
 

 

DOMÍNIOS COGNITIVOS DA GESTÃO EDUCACIONAL 

 

César C. Machado
1
, Márcia Helena S. G. Rostas

2
, Débora P. Laurino

3
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Resumo: A gestão do Ensino Mediado pelas Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação desde seu estabelecimento em 1999 no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia convive com instabilidades e indefinições administrativas. Essas instabilidades 

motivaram-nos a buscar o entendimento por meio de reflexões expressas nas falas de um 

coletivo que manifesta suas incertezas. Nesse contexto, fundamentado nas conversas com 

professores gestores reconhecidos e considerados experientes pela comunidade desse 

Instituto, estudamos como se constitui um profissional em que na sua formação, a técnica, é 

priorizada. Os registros foram obtidos por meio de conversas abertas e semiestruturadas, a 

investigação é de abordagem qualitativa e a técnica adotada para organização das conversas 

foi o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), por permitir a compreensão coletivizada do 

discurso dos professores gestores. O DSC consiste em apresentar discursos-síntese e 

possibilitar a construção de metadiscursos, escritos na primeira pessoa do singular. Apoiamos 

nossas reflexões nos domínios cognitivos: profissional, político e epistemológico, os quais 

consideramos pertencer aos domínios relacionados a gestão na educação exercida por um 

profissional da educação. Observamos durante a pesquisa a necessidade de um gestor 

educacional atualizado, no tocante às formas modernas de gestão, para o trato do subjetivo, e 

à epistemologia de temas relacionados à educação e suas tecnologias. Nossos estudos 

mostram um gestor ocupado em resolver demandas de curto prazo. Preconizamos por um 

gestor empenhado, junto com sua equipe, em planejar, aperfeiçoar os processos 

administrativos, gerir os recursos públicos e preocupado, não somente com os limites que os 

muros da escola lhe impõem, mas, com aquilo que a sociedade pagadora de impostos espera. 

Entendemos que poderão emergir nas ações cooperativas de uma equipe gestora e de um 

gestor da educação que considere os desejos e os anseios de uma comunidade processos que 

constituam uma gestão cooperativa, compartilhada e criativa que produza novas formas de 

administrar a educação na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Experiência Docente; Gestão Cooperativa; Tecnologia na Gestão da 

Educação. 

 

 

Sobre a gestão educacional e as tecnologias digitais 

 

A influência das novas tecnologias sobre a escola afeta tanto os meios a serem 

utilizados nas instituições de ensino, quanto os elementos do processo educativo, tais como a 

valorização da ideia da instituição escolar como cerne do conhecimento; a adaptação das 

infraestruturas; a modificação dos papeis do professor e do aluno; a influência sobre os 

modelos de organização e gestão; o surgimento de novos atores; as metodologias de ensino, 
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as estratégias e os instrumentos de avaliação. Nesse contexto, a comunicação, a informação e 

o conhecimento não possuem um só meio, um só caminho, um só formato, mas constituem-se 

em novas formas de linguagem social: a do digital em suas múltiplas mídias. 

A gestão do Ensino Mediado pelas Tecnologias Digitais da Informação e 

comunicação
4
 (EMTDIC) desde seu estabelecimento em 1999 no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFE) convive com instabilidades e indefinições 

administrativas. Desde as primeiras iniciativas na criação de uma cultura que incorporasse o 

EMTDIC nas nossas práticas, várias ações foram iniciadas: capacitação de docentes e técnicos 

administrativos, criação do Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação, 

incorporação das políticas públicas vinculadas a Universidade Aberta do Brasil (UAB) com a 

oferta dos Cursos Superiores e de pós-graduação lato sensu, bem como, a oferta via Escola 

Técnica Aberta do Brasil (e-TEC) de cursos técnicos regulares, na modalidade à distância. 

Nossas ações não são isoladas, são o produto de coordenações de coordenações de 

condutas e comportamentos, anteriormente produzidas em diferentes domínios cognitivos. 

São essas coordenações que nos possibilitam o agir em diferentes situações (MATURANA, 

2009). Assim, percebemos na gestão a relação entre o enatuar e as coordenações de 

coordenações de ações produzidas nas complexas tomadas de decisão quando baseadas nas 

experiências de vida e profissionais, nos mais variados saberes e nos conhecimentos sociais e 

políticos. A gestão, portanto, se faz complexa em um mundo líquido moderno de mudanças 

cotidianas nas quais as redes de relacionamentos se rearranjam a todo o instante (BAUMAN, 

2001). 

Devido a esses entrelaçamentos compreendemos a cogestão como uma possibilidade 

para a contemporaneidade atravessada pela tecnologia. Cunha e Campos (2010) nos ajudam a 

compreender que a cogestão não é um conceito, mas uma mudança de atitude gestora para a 

tarefa coletiva e não aquela atribuída a grupos isolados. A gestão coletiva acontece no 

desenvolvimento de espaços compartilhados para a reflexão crítica, produção de 

subjetividade, no desenvolvimento de sujeitos, nas formas de alterar as relações de poder e no 

reorganizar de espaços. 

Por isso, entendemos que a cogestão na educação emerge de nossas vivencias nos 

diferentes domínios cognitivos em que nos movemos e que o dar-se conta dos procedimentos 

que a constituem ocorre na distinção desses processos que enatuam no fazer da gestão 

educacional. 
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Apoiaremos nossas reflexões nos domínios técnico ou profissional, epistemológico e 

político, os quais, a partir da pesquisa realizada por Machado (2017), consideramos fazer 

parte do domínio cognitivo relacionado a gestão na educação exercida por um profissional da 

educação, a fim de refletir sobre as dinâmicas dos processos administrativos relacionados ao 

EMTDIC. Um domínio cognitivo, é definido, por Maturana e Zöller (2004) pela distinção no 

viver das emoções, relações, interações e pelo conjunto de coerências operacionais que o 

constitui. “Ao viver, fluímos de um domínio de ações a outro, num contínuo emocionar 

(vivenciar as emoções) que se entrelaça com nosso linguajear” (MATURANA; ZÖLLER 

2004, p. 4). 

 

Entrelaçamentos da pesquisa 

 

O conversar é fundamento desta pesquisa e o compreendemos como o fluxo 

entrelaçado de coordenações consensuais de linguajar e emocionar envolvendo as diversas 

redes consensuais que acontecem ao vivermos juntos, pois existimos na linguagem; dessa 

forma, todo o ser e todos os afazeres humanos ocorrem no conversar (MATURANA, 2009). 

Os participantes das conversas foram professores que ocuparam cargos de gestão no 

IFE e estas foram realizadas e gravadas nos espaços escolhidos pelos entrevistados, sendo a 

seguir, transcritas e organizadas segundo a estratégia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

proposta por Lefèvre e Lefèvre (2012), que pode ser entendido como 

 

[...] o desdobramento natural do seguinte raciocínio lógico: se, em qualquer 

sociedade, os indivíduos compartilham ideias, opiniões, crenças, ou representações, 

a expressão dessas opiniões compartilhadas poderia comportar a reunião em 

discursos-síntese dos conteúdos e argumentos que conformam essas opiniões 

semelhantes. (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2012, p.17) 

 

A intenção é elaborar discursos síntese na primeira pessoa e que mostrem o 

pensamento dos coletivos analisados para que possamos, na sequência, realizar 

problematizações. 

Quanto ao quantitativo de profissionais que compõem os coletivos e que geram os 

discursos, Lefévre e Lefévre tem a dizer que 

 

(..) para o DSC, o tamanho da população pesquisada não precisa ser limitado pela 

natureza eminentemente quantitativa da variável opinião [...]. Isso, porque o DSC 
torna possível quantificar as opiniões sem desnaturar a sua qualidade imanente de 

discurso e depoimento, permitindo carrear para a pesquisa a quantidade necessária 

de sujeitos portadores de diferentes opiniões ou matrizes de opiniões, de sorte a ver 

aumentadas as chances de recuperação de todos, o espectro de opiniões presente em 

uma dada formação social. (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2012, p. 47) 



 

 

 

Na concepção da citação acima, a variedade e a complexidade dos discursos obtidos 

permitiram compor “discursos de discursos” -metadiscursos-, complementares ou 

antagônicos, procurando fornecer subsídios para explicar o fenômeno pesquisado. O 

metadiscurso foi a alternativa interpretativa textual adotada com fins de possibilitar uma 

interlocução entre os coletivos, conectando-os a fim de complexificar as compreensões 

discursivas. 

Neste artigo discutiremos fragmentos de discursos e metadiscursos selecionados a 

partir dos registros elaborados no decorrer da pesquisa. Daremos sequência ao texto 

explicando os três domínios cognitivos observados na pesquisa na constituição do professor 

gestor: técnico ou profissional, epistemológico e político coordenamos a fragmentos de 

discursos e metadiscursos construídos. 

 

Domínio profissional ou técnico 

 

Constitui o domínio profissional ou técnico os saberes docentes e a sua relação com a 

formação profissional de professores, com o exercício da docência e com o exercício das mais 

variadas atividades escolares, incluindo a gestão escolar, tais saberes e relações são discutidos 

por Tardif (2011) e Perrenoud (2000). 

Os autores explicam que o saber docente é um saber plural, formado de diversos 

saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e 

da prática cotidiana. Partindo da ideia de pluralidade, a possibilidade de uma classificação 

coerente dos saberes docentes somente é possível quando relacionada à natureza diversa de 

suas origens, às diferentes fontes de sua aquisição e as relações que os professores 

estabelecem entre os seus saberes. Tardif (2011) destaca a existência de quatro tipos 

diferentes de saberes implicados na atividade docente: os saberes da formação profissional 

(das ciências da educação e da ideologia pedagógica); os saberes disciplinares; os saberes 

curriculares e, por fim, os saberes experienciais. 

Com base em Cardoso, Pino e Dorneles (2012), a relação de exterioridade mantida 

pelos professores em relação aos saberes curriculares, disciplinares e da formação pedagógica 

faz com que valorizem os seus saberes experienciais visto que é sobre eles que os professores 

mantêm o controle, tanto no que diz respeito a sua produção quanto a sua legitimação. 

Da importância dos demais saberes, provenientes do conhecimento a respeito das 

ciências da educação e de métodos e técnicas pedagógicas, do domínio do conhecimento 

específico a ser ensinado, da apropriação de uma forma pedagógica de tratar os 



 

 

conhecimentos que serão objeto de ensino ou da própria vivência diária, Tardif (2011) 

reconhece o saber profissional como uma união de fontes de saberes diversos que são 

construídos, relacionados e mobilizados pelos professores de acordo com as exigências de sua 

atividade profissional. 

Ressaltemos que na educação técnica e tecnológica existem os saberes instrumentais 

referentes ao manuseio de ferramentas de trabalho (livros, apostilas, fichas, programas 

simuladores, aplicativos, etc.) que contribuem na formulação das concepções dos docentes a 

respeito de sua atividade profissional. 

O processo de constituição do profissional professor se refere às experiências do 

presente e as do passado e que conhecimentos adquiridos no contexto da sua vida pessoal e 

familiar, assim como em toda a sua trajetória escolar, são decisivos também na constituição 

de sua identidade profissional, justificando, portanto, a característica temporal dos saberes dos 

professores.    

Embora, o fazer diário do professor não seja coletivo em relação a seus pares, 

Perrenoud (2000) afirma que as relações estabelecidas, ao longo da vida, na família, na escola 

e em outros espaços de convivência social, bem como a interação estabelecida com alunos, 

colegas de profissão e nas instituições de formação, interferem nas decisões a respeito de suas 

ações. 

O fragmento oriundo do metadiscurso intitulado de Gestão do EMTDIC, o qual relata: 

“Vejo como necessário a troca de experiências, pedagógicas e burocráticas, com outras 

instituições, pois não vivemos isolados” é corroborado por Gauthier (2006) oferecendo uma 

dimensão crítica da realidade a qual nos referimos. 

 

Quer se trate de um momento único ou repetido infinitas vezes, a experiência do 
professor não deixa de ser uma coisa pessoal e, acima de tudo, privada. Embora o 

professor viva muitas experiências das quais tira grande proveito, tais experiências, 

infelizmente, permanecem confinadas ao segredo da sala de aula. Ele realiza 

julgamentos privados, elaborando ao longo do tempo uma espécie de jurisprudência 

composta de truques, de estratagemas e de maneiras de fazer que, apesar de testadas, 

permanecem em segredo. Seu julgamento e as razões nas quais ele se baseia nunca 

são conhecidos nem testados publicamente. (p.33) 

 

Na perspectiva de Tardif (2011) e Tardif e Lessard (2012) os saberes experienciais dos 

professores são resultado de um processo de construção individual, mas, ao mesmo tempo, 

devem ser compartilhados e legitimados por meio de processos de socialização profissional. 

Esse domínio, embora fundamentado na atividade docente, está correlacionado a 

atividade de gestão exercida pelo professor, pois o constitui. A experiência colaborativa nesse 

domínio com os colegas e estudante é potência para o enatuar de uma cogestão. 

 



 

 

Domínio Epistemológico 

 

O domínio epistemológico envolve a concepção do professor gestor sobre o que é 

educar e os fundamentos que balizam sua ação pedagógica, pois estas estarão correlacionadas 

as suas formas de agir na atividade de gestão. O EMTDIC possibilita diversos e complexos 

modos de organização para os profissionais que o administram, atualizar e implementar esses 

modos a partir de suas concepções e ações sobre o educar é um desafio, principalmente se 

esse gestor tiver a intenção da coparticipação, da cogestão, o que implica coordenar as 

concepções de seus colegas professores. 

Uma gestão focada nos processos pedagógicos pode possibilitar aos estudantes acesso 

aos materiais das aulas, interação com o professor e colegas, acesso a certificados, informação 

efetiva e eficiência na prestação de serviços acadêmicos, o reconhecimento e o respeito em 

relação as diferentes culturas oriundas da capilaridade de atuação da Instituição; mas o modo 

como tudo isso será operado depende da compreensão de comunidade de professores, 

estudantes e técnicos administrativos, que ao fazer o que fazem se responsabilizam pelos seus 

atos. Ou seja, depende de um coordenar de ações administrativas e pedagógicas que possuem 

concepções que caminham, no conversar, para um consenso. Para que possamos ser 

responsáveis temos que ter autonomia e para seremos autônomos precisamos, em uma 

comunidade, ser legitimados. 

Compreendemos que se um IFE está apoiado no tripé indissociável do ensino, 

pesquisa e extensão, quando bem articulada, oportuniza o aperfeiçoamento dos processos 

administrativos e pedagógicos, colabora para a formação profissional de estudantes, 

professores e técnicos-administrativos o que fortalece os atos de aprender, de ensinar e de 

formar cidadãos plenos
5
. 

 

O que é importante é saber que aluno que saiu daqui teve uma formação que lhe 

possa garantir o seu sustento, aí vem o papel do professor de incentivar os alunos a 

fazerem isso, isso é inovar em educação, é se arriscar, é desafio constante. Inovar 

em educação não a que parte do governo ou das instituições, é aquela que parte do 
professor na sua sala de aula! (DISCURSO INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, 

REGISTROS DO PESQUISADOR) 

 

Nesse extrato do discurso o professor refere-se a repercussão da ação inovadora na 

sala de aula para a formação cidadã. Acrescentamos a isso a importância do preparo e do 

aculturamento do gestor para garantir tais ações e políticas que levem o EMTDIC em 

consideração visando a formação e ampliação do ensinar. 

                                                             
5 Segundo Freire (1996), denomina-se cidadão pleno o indivíduo que tem acesso à educação e que por meio da 

aquisição do conhecimento científico possa desvelar a complexidade das relações sociais ao seu entorno. 



 

 

Preconizamos o gestor como autor e promotor de pesquisas que envolvam as novas 

metodologias de ensino que incorporem as tecnologias digitais da informação e comunicação 

(EMTDIC), pois ao questionar a educação, Pimenta (2001) destaca que se faz necessário 

inicialmente não buscar compreendê-la separada de outras circunstâncias. A compreensão dos 

processos educativos, de maneira crítica e sistemática, exige o reconhecimento das relações 

existentes entre educação, sociedade e teorias pedagógicas. 

A pesquisa pode orientar e contribuir para a ação do gestor aprendente, uma vez que, 

fazer pesquisa implica na enunciação de uma dúvida ou problema, na seleção e sistematização 

de informações, na troca de experiências e na interpretação e elaboração de argumentos 

explicativos que possibilitem a reorganização dos processos administrativos. 

 

A reflexão é um processo de conhecer como conhecemos, um ato de nos voltarmos 

sobre nós mesmos, a única oportunidade que temos de descobrir nossas cegueiras e 
de reconhecer que as certezas e os conhecimentos dos outros são, respectivamente, 

tão nebulosos e tênues quanto os nossos. (MATURANA; VARELA, 2001, p. 67). 

 

O aculturamento gestor por intermédio da formação permanente, propicia, ao deparar-

se com realidades inerentes ao cargo, buscar formas de resolver os desafios fora dos modelos 

anteriormente consolidados. Além da reflexão científica, enaltecemos que a formação do 

professor gestor deve levar em conta a processualidade, as formas de fazer, as atitudes, sendo 

essas tão importantes quanto o aparato de técnicas e teorias. Entendemos que o trabalho em 

equipe, o relacionamento interpessoal, o respeito, a proatividade e o comprometimento estão 

correlacionados com a concepção sobre educar, por isso estão no domínio epistemológico. 

 

Domínio Político 

 

[...] é tão impossível negar a natureza política do processo educativo quanto negar o 

caráter educativo do ato político. (FREIRE, 2009, p. 15) 

 

A nossa concepção acerca da perspectiva política como mais um domínio do professor 

gestor, está relacionada com a maneira de agir e a forma de se relacionar com o outro, sempre 

a partir de uma base emocional que define o âmbito a convivência. Dessa forma, este domínio 

cognitivo está delimitado em um contexto profissional ao se preocupar com o coletivo e com 

o bem-estar da coletividade (MATURANA, 2009). 

Santos e Barreto (2011) ajudam a compreender que o domínio político se constitui em 

possibilitar a formação de sujeitos com poder de escolha entre o pensar e o agir, ou seja, que 

tenha autonomia moral e intelectual; tenha como princípio formativo os valores éticos-

profissionais, comprometimento e responsabilidade com a formação de sujeitos também 



 

 

intelectuais e autônomos que se sintam responsáveis pelo desenvolvimento da sua 

comunidade. 

Em nossa concepção vislumbramos que está no domínio político a criação e o 

aperfeiçoamento de espaços democráticos onde enfaticamente discutam-se procedimentos 

para a tomada de decisão, projetos estruturais e funcionais. 

Compreendemos e acreditamos que o conflito possibilite momentos construtivos 

quando foca ideias e conceitos das rotinas da gestão escolar e dessa forma, está sendo 

utilizado para a busca de soluções melhores. O conflito é a mediação das relações 

intersubjetivas. Quando baseado na diferença preconceituosa entre pessoas, esse conflito 

passa a se tornar incoerente com a gestão democrática da escola autônoma MANDELLI 

(2001). 

 

O conflito faz parte da vida, é a expressão de uma capacidade de recusar e de 

divergir que está no princípio de nossa autonomia e da individualização de nossa 

relação com o mundo. Uma sociedade sem conflitos seria, ou uma sociedade de 

ovelhas, que se curvam sem resistência diante da autoridade do chefe, ou uma 
sociedade na qual ninguém pensa, o que exclui a divergência, isto é, o progresso que 

nasce do confronto sobre a ação a empreender. (PERRENOUD, 2000, p. 90) 

 

O gestor tem a função, a partir das situações de conflito, utilizando-se das ideias da 

comunidade, encontrar soluções adequadas, fundamentadas na utilização produtiva do tempo, 

recursos financeiros; sempre atento para evitar disputas pessoais, muitas vezes, motivadas por 

interesses políticos partidários ou outras motivações desprovidas de critério. 

Evitar o conflito, conforme Mandelli (2001), significa falta de comprometimento e 

poder de decisão, pois se deixa de lado um importante momento de reflexões coletivas. 

Segundo o mesmo autor evitar conflito é a principal causa da “desresponsabilização”. 

Responsabilizar-se é incentivar as cobranças laterais, é aceitar as demandas para a 

melhoria da eficiência, procurar a identificação do problema e não fazer da burocracia uma 

justificativa para o “não fazer”. 

 

Tenho conversando com pesquisadores e de acordo com os resultados da minha 

pesquisa e de acordo com a minha vivência estamos em um processo que a gestão 
se desresponsabiliza por essas coisas, ou seja, os professores dão conta do que deve 

ser feito a gestão não se envolve com nada e aí falta essa parte da reflexão que 

tenta pensar políticas e estratégias. (METADISCURSO GESTÃO DO EMTDIC, 

REGISTROS DO PESQUISADOR) 

 

O extrato do metadiscurso revela que ainda estamos longe de compreendermos sobre 

uma gestão cooperativa em que a corresponsabilidade ocupe o lugar da culpabilidade. Não 



 

 

observamos mudanças estruturais desencadeadas por perturbações, ou seja, solicitações, 

reclamações, apelos que levariam a busca pela eficiência dos processos administrativos. 

A acuidade da percepção dos recursos é outra característica marcante do gestor, ainda 

mais em um cenário que o mesmo se encontra isolado e com atividades acumuladas, 

obrigando a possuir uma organização ainda mais detalhada, dessa forma, questionamos sua 

preparação para essa sobrecarga de demandas. 

A gestão escolar acaba por afastar o professor da zona de conforto e o aproxima da 

zona de conflito, aumenta o seu poder de negociação o aproxima dos núcleos mais altos de 

tomada de decisão e o torna agente da elaboração de políticas pedagógicas e administrativas. 

 

A experiência como gestor de EaD agregou todo o princípio de organização 

processual da EaD, seja em nível de educação curricular, seja em nível de processo 

ensino-aprendizagem. A EaD acaba produzindo uma abstração de modelo, de 

raciocínio, de pensamento que te faz conseguir enxergar o funcionamento das 

coisas de uma maneira muito mais clara, muito mais sistemática. 

(METADISCURSO GESTÃO FINANCEIRA, REGISTROS DO PESQUISADOR) 

 

A sobrecarga do gestor na resolução de demandas de curto prazo, a imersão na 

observância de um número considerável de leis e demais normatizações oriundas de várias 

instâncias administrativas, estendendo-se pelas diretrizes curriculares, financiamentos, fonte 

de recursos e muitas outras, acaba por ser um dos motivos para os gestores se afastarem das 

questões do ensino PARO (2015). 

Esses fatos justificam a necessidade da aproximação dos profissionais da pedagogia 

com os da gestão, tal procedimento possui o intuito de superar as distâncias que uma tradição 

baseada no controle e na desconfiança e que impacta desfavoravelmente no pedagógico. 

O extrato de um dos metadiscursos expõe o desempenho insatisfatório dos processos 

administrativos orientados ao EMTDIC, proveniente, principalmente, do resultado do 

isolamento entre departamentos: 

 

As licitações referentes a EaD vão ficando para depois e no fim não existe tempo 

hábil. Perguntávamos: O que gastar? Como gastar? Quando gastar? Como pedir? 

Então não havia um apoio, não havia explicações a respeito, nos envolvíamos com 

outras atividades pedagógicas e várias outras relacionadas ao bom andamento do 

curso, e os valores lá e nós não lembrávamos ou não sabíamos. (METADISCURSO 

GESTÃO FINANCEIRA, REGISTROS DO PESQUISADOR) 

 

Este extrato demonstra o quanto estamos longe de uma autonomia orçamentária, que 

consistiria em dispor livremente de um pacote orçamentário com condições para melhor 

atender as demandas para a aquisição de itens de custeio e material permanente de acordo 

com cada caso, curso ou projeto pedagógico. 



 

 

Se os gestores desenvolvem na sua equipe o desejo do querer fazer, no lugar do dever 

fazer estará incentivando a autonomia, a corresponsabilidade e intensificando as relações 

entre os sujeitos. 

A valorização do clima organizacional construtivo e otimista, conduz a equipe ao 

desafio da construção coletiva, colaborando para uma gestão eficiente. Caso contrário, 

continuaremos sobrecarregando coordenadores e prejudicando o sentido público da prática 

social da educação. 

 

Os professores não são os únicos atores da educação chamados a construir novas 

competências. O pessoal administrativo também deve aprender a delegar, pedir 

contas, conduzir, suscitar, caucionar ou negociar projetos, fazer e interpretar 

balanços, incitar sem impor, dirigir sem privar. Essas competências, esses saberes de 

ação quase não se desenvolvem, espontaneamente, sem formação, sem 
procedimento reflexivo, sem transformação identitária. (PERRENOUD, 2000, p. 94) 

 

Então, em que nível fizemos uso da autonomia? A tradição de uma boa escola nos 

condiciona a repetir procedimentos sem os aperfeiçoar e esquecemos de pensar em novas 

práticas.  

Despriorizando o EMTDIC como uma possibilidade de democratização do ensino, 

esquecemos do real lugar da escola como eixo do processo autônomo educativo. Se o conceito 

essencial da cidadania é o exercício da autonomia, a preservação de uma escola com 

processos arcaicos, não passa de uma mera reprodutora de ordens. A escola autônoma e 

democrática, conforme Ferreira, “é aquela que constrói no seu interior seu projeto, que é a 

estratégia fundamental para o compromisso com sua realização” (2006, p.170). 

Temos ciência que a legislação impõe limites no estabelecimento de políticas e 

diretrizes que “engessam” e amedrontam o gestor que motivado, tenta estabelecer projetos 

que possam impactar nos recursos financeiros, carga-horária, frequência, plano de carreira, 

tradição institucional, dentre outras. 

 

Conclusões 

 

Compreendemos com esse estudo, que a valorização do coletivo pelo gestor pode 

estabelecer redes de conversação que procurem diminuir as distâncias e o isolamento 

estabelecidos nas relações hierárquicas existentes, por essa ser uma forma de valorizar o 

intersubjetivo, mediar conflitos e utilizá-lo para a melhoria dos processos administrativos e 

pedagógicos. 



 

 

Observamos as limitações do poder de decisão, a lentidão administrativa e do 

resultado de escolhas que, não raras vezes, são tomadas fora do contexto social, econômico, 

pedagógico e metodológico. 

Constatamos que historicamente professores tornaram-se gestores da educação sob um 

paradigma de chefes, resolvedores de demandas de curto prazo o que atrapalha o planejar. 

A pesquisa possibilitou entendermos a inseparabilidade entre gestão administrativa e 

pedagógica, pois observamos que ambas são intimamente associadas com o ensinar: a 

pedagógica é o fim e a administrativa o meio. Nesse sentido, questionamos se o gestor está 

preparado para uma gestão do EMTDIC que solicita uma compreensão de mundo, da 

subjetividade e da cooperação. Esse questionamento nos levou a refletir sobre a importância 

de considerar, na gestão da educação, as relações sociais e suas formas de interação, as novas 

metodologias para o ensinar, os processos cognitivos para um melhor aprender, a busca da 

informação e sua interpretação e a informação versus conhecimento, para que suas decisões 

sejam adequadamente amparadas. 

Todas essas considerações são complexas, extravasam os espaços restritos da sala de 

aula, ao mesmo tempo em que poderão colaborar com os processos do ensinar. Por isso ouvir 

a comunidade acadêmica e a sociedade, uma vez que a escola vive em razão delas, e 

comprometê-las com suas escolhas é um processo multilateral, é princípio da cogestão, não 

como um conceito, mas como mudança de atitude para uma gestão democrática. 

Ações cooperativas que possibilitem o enatuar de uma cogestão com base nos 

domínios técnico, político e epistemológico poderão contribuir coma constituição de redes de 

conversação heterárquica que leve em consideração a subjetividade dos coletivos que 

compõem as redes, uma gestão compartilhada pode alterar as relações e reorganizar os 

espaços. 

O Gestor da Educação não deve se afastar do objetivo da educação, ou seja, prover 

ambientes de respeito em que os conhecimentos e experiências dos indivíduos possam ser 

pauta de um conversar e que na convivência os transforme em cidadãos responsáveis por 

questões econômicas, sociais e políticas da coletividade. 
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