendido não condizia com o que eu estava 

vendo [...] as contribuições da formação inicial que considero importantes na gestão escolar 

foram as da disciplina de psicologia, elas ajudaram a entender melhor as crianças sua infância, 

mas não lembro de mais contribuições.”  No entanto, ela demonstra o reconhecimento de que 

os saberes aos quais teve acesso na formação inicial não foram suficientes para enfrentar os 

desafios da atuação profissional em Educação Infantil; noutros termos, o discurso da 

formação teórica se mostrava insuficiente para a prática. Entenda-se, aqui, a noção de 

“saberes”  em  sentido  amplo,  que  abrange  os  conhecimentos,  as  habilidades  e  as  atitudes,  isto  

é, aquilo que, muitas vezes, foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser (TARDIF, 2002, 

p.255).  



 
 
 

120 

 Nesse contexto, a etimologia da palavra formação ilumina o enunciado. Tem sua 

origem em formar, registrada no francês do séc. XII (former) e no português do séc. XIII, cuja 

gênese é do latim formare, verbo que remete ao substantivo forma, ou seja, forma que traz, 

em si, um  ideário  da  pedagogia  “bancária”  (Freire, 1998) e remonta a uma cultura patriarcal, 

de passividade, na qual as pessoas se submetiam à imposição externa, autoritária. Assim, a 

palavra guarda um significado concreto, de natureza filosófica e se manifesta em um sentido 

processual que evoca dinamismo (GADELHA, 2009). Na tendência crítica, a formação 

ultrapassa a visão "bancária", o que significa a necessidade de ser mais colaborativo, amplo e 

dialógico.  

 As professoras-gestoras colaboradoras da pesquisa vivenciam processos formativos 

não-formais e formais em várias dimensões, tais como: aprendizagens políticas dos direitos 

humanos e dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação para o trabalho em equipe por 

meio da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a 

aprendizagem e exercício de práticas comunitárias  que capacitam com objetivos voluntários, 

voltados para a solução de problemas coletivos cotidianos; aprendizagem de conteúdos com 

temáticas atuais que possibilitem aos professores fazer uma leitura do mundo do ponto de 

vista da compreensão do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela 

mídia, em especial a dos recursos de ferramenta pedagógica etc. (GOHN, 2006).  

 Esse processo de formação continuada, importante para a equipe gestora, está 

vinculado às relações estabelecidas em nível microssocial, macrossocial, ao reconhecimento 

de regras formais e informais, aos eventos cotidianos, em conjunto, numa relação de 

interdependências. Para a compreensão desse importante conceito, na construção do objeto de 

estudo em pesquisa, aporta-se entre eles: interdependências, jogos e configuração (ELIAS, 

1998). Para o autor, o conceito de configuração social não pode ser reduzido ao estudo de um 

elemento, isoladamente; é preciso acenar para a interdependência, para as configurações que 

as pessoas estabelecem umas com as outras. É nesse sentido que a obra Introdução à 

Sociologia, em especial o capítulo   três,   intitulado  “Modelos   jogos”  desenvolve  a  concepção  

de interdependência e configuração relacionando-se ao modelo de um jogo de cartas numa 

mesa;;  nesse  sentido,  a  configuração  é  como  um  “padrão”  criado  pelos  jogadores  por  meio  de  

suas ações nas relações uns com os outros.  

 Esses conceitos ajudam a interpretar as relações que são estabelecidas entre as gestoras 

e as diversas instituições formadoras de socialização dos saberes na prática, da cultura 

profissional, entre outras, como uma combinação provisória e dinâmica, em que estão em 
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disputa diferentes interesses. Essas relações estão em foco nas falas das interlocutoras, a partir 

das quais procura-se entender como estão interligadas e relacionadas na constituição dos 

saberes da prática cotidiana de gestão escolar.   

 Emília, por exemplo, aponta aspectos problemáticos presentes no curso; ao mesmo 

tempo, vê-se uma relação de interdependência imbricada. Diz ela: “O  bem  maior  é  entender  

que  a  universidade  não  dá  tudo  […]  acho  que  não  tive  uma  boa  formação”  (ficou  pensativa),  

“a  preparação  inicial  aquela    da  universidade,  ajuda,  mas  para  a  nossa  prática,  é  preciso  outras  

formações,  além  de  nossas   trocas  de  experiências”  (quer  dizer,  aos  poucos  nas  experiências  

uns com os outros); e continua seu discurso dizendo   “…a   graduação   é   a   base,   a   raiz,   o  

alicerce; a pedagoga não se faz com a certificação, mas ao longo da vida profissional, da 

formação  inicial  à  continuada.  ”  Essa  fala  evoca  sentidos  atribuídos  pela  gestora  ao  seu  papel  

de formadora de professores da Educação Infantil, assim como o sentido de sua formação 

realizada na Universidade ou em outras instituições, mostrando ter uma relação emblemática 

e alguns problemas de configuração de práticas de formação no curso de pedagogia. No 

próximo tópico, discutem-se melhor os problemas e dilemas narrados pelas gestoras 

pesquisadas em relação à formação inicial tanto no magistério quanto no curso de pedagogia.  
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CAPÍTULO 4 - ESPAÇO DE AUTOFORMAÇÃO CONTINUADA: 
PROBLEMAS E DILEMAS 

 

“Aprendi  muita  coisa  na    experiência,  no  cotidiano  do  Marilanda”   

( Benta) 

 

 A trajetória das interlocutoras desta pesquisa, que iniciaram suas formações como 

docentes no magistério, deu-se, muitas vezes, sem que soubessem exatamente o que iriam 

estudar ou mesmo que conteúdos poderiam desenvolver na prática. Para Narizinho, o sonho 

era estudar em uma escola de referência em formação para o magistério. Conforme seu 

enunciado,  “...  para  falar  a  verdade,  eu  fui  para  a  Fundação  Bradesco  sem  saber  nem  o  que  era  

magistério; e assim pensei:   será   ótimo   para   minha   formação   profissional”.   No   entanto,   a  

professora  deixa  entrever  que  sua  formação  inicial  deixou  a  desejar  quando  afirma:  “...Mas  eu  

ainda estou melhorando, nesse processo de formação continuada e pessoal, de crescimento 

profissional,  principalmente  como  coordenadora”. Em sua fala, percebe-se a necessidade de 

afirmar-se como profissional, mas também como pessoa, o que pressupõe dois processos: a 

autoformação e a heteroformação: 

 

Entende-se que os conceitos supracitados são indissociáveis e coadunam-se 
com a formação continuada processual, ampla e autoconsciente, podendo ser 
promovida pelas instituições formadoras, as universidades,  também  na 
própria instituição por meio dos cursos de formação em serviço - grifo da 
pesquisadora - (GADELHA, 2009, 61). 

 

 Diante disso, partindo dos sentidos atribuídos pelas próprias gestoras à formação 

continuada oferecida pelo CMEI, considera-se que essa formação apresenta sentido 

instrumental e fragmentado. Isso pode ser observado na fala de Benta “sempre  participo  dos  

estudos,  mas  não  vejo  continuidade,  cada  vez  é  um  tema  diferente  e  não  aprofundamos  nada”,  

assim   como  Nastácia:   “gosto  muito   das   dicas   que   a   coordenadora   nos   apresenta,   nos   ajuda  

muito  na  elaboração  dos  portfólios”. 

 Esses estudos a que as gestoras se referem é a formação continuada em contexto 

promovida no CMEI, em especial por meio de um programa de estudos quinzenais, 

direcionado às professoras e gestoras, sendo consideradas como uma ação que faz parte da 

política de formação continuada em serviço. 
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1. ESPAÇOS DE GESTÃO ESCOLAR NA CULTURA PROFISSIONAL : À PROVA 

DE FOGO 

 

O enunciado conduz a outra questão norteadora: que dilemas e problemas são  

enfrentados   na   formação  de   docentes-gestoras   para   o   campo  da  Educação   Infantil   atual?  O 

entendimento do exposto conduz aprofundar algumas ideias sobre os sentidos atribuídos pelas 

gestoras, aos desafios enfrentados no processo de identificação profissional, desde a escolha 

do curso de magistério e graduação aos caminhos diversos que conduziram à Educação 

Infantil, mais especificamente à gestão escolar dessa etapa de ensino. 

Emília  anuncia  como  problema  as  lacunas  existentes  na  formação  inicial:  “quando  fui 

para a prática aprendi muita coisa, na experiência do cotidiano. Mas esse processo também 

me  levou  a  uma  autoformação  continuada  por  iniciativa  particular”. 

Essa manifestação   da   escolha   para   o   campo   da   Pedagogia   tem,   como   referência,      a  

vivência  docente  com    que    se  envolveu  após  o  magistério  do  Ensino  Médio. 

 

2. FORMAÇÃO DE PEDAGOGAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
DISTANCIAMENTO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

 

 Esse tópico se debruça sobre a questão da formação, em especial a relação teoria e 

prática. A constatação de que existe um hiato entre teoria e prática está fortemente presente 

nas falas das gestoras entrevistadas. Como pode ser explicado por , Narizinho " “ (...) há uma 

questão que eu sempre analiso na minha formação inicial, a relação teoria e prática. Muita 

coisa que a gente vê na teoria na prática quando vai executar as vezes não corresponde porque 

o que falta, na minha concepção, são as orientações de como trabalhar os materiais  os 

espaços tais como: caderno para desenhar, os cantinhos, a lista dos alunos, a importância do 

crachá, vi isso no magistério, mas no curso de pedagogia eu não cheguei a ver" essa é a fala 

de uma das coordenadoras entrevistadas. Pensar no processo de formação de pedagogas-

gestoras remete à controvérsia sobre  essa separação. Isso vai ao encontro do que aponta 

Ferreira (2007, p. 15) com relação às propostas de pensar na relação entre formação de 

professores e pesquisadores. É recorrente:   
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Nas ciências sociais e na educação em especial. A própria apresentação 
aparentemente natural dessa díade é reveladora – primeiro a teoria depois a 
prática. Como se o pensamento precedesse a ação mental-cerebral, 
biossocial e psicocultural.  

 

 Não é propósito contemplar essa polêmica filosófica, mas é concensual  que ela está 

presente    na  suposta  divisão  pedagógica  entre  os  que  “pensam”  (teorizam)  a  educação,  como  

os especialistas e os pesquisadores, e os que praticam a educação, os professores.  

Tradicionalmente, o status de   intelectual   é   atribuído   aos   “pensadores”   da   educação   e,  

enquanto  prestígio  social  dos  “práticos”  da  educação,  é  menor,  apesar  do  desgaste  profissional  

de ambos na realidade brasileira (FERREIRA, 2007, p.15). 

 Na atualidade, coloca-se o pedagogo como intelectual transformador, sendo tanto o 

mediador de conhecimento e educador como o que investiga e estuda os fenômenos 

educativos. Portanto,   não   é   apenas   um   “executor”   passivo   de   políticas   educacionais,   mas  

alguém que inclui, em seu conhecimento profissional, a reflexão, a criatividade e a 

experimentação prática, estando apto a assumir as funções de professor, pesquisador, gestor e 

coordenador em diferentes segmentos e espaços. 

 Somando-se a isso, na atualidade, as transformações postas para o século XXI,   

expressas nos setores sociais, políticos, econômicos e culturais têm demarcado uma nova 

configuração: o entrelaçamento entre o humano e o elemento tecnológico que representa um 

grande desafio de mudança e democratização do conhecimento. Alarcão (2010) mostra que,  

nesses cenários de rápidas modificações sociais, é que se instalam novos saberes e 

habilidades, uma aprendizagem permanente individual e coletiva em todos os níveis de 

ensino. 

 Nessa perspectiva, Emília se reporta às aprendizagens desafiadoras:   “...Aí   fui  

aprendendo  no  cotidiano,  buscando  respostas  para  o  enfrentamento  do  mesmo”.  Na  realidade  

de   Emília,   “fui   crescendo   a   partir   desses   desafios”  mas   “são   os   desafios   que   a   prática  me  

impõe”.  Percebe-se, que a universidade onde as gestoras se formaram não cuida diretamente 

da formação prática; ela prestou concurso e sentiu necessidade de receber uma outra formação 

que passasse pelo ofício da profissão.  

 Dessa forma, tais inquietações são discutidas por Tardif (2002, p.32), como  “bastantes 

comuns nos cursos de formação docente, parecendo indicar a existência de uma relação 

problemática entre os professores e os saberes. Para o autor,   as   pesquisas   sobre   os   saberes  

docentes  são  novas,  recentes  e  ainda  tímidas  nas  ciências  da  educação. 
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 Mizukami (2002) se coloca a esse respeito dizendo que a formação curricular dos 

cursos de licenciatura muitas vezes apresentam suas teorias como saberes disciplinares, 

dissociados do campo de atuação e formação da identidade do profissional, de seu significado 

social, cultural e humano. Isso frustrou Narizinho ao afirmar: “pensava   em   receber  muitas  

contribuições  do  curso  de  pedagogia”,  uma  vez  que  “quando cheguei lá  no CMEI , eu achei 

que tudo que tinha aprendido não condizia com o que eu estava vendo [...]; as contribuições  

da formação inicial que considero foram as da disciplina de psicologia, ajudaram entender  

melhor  as  crianças  sua  infância”. 

 Nesse sentido, analisando o que dizem sobre essa relação, foi possível perceber 

algumas questões recorrentes nos depoimentos que podem ser sintetizados nos seguintes 

eixos: que, tendo uma formação “teórica”,   não   conseguem   traduzir   a   teoria   em     mudanças  

significativas na prática; que afirmam ter se formado na prática, no próprio exercício das 

atividades profissionais na educação infantil; ainda vivenciam uma perturbação ilusória, pois 

entre os objetivos da formação e a realidade do contexto de profissionalização existe um 

hiato. Isso faz com  que elas experienciem um dilema por não estarem seguras quanto aos 

objetivos de formação ofertada e recebida nos cursos de formação inicial, mesmo tendo 

avançado nos estudos acadêmicos e após anos de prática profissional. 

 No processo de análise, mostra-se, sobretudo, que essa relação é uma temática 

complexa que exige muita pesquisa e reflexão nesse campo de trabalho. É importante ouvir o 

que  dizem  as  gestoras  :  Narizinho,  “  na  prática,  a  teoria  é  outra”,  tal  entendimento  se  explica 

justamente pelo caráter teorizante conteudista e livresco dos programas de formação, sem o 

cuidado de evidenciar,  por meio de situações que sejam simuladas, por dramatizações ou 

estudos de casos e outros, a aplicação e a expressão, na realidade, das concepções teóricas 

tratadas nas formações. O entendimento é de que esse isolamento está associado a uma 

separação entre o pensar e o fazer: conhecimento abstrato que se expressa nos programas de 

capacitação e nos cursos de formação inicial, tendo em vista que as ideias e concepções são 

consideradas belos discursos, mas impossíveis de se colocar em prática. Por outro lado, 

percebe-se, por meio das falas das interlocutoras, o  reconhecimento da dimensão formativa 

da prática, sugerindo a negação do atrelamento dessa formação com os conhecimentos 

teóricos, reiterando, mais uma vez, a existência de uma lacuna entre as duas referidas 

dimensões.  

 Essas falas das gestoras são explicitadas tomando como eixo articulador o currículo de 

Pedagogia a que tiveram acesso, pressupondo-se que o desenvolvimento desses currículos, 
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para a educação superior, requer, na formação docente, que sejam consideradas o processo de 

socialização e a adaptação de conhecimentos, como base formativa. 

 Esses problemas dizem   respeito   à   forma pela qual o formando de pedagogia se 

apropria, pelo currículo, dos conteúdos científicos de que é necessário, certamente,  dominar,  

com  vistas  à  sua  formação  acadêmica.  A  posse  desses  conteúdos  é  absolutamente  necessária,  

mas  a  forma  como  eles  vêm  sendo  trabalhados  no  processo  de  ensino/aprendizagem  não  tem  

sido diferenciada, como deveria ser, mesmo  se  comparada  à  preparação  dos profissionais de 

outras áreas. Trata-se, fundamentalmente, de diferença de ordem e de sequência na relação 

tempo/profundidade.  Assim,  no  caso  da  preparação  dos  professores  para  o  ensino  básico,  no  

que   concerne   à   parte   que   cabe,   por   exemplo,   às   licenciaturas,   são   reconhecidas   suas  

limitações   e   a   inadequação   da   habilitação   do   professor   para   sua   atuação no ensino 

fundamental e Educação Infantil.  O  mesmo  se  pode  dizer  com  relação  ao  curso  de  Pedagogia,  

ao  antigo  curso  Normal  e  à  habilitação  específica  para  o  Magistério,  em nível médio, por ora 

extinto. 

 O   projeto   de   pesquisa   “Formação de professores para o ensino fundamental: 

instituições   formadoras   e   seus   currículos”   promovido   pela   Fundação   Carlos   Chagas   e  

coordenado  por  Gatti  e  Nunes  (2008),  buscou,  como  seu  primeiro  objetivo,  analisar  o  que  se  

propõe  como  disciplinas  formadoras  nas  instituições  de  ensino  superior  dos  cursos presenciais 

de Pedagogia. A   análise   foi   comparativa   entre   os   anos   de   2001,   2004   e   2006,   segundo   as  

informações   disponibilizadas   pelo   Instituto   Nacional   de   Estudos   e   Pesquisas   Educacionais  

Anísio   Teixeira   (INEP),   por   meio   das   sinopses   estatísticas   da   educação   superior   e   alguns  

dados contidos no Relatório   Síntese   do   Exame   Nacional   de   Desempenho   dos   Estudantes  

(ENADE) em Pedagogia, realizado em 2005. A  análise  focalizou  os  currículos  e  ementas  de  

tais cursos, que respondem pela formação de professores do 1º ao 5º ano do ensino  

fundamental  e  da  Educação  Infantil.  

 As constatações  elencadas nesse relatório, apontam que os currículos  das  instituições  

formadoras  de  professores  enfatizam  as  disciplinas  de  fundamentos  da  educação,  a  formação  

geral,  privilegiando  as  formas  teóricas  e  descritivas,  com  reduzido  espaço  para  componentes  

direcionados a   instrumentalizar   o   docente   quanto   aos   conteúdos   a   serem   ensinados   e  

respectivas práticas de ensino. Quando o fazem, de forma incipiente  e  tímida,  são  longas  as  

justificativas, como se estivessem  adentrado  em  um  terreno  proibido  dos  receituários.  Então, 

não são   suficientemente   desenvolvidas,   no   decorrer   da   formação   principalmente dos 

professores - gestores de infância,   atividades   de   prática   de   docência   das   disciplinas,   nem  
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processos   experimentais   de   produção   do   saber   científico,   nem   de   outras   modalidades   de  

práticas  intrínsecas à  sua  profissão.  Sua  aprendizagem,  tanto  de  produtor  como  de  transmissor  

da cultura formativa, pelas mediações didáticas, fica sacrificada pelo tratamento curricular 

vigente na maioria desses cursos. 

  Atualmente, os cursos de pedagogia permitem que se tenha mais clareza  com  relação  

aos   objetivos   do   ensino   fundamental   e   médio   nas   atuais   condições   socioeconômicas da 

sociedade brasileira. Na sua   regulamentação, determinam que, pelo menos, 2.800 horas 

devam ser destinadas  às  aulas,  seminários,  pesquisas  e  atividades  práticas;;  as  outras  300  horas  

estarão   destinadas   ao   estágio   supervisionado,   preferencialmente   na   docência   de   educação  

infantil  e  anos  iniciais  do  ensino  fundamental;;  e  100  horas,  no  mínimo,  dedicadas  a  atividades  

de  aprofundamento  em  áreas  específicas  de  interesse  dos  alunos. 

  É  possível  afirmar  que  o  projeto  de  formação  de  professores  em  andamento  na  nova  

legislação  e  expresso  na  Resolução  CNE/CP  n.1/2006,  tem  por  características:  principalmente  

a  flexibilização,  o  alargamento  do  conceito  de  docência;;  a  responsabilização  dos  professores  

pela  educação,  pela  reforma  e  por  sua  profissionalização;;  a  gestão  da  escola,  dos  problemas  e  

da  sua  formação;;  a  pesquisa  como  recurso  da  gestão  para  resolver  os  desafios  apresentados  na  

prática  profissional  também  dos  professores  para  o  nível  da  Educação  Infantil. 

  Quanto   à   formação   para   o   nível   da   Educação   infantil,   verifica-se   sua   presença  

reduzida  nos  currículos,   como   já́   apontado.  A  formação  para  ele  é  pouco  contemplada,   seja  

nas   disciplinas   obrigatórias,   seja   mediante   a   oferta   de   optativas,   ou   de   tópicos   e   projetos  

especiais. Ademais, observa-se  que,  nas ementas,   não   se  detecta   a  presença  de   elementos  

voltados   para   as   práticas   docentes   propriamente   ditas   como   uma   construção   integrada   a  

conhecimentos de fundo. “As poucas ementas revelam, antes de tudo, maior preocupação  com  

o   oferecimento   de   teorias   sociológicas   ou   psicológicas,   e   questões   de   história   para   a  

contextualização   da   criança,   da   infância,   o   que   é   relevante,   porém   nota-se   a   ausência   do  

tratamento  de  práticas  pedagógicas  pertinentes   ao   trabalho  com  crianças  pequenas,   em  suas  

diferentes fases de desenvolvimento”   (GATTI,   2010,   p.105).  Pelo estudo do Inep, pode-se 

inferir que a parte curricular das licenciaturas em Pedagogia atual que deveria propiciar o 

desenvolvimento de habilidades profissionais   específicas   para   a   atuação   das gestoras nas 

unidades escolares da Educação infantil  não  contempla, adequadamente, essa  formação,  o  que  

compromete,   na   base,   a   atuação   desse   licenciado   como   professora   de   crianças   em   seus 

primeiros passos na escolarização   –   Educação   infantil   e   primeiros   anos   do   Ensino  

Fundamental.  
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  Essa   constatação   reafirma   o   que   as   interlocutoras   da   pesquisa   atribuíram   como  

sentidos   da   formação   inicial   numa   época   anterior   a   essa   realidade,      em   que   o   projeto   de  

formação  dessas  profissionais  da  educação,  no  que  concerne  a  seus  conteúdos  formativos,  é  

tarefa  que  pressupõe,  pois,  o  desenvolvimento articulado de  três  grandes  perspectivas  que  se  

impõem  com  a  mesma  relevância  com   que se distinguem, mas ao mesmo tempo, se  implicam  

mutuamente,  que  só  produzem  seu  resultado  se  atuando  convergente  e  complementarmente.  

São   as   dimensões   dos   conteúdos   específicos,   a   dimensão   das   habilidades   técnicas   e   a  

dimensão  das  relações  situacionais: 

A dimensão dos conteúdos científicos tem a ver com a cultura cientifíca em 
geral, com o saber. E não se trata apenas de uma acumulação de informações 
pré - elaboradas, assumidas mecanicamente, mas de um domínio que passa 
também pela assimilação do processo de produção do conhecimento [...] o 
domínio das habilidades didáticas, que se constituem a esfera dos 
instrumentos técnicos e metodológicos de sua profissão. Não se pode 
conceber o exercício da complexa tarefa educativa sobre bases espontaneítas 
ou amadorística [...] a terceira dimensão, formada pelas relações 
situacionais. A atividade do educador pressupõe, como necessidade 
iniludível, uma percepção clara e explicita das referências existenciais de 
todos os sujeitos  que estão envolvidos no processo educacional. Essas 
referências dizem respeito, para os sujeitos, à compreensão de si mesmo, dos 
outros e de suas relações recíprocas, bem como um todo. 
(SEVERINO,2003,p.69-70)  

 

 Durante a análise das entrevistas, pode-se  perceber  que  ao   fazerem  a  sua  “formação  

em  Educação  Infantil”,  na  verdade, as professoras-gestoras estão se referindo a uma formação 

voltada, também, para a busca de profissionalidade docente, ocorre na prática, na interação 

com as crianças e com seus pares. Quais os conhecimentos mobilizados por essas 

profissionais em seus espaços de atuação e cultura profissional? Se, por um lado, reconhecem 

não terem uma formação específica para trabalhar na gestão da Educação Infantil, por outro, é 

inegável que essas gestoras construíram, em todos esses anos de atuação, um saber sobre seu 

ofício, esteja ou não esse saber referido a uma teoria. Pelo que dizem as interlocutoras, parece 

que se estar diante de paradoxos. De um lado, gestoras que declaram formadas pela prática, 

mas reclamam da teoria para se sentir mais seguras em suas ações, e, de outro, gestoras que, 

tendo acesso às informações (teoria), não modificam sua prática. 

  Portanto, para compreender como os equacionam, em sua formação e em sua atuação, 

é  preciso  considerar  a  partir  da  ideia  de  Tardif   (  2002,  p.  61  )  que  “os  saberes profissionais 

dos   professores   parecem   ser,   portanto,   plurais,   compósitos,   heterogêneos”   .   Assim,   para   o  

autor,  trazem, à tona, conhecimentos do saber-fazer e saber-ser de fontes variadas e, quiçá, de 
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natureza diferente. Acredita-se, então, nessa formação que subsidia suas ações e que 

constituem um saber sobre sua cultura profissional construído pelas próprias professoras-

gestoras.  E  somente considerando essa diversidade, é possível construir um  sentido que 

favoreça aliança da teoria com a prática, de desenvolvimento como pessoa e profissional, 

atribuídos por elas.  

  O foco principal reside nas escutas, ressaltando a importância da construção desse 

conhecimento com a convicção de que o processo de gestão escolar é um processo 

compartilhado com a equipe; ao mesmo tempo, é preciso reconhecer esse profissional como 

um líder, o que se faz importante e  fundamental ao seu bom desempenho na unidade escolar, 

fazendo-se necessário, para isso,  discutir sobre o que tem/faz sentido para  as gestoras,  sobre 

as dificuldades na prática cotidiana e sua relação com a forma de transposição desses 

conhecimentos dos diversos saberes para sua atuação. Tal discussão será aprofundada na 

próxima seção. 

 

3. AS DIFICULDADES DE ADAPTAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DA 

FORMAÇÃO INICIAL PARA SUAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS  

 

  

 O seção que ora se inaugura pressupõe não apenas definir os papéis exercidos pela 

enunciadora/por essa enunciadora, mas igualmente pelos destinatários aos quais se tem em 

mente propor o desafio de discutir sobre as dificuldades de adaptação didática de 

aprendizagens e conhecimentos. Ante a diversidade de papéis, certamente, foram feitas 

algumas opções para tentar percorrer um caminho não tão tortuoso e proporcionar mais 

clareza aos interlocutores desse discurso, acerca do objeto então proposto. Assim, as escolhas 

feitas, nesta seção, destacam a identidade docente da autora em cursos de formação 

continuada de professores – coordenadores pedagógicos e gestores, professora de 

metodologia e prática de ensino no curso de pedagogia na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN.  

 Uma vez que a compreensão desses papéis está embasada na necessidade de 

compartilhar com outros professores-formadores momentos de reflexão e concepções das 

próprias crenças, atitudes e expectativas com relação ao desenvolvimento profissional, dirige-
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se essa discussão a todos os envolvidos com formação continuada, a saber, as interlocutoras 

desta pesquisa. 

 Alguns estudos sobre formação continuada tiveram um papel fundamental na direção 

assumida pela reflexão feita. A rara pertinência e argúcia do texto de Canário (1997) opera 

uma aproximação entre as diversas configurações da formação continuada nas situações de 

trabalho do professor e os modos de ação das memórias individuais, visando perguntar sobre 

os sentidos da crítica à memorização feita no interior das propostas modernistas. Em suas 

palavras, essas dificuldades didáticas, ou seja, a transformação dos saberes científicos em 

saberes internalizados pelas gestoras tem sido a grande dificuldade que as gestoras 

enfrentaram em seu processo formativo inicial.  

 Sabe-se, por meio das interlocutoras, que não existem receitas prontas para ser um 

bom professor ou gestor, mas existem caminhos, que podem ser buscados em um processo de 

reflexão sobre sua prática, de forma que ocorra autoformação, em que os saberes iniciais 

sejam constantemente reelaborados em confronto com as práticas vivenciadas. Desse modo, 

considera-se que o processo de adaptação de conhecimentos vai ocorrer de acordo com a 

percepção que o docente possui sobre o funcionamento do seu plano   de trabalho em 

determinado contexto; suas funções sociais, suas escolhas metodológicas, as habilidades 

básicas da sua área de ensino, dentre outras (CHEVALLARD, 1991). 

 A adaptação de conhecimentos, no campo da gestão escolar, ocorre na prática 

cotidiana, e sua construção se dá nas interações uns com outros, mediada por uma linguagem 

que se adapte à compreensão desses outros, de forma que seja possível a apreensão de 

conhecimentos ressignificados. Desse modo, essa adaptação exige, por parte das professoras-

gestoras,  um domínio que envolve os diversos conhecimentos de sua área, a exemplo dos 

conhecimentos pedagógicos a eles inerentes e os conhecimentos do campo profissional. 

Qualquer proposta pedagógica entra em ação pela adaptação de conhecimentos. É por 

meio desta que as intenções educativas, as habilidades, os conhecimentos a serem 

desenvolvidos nortearão a escolha, o tratamento, o recorte e a definição de conteúdos que 

darão conta de tornar visível o que foi antes pactuado. A necessidade de se construir nas 

interações novos conhecimento leva a necessidade de modificá-lo, e essa modificação é 

chamada de adaptação.  

 Nas palavras de Chevallard (1991, p.   39),   “ um conteúdo de saber que tenha sido 

definido como saber a fazer, sofre a partir de então, um conjunto de transformação adaptativas 
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que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de de atuação gestora. O  “trabalho”  

que faz de um objeto de saber a fazer, um objeto de atuação profissional, é chamado de 

adaptação de conhecimento. Para o autor, adaptação de conhecimento, sem dúvida, tem um 

poder de sedução. Sedução que não está livre de ambiguidade e ambivalência (grifos da 

autora). 

 Assim, é urgente a criação das bases para uma adaptação de conhecimentos a partir 

das práticas efetivas de um grande número de professores, respeitando a diversidade de 

condições de exercício da profissão sem se limitar a isso. Assim, será encontrada a justa 

distância entre o que é feito cotidianamente e os conteúdos e objetivos da formação inicial 

(PERRENOUD, 2003). 

 O objetivo dessa discussão é refletir sobre alguns itens teóricos da epistemologia dos 

contextos e desafios da formação acadêmica, tendo como ponto de partida a compreensão de 

sua mútua articulação – contextos alteram desafios; desafios alteram contextos. Uns e outros, 

portanto, estão sujeitos a permanentes mudanças. Então, é preciso compreendê-los como algo 

fluido e que, enquanto movimento, por vezes, tende a escapar. Tal perspectiva diz respeito à 

educação enquanto processo a um só tempo individual e social. 

 Outra dimensão a se observar é concernente à complexidade dos contextos e dos 

desafios, dilemas e problemas. Isso significa dizer que quanto mais complexos os contextos, 

maiores os dilemas e desafios. Para aguçar tal compreensão, pode-se completar que, quanto 

mais longe se vê, maior é o desafio que se enxerga. Os  termos  “complexo”  e  “complexidade”, 

utilizados neste texto, relacionam-se às teorias de (Morin, 2003, p.67) em seu livro 

“Introdução ao pensamento  complexo”. 

 Tal como a criança na Educação Infantil que, ao avistar um morro pela primeira vez, 

tende a pensar que aquele é o ponto mais alto do mundo, do mesmo modo, os adultos,  

professores, veem os desafios a partir do que são e do que vislumbram. A visão sobre as 

coisas diferem em função dos contextos e desafios vivenciados. Os que veem a cidade, o 

campo a partir da planície enxergam uma determinada paisagem.  Os alpinistas, por sua vez, 

ao escalar os cumes das montanhas, alcançam a possibilidade de apreciar uma dimensão do 

infinito horizonte. 

 Para além das dimensões de movimento e de complexidade, é oportuno acrescentar 

duas outras, igualmente valiosas, para uma compreensão dos contextos e desafios da 

formação acadêmica. Tempo e espaço são elementos que permitem situar o tema proposto em 
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sua historicidade. Esses elementos discutem impactos da determinação do espaço sobre a 

formação acadêmica, tomando o território e os diferentes campos da formação dos pedagogos 

na graduação como expressão da materialidade dos contextos no processo formativo. A 

dimensão tempo é considerada em função da complexidade da temática. De um lado, a 

realidade, ou seja, a prática, os dissabores, as alegrias e os desafios cotidianos. De outro, a 

utopia, na qual se depositam as esperanças, os objetivos, os temores e as ilusões.  

 À soma desses ingredientes, formação acadêmica e cultura profissional impõem 

caminho e meta, presente e futuro se ligam, inevitavelmente no fenômeno da educação. 

Então, esquece que não se forma para hoje,  mas  para o amanhã, pois se trata de mudar a 

realidade atual, avançar para um futuro de mudanças. Com essa tensão e incerteza, o trabalho 

das gestoras se torna muito difícil. Mas temos de pensar que essa contradição interna em que 

se debate a formação teórica pode ser superada satisfatoriamente. Entre a realidade e a utopia 

estabelece-se um processo dialético que reflete a riqueza, o dinamismo do processo de 

formação acadêmica.  

 Nesse processo de formação acadêmica, percebe-se que a questão dos saberes e dos 

fazeres – ou seja, dos modos como são articuladas as práticas desenvolvidas tanto pelas 

professoras quanto pelas auxiliares, nos espaços e lugares da Educação Infantil  tem ao longo 

das décadas ocupado lugar de destaque no cenário acadêmico nacional e internacional, no que 

concerne às pesquisas em educação de uma forma geral e sobre formação do educador de 

modo específico. 

 As pesquisas pouco demarcam os tipos de gestores e coordenadores que podem ser 

caracterizados como os atores sociais fundamentais na construção de outros saberes 

necessários. Isso exige uma tomada consciente de decisões em sua ação e requer compreender 

que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Portanto, é  necessário buscar 

coerência entre as formas de saber e fazer na prática cotidiana de gestão escolar (FREIRE, 

2001). Nesse processo de formação   docente,   o   que   se   aprofunda   e   se   amplia   é   a   própria  

compreensão de cada professor sobre a complexidade  da  sua  prática  docente;;  afinal,  quando  

está   em   exercício,   ele   articula   múltiplas dimensões e múltiplas   referências,   o   que   faz,   da  

prática  docente,  uma  ação  de  muita  complexidade. 

 Nesse contexto, referente à formação continuada oferecida no CMEI, ela precisa ser 

mais bem compreendida pelas gestoras para que elas possam participar e colocar em prática o 

que está sendo oferecido. Daí, a necessidade de maior sensibilização e divulgação entre as 

professoras, dos objetivos da autoformação. 
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  Enfim, deve ser considerada a importância de dar voz e vez às professoras tendo em 

vista a própria reflexão sobre  suas escolhas temáticas, o seu saber fazer , acreditando que da 

sua fala e da sua trajetória formativa possam surgir ricas experiências que tragam alternativas 

de formação em serviço, de saberes e de formas de ação como docente de infância. 
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PARTE III- SEQUÊNCIAS DE FIOS E SENTIDOS 
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CAPÍTULO 5 -  OS SENTIDOS DE DOCÊNCIA INFANTIL 

 

1. A INDISSOCIABILIDADE ENTRE EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL DO CMEI 

 

 

 Pensar formas de ser e de agir com os cuidados de educar, brincar com crianças da 

classe menos favorecida, procurando compreender: quais são os sentidos de infância 

atribuídos  pelas professoras–gestoras? É a proposta deste capítulo. Conjectura-se que esses 

sentidos poderão está atrelados a concepções advindas dos referenciais oficiais do Ministério 

da Educação – MEC, sobre Educação Infantil, e ressignificadas no cotidiano de trabalho. O 

objetivo é vislumbrar a possibilidade de estabelecer relações entre os sentidos de docência 

infantil, tratando-a como um cenário dentro dessas referências e das  condições objetivas do 

trabalho no CMEI do bairro Guarapes. Busca-se compreender   como   essas   concepções   se  

traduziam   no   trabalho   diário   realizado   junto   às   crianças   e   famílias   atendidas   e   como  

interferiam  na  definição  da    cultura  profissional atual. Para tanto, a argumentação  feita tem, 

como ponto de partida, seus modos de pensar permeados por seus próprios afetos, por 

imagens sociais, por desejos e medos (ELIAS, 1998). Assume-se  a concepção de docência 

infantil, a partir das inferências das interlocutoras, como o conjunto de processos de práticas  

históricas  e  socioculturais  destinado  às  crianças  e  aos  que  circunscrevem,  em  cada  espaço  e  

tempo,  as  condições  objetivas  mediante  as  quais  as  crianças  têm  oportunidades  de  aprender  e  

se desenvolver enquanto pessoas/sujeitos sociais.  

 Conforme comentado anteriormente, a análise procurou articular as informações 

registradas durante as entrevistas, nas falas das quatro gestoras. Primeiramente, tecem-se 

alguns comentários acerca dos documentos oficias, e, em seguida,  nos trechos das falas das 

entrevistadas. 

 A Constituição de 1988   reconheceu   como   direito   da   criança   pequena   o   acesso   à  

educação  em  creches  e  pré-escolas. Essa  lei  coloca  a  criança  no  lugar  de  sujeito  de  direitos  em  

vez  de  tratá-la, como ocorria nas leis anteriores a esta, como objeto de tutela. No que se refere 

às diretrizes para uma política de docência infantil explicitadas nos documentos do MEC,  
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fundamentam-se  em  alguns  pressupostos,  entre  os  quais  se  destacam:  (  1  )  a  Educação  infantil  

é   a   primeira   etapa   da   Educação   Básica, destina-se às crianças  de zero   a   seis   anos   e   é  

oferecida   em   creches   e   pré-escolas, e, (2), em razão das particularidades dessa   etapa   de  

desenvolvimento,   a   Educação   Infantil   deve   cumprir   duas   funções   complementares   e  

indissociáveis: cuidar e educar, complementando os cuidados e a Educação   realizados   na  

família. (MEC/SEF/DPE/COEDI, 1994). O   tema   “educar   e   cuidar”   vem   gerando   muita  

polêmica na área de Educação Infantil (KRAMER, 2005). A LDB de 1996 trouxe  um   fato  

novo  ao  colocar  a  Educação  Infantil  (creche  e  pré- escola) como  a  primeira  etapa  da  educação  

básica, começa a ficar visível, nos documentos posteriores a ênfase na integração do cuidar e 

educar.  

 O Referencial   Curricular   Nacional   para   a   Educação   Infantil,   criado   em   1998,   pelo  

Ministério  da  Educação (MEC), e os Referenciais Curriculares: Educação Infantil pela SME 

do Município de Natal- 2007, criado à luz do primeiro, propõe a indissociabilidade entre o 

educar, cuidar e brincar implica promover uma ação pedagógica respaldada em uma visão 

integrada acerca do desenvolvimento infantil, respeitando as peculiaridades das crianças de 0 

a 6 anos idade e oportunizando situações de aprendizagem significativa e prazerosa, sem  

hierarquizar  os  profissionais  ou  a  instituição  que  atuam  com  as  crianças  pequenas. 

 

De acordo com o referencial, educar significa:  

“(...)   propiciar   situações   de   cuidados,   brincadeiras   e   aprendizagens  
orientadas de forma integrada e que possam contribuir   para   o  
desenvolvimento   das   capacidades   infantis   de   relação   interpessoal,   de   ser   e  
estar  com  os  outros  em  uma  atitude  básica  de  aceitação,  respeito  e  confiança,  
e  o  acesso,   a  educação  poderá́   auxiliar  o  desenvolvimento  das   capacidades  
de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, 
emocionais, estéticas, na perspectiva de contribuir para a formação de 
crianças  felizes  e  saudáveis.”  (RCN/I,  1998,  p.23)   

Já́  o  cuidar  é  definido  como:   

“(...)   parte   integrante   da   educação,   embora   exigir   conhecimentos,  
habilidades  e  instrumentos  que  extrapolam  a  dimensão  pedagógica,  ou  seja,  
cuidar   de   uma   criança   em   um   contexto   educativo   demanda   integração   de  
vários   campos   de   conhecimentos   e   a   cooperação   de   profissionais   de  
diferentes  áreas.”  (RCN/I,  1998,  p.24)   

 

  

 O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a 

dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da 

alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como   esses   cuidados   são  
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oferecidos   e  das  oportunidades  de   acesso   a   conhecimentos  variados.   “Para   cuidar   é  preciso  

antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas 

necessidades, confiando em suas capacidades. Disso   depende   a   construção   de   um   vínculo  

entre  quem  cuida  e  quem  é  cuidado”(RCN/I, 1998, p.24-25). 

 Se  a  Educação   Infantil fundamenta-se no binômio educar/cuidar, a formação de seus 

profissionais deve também pautar-se nele. A conjugação dessas atividades, bem   como   o  

preparo  para   exercê-las, precisa, necessariamente, despir-se de uma visão hierarquizada das 

atividades de educar e cuidar, uma vez que ambas partilham  de  igual  importância  no  cotidiano  

da  Educação Infantil (KRAMER, 2005, p. 68).  

 Esses princípios ficaram evidenciados na fala da gestora   

 Benta , diante do fato de que a importância educativa passou a ser reconhecida por lei, ela 

fala:  “o  professor  na  educação  infantil  se  sente  desvalorizados  ao  fazer  “coisas”  relacionadas  

ao cuidar. O ato de cuidar   aparece   relacionado   a   uma   tarefa  menor”   cuidar,   depois   educar  

aparece   como  mais   importante”.  A   fala   da   entrevistada   reproduz   e   se   ajusta às orientações 

legais, mas, ao mesmo tempo, evidencia  contradições, presentes na prática, da cisão entre 

cuidar e educar e brincar. No fundo, ela parece não acreditar na possibilidade de integração 

entre essas dimensões, demonstrando que não está convencida da importância e da 

necessidade dessa integração. 

  Benta, por exemplo, explica que nem sempre tem como argumentar com suas 

professoras, elas não têm esse entendimento de que o ato de educar está integrado ao de 

cuidar:  “elas  as  vezes  falam,  eu  não  estou  aqui  para  limpar  crianças  eu  estou  para  ensinar,  não  

para  cuidar”    e  reforça,  “então  cabe  a  elas  levar  as  crianças para o banheiro, colocar a criança 

pra   escovar  dentes,   lavar   as  mãos,  dentre  outras   tarefas  do  dia   a  dia”. Essas dimensões são 

vistas de forma polarizada e dicotomizada, ou seja, cuidar relaciona-se às necessidades de 

higiene, alimentação e cuidados com o corpo e educar refere-se ao trabalho pedagógico que 

deve ser realizado no CMEI, tendo como referência a boa conduta nos ensinamentos do 

ensino fundamental. Como pode-se observar nas falas em seguida: 

 Nastácia, que também é educadora e coordenadora, explica que, para assumir uma 

coordenação na educação infantil, tem que gostar de criança assim também como o professor. 

“gostar e educar essa criança, aquela que sabe brincar, que tem curiosidade e sentimentos”. 

Ainda  explica:  “porque tem muita gente que acha que criança não tem sentimentos, do mesmo 

jeito que o adulto chega chateado na escola a criança também chega as vezes não quer 
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participar... Então a gente tem que ter essa consciência de educar para uma boa 

aprendizagem”.  

 Contudo, o que pode ser percebido é que, no próprio cotidiano das gestoras, existe a 

preocupação em discutir a prática do educar com ênfase na indissociabilidade, conforme 

proposto no próprio PPP da unidade escolar, referendado no  Referencial Curricular Nacional 

e Municipal para a Educação   Infantil–RCNEI. A necessidade de se reconhecer essa 

articulação corresponde à importância de se considerar essa temática um componente dos 

estudos da formação continuada no CMEI. 

 Por meio das falas, foi possível perceber que a dicotomia entre as atividades do cuidar 

e educar é uma característica marcante na unidade escolar em que a pesquisa foi realizada e 

que, por sua vez, essa dicotomia contribui para que as gestoras e as professoras se tornem dois 

grupos distintos dentro do CMEI ao realizarem tarefas especializadas com base em saberes 

oriundos da formação acadêmica de um lado, e, de outro,  os saberes originados da 

experiência      de   ser   mãe,   mulher   e   “   cuidadora”   de   crianças   desde   muito   cedo.   São   esses  

saberes de mulheres dona de casa e mãe que têm intimidado os saberes da formação 

acadêmica. Tal argumento pode ser exemplificado  a partir do seguinte fato: quando as 

professoras, por algum motivo, seja por causa de greve ou qualquer problema relacionado à 

saúde resolvem não comparecer para trabalhar, o CMEI, mesmo assim, recebe todas as 

crianças, e as educadoras/auxiliares são responsáveis por desenvolver as atividades previstas 

nas rotinas, garantindo o atendimento das crianças. No entanto, se, por atraso de salário ou 

qualquer outro motivo, as educadoras/auxiliares resolvem paralisar suas atividades, o CMEI 

de imediato, suspende, parcialmente ou totalmente suas atividades, pois as professoras, às 

vezes se recusam a realizar funções que são desenvolvidas pelas  educadoras/auxiliares. 

 

2. SER CRIANÇA SENTIDO DE  SUJEITO ATIVO 

 

 A   ideia   de   infância   apresenta-se   de   forma   heterogênea   no   interior   de   uma   mesma  

sociedade   e   em   diferentes   épocas.   É   uma   noção   historicamente   construída,   que   sofre  

influências  legais,  culturais  e,  portanto,  tem  se  modificado  ao  longo  dos  tempos.  Entende-se, 

comumente,  “criança”  por  oposição  ao  adulto:  oposição  estabelecida  pela  falta  de    idade  ou  de  

“maturidade”  e  de  adequada   integração  social”  (KRAMER,  2011,  p.  15).  Concorda-se, com 

esse entendimento da autora, que a definição dessa limitação  não é tão simples como se 
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pensa, pois a isso estão ligados determinados papéis e desempenhos específicos. Assim, 

compreende-se que depende  estreitamente  da classe social em que está inserida a criança, 

sua participação no processo de socialização no interior da família e da comunidade, as 

atividades cotidianas se diferenciam segundo a posição da criança  e sua família na 

comunidade. Sendo essa inserção social diversa, é inadequado supor a existência de uma 

concepção de infância homogênea.    

  Emília, a coordenadora do   matutino,   afirma   “cuidar, educar e brincar na educação 

infantil eu vejo como uma tríade de fundamental importância na escola, ela é como se fosse 

uma teia, elas se intercruzam e elas ao mesmo tempo dão base para tudo que acontece de 

forma cognitiva na educação infantil.”   A   coordenadora   vê   como   transversais a qualquer 

conhecimento de educação infantil, acontece paralela a qualquer outra atividade e ela diz 

ainda,  “não  deve-se fazer separado não é algo que você uma hora cuide, uma hora eduque, 

outra hora brinque. Brincar é intrínseco a todas as atividades que a criança faz, pois a criança 

é um sujeito ativo, ela aprende por meio destas brincadeiras, do faz de conta” .  

 Então, Nastácia diz: a questão de educar uma criança  é permanente, deve ser durante 

todo o tempo, assim quando se está educando, quando se está brincando, eu não vejo 

separação entre os três quando um começa e outro termina, isso é a minha concepção em 

relação   a   educação   infantil”.   Nessa fala, parece que houve a superação da dicotomia 

educação/assistência  compreendendo  que  a  Educação  Infantil  tem  o  duplo  objetivo  de  educar-

cuidar,  dois  lados  inerentes  à  ação  dos  seus  profissionais.   

 Assim sendo,  o conceito mais recorrente foi   de   criança   como   cidadã,̃   como   sujeito  

histórico criador da cultura. A revisão desse conceito - não mais pautando-o pela falta, pela 

carência e pela suposta privação das crianças das classes populares, mas pela concepção de 

crianças e adultos como sujeitos históricos, cidadãos - aponta para uma redefinição do próprio  

conceito  de  Educação  infantil,  bem  como  do  papel  dos  profissionais  que  nela  atuam, visto que 

o trabalho é produto das relações sociais, portanto, um fenômeno histórico (KRAMER, 2011 

p. 19 ) Nos relatos das gestoras, existe um contexto de ambiguidades de sentidos produzidos, 

mas ficou evidente um forte compromisso político ou profissional, sentido do coletivo e 

envolvimento pessoal com as crianças do Bairro Guarapes, extrapolando os muros da unidade 

escolar, num processo de pertencimento. 
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3. SER GESTORA DE INFÂNCIA  SENTIDO DE AFETO E ACOLHIMENTO. 

 

 Este item objetiva interpretar o impacto dos saberes e fazeres profissionais da 

Educação Infantil, no processo de construção das identidades das gestoras em cultura 

profissional. O que interessa, especificamente,  é  compreender  a  força  que  têm  esses  sentidos 

quando assimilados pelas pedagogas em nível de equipe, de onde surgem e por que são 

fixados, a ponto de ser recorrentes nos ditos da maioria das gestoras. 

 Para Nastácia que tem experiência na área de EI,  pois ela defende a concepção de  ser 

gestora de Educação Infantil aquela que tem os cuidados necessários para uma boa  qualidade 

de educação  para a criança, para fazê-la um cidadão de bem,  e (pausa) “cuidar eu acredito  

que  inclui  atividades de afeto e acolhimento ligadas ao cotidiano de qualquer criança: 

“alimentar,   lavar,   trocar,   proteger,      todas   as   atividades   que   são   integrantes   ao   educar”.  

Significa, portanto, atitudes e procedimentos que têm como objetivo atender às necessidades 

da criança no seu processo de crescimento e desenvolvimento e aprendizagens. A gestora fala 

da necessidade de a criança  ser acolhida no grupo, vivenciando a afetividade, a interação, a 

alteridade, sentindo-se como ser único e integrante da sociedade. 

 Por isso,  Narizinho argumenta que  o cuidar diz respeito à questão de muita atenção 

com   as   crianças:   “   quando a gente vai planejar, eu já penso! numa brincadeira, onde se 

envolve todos, e me preocupo em planejar e estudar para  eles não se machucarem, é o 

acolhimento a atenção que a gente dá, estar ali observando o que eu gosto mesmo é da sala de 

aula,  de   estar   junta,   de   estar   construíndo”.  Parece, então, que, além do gostar de trabalhar 

com criança, pode-se perceber, na fala, trechos em que o sentimento parece não ser suficiente. 

Nesse caso, ela cita a busca individual por novos conhecimentos, procura marcada por 

expressivo envolvimento pessoal. 

 Dessa forma, no decorrer da pesquisa, observou-se que as práticas de cuidar e educar 

são indissociáveis no cotidiano do CMEI, no entanto o que se encontra separado são os 

objetivos que permeiam nessas práticas; cada profissional educa e cuida da criança ao mesmo 

tempo, do modo que acredita ser correto. Há  momentos  em  que  as  gestoras acabam utilizando 

conhecimentos que aprenderam no convívio social com o outro, esses momentos demonstram 

a tentativa de aliar suas práticas, apesar de ambas as ações serem pensadas, planejadas e 

executadas de maneira separada. Essas tentativas também são percebidas quando a gestora 
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convida as mães e os pais para participar das atividades que desenvolve e, sobretudo quando 

ambas trocam ideias e conversam sobre as crianças.  

 A própria articulação de trabalho administrativo e pedagógico no CMEI acaba 

demarcando o trabalho que deve ser realizado por cada uma delas. É  por meio de suas 

relações de trabalho que  se nota que elas se  estabelecem  de   forma  contraditória  e, muitas 

vezes, conflituosa, pois gestoras com características e princípios tão diferentes acabam se 

confrontando e negando a importância um do outro neste contexto. Por meio das relações 

estabelecidas entre gestoras e os outros profissionais, percebe-se, ainda,   a   presença   de  

hierarquia, que acaba existindo principalmente pelo fato de cada profissional possuir 

formações distintas nessa área e por ser incumbido de   realizar   determinadas   tarefas.   Essa  

distribuição   de   tarefas   cria   barreiras   que   impedem   esses   profissionais   de   adentrarem   no  

trabalho  que  é  desenvolvido  pelo  outro. 

 Apesar de se considerar que, nesse contexto, a integração das práticas  é  um  processo  

que se encontra em construção, percebe-se, ainda, a importância da criação de uma proposta 

educativa que considere o cuidar como parte integrante e vice-versa. No entanto, antes se faz 

necessário que a própria formação acadêmica a cultura profissional   de   Educação Infantil 

ofereçam subsídios para assegurar essa junção, além de capacitar, também, os profissionais 

com  conhecimentos  relativos  à  criança  pequena  e  seus  direitos.   

A indissociabilidade entre as práticas de cuidar e educar requer que ambos os 

profissionais juntamente com a equipe gestora tenham os mesmos objetivos em suas ações, de 

modo que juntas proporcionem o desenvolvimento infantil nos aspectos físico, emocional, 

afetivo, cognitivo, linguístico e social e assegurem em sua totalidade, a identidade e 

autonomia das crianças, livre de preconceitos e ideologias de caráter dominante. No mesmo 

sentido,  a  fala  da  coordenadora  Emília:  “ser gestora é ter a cabeça aberta para perceber que a 

não é fácil educar e cuidar ao mesmo tempo, vive-se em um turbilhão de conflitos, de 

intenções e é preciso se articular, saber comunicar”.  E  ainda  complementa:  “é  necessário  que  

haja na gestora um fator que muitas vezes a gente o esquece, o fator de comunicação com as 

suas  equipes”. 

Assim, percebe-se a necessidade de políticas públicas específicas  para  a  formação  dos  

Profissionais  de  Educação   Infantil   que   contemplem  as  práticas  de cuidar e educar, pois  se 

nota que essas ações ainda não se encontram bem definidas diante dos documentos  oficiais  

voltados   para   a   Educação   Infantil, assim como o oferecimento de cursos que integrem a 

participação de todos os profissionais que atuam nesse espaço.  
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      Ao mesmo tempo, perceberam-se, nas informações que emergiram, novos 

conhecimentos e mudanças ainda que permeadas de contradições vigentes, das tensões que 

atravessam o campo das condições de trabalho, nas dimensões da gestão escolar, na Educação 

Infantil. Nesse sentido, recomenda-se uma formação permanente e por meio da participação 

em cursos, leitura de bons livros e outras formas de ampliação de repertório, como acesso a 

teatros, museus, cinemas, entre outros. Nesta parte, buscou-se explicar os sentidos de 

educadoras - gestoras do CMEI acerca do papel profissional desempenhado por elas 

atualmente, especialmente no que diz respeito às dimensões do cuidado e educação. 

 

4. CONDIÇÕES DE TRABALHO COMO POTENCIAL DE BLOQUEIO 

 

 Muitos são os desafios e dilemas de trabalho enfrentados pelas professoras- gestoras 

de educação infantil no CMEI Marilanda do Bairro Guarapes. O trabalho das gestoras não é 

nada simples. Como elas pensam e planejam conjuntamente o próprio trabalho, reconhecem 

que ele tem qualidades específicas e requer contextualizações, já que apresenta 

particularidades. O principal problema que enfrentam não é apenas porque as funções foram 

mudando ao longo dos últimos anos, mas sim que elas foram acumulando-se umas sobre as 

outras.  

 Os principais dilemas enfrentados, na  atuação delas, caracterizam-se pela 

provisoriedade e instabilidade das ações institucionais vivenciadas por elas, as tensões  mais 

importantes  que bloqueiam a equipe gestora foram resumidas por elas  nas duas seguintes, 

dentre outras : entre a rotatividade de professores ( contratos temporários) e recursos 

financeiros insuficientes, ou seja, infraestrutura material inadequada, entre autonomia e a 

prestação de serviços do órgão central sem o apoio desejado. Considerando que esses dilemas 

também são indicadores de condições de trabalho marcadas, entre outros fatores, por 

situações de trabalho da gestora com equipe reduzida, onde a composição é feita, 

basicamente, por uma gestora e uma coordenadora pedagógica, o que acaba  impondo à 

gestora a responsabilidade por inúmeras funções, sobrecarregando-a.  

 Esse aspecto se explicita bem com relação à jornada de trabalho na gestão escolar. As 

gestoras entrevistadas relataram que passavam muitas horas na unidade escolar, pelo fato da 

equipe ser reduzida, o que lhes impede de muitas vezes ausentar-se da escola, não lhes sendo 

possível nem mesmo ter o intervalo para almoço, como consta no relato do cenário anterior 
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descrito. Além da sobrecarga de horas de trabalho na unidade escolar, duas delas relataram a 

necessidade de levar tarefas para fazer em casa, configurando um terceiro turno de trabalho, 

situação constitutiva das condições de realização das ações cotidianas e que pode 

comprometer a qualidade do trabalho delas. As gestoras entrevistadas assim se pronunciaram: 

" a gente ainda precisa de muita infraestrutura, temos computadores velhos, não temos 

manutenção assegurada,"  [...]  "outra coisa, eu acabo digitando documentos em casa e tendo 

um terceiro turno" Benta, "eu tive que ir muitas vezes para a cozinha fazer merenda, pois 

temos pessoal de apoio suficiente". Vale, por fim, destacar que esses desafios pouco 

diferenciam-se do que ocorre nos outros segmentos educacionais no munícipio de Natal. 

 
a) O dilema da rotatividade de professores e contratos temporários 

 

Considerando as relações de trabalho presentes na sociedade atual, o docente do  setor  

público,   por   ser   funcionário   estatutário   aprovado   em   concurso,   tinha   por   garantia   a  

estabilidade   em   seu   emprego   e  melhores   condições   de   trabalho.   Todavia,   com   a   tendência  

atual   de   flexibilização   das   leis   e   contratos   trabalhistas,   intensificam-se   as   contratações  

temporárias,  inclusive  na  área  educacional,  como  é  o  caso  dos  professores  da  educação  básica  

da   rede   pública   municipal   do   Natal-RN,   contratados   em   regime   temporário,   os   quais   não  

possuem  vínculo  empregatício,  podendo  ser  desligados a qualquer momento, conforme cesse 

a necessidade do Município. 

Nesse contexto, Benta   se   pronuncia:   “as questões contratuais do CMEI são muito 

complicadas, hoje temos uma rotatividade de professores, devido aos contratos temporários e 

um certo distanciamento nas ações da Secretaria Municipal de Educação (SME), não temos 

autonomia  para  contratar  pessoas”  (Emília,  coordenadora-pedagógica). Esse trecho da fala faz 

menção   ao   texto   “Ação,   identidade   e   entendimento   na   vida   cotidiana”,   de   Bauman;;   May  

(2010). Os autores apresentam a forma de ajudar as pessoas a entender suas experiências 

pessoais que elas têm consigo mesmas e com os outros. Nesse sentido, a liberdade para agir é 

limitada por circunstâncias sobre as quais não se tem controle. Portanto, muitas das ações da 

equipe gestora em estudo tornam-se dependentes do comprometimento das ações da política 

educacional dos gestores das políticas públicas sociais, visto que essas pessoas estabelecem as 

regras do jogo, são posicionadas por suas instituições para exercer o papel limitador das ações 

das unidades menores, subordinadas, hierarquicamente, em nível formal. 
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Nesse contexto, com base nas falas das gestoras, evidencia-se que, quando elas  

tomam as decisões para assumir cargos de gestão, fazem escolhas limitadas; essas escolhas 

são processuais, entram no jogo das interações pessoais forjadas conforme os interesses, as 

oportunidades que surgem e desaparecem. Portanto,  compreender os sentidos que as gestoras 

atribuem à gestão e a relação entre sua formação profissional e sua cultura profissional 

conduz à necessidade de estar atento aos dilemas e aos processos circulares que envolvem os 

participantes da pesquisa. Augé (1999, p.43) explica que os sentidos se constituem como 

relações simbólicas existentes entre as pessoas que pertencem a diversas  coletividades.  

Com relação ao estabelecimento dessas relações simbólicas instituídas com indivíduos 

que pertençam a coletividade  ou não, nas práticas cotidianas de gestão escolar no CMEI, uma 

reflexão semelhante à de Bauman; May (2010) foi trazida, quando se reporta aos estudos da 

obra  Envolvimento  e   alienação,  de  Norbert  Elias,  “Questões  de  envolvimento  e  alienação  e  

Os pescadores   e   o   turbilhão”.  Nesse   último,   Elias   (1998)   recorre   ao   conto  Maelstrom’,   de  

Edgar Allan Poe, para tratar da concepção de distanciamento (o que denomina de alienação). 

O conto trata de dois irmãos náufragos que estão sendo arrastados para o abismo de 

redemoinho.  

Cada um toma uma atitude diferente diante do fato. O primeiro, mais jovem, graças a 

seu distanciamento, consegue acalmar-se e perceber que os objetos cilíndricos descem mais 

lentamente; adota a atitude correta amarrando-se a um barril e, com isso, alcançando a 

salvação; o segundo, por estar totalmente envolvido na situação, capturado pelo medo, não 

consegue mover-se, sendo arrastado pelo turbilhão. Esse  conto  de  Maelstrom’de  Edgar  Allan  

Poe, à forma e à condição de vida das gestoras da comunidade guarapes, porque, por muito 

tempo, elas estão sendo arrastadas pelo turbilhão dos dilemas e necessidades básicas para 

melhoria da gestão no CMEI, bem como suas expectativas em relação à qualidade do trabalho 

na Educação Infantil.  

 O contato direto com as profissionais no CMEI permite afirmar que elas desenvolvem 

um árduo trabalho, no sentido de cumprir normas, executar tarefas, prestar contas, solucionar 

questões emergenciais do cotidiano, inclusive fora da escola, dificultando, assim, uma tomada 

de decisão, quer individual ou coletivamente. É preciso sempre um certo distanciamento  para 

enfrentar os desafios que a sociedade impõe . 

Ao longo do depoimento da coordenadora Emília, ouve-se  o  seguinte  comentário:    “a  

rotatividade de profissionais, principalmente de professores, prejudica muito o trabalho da 

equipe gestora, consequentemente o trabalho pedagógico da coordenação onde  a gente 
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caminha  depois  tem  que  retroceder,  isso  são  limitações  não  é  ?  “Na  mesma  direção,  a  gestora  

Benta   ressalta   que:   “as   limitações   da equipe gestora são muito complexas, principalmente 

porque a gente  não tem apoio do órgão central, agente tem vontade de fazer uma coisa, 

acontece algo com uma criança e necessita-se de uma acompanhamento mais de perto para se 

fazer por exemplo um diagnóstico, dar apoio  aquele professor que precisa melhorar seu 

trabalho, não está só ao nosso alcance. Há limitações justamente porque o professor não 

pertence ao quadro e não pode ser  contratado”.  

Para as gestoras, essas situações não são simples; elas percebem todo um dilema, há 

uma complexidade em tomar providências para resolver essas situações, quando sai um 

professor e entra outro. Há um sentimento de instabilidade e vários recomeços. Para Emília, 

há  o   sentido   comum  de   bloqueio,   ela   diz:   “isso   emperra   o   trabalho   da equipe porque você 

começa uma formação com os professores, para a Educação Infantil, que é muito difícil, isso 

atrapalha muito o trabalho pedagógico da escola e muitas vezes eu me vejo nesta situação, de 

chegar um professor que nunca chegou na sala de educação infantil, não sabe o que é 

educação infantil,  então o que faço com ele? é preciso agir em equipe de forma muito 

pensada.” 

 Esse achado se coaduna com os achados na pesquisa de doutorado, intitulada: O 

pedagogo como agente de transformação social para além dos muros das escolas de  Tavares 

(2010). Nela, encontra-se a afirmação:   “quando se tem, portanto, um grupo de pessoas que 

agem em equipe, certamente os caminhos serão mais complexamente refletidos, as soluções 

certamente acontecerão de forma mais tranquila e articulada, e talvez mais completa. Um 

problema complexo exige uma solução diametralmente complexa”  (TAVARES,  2010,  p.218). 

 Benta também levantou um outro sentido muito representativo da gestão de pessoa: 

[...] “damos todo o material para ele estudar, orientamos, aí vai depender  se ele for 

interessado e querer, se ele não tiver interesse é um prejuízo para a criança. Então, são essas 

as limitações que não estão ao nosso alcance mudar porque não sou eu que escolho os 

professores que vem, pois muitas vezes o professor já vem indicado, essas indicações sem 

qualificação, sem critérios e sendo pessoas temporárias que entram e saem da escola devido a 

esta ser de difícil acesso. Pois, quando elas encontram uma vaga mais próxima eles saem 

daqui.”  

 Dessa maneira, quando se agem em equipe,  Elias (1998) contribui com a ideia de 

configuração de um dilema – um processo crítico e de tensão, a partir do qual as gestoras 

acumulam medos, inseguranças, hesitações e dúvidas. É quando a gestora, por exemplo, se vê 
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diante de uma  situação conflituosa  na gestão de pessoas e precisa tomar  decisões  que 

requer dela uma maior responsabilidade e autocontrole no que se refere ao seu tempo 

administrativo. E assim, ao entrar no trabalho da gestão escolar,  a equipe gestora percebe-se 

num dilema, o que pode ser  provido como um potencial de bloqueio  e levá-los a desistência, 

ou de mudanças, superando ou não esse dilema (ELIAS,1998). Assim, ao perguntar  sobre os 

sentidos dados por gestoras `a implicação da gestão escolar na EI na sua ação gestora, é 

preciso lembrar os processos dilemáticos que envolvem as interlocutoras sejam eles, 

configurados na relações estabelecidas consigo mesmo ou com os outros, com suas 

experiências formativas, seus, pares, instituições, dentre outros. 

 

b) O dilema da redução de  recursos financeiros versus atraso nos repasses das 
verbas insuficientes  

 

 A   questão   do   financiamento   público   para   a   Educação   Infantil   tem   sido   uma   das  

maiores dificuldades, especialmente em face da crise instaurada a partir do  Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) que foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, que   

desde  a  sua  origem,  ao  focalizar  o  ensino  fundamental,  excluiu  outros  níveis  e  modalidades  de  

ensino. Nesse sentido, foi necessário os educadores entrar em uma luta no sentido de 

redesenhar  a  política  de  financiamento  da  educação  no  país,  considerando  a  possibilidade  de  

um  fundo  contábil  para  toda  a  Educação  Básica,  de  maneira  articulada  e  integrada,  superando  

focalizações  e  fragmentações. 

 Em   outras   palavras,   há   a   necessidade   de   um   fundo   que   estimule   o   crescimento   dos  

patamares   educacionais   brasileiros,   sem  cair  nos   falsos  dilemas  entre   as   redes  municipais   e  

estaduais,  nas  capitais  e  no  interior  ou  mesmo  entre  regiões  do  país.  É  necessário  definir  não 

só legalmente mais na prática,   os   mecanismos   de   cooperação   entre   entes   federados   e   os  

mecanismos  de  colaboração  entre  os  sistemas  de  ensino,  inclusive  em  relação  à  perspectiva  do  

financiamento  da educação infantil,   na   direção   de   uma   educação   inclusiva,   digna e de 

qualidade referenciada no cotidiano de práticas culturais e locais. O sistema educacional 

brasileiro precisa, necessariamente, apontar caminhos para que se observe o efetivo 

cumprimento dos valores do custo-aluno de  cada  nível/modalidade  de  ensino  previstos  em  lei  

e as formas de controle social. O que se pretende   é   evitar   a   repetição   da   situação   atual:   a  



 
 
 

147 

União   não   cumpre   o   valor   do   custo-aluno   e,   por   sua  vez,   os   estados   e  municípios   não   têm  

poder para garantir o cumprimento.  

 Mas,  a  união  de  educadores,  gestores  e  também  de  crianças  que  lutaram  pela  inclusão  

da creche no–Fundeb resultou, em 20 de junho de 2007, o sancionamento da Lei nº  

11.494/2007   que   regulamenta   o   Fundo   de   Manutenção   e   Desenvolvimento   da   Educação  

Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  –  Fundeb  que  terá  vigência  até  2021.  

Com  o  Fundeb  abre-se  uma  nova  perspectiva  no  que  se  refere  ao  financiamento  da  Educação  

Pública  para  as  crianças  de  zero  a  seis  anos.  Como  distribuir  os  recursos  públicos? Esse  é  o  

dilema que envolve  todos os que  lutam  pelo  direito  à  Educação  Infantil. Essa  questão  envolve  

uma  imensa  rede  de  creches  conveniadas  espalhadas  por  todos  os  estados  brasileiros,   já́  que  

esta foi uma das alternativas   encontradas  pelos  municípios  no  período  do  Fundeb,   isto   é,   a  

criação  de  mecanismos  de  parceria  com  a  comunidade,  pois  o  financiamento  específico  para  a  

Educação   Infantil   inexistia,   e   a   grande   maioria   das   instituições   já́   estava   vinculada aos 

sistemas de ensino. Portanto, nesse   período,   a   demanda   por   Educação   Infantil   continuou  

expressiva, e a falta de financiamento fez com que a grande maioria dos municípios 

expandisse o atendimento via convênios e parcerias com instituições do terceiro setor  como  é  

o caso do município de Natal/RN. 

 Nessa mesma lógica, no Guarapes vive-se o dilema da não autonomia financeira do 

CMEI, a falta de recursos materiais específicos para o trabalho com a criança pequena. As 

professoras-gestoras, muitas vezes, adquirem com o próprio dinheiro os materiais 

pedagógicos para que as professoras realizem seus  trabalhos em sala de aula; elas 

argumentam que fazem isso em razão do vínculo afetivo que têm com as crianças. Este fato 

mostra, de um lado, o descaso dos gestores públicos em relação `a manutenção da educação 

infantil e, de outro, as condições reais de trabalho na organização da gestão escolar da 

Educação Infantil. 

 Para as gestoras da pesquisa, há um sentido comum de luta, de sofrimento, e a frase de  

Benta  “é  muito sofrimento minha gente, você sofre para fazer economias com os recursos que 

são  pouquíssimos”  exprime  o  sentimento  de  uma  longa  espera  pelos  recursos  que  recebe  uma  

vez  por  ano,  uma  coisa  muito  atrasada,  como  indica  Emília:  “a  gente  faz  um  planejamento de 

metas e ações para o ano e não consegue honrar nenhum compromisso com a comunidade, 

quando  o  dinheiro  chega  é  muito  atrasado,  não  dar  para  quase  nada  do  planejado”.  “Na  minha  

opinião”,  esclarece  Nastácia,  “este  é  o  maior  dilema  da  gestão,  não  ter  autonomia financeira, 

ficar na dependência dos repasses de apenas duas fonte de recursos: o do plano de 
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Desenvolvimento da Escola (PDE) e do Recurso Orçamentário Municipal (ROM) o dinheiro 

além de atrasado e pouco, principalmente com base no cálculo da matrícula  do  ano  anterior.”  

E  ainda  acrescenta:  “fazemos  milagres”. 

Assim, as gestoras sobrevivem a pressão dos tempos neoliberais, em que a lógica é 

minimizar custos, reduzir, aligeiramento, dentre outras lógicas capitalista. Para conviver com 

essa realidade  são  inúmeros  os  arranjos,  alternativas,  estratégias  que  comunidades  e  famílias  

têm  buscado  para  dar  conta  do  cuidado  e  da  Educação  das  crianças pequenas, apesar de ter  

afirmado  o  direito  à  Educação  Infantil  há  mais  de  uma  década.  Portanto,  são  cada  vez mais 

necessários estudos e pesquisas que se preocupem com a complexidade dos contextos onde 

vivem as crianças das classes populares, visando obter elementos que possam direcionar 

políticas públicas as diferentes infâncias. Em suma, é preciso que os profissionais da área de 

EI estejam mais sensíveis para reconhecer que as práticas de financiamento para a educação 

infantil das unidades escolares do município de Natal, estão sendo desfavoráveis para que 

haja uma boa gestão da educação. É provável que nunca se encontre uma resposta definitiva 

para esse dilema. E assim, passa-se a arrematar os fios desta ainda em aberto, construção 

teórica.  
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“Dias  e  dias,  semanas  e  meses  trabalhou  a  moça  tecendo  tetos  e  portas,  pátios  e  escadas,  
e salas e poços. A neve  caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite 
chegava,  e  ela  não  tinha  tempo  para  arrematar  o  dia”  (COLASANTI,  2001,  p.  13) 
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5 ARREMATANDO FIOS 
  

 

 Os caminhos aqui empreendidos na tessitura deste trabalho, cuja construção se 

assemelha à moça tecelã do conto de Marina Colasanti - os sentidos atribuídos pelas gestoras 

ao processo de gestão da educação infantil, a partir da própria formação e da sua cultura 

profissional, revelam, em sua trajetória, – semelhantemente – os sentidos atribuídos à relação 

entre  dois processos articuladores de  formacão humana, traduzidos, em princípio, pelo 

espaço vivido da equipe de professoras-gestoras  expressas  nas realidades vivenciadas sobre 

as práticas de gestão escolar – sendo manifestadas na identidade –  e  nos significados que 

essa equipe atribui ao seu lugar  de pertencimento, ou seja, na cultura profissional atual 

indicando uma dimensão inovadora. 

 Acredita-se  não  haver  nenhuma  certeza  absolutamente  verdadeira  em  torno  da qual se 

possa ancorar a questão   de   fundo,   perspectiva-se   a   partir   do   pressuposto   de   que   esse   é   um  

processo  forjado  pelas  próprias  interlocutoras  em  interconexão  com  os  acontecimentos,  fatos  

e dilemas que as implicam e as animam nos espaços e lugares  da  gestão  escolar  e  nos  tempos  

de  formação    no  curso  de  Pedagogia  e  no  próprio  CMEI. 

 A  metodologia  que  possibilitou  o  alcance  de  tais  propósitos  foi  o  estudo  etnográfico  e  

a da Entrevista Compreensiva, dinâmicas realizadas por meio de uma rede de referências  

teóricas  e  empíricas  e  da  atividade  analítico-interpretativa  da  pesquisadora.  A  abordagem  foi  

multirreferencial,   leitura   plural,   que   autoriza   o   entrelaçamento   de   vários   olhares   teórico-

metodológicos,   desde   que   não   se   retire   a   coerência   epistemológica   e   permita   uma  

configuração do objeto em termos mais complexo e menos reducionista. 

 Essa  perspectiva  metodológica  exige  abertura  no  sentido  de  recrutar  as  manifestações  

de  sentidos  aos  pontos  de  tensão  e  indeterminação  das  falas  das  interlocutoras  envolvidas  na  

pesquisa,   os   seus   valores,   expressões   culturais   e   paradoxos,   como   também  os   silêncios   por  

elas pronunciados.  

 Nesse sentido, apresentam-se considerações do que se propôs pesquisar; no entanto, 

tem-se a certeza de que a pesquisa não se esgota aqui, uma vez que o trabalho não está isento 

de críticas. Por ser um texto, um recorte analítico de uma realidade vivida entre lugares 

interligados de: a) espaço tempo de reuniões do conselho escolar; b) espaço e lugar de 

reuniões pedagógica e administrativa; c) espaço de reuniões de pais; e) espaços de formação 
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inicial e continuada, pode adquirir múltiplas interpretações e ser lhe atribuído diferentes 

olhares, o que lhe confere dinamicidade e abertura para contribuições.  

 Na ordem do que se propôs pesquisar, a pergunta de fundo que orientou o 

caminho, juntamente com o objetivo é chamada à baila para direcionar as considerações 

subsequentes: que sentidos para a gestão escolar da Educação Infantil são atribuídos pela 

equipe gestora, a partir da própria formação acadêmica e da sua cultura profissional atual? As 

respostas que o trabalho oferece estão pautadas nas subjetividades, supondo a  compreensão e 

como se configuram os sentidos, para a gestão escolar da Educação Infantil, a partir da 

própria formação de vida e formação acadêmica, na realidade dos espaços e lugares vividos 

do CMEI Marilanda Bezerra. 

A escolha por cursos de magistério e pedagogia tem como cenário os contextos 

históricos-sociais com ênfase no cotidiano de fazeres e práticas vivenciados por elas. São 

diversos tempos e espaços que influenciaram os sonhos e desejos profissionais de se 

formarem em pedagogia. As redes de interdependências influenciaram as motivações  por 

carreiras de serviço público municipal, as crenças e valores sobre ser gestora por 

oportunidades, fio esse que se tornam elementos que contribuem para a decisão do papel de 

gestora na Educação Infantil.  

 Partindo dessas constatações, interroga-se ainda: para que servem as respostas? O 

comum é esperar que, no final de uma pesquisa acadêmica, elas sejam definitivas; porém não 

se compartilha esse pensamento. Pelo contrário, em primeiro lugar, acredita-se que se 

constitua no amadurecimento intelectual da pesquisadora, que, convivendo de modo mais 

próximo com as interlocutoras,  os  teóricos,  as  ideias  e  as  questões  da  própria  autora  ou  de  um  

tema,   seja   capaz   de   problematizar,   aprofundar,   pensar   de  maneira   nova   e   criativa   o   que   se  

propôs  como  objeto  de  estudo.  Em  outras  palavras,  ao  tecer  o  trabalho,  a  pesquisadora  teve  de  

(re) aprender a estudar, a escutar e a pensar com a sociologia, a psicologia dentre outras, 

rigorosamente.  

 Tem-se a clareza de que escrever um trabalho acadêmico é árduo, mas recompensador 

é um momento de produção de uma obra, ao mesmo tempo individual e coletiva. E no campo 

desse objeto, a obra é a síntese de um momento que integra reflexão teórica e prática, a 

construção de um pensamento e a apropriação de um espaço social. Tornar-se   “autora”   é  

conseguir inscrever, na história lítero-acadêmica, um ponto de vista específico passando por 

uma boa gestão do tempo, o  que constitui, dentre os desafios, um dos maiores quando se trata 

de produção escrita. 
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 Isto posto, a temática discutida, neste trabalho, permite afirmar que as questões sobre 

os sentidos atribuídos  à  gestão  escolar  de  “renovação”  das  gestoras  da  Educação  Infantil não 

estão encerradas. Contudo, acredita-se  que  o  trabalho  em  questão    de  “formiguinha”  –   termo 

emprestado de uma das interlocutoras – foi realizado no tear de muitos fios e muitas mãos, 

configurando-se, por isso,  uma obra aberta, em que se registram vários dilemas entre os 

sentidos da formação acadêmica e a cultura profissional atual,  gerando contradições entre o 

dizer e fazer .  

 O objetivo de compreender os sentidos que as gestoras estão atribuindo  à gestão 

escolar, a partir da sua própria formação  e  sua cultura profissional vislumbram-se potenciais 

de bloqueio, tais como: a autonomia relativa nas dimensões administrativas financeira e 

pedagógicas, dificuldades quanto à rotatividade de profissionais, contrato temporário, 

administração de conflitos institucionais, falta de recursos financeiros, encontrados nas falas 

das gestoras. Por outro lado, ressalta-se  o valor dessa possibilidade de gestão escolar 

colaborativa pela tentativa de se  constituir em espaço e lugar legítimo de cultura profissional 

da equipe gestora, apesar de cujos desafios, dilemas e problemas do cotidiano de trabalho e do 

percurso de formação fragmentado, tem demonstrado sensibilidade, criatividade, inovação e a 

possibilidade de transformação social.  

 Os  novos   caminhos   apontados  para   a   gestão   escolar   “colaborativa”  ou   seja,   a   forma  

como  se  organiza  o  CMEI,  um  local  de  aprendizagem,  onde  se  “dá  vida”  sentidos  atribuídos  à  

palavra  gestor:  “gestar,  gerir,  gesto,  gestação,  gerenciar”,  etc.  Em  sua  base,  todos  os  sentidos  

significam  “dar  a  vida,  alimentar,  proteger,  fazer  crescer,  até  o  momento  de  dar  à  luz.  É  nesse  

sentido que a boa gestão de uma escola dá vida a algo novo e bom. O CMEI; campo empírico 

desta pesquisa, se articula, mesmo enfrentando dificuldades, para viabilizar tal caminho de 

colaboração e cada membro dele se articula para que tal vida aconteça, mas essa vida é, 

muitas vezes, simbólica e dependente de outras muitas articulações. 

 A partir dos resultados da pesquisa, esses caminhos caracterizam-se pelas 

interdependências da ação política – organização, articulação e mobilização – dos atores 

envolvidos nos processos de trabalho docente e da comunidade, atuando e construindo 

coletivamente, em uma teia de configuração, do projeto político -pedagógico que norteia toda 

a ação efetiva do CMEI, ou seja, uma cultura profissional. 

 Abstraiu-se, das falas das interlocutoras, o sentido de cultura profissional atual como o 

conjunto  de   ‘ideias   transformadoras”  visão  de mundo e estilo de vida profissional, adotado 

por um grupo específico que se apropria de certas maneiras de fazer ou atuar, por certas 
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referências teóricas e práticas de vida cotidiana. Portanto, entende-se que seja conhecimento 

construído partilhado, objetivado em regras de pensar e agir coletivamente.   

 Dessa forma, é possível desvelar os sentidos atribuídos à gestão escolar, pelas 

gestoras, a partir de sua trajetória formativa e, assim, suas implicações com os contextos da 

gestão escolar propiciadores da   construção   da   cultura   profissional   “colaborativa”   e  

transformadora. Vale Ressaltar que os saberes da experiência formativa, em seus  cotidianos, 

constituem o primeiro  passo no processo dessa construção da cultura profissional como 

docentes veteranas, os quais aliados aos saberes da formação pedagógica, do conhecimento 

científico, dos saberes disciplinares,  curriculares e experienciais, são reconhecidos como 

aqueles necessários mas não  como suficientes ao exercício de autonomia construída e 

consentida da profissão gestora na Educação Infantil. 

 Nesse contexto, com base nas falas das gestoras, evidencia-se que, quando elas  

tomam as decisões para assumir cargos de gestão, fazem escolhas limitadas; essas escolhas 

são processuais, entram no jogo das interações pessoais forjadas conforme os interesses, as 

oportunidades que surgem e desaparecem. Portanto, o sentido encontrado foi o de um jogo de 

interdependências em que existem relações sociais na gestão das pessoas que provocam 

mudanças significativas no enfrentamento das situações cotidianas da gestão, vista por elas 

como um potencial de bloqueio, uma prova de fogo  muito difícil de realizar na atuação 

profissional. 

 Noutras palavras, a equipe gestora aqui referida é  um  grupo de pessoas que fomentam 

mudanças  em práticas de gestão escolar da e na Educação Infantil, principalmente da 

comunidade do Guarapes. Uma transformação lenta, um tanto silenciosa, mas que, sendo uma 

mudança, desconstrói um padrão vigente em função da construção de um paradigma que 

coloca o ser humano em vulnerabilidade social, ou antes, em risco social, no centro das 

práticas educacionais de boa qualidade referendadas nos valores da própria comunidade.  

 Aproveita-se o ensejo para, em forma de ensaio, indicar alguns pontos referentes à 

cultura profissional dessa equipe de gestoras, tendo em vista contribuir para uma reflexão 

acerca da postura aberta que  ela exerça no âmbito das mudanças, à inovação da gestão 

escolar no CMEI. Apontam-se três lições que contribuem para que a equipe gestora reflita 

demoradamente. Sugere-se que o coletivo do CMEI se pergunte : sabendo que existe uma 

tradição centralizadora da gestão, qual o sentido que cada segmento atribui a si mesmo? Qual 

o sentido do CMEI para a comunidade dos Guarapes? Como partilhar  com a comunidade o 

redimensionamento da gestão escolar?  As três lições encontradas:  
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� Conhecimento pedagógico fundado na formação de contextos 

 Fala-se a respeito das professoras-gestoras, de conhecimento pedagógico, de 

conhecimento científico, de conhecimento pedagógico-didático, de conhecimento 

profissional, de conhecimento pedagógico de conteúdo e ainda de conhecimento declarativo, 

processual, contextual.  

� A relação de trabalho emocional/afetiva e as interações uns com os outros 

 Por  trabalho emocional, deseja-se traduzir uma compreensão que as gestoras não se 

trata apenas  de dominar habilidades  e conhecimentos político-pedagógicos,  administrativos,  

complexos  e  conflituosos  em     processos  de  gestão  escolar.  As  gestoras  são  emotivas  “seres 

dedicados”   que   se conectam com os seus colaboradores e preenchem seu trabalho e suas 

tarefas com prazer, criatividade, desafio e satisfação. 

� A afetividade colaborativa dos pais 

 É nítida a importância atribuída às relações sociais estabelecidas entre a unidade 

escolar e a comunidade, confirmando o que já havia sido evidenciado em outros registros 

reflexivos que apontaram a aproximação com as crianças e famílias. Desse modo, os 

segmentos discursivos sobre as práticas cotidianas da gestoras confirmam largamente o que já 

havia sido observado no processo de investigação que evidenciam uma postura colaborativa. 

 Esses eixos apontam que a gestora que integrante do CMEI – Formadora de 

professores; não   pode   ser   amadora a compor   uma   equipe   pedagógica   de   um   Centro   de  

Educação   sem   um perfil adequado   à   demanda,   pelo   fato   dos docentes, pais,  não   mais  

aceitarem  que  sua  voz  não  seja  ouvida  e  seus  conhecimentos  não  sejam  considerados,  além  da  

dinâmica do conhecimento na contemporaneidade. Assim, cabe à professora- gestora do 

CMEI, entre   outras   atribuições:   elaborar   e   implementar   políticas   educacionais   que   façam  

valer   os   direitos   das   crianças   em prol de uma educação integral digna e acompanhar, 

sistematicamente, o  CMEI  na  elaboração,  implementação  e avaliação do seu projeto  político  

pedagógico. 

 Dessa forma, sente-se, desde já, o desafio da continuidade deste trabalho com o 

próprio CMEI, lócus da investigação, numa perspectiva de ação-reflexão-ação, evidenciando-

se, no momento, a necessidade de comprometimento em iniciar este trabalho, no sentido de 

construir maiores aprofundamentos principalmente sobre a dimensão do cuidar e educar. 
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  O ideal seria, envolver a SME nessas reflexões, para conseguir  investimento e apoio 

para suas iniciativas locais de programas de formação continuada em serviço, principalmente 

aqueles que contemplam as necessidades formativas in loco a partir de uma proposta 

inovadora de formação elaborada pela própria equipe. A equipe de gestoras acredita que será 

importante a participação do órgão gestor central enquanto fomentador.  

 Que recomendações e indicações se daria para as gestoras? Criar programa de estudos 

sobre temáticas contemporâneas para o grupo de pais e mães da comunidade Guarapes, de 

forma mais sistematizada oferecidos como cursos, oficinas, com o objetivo de contribuir com 

o desenvolvimento de um repertório de conhecimentos básicos para a vida, que deverão ser 

aprofundados em diferentes direções, segundo os interesses e particularidades dos projetos 

desenvolvidos pelo e no CMEI. 

 Acredita-se que este estudo apontou questões relevantes ao empreendimento de novas 

pesquisas, uma vez que o tema ainda é pouco estudado e, sendo assim, ressalta-se a 

importância de desenvolver pesquisas que deem continuidade a este trabalho. 

 Enfim,   as   análises   aqui apresentados trazem elementos que explicitam aspectos de 

uma realidade específica, em um tempo determinado. Portanto,  fazem  parte  de  uma  dinâmica  

que, em seus limites e potencialidades, aponta caminhos para redimensionamentos da cultural 

profissional  gestora  na  Educação  Infantil,  bem  como  demandas  de  estudos  subsequentes,  no  

sentido  de  contribuir  mais  amplamente  com  o  desenvolvimento  de  ações  educativas  em  que  a  

criança   seja   tratada   dignamente,   numa   compreensão   critica,   onde   a   relação   do   dia-a-dia   na  

educação   infantil   desenvolva   uma   prática   voltada   para   a   construção   de   seres   sociais,  

históricos  e  culturais. 

 As considerações apresentadas, nesta parte, significam,  ao final da pesquisa, novos 

pontos de partida para o desenvolvimento de estudos sobre a temática. Considerando que este 

trabalho é dedicado às gestoras da infância do Guarapes e, por extensão, às gestoras do 

município de Natal, utiliza-se das palavras de Guimarães Rosa, para expressar sentimentos de 

pertenças e desejos, de que tudo é possível, desde que se entreguem ao desafio de aprender 

tanto quanto a vida no cotidiano lhe permita. 
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         QUADRO 4- PLANOS EVOLUTIVOS -   APENDICE  A 

PLANO EVOLUTIVO REFERÊNCIA PLANO EVOLUTIVO 1 PLANO EVOLUTIVO 2 

 

1. Trajetória de formação acadêmica  

a)  Formação inicial, continuada  
x a formação cientifica como pedagogo 
x auto formação e formação autogerida na própria escola 

b) A escolha pela docência. 
x a ideia de trabalho docente como sonho 
x carreira pública 
x distanciamento teoria e prática 
x experiência  cotidiana  como  saber  que  preenche’  a  lacuna 

c)  Razões da escolha pela gestão escolar 
x O reconhecimento como fator decisivo: a indicação 
x prazer pela profissão escolhida 
x vento oportuno 
x cargo que assume proporciona diferentes posições no olhar  de 

educadora 

d)   Experiências de formação e atuação profissional na 
educação 

x a prática  de orientadora educacional como fonte de busca teórica 
x  com deficiência visual, instituto de cegos. Experiência única de 

formação 
x professora de magistério, 
x reforço ao distanciamento da teoria e prática: escola lugar de 

prática, UFRN/ SME lugar de teoria 

 

e) Experiências cotidianas de gestão escolar na educação 
infantil 

x gestão escolar potencializando os bloqueios: relações de poder 
x aprendi a ser gestora na experiência  
x  

2. Sentidos  

             a) Educar, cuidar na educação infantil 
x sentido de educação infantil como espaço prazeroso 
x indissociabilidade entre o educar , cuidar e brincar 
x pessoa assume-se como instituição 

b) Ser gestora de infância 

 

 

1.Trajetória de formação acadêmica  

a)  Formação inicial, continuada  
x a formação cientifica como pedagogo 
x autoformação e formação autogerida na própria escola 
x formação institucional como base 
x distanciamento na relação teoria e prática 

b) A escolha pela docência. 
x a ideia de trabalho docente como sonho 
x carreira pública 
x docência por influência familiar 

 

c)  Razões da escolha pela gestão escolar 
x O reconhecimento como fator decisivo: a indicação 
x prazer pela profissão escolhida 
x vento oportuno 

 

d)   Experiências de formação e atuação profissional na 
educação 

x a prática  de orientadora educacional como fonte de busca teórica 
x  com deficiência visual, instituto de cegos. Experiência única de 

formação 
x professora de magistério. 
x turma à prova de fogo 

 

e) Experiências cotidianas de gestão escolar na educação 
infantil 

x gestão escolar potencializando os bloqueios: relações de poder 
x aprendi a ser gestora na experiência  

 

2. Sentidos  

             a) Educar, cuidar na educação infantil 
x sentido de educação infantil como espaço prazeroso 
x indissociabilidade entre o cuidar e brincar 

 

1. Trajetória de formação acadêmica  

a)  Espaço de autoformação continuada  
x a formação cientifica como pedagogo 
x autoformação e formação autogerida na própria escola 
x O sentido da relação teoria-prática: saber  aplicar os 

saberes; 
x experiência cotidiana como saber 
x dificuldades de se adaptar às metodologias de ensino do 

curso de pedagogia 
x o sentido de desconhecimento do curso e o desejo do 

status social 
x saber esvaziado de conteúdo 

b) A escolha pela docência. 
x a ideia de trabalho docente como sonho 
x carreira pública 
x docência por influência familiar 
x sonho idealização inconsciente 

c)  Razões da escolha pela gestão escolar 
x O reconhecimento como fator decisivo: a indicação 
x prazer pela profissão escolhida 
x vento oportuno 

d) Espaço de gestão escolar na atuação 
profissional  

x a prática  de orientadora educacional como fonte de busca 
teórica 

x  com deficiência visual, instituto de cegos. Experiência 
única de formação 

x professora de magistério. 
x turma à prova de fogo 
x Aprendizagem pela experiência que está vinculada ao 

conhecimento do campo de atuação. 
x Saberes pedagógicos não internalizados na prática 

e) Experiências cotidianas de gestão escolar na 
educação infantil 

x gestão escolar potencializando os bloqueios: relações de 
poder 

x aprendi a ser gestora na experiência  
x reforço do distanciamento da teoria e prática  
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x papel social de Mulheres educadoras de infância 
x gestor como articulador e comunicador 

c) Ser criança 
x ser sóciocultural 
x sujeito ativo 

d) Acolhimento 
x cuidar do outro 
x momento informativo das informações 
x cultura assistencialista 

 

              3. A Relação no trabalho entre 
i) Gestora , coordenadoras, professoras e funcionários 

x existência de  boas relações no cotidiano de gestão 
x espaço de compromisso coletivo  
x vestir a camisa – potencial de mudança 

j) A Família e comunidade 
x aceitação da família como parceira na gestão escolar 

 

4. Limitações: bloqueios 

a)comunidade de difícil acesso 

b) rotatividade de professores 

c) contratos temporários de pessoal de apoio e docente 

d) falta de experiência profissional no quadro de professores 

   d) distanciamento e individualismo da SME 

 

 

 

x relação socializadora 

b) Ser gestora de infância 
x papel social de Mulheres educadoras  
x ser líder  

c) Ser criança 
x ser sóciocultural 
x sujeito ativo 
x aprendiz ativo 

e) Acolhimento 
x cuidar do outro 
x processo de integração do outro 

 

 

 

             3. A Relação no trabalho entre 
c) Gestora , coordenadoras, professoras e 

funcionários 
x existência de  boas relações  
x espaço de compromisso coletivo  
x vestir a camisa  
x ser colaborativa 

d) A Família e comunidade 
x aceitação da família como parceira na gestão escolar 
x relação aproximada 

 

4. Limitações: bloqueios 

a) rotatividade de professores 

b) contratos temporários 

c) falta de experiência de professor 

   d) administrar conflitos entre funcionários 

x dicotomia na relação teoria e prática          

        2. Sentidos  

             a) Educar, cuidar na educação infantil 
x sentido de educação infantil como espaço prazeroso 
x indissociabilidade entre o cuidar e brincar 
x relação socializadora 
x prazer pela educação infantil 
x reconhecimento da formação continuada na sua prática do 

cuidar e educar 

b) Ser gestora de infância 
x papel social de Mulheres educadoras  
x ser líder  
x gostar de criança define o papel de gestor 
x ser gestor de educação infantil tem sentido de afeto 
x ser professor/gestor de educação fundamental é sem afeto 

c) Ser criança 
x ser sóciocultural 
x sujeito ativo 
x aprendiz ativo 
x sentido romântico de ser criança 

f) Acolhimento 
x cuidar do outro 
x processo de integração do outro 
x acolhimento como informação 

              3. A Relação no cotidiano de trabalho entre 
c) Gestora , coordenadoras, professoras e 

funcionários 
x existência de  boas relações  
x espaço de compromisso coletivo  
x vestir a camisa  
x ser colaborativa 
x trabalho colaborativo em equipe 

d) A Família e comunidade 
x aceitação da família como parceira na gestão escolar 
x relação aproximada 

4. Limitações: bloqueios 

a) rotatividade de professores 

b) contratos temporários 

c) falta de experiência de professor 

d) administrar conflitos entre funcionários 
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f) distanciamento da SME 

g)  recursos financeiros 

h) o imediatismo como potencial de bloqueio na gestão escolar 

    i) fragilidades do sistema , falta de recursos materiais 

 

 

 

PLANO EVOLUTIVO 3 PLANO EVOLUTIVO 4 PLANO EVOLUTIVO 5 

 

1. Trajetória de formação acadêmica  

             a)  Formação do pedagogo é a prática escolar: 
distanciamento na relação teoria e prática 

b) Espaço de autoformação continuada 
x sentido da relação teoria-prática: a transposição didática 
x a formação cientifica como pedagogo 
x autoformação no próprio CMEI 
x dificuldades de se adaptar às metodologias de ensino do curso de 

pedagogia 
x o sentido de desconhecimento do curso e o desejo do status social 
x saber esvaziado de conteúdo 
x não identidade profissional 
x pensamento prático reflexivo 
x presença de uma racionalidade técnica na formação 

 

 
c) A escolha pela docência. 

1. Trajetória de formação acadêmica  

             a)  Formação do pedagogo é a prática escolar: 
distanciamento na relação teoria e prática 

b) Espaço de autoformação continuada 
x a formação cientifica como pedagogo 
x auto formação  
x  formação autogerida no próprio CMEI 
x formação institucional como base 
x dificuldades de se adaptar às metodologias de ensino do curso de 

pedagogia 
x o sentido de desconhecimento do curso e o desejo do status social 
x saber esvaziado de conteúdo 
x não identidade profissional 
x pensamento prático reflexivo 
x formação como suporte  de sustentação da prática 
x presença de uma racionalidade técnica na formação 

 

 
d) A escolha pela docência. 

 

1. Trajetória de formação acadêmica  

             a)  Formação do pedagogo : distanciamento na 
relação teoria e prática 

x formação institucional como base de uma  racionalidade 
técnica  

x não identidade profissional, dificuldades de se adaptar às 
metodologias de ensino do curso de pedagogia 

x formação como suporte  de sustentação da prática 
x o desejo do status social 
x saber esvaziado de conteúdo 
x o discurso da formação teórica insuficiente para a prática. 

 

b) Espaço de autoformação continuada 
x formação autogerida no próprio CMEI 
x pensamento prático reflexivo 
x saberes pedagógicos na formação inicial  não 

internalizados na prática 
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x a ideia de trabalho docente como sonho 
x carreira pública 
x docência por influência familiar 
x sonho idealização inconsciente 
x docência como rito de passagem 

 

c)  Razões da escolha pela gestão escolar 
x O reconhecimento como fator decisivo: a indicação 
x prazer e sofrimento pela profissão escolhida 
x vento oportuno 

 

d)   Espaço de gestão escolar na atuação profissional  
x a prática  de orientadora educacional como fonte de busca teórica 
x experiência única de formação: com deficiência visual, instituto de 

cegos. 
x experiência de professora de magistério. 
x experiência à prova de fogo 
x  e aprendizagem do campo de atuação. 
x saberes pedagógicos experiênciados na formação inicial  não 

internalizados na prática 
x aprendizagem na experiência do cotidiano 
x as experiência formadoras no cotidiana como saber 

 

e) Experiências cotidianas de gestão escolar na 
educação infantil 

x gestão escolar potencializando os bloqueios: relações de poder 
x aprendi a ser gestora na experiência  
x reforço do distanciamento da teoria e prática  
x dicotomia na relação teoria e prática 
x o discurso da formação teórica insuficiente para a prática. 
x  

2. Sentidos  

             a) Educar, cuidar na educação infantil 
x sentido de educação infantil como espaço prazeroso 
x indissociabilidade entre o cuidar e brincar 
x relação socializadora 
x prazer pela educação infantil 
x reconhecimento da formação continuada na sua prática do cuidar e 

educar 
x uma teia de relacionamentos e conhecimentos 

b) Ser gestora de infância 

x a ideia de trabalho docente como sonho 
x carreira pública 
x docência por influência familiar 
x sonho idealização inconsciente 
x docência como rito de passagem 

 

c)  Razões da escolha pela gestão escolar 
x O reconhecimento como fator decisivo: a indicação 
x prazer e sofrimento pela profissão escolhida 
x vento oportuno 

 

d)   Espaço de gestão escolar na atuação profissional  
x a prática  de orientadora educacional como fonte de busca teórica 
x experiência única de formação: com deficiência visual, instituto 

de cegos. 
x experiência de professora de magistério. 
x experiência à prova de fogo 
x  e aprendizagem do campo de atuação. 
x saberes pedagógicos experiênciados na formação inicial  não 

internalizados na prática 
x aprendizagem na experiência do cotidiano 
x as experiência formadoras no cotidiana como saber 

 

e) Experiências cotidianas de gestão escolar na 
educação infantil 

x gestão escolar potencializando os bloqueios: relações de poder 
x aprendi a ser gestora na experiência  
x reforço do distanciamento da teoria e prática  
x dicotomia na relação teoria e prática 
x o discurso da formação teórica insuficiente para a prática. 
x  

2. Sentidos  

             a) Educar, cuidar na educação infantil 
x sentido de educação infantil como espaço prazeroso 
x indissociabilidade entre o cuidar e brincar 
x relação socializadora 
x prazer pela educação infantil 
x reconhecimento da formação continuada na sua prática do cuidar 

e educar 
x uma teia de relacionamentos e conhecimentos 

b) Ser gestora de infância 

 

c)Razões da escolha pela docência na gestão escolar 
x Na carreira pública: a ideia de trabalho docente como 

sonho idealizado inconsciente 
x docência por influência familiar 
x docência como rito de passagem 
x o reconhecimento como fator decisivo: a indicação 
x prazer e sofrimento pela profissão escolhida 
x vento oportuno 
x docência como trabalho artesanal 

 

d)Espaços de gestão escolar na socialização profissional 
x experiências do trabalho docente à prova de fogo 
x a prática  de orientadora educacional como fonte de busca 

teórica 
x experiência de educação especial : Instituto de cegos. 
x experiência de professora de magistério. 
x a afetividade como componente emocional de trabalho na 

gestão da educação infantil 
x o lugar de aprendizagem colaborativa  nas interações  do 

cotidiano 
x busca por uma autonomia no cumprimento de sua tarefa 
x a interatividade no cotidiano profissional ante a 

comunidade  

 

e) Experiências cotidianas de gestão escolar na 
educação infantil 

x as relações cotidianas entre as gestoras  
x habitus individualista 
x o trabalho colaborativo 
x gestão escolar potencializando os bloqueios: relações de 

poder 

 

2. Sentidos  

             a) Educar, cuidar na educação infantil 
x sentido de educação infantil como espaço prazeroso 
x indissociabilidade entre o cuidar e brincar 
x relação socializadora 
x prazer pela educação infantil 
x reconhecimento da formação continuada na sua prática do 

cuidar e educar 
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x papel social de Mulheres educadoras  
x ser líder  
x gostar de criança define o papel de gestor 
x ser gestor de educação infantil tem sentido de afeto 
x ser professor/gestor de educação fundamental é sem afeto 
x ser articuladora 

c) Ser criança 
x ser sóciocultural 
x sujeito ativo 
x aprendiz ativo 
x sentido romântico de ser criança 
x ser especial 
x criança miniadulto 

g) Acolhimento 
x cuidar do outro 
x processo de integração do outro 
x acolhimento como informação 

 

3. A Relação no cotidiano de trabalho entre 
e) Gestora , coordenadoras, professoras e funcionários 

x existência de  boas relações  
x espaço de compromisso coletivo  
x vestir a camisa  
x ser colaborativa 
x trabalho colaborativo em equipe 

f) A Família e comunidade 
x aceitação da família como parceira na gestão escolar 
x relação aproximada 
x assistencialismo familiar 

 

4. Limitações: bloqueios 

a) rotatividade de professores 

b) contratos temporários 

c) falta de experiência de professor 

d) administrar conflitos entre funcionários 

f) distanciamento da SME 

g)  recursos financeiros 

h) o imediatismo como potencial de bloqueio na gestão 
escolar 

x papel social de Mulheres educadoras  
x ser líder  
x gostar de criança define o papel de gestor 
x ser gestor de educação infantil tem sentido de afeto 
x ser professor/gestor de educação fundamental é sem afeto 
x ser articuladora 

c) Ser criança 
x ser sóciocultural 
x sujeito ativo 
x aprendiz ativo 
x sentido romântico de ser criança 
x ser especial 
x criança miniadulto 

h) Acolhimento 
x cuidar do outro 
x processo de integração do outro 
x acolhimento como informação 

 

3. A Relação no cotidiano de trabalho entre 
c) Gestora , coordenadoras, professoras e 

funcionários 
x existência de  boas relações  
x espaço de compromisso coletivo  
x vestir a camisa  
x ser colaborativa 
x trabalho colaborativo em equipe 

d) A Família e comunidade 
x aceitação da família como parceira na gestão escolar 
x relação aproximada 
x assistencialismo familiar 

 

4. Limitações: bloqueios 

a) rotatividade de professores 

b) contratos temporários 

c) falta de experiência de professor 

d) administrar conflitos entre funcionários 

f) distanciamento da SME 

g)  recursos financeiros 

h) o imediatismo como potencial de bloqueio na gestão 

x uma teia de relacionamentos e conhecimentos 

b) Ser gestora de infância 
x papel social de Mulheres educadoras  
x ser líder  
x gostar de criança define o papel de gestor 
x ser gestor de educação infantil tem sentido de afeto 
x ser professor/gestor de educação fundamental é sem afeto 
x ser articuladora 

c) Ser criança 
x ser sóciocultural 
x sujeito ativo 
x aprendiz ativo 
x sentido romântico de ser criança 
x ser especial 
x criança miniadulto 

i) Acolhimento 
x cuidar do outro 
x processo de integração do outro 
x acolhimento como informação 

 

3. A Relação no cotidiano de trabalho entre 
a) Gestora , coordenadoras, professoras e funcionários 
x existência de  boas relações  
x espaço de compromisso coletivo  
x vestir a camisa  
x ser colaborativa 
x trabalho colaborativo em equipe 

b) A Família e comunidade 
x aceitação da família como parceira na gestão escolar 
x relação aproximada 
x assistencialismo familiar 

 

4. Limitações: bloqueios 

a) rotatividade de professores 

b) contratos temporários 

c) falta de experiência de professor 

d) administrar conflitos entre funcionários 

e) distanciamento da SME 

f)  recursos financeiros 
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i) fragilidades do sistema , falta de recursos materiais 

j) cultura individualista recorrente. 

 

 

 

escolar 

i) fragilidades do sistema , falta de recursos materiais 

j) cultura individualista recorrente 

 

g) o imediatismo como potencial de bloqueio na gestão 
escolar 

h) fragilidades do sistema , falta de recursos materiais 

 

Fonte: elaborados pela pesquisadora em 2012 
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