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Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo fazer um estudo sobre o exercício da gestão, a fim de 
conhecermos o trabalho cotidiano da gestão nas escolas. Realizamos uma pesquisa de campo 
no ano de 2011, que teve como metodologia uma entrevista, que se utilizou das 
representações sociais das falas da gestora de uma Creche Municipal de Educação Infantil que 
é hospedada no campus de uma instituição de ensino superior, localizada na parte alta da 
cidade de Maceió, a instituição atende a cerca de 130 alunos. Trouxemos como aporte teórico 
para nossa análise Camargo (2011), Galin (2011), Libâneo (2009), Licínio (2003), Manzotti 
(1994), Paro (1993), Souza (2005), Vieira (2006). Escrevemos a luz das falas colhidas, sobre 
os principais aspectos do trabalho desenvolvido pelos gestores através da realidade que se 
circunscreve cotidianamente num contexto maceioense.  
 
Palavras-Chave: Gestão – Trabalho – Educação. 
 
 
 

Resumen 
 
 
Este artículo tiene como objetivo hacer un estudio sobre el ejercicio de la gestión, con el 
propósito de conocernos el trabajo diario de la gestión en las escuelas. Hicimos un estudio de 
campo en el año de 2011, que tuvo como metodología una entrevista, utilizamos 
representaciones sociales de las hablas de la gestora de un jardín de infancia municipal que se 
aloja en el campus de una institución de educación superior ubicada en la parte central de la 
ciudad de Maceió, la institución atiende cerca de 130 alumnos. Traemos como marco teórico 
de nuestra análisis Camargo (2011), Galin (2011), Libâneo (2009), Licínio (2003), Manzotti 
(1994), Paro (1993), Souza (2005), Vieira (2006).  Escribimos basados en testimonios 
recogidos sobre los principales aspectos de la labor realizado por los gestores a través de la 
realidad cotidiana, que se limita en un contexto maceioense. 
 
Palabras - Clave: Gestión - Trabajo – Educación. 
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Introdução 

 

Nossa pesquisa interpretou a entrevista que realizamos com a gestora da 

instituição que investigamos, objetivando conhecermos as práticas, principais atribuições, dos 

gestores nas escolas. Nosso campo de investigação trata-se de uma Creche Escola hospeda no 

campus de uma instituição federal localizada na parte alta da cidade de Maceió no bairro do 

Tabuleiro do Martins, a Creche atende aproximadamente cento e trinta (130) crianças que vão 

desde o Maternal I, um (1) ano e seis (6) meses até dois (2) anos e seis (6) meses, Maternal II 

A E B, crianças de dois (2) anos e seis (6) meses até três (3) anos e seis (6) meses, 1º período 

A e B, crianças de três (3) anos e seis (6) meses até quatro (4) anos e seis (6) meses, 2º 

período crianças de quatro (4) anos e seis (6) até cinco (5) anos e seis (6) meses. Os horários 

de funcionamento são o turno da manhã, tarde e integral, conta com oito (8) professores 

efetivos da Secretária Municipal de Educação, auxiliares de sala, e ainda bolsistas da 

instituição de ensino superior no quadro docente. A estrutura física da creche possui seis (6) 

salas de aula, um (1) banheiro infantil e um (1) banheiro para adultos, uma (1) brinquedoteca, 

uma (1) sala de direção, uma (1) sala de coordenação, uma (1) sala do apoio psicológico, uma 

(1) sala da equipe de nutrição e um (1) refeitório, todos estes espaços encontram-se em um 

bom estado de conservação.  

Elucidamos os principais aspectos com que a gestora entrevistada lida direta e 

indiretamente, estes se revelam como uma tarefa muitifacetada cheia de funções por como 

aponta Paro (1993) se tratar da utilização racional dos recursos para a realização de 

determinados fins, devido ao número de questões relacionadas ao gerir numa totalidade. 

Trouxemos ainda a discussão sobre os espaços de participação da instituição que conta com o 

conselho de classe, e com a participação informal dos pais através de conversas informais à 

medida que surgem às necessidades da comunidade escolar. Apresentamos também a 

discussão sobre os programas e projetos desenvolvidos na escola. Através da entrevista 

percebemos que estes se pautam basicamente em ações pensadas e direcionadas pela própria 

comunidade circunvizinha da instituição, que por possuir focos específicos, desenvolve os 

projetos de acordo com seus próprios escopos. Discutimos sobre o financiamento da 

instituição versando sobre as decisões acerca dos projetos, onde a gestora nos revelou que a 
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instituição se mantém quase que totalmente com verba da instituição que hospeda a Creche 

Escola em seu campus, a Secretaria de Educação do Município contribui apenas com a 

merenda escolar que é destinada através do Censo Escolar, o financiamento em si vem vias 

externas da instituição, e a manutenção em si surge através da solicitação dos recursos 

necessários por meio de ordens documentais. As principais dificuldades da gerência são 

apresentadas através da própria na manutenção da instituição, a causa desta indefinição de 

obrigações entre a instituição mantenedora que é de ordem federal e o órgão municipal que 

acaba se tornando um simples colaborador. Por fim trouxemos a discussão sobre a prestação 

de contas sobre os projetos que a instituição desenvolve, a gestora nos passou que como os 

projetos geralmente são de caráter autônomo porque atendem a própria comunidade 

circunvizinha e não tem ordem estatal a prestação de contas se dá na medida em que há 

socialização dos mesmos.   

Objetivando levantar elucidações de como atualmente se constitui a relação entre 

as práticas de gestão desenvolvidas no âmbito escolar, tentamos fazer ressalvas acerca das 

representações sociais2 das falas da gestora entrevistada, tendo em vista a maneira como é 

articulado o saber sobre gestão com a prática cotidiana. Trouxemos como aporte teórico para 

nossa análise Camargo (2011), Galin (2011), Libâneo (2009), Licínio (2003), Manzotti 

(1994), Paro (1993), Souza (2005), Vieira (2006), nos utilizamos ainda do site INEP (I 

nstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

 

 

1. O trabalho do Gestor na Escola 

 

Nas escolas a função do gestor incube muitas atribuições, temos em vista o sujeito 

que acaba por articular todo o trabalho para atingir os fins educacionais. Na fala da gestora 

que entrevistamos trata-se de “administrar o serviço e “não coordenar”, remete-se a questões 

burocráticas de cunho específico da administração, mais neste contexto com cunho 

educacional e articulando o apoio pedagógico”. Através desse fragmento da fala da gestora, 

percebemos que se acentua o consenso e a clareza dos objetivos organizacionais da teoria de 

Licínio (2003), onde ele nos apresenta a existência de processos e de tecnologias claras, que 

possibilitam a concentração num modelo teórico e não junto em modelos normativos, porque 

quando aplicado pontualmente nas escolas acentua a importância das normas internas, 

abstratas e das estruturas formais, e possibilita a consciência dos objetivos e das tecnologias, 

com isso tende a corroborar para um clima de estabilidade e caráter prediletivo. 
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Em nosso campo de pesquisa identificamos que esta função tem sido 

independente da formação que o gestor possua, ou seja, o fato de um gestor não possuir 

formação específica para a área não significa que ele não tenha habilidades para estar à frente 

de alguma instituição, isto porque no campo em que pesquisamos, a gestora que 

entrevistamos não possui formação na área da pedagogia e nem tampouco da administração, 

trata-se de uma nutricionista que atua como gestora em uma instituição educacional, a mesma 

aponta que a função de gerir diz respeito a como “criar coordenações e delegar as funções, 

estar a par de todos os problemas” (GESTORA DA INSTITUÇÃO, 2011), a partir dessa fala 

reforçamos a ideia de Souza (2005) 

 

A função do diretor é de coordenar o trabalho geral da escola, lindando com 
os conflitos decorrentes especialmente das relações de poder, mas 
encaminhando e/ou solucionando os problemas desse cotidiano objetivando 
sempre o melhor para o desenvolvimento da função pedagógica da escola. 
(SOUZA, 2005, p. 46). 
 
 

O fato é que a partir de nossa análise, identificamos que encontrar-se na gerência 

de uma instituição de ensino requer do gestor muito mais que apenas uma formação específica 

para o desenvolvimento de certas habilidades, pelo fato de envolver, sobretudo relações 

humanas de com vistas a desenvolver meios para que se cheguem às fins, educacionais neste 

apanhado, ou seja, de ensino e aprendizagem. Trata-se de como aponta Libâneo (2009) em 

sua concepção sociocrítica a agregação de pessoas, considerando o caráter intencional de suas 

ações e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto sociopolítico nas 

formas de tomada de decisões, dizem muito mais sobre o contexto de atuação do gestor do 

que o seu plano de trabalho dissociado da realidade. 

Algumas estratégias inclusive de delegação de tarefas até para o funcionamento 

das atividades na escola são utilizadas pela gestora onde realizamos nosso estudo. Seccionar 

setores, para operacionalizar as tarefas foi uma das estratégias desenvolvidas, neste caso o 

princípio de autonomia foi adotado pela direção, funciona da seguinte maneira, cada setor 

possui sua própria coordenação, desta forma os problemas mais específicos que não serão 

acolhidos de forma geral pela equipe gestora cheguem a menor número, ou seja: Nutrição – 

se organiza de maneira autônoma, gerencia as questões relacionadas à alimentação de modo 

geral; Psicologia – se organiza de maneira autônoma, gerencia as questões que envolvem 

problemas entre pais e alunos e equipe como um todo. 
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Este foi o modo que foi encontrado para seccionar funções que não devem fugir 

do foco da gestão mais que chegam à mesma de forma mais clara, ao invés de elaborar 

juntamente com a gestão o programa de alimentação, por exemplo, a equipe de nutrição leva a 

coordenação o foco geral, e a gestora a partir de estar a par de tudo cede o aval para as ações a 

serem desenvolvidas.  

 

2. Os espaços de Participação da Instituição 

 

Ao inferirmos sobre os espaços de participação ofertados pela instituição, a 

entrevistada relatou: “os pais procuram a coordenação, é o espaço de participação dos pais... 

em assuntos que forem tratados comigo devem ser agendados, mais nem sempre, são muitas 

funções ai temos que nos organizar por agendamento” (GESTORA DA INSTITUIÇÃO, 

2011). A gestora também relatou que na escola acontecem os conselhos de classe e o escolar, 

o que frequentemente tem sido supervisionado pela coordenação pedagógica, que realiza um 

rodízio de professores para atender a demanda. Podemos entender que são espaços onde são 

realizadas as discussões sobre os alunos e a escola, com a participação de pais, funcionários e 

alunos. Segundo Galin (2011) os conselhos escolares, uma vez sendo uma instância colegiada 

necessitam representar a natureza avaliativa e fiscalizadora do processo, dando pareceres 

sobre o trabalho e organização, e diríamos que vai além, uma vez que a necessidade de 

pareceres avaliativos deve ser do interesse e conhecimento de todos os membros, 

principalmente os envolvidos na gestão / administração educacional. 

É de suma importância também, o apoio dos pais nos assuntos escolares, ou seja, 

a participação dos responsáveis é necessária para a formação das crianças, mantendo sempre 

um diálogo com os profissionais, atuando de modo que ambos tenham espaço de diálogo 

entendendo que um é mediador do outro. É sempre pertinente ouvir reclamações da falta de 

apoio dos pais, a inexistência de participação. Mas será que o problema é da escola ou dos 

pais? Eis um problema, a escola tem o dever de proporcionar momentos de participação e os 

pais perceberem que a função da escola não é só com a escola e sim um envolvimento de 

ambos.  Apontamos Camargo (2009) “Não há contraindicação para a participação dos pais na 

escola dos filhos, uma aliança em que todos têm a ganhar – principalmente o aluno”. 

 

3. Desenvolvimento da escola: Projetos e Programas 
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Como a instituição que pesquisamos é hospedada dentro de um campus de ensino 

superior, os programas e projetos, principalmente os projetos tendem a vir da própria 

comunidade, a gestora intitulou este espaço como sendo “um grande laboratório da 

comunidade acadêmica” (GESTORA DA INSTITUIÇÃO, 2011), sendo um espaço 

imperativo educacional, um ambiente de troca de conhecimento entre os alunos da graduação, 

professores e comunidade escolar, são estas as bases que fazer com que a instituição funcione 

como um grande laboratório segundo ela.  

Constatamos que através da elaboração de projetos advindos da própria 

comunidade acadêmica a instituição realiza suas atividades e operacionaliza seu 

funcionamento, pelo fato de a escola está localizada dentro do campus, isto proporciona um 

número diversificado de circulação de projetos oriundos de diferentes áreas, humanas, exatas 

entre outras.  

Foi este contexto que a gestora nos revelou que em relação à execução de projetos 

dentro da escola, não nos foi informado à presença de nenhum projeto de apoio 

governamental nem tampouco municipal, ao passo que a forma de desenvolvimento de 

atividades que se diferenciem apenas do contexto de atividades classe (ensino – 

aprendizagem) se pautam basicamente em ações pensadas e direcionadas pela própria 

comunidade, com focos específicos a partir do escopo de cada projeto. 

 

4. Financiamento: Decisões acerca dos projetos  

 

Inferimos como a escola tem feito para tomar decisões acerca do financiamento 

dos projetos que desenvolve, ela nos revelou que o financiamento da instituição se da em 

maior parte a partir da verba da instituição que hospeda a Creche Escola, quanto ao município 

sua incumbência se restringe ao envio de professores e de merenda, que vem através do 

auxilio da verba do MEC resultante do Censo Escolar, esta posição do MEC deu-se a partir de 

quando 

O inep ciente de suas atribuições e responsabilidades e buscando estreitar os 
laços com os municípios nesta tarefa tão importante para o desenvolvimento 
educacional do país, recomenda que o Censo Escolar – uma conquista da 
educação brasileira – seja tratado com muito zelo e responsabilidade pelas 
escolas e municípios, o que não só trará benefícios para o Poder Público, 
mas, sobretudo, para nossas crianças, jovens e adultos, estudantes. (MEC-
SEB). 

      
O MEC disponibiliza uma verba anual para as escolas de educação básica, 

entretanto esse acontecimento se da, mediante aos dados do Censo Escolar, que vai para o 
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banco de dados do INEP (Instituto de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira).  O Censo é uma 

pesquisa que tem por objetivo fazer um amplo levantamento sobre as escolas de educação 

básica no país, cuja base tem quatro dimensões: Escola; Alunos; Docentes e Turmas. Com 

seus fundamentos legais o Censo Escolar se ampara na constituição e o INEP fica como uma 

autarquia federal que é responsável por receber a coleta de dados e repassar os mesmo para o 

MEC. 

 

5. Recursos: Principais dificuldades na gerência 

 

Tratando sobre as dificuldades que a escola tem para gerir os recursos 

transferidos, a gestora comenta que não há transferência de recursos, verbas como o PDDE3, 

PDE4, não existem na escola, pelo fato de que a instituição de ensino superior em que a 

Creche Escola é instalada realiza as compras que eles solicitam junto à reitoria, por meio de 

ofícios, sendo todo o processo muito burocrático, esta fala acentua a Concepção Técnico-

científica de Libâneo (2009) devido à hierarquia de cargos e funções nas regras e nos 

procedimentos administrativos para a racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços 

escolares, parte daí a visão burocrática e tecnicista da escola, que acaba muitas vezes por 

dissociar o ambiente de troca de culturas e de construção do conhecimento por um repleto de 

divisão do trabalho. Ao município cabe apenas à responsabilidade com a merenda escolar já 

que a escola faz o Censo todos os anos, que é o PNAE5, transferência de recursos financeiros 

federais, para os municípios investirem na alimentação escolar dos alunos que estão no ensino 

infantil (creches e pré- escolas) e no ensino fundamental.  

 

 

6. Prestação de contas: Projetos que a escola desenvolve 

 

  Os projetos são entendidos como ações a serem desenvolvidas na escola para 

melhoria e enriquecimento de sua proposta pedagógica. A realização dos projetos aplicados 

na escola pode contar com a ajuda financeira disponibilizada pelos programas de 

financiamento como é o caso do PDDE.  

 A gestora que entrevistamos tem competido participar da apresentação dos 

projetos, reunir os pais e alunos assim como a coordenação pedagógica para a socialização 

das ações, levantar as necessidades da escola para a execução das ações do projeto, entre 

outros. Sendo feita a escolha da aplicação do projeto a gestora manda um comunicado para os 
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órgãos competentes do financiamento ou convênios que iram operacionalizar o projeto, no 

decorrer do ano ou do semestre a escola deverá fazer a sua prestação de contas. 

 No caso da escola que fomos visitar, os projetos têm sido feitos através da 

comunidade da instituição que hospeda a Creche Escola, a partir da elaboração de 

monografias, por exemplo, projetos de disciplinas, de extensão, estágios entre outros. Muitas 

vezes os projetos são apresentados na escola com a participação de todos, porém algumas 

vezes não. A gestora nos informou que por se tratar de uma escola em que os recursos são na 

maioria das vezes viabilizados pela instituição que a hospeda, os projetos desenvolvidos têm 

esse caráter autônomo por parte dos elaboradores, a mesma colocou ainda que tais projetos 

têm sido muito proveitosos para a escola. Contudo fica claro que esta instituição não faz uma 

prestação de contas com relação aos projetos desenvolvidos, pois se trata de projetos que o 

próprio órgão financiador da escola promove, dispensando assim a prestação de contas de 

forma documental. 

 

 

Considerações Finais 
 
 

Contudo o que observamos em nossa pesquisa, chegamos a algumas breves 

considerações. A partir de como tem se delineado o trabalho de gestão nas instituições 

educacionais, vimos o quão distante isso se faz da maneira como enxergamos esta função na 

graduação principalmente nos cursos de licenciatura, que por via de regra prepara ainda que 

de modo simplório os alunos para no futuro exercerem esta função. 

O universo educacional muitas vezes nos parece algo sem muitos “segredos” 

devido às diversas teorias que aportam à gestão muitas vezes dissociada da realidade, uma vez 

que ser algo com problemas e questionamentos específicos. 

Mas, entretanto a partir de nossa investigação, percebemos como pode ser 

diferente o trabalho da gestão, pois são problemas novos a cada dia, a dificuldade em 

administrar recursos, sem haver certa autonomia na hora do repasse para compras de 

materiais, sem contar com o número de alunos e ainda o número da equipe a ser gerida que 

atualmente tem se feito grande na maioria das escolas, são problemáticas que a graduação 

apenas com o aporte teórico não da conta de clarear para nós futuros gestores.  

Sobretudo chegamos à conclusão de que a prática da gestão por mais que seja 

interposta na literatura jamais se fará como algo preestabelecido, pelo fato de que gerir é 
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utilizar recursos materiais e humanos é mobilizar em prol de um objetivo comum. O trabalho 

de gestão a partir dos pilares de gerir recursos se operacionaliza nas escolas em todas as 

atividades desenvolvidas para o processo de ensino e aprendizagem, os desafios são inúmeros 

diariamente, mas a experiência e o conhecimento do contexto tem se revelado como peças 

fundamentais para o reconhecimento do que literalmente seja a gestão de fato. 

Através do entendimento sobre gestão podemos caminhar para redefinição do 

papel da escola como atenta Vieira (2006), atrelado a possibilidade de rumar para o exercício 

de uma função política e social, que permite refletir sobre as ações de intervenção micro para 

uma dimensão macro, tendo em vista o papel fundamental que a escola assume na cidadania e 

articulando possíveis relações entre escola, funcionários e familiares.  
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Anexos 

 

Roteiro de entrevista: Com a gestora da instituição  

 

1. Escola: nome, localização (bairro), níveis de ensino, quantidade de turmas, número de 
professores e alunos, série oferecidas, turnos. 

2. Instalações (número de dependências, estado de conservação, materiais didáticos 
disponíveis). 

3. Principais atribuições do gestor na escola (qual a formação acadêmica da gestora) 

4. Como se dá o trabalho de cada setor da escola? Existe articulação destes setores com a 
gestão da escola? Comente. 

5. Quais os espaços de participação dos pais? 

6. Há conselhos de classe, conselho escolar? Como se estruturam? 

7. Quais os projetos e programas desenvolvimentos na escola? 

8. Como a escola tem feito para tomar decisões acerca do financiamento dos projetos que ela 
desenvolve? 

9. Que dificuldades a escola tem enfrentando para gerir os recursos transferidos para ela? 
Comente. 

10. Como a escola tem realizado a prestação de contas dos projetos que ela desenvolve? 
 
 
 
Notas 
                                                 
2 São associadas ao imaginário quando a ênfase recai sobre o caráter simbólico da atividade 
representativa de sujeitos que partilham da mesma condição ou experiência social: eles 
exprimem em suas representações o sentido que dão a sua experiência no mundo social, 
servindo-se de sistemas de códigos fornecidos pela sociedade e projetando valores e 
aspirações sociais. (JODELET 1990, apud MANZZOTTI, 1994, p. 62). 
 
3 Programa Dinheiro Direto na Escola. 

4 Plano de Desenvolvimento da Escola. 
 
5 Programa Nacional de Alimentação Escolar. 


