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RESUMO 

 

Este estudo aborda práticas da gestão escolar na escola pública, tendo como objeto investigativo 

as relações entre a equipe diretiva e os professores numa escola de periferia da região 

metropolitana de Porto Alegre. Compreende uma análise de cunho sociológico, amparada, 

principalmente, nos teóricos Zygmunt Bauman e Richard Sennett, respectivamente, nos 

conceitos de Sociedade de Consumo Líquido-Moderna e de empatia dialógica. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa-participante, que descreve vivencias do pesquisador no lócus da 

investigação. O estudo revelou que: a) os professores, em sua maioria, não se sentem 

contemplados em suas práticas pedagógicas; b) os gestores escolares priorizam as exigências 

do mercado capitalista, transformando a educação em mercadoria para o atendimento da 

sociedade de consumo; c) as práticas da gestão escolar se confirmam gerencialistas, 

burocratizadas e administrativas;   d) o entendimento de empatia configura-se um equívoco 

entre os professores e gestores e sustenta-se pelas ideias de benevolência do senso comum. 

Como possibilidade de promover reflexões acerca da problemática verificada foi desenvolvido, 

um produto educacional intitulado - ‘Os 10 (Des)Mandamentos para a gestão de encontros 

empáticos na Escola Pública’ -, personificado em um infográfico, e para entendê-lo enquanto 

síntese do estudo, o pesquisador produziu ainda um vídeo com a socialização da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Educação Básica. Gestão Escolar. Sociedade de Consumo. Empatia. Produto 

Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study approaches school management practices in public school and it analyzes the 

correlations between the management team of a school in the suburbs of the metropolitan region 

of Porto Alegre and its teachers as the mainly investigative object. The research comprises a 

sociological analysis supported mainly by Zygmunt Bauman’s and Richard Sennet’s theories 

and their concepts of Liquid Modern Consumer Society and dialogical empathy, respectively. 

It is a qualitative-participant research which describes the researcher’s experiences that 

occurred in the investigation locus. The study revealed that: a) the majority of teachers do not 

feel contemplated in their pedagogical practices; b) school managers’ prioritize the demands of 

the capitalist market, transforming education into a commodity to serve the consumer society; 

c) school managers’ practices are confirmed as managerialist, bureaucratic and administrative; 

d) there is a misconception concerning school managers’ and teachers’ understanding of 

empathy which is supported by common sense ideas of benevolence. As an opportunity to 

promote reflections about the verified problem, it was created an educational product which is 

an infographic entitled “The 10 (Non)Commandments for empathic encounters at public 

school”. Aiming to help understanding the infographic as a synthesis of the study, the researcher 

also produced a video to socialize the research. 

 

Keywords: Basic Education; School Management; Consumer Society; Empathy; Educational 

Product. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vida do consumidor, a vida do consumo não se refere 

à aquisição e posse. Tampouco tem a ver com se livrar 

do que foi adquirido anteontem e exibido com orgulho no 

dia seguinte. Refere-se, em vez disso, principalmente e 

acima de tudo, a estar em movimento (BAUMAN, 2008, 

p. 126). 

 

Esta dissertação configura-se como pré-requisito para o empreendimento empírico que 

resultará na obtenção do título de mestre no Programa de Pós-Graduação do Mestrado 

Profissional em Educação, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS -. O 

estudo está vinculado à Linha III – Inovação, Diversidade e Memória em Educação e tem como 

foco temático “a gestão escolar na escola pública” e como objeto investigativo “equipes 

diretivas e as relações que preconizam na escola”. 

A escolha do tema justifica-se pela verificação da necessidade de um estudo analítico 

do ambiente de trabalho onde o pesquisador se insere, considerando-se um levantamento das 

fragilidades e potencialidades na comunicação entre pares do magistério, com vistas à 

humanização das relações entre a equipe diretiva e os demais educadores. Em suma, o estudo 

vislumbra uma reflexão sobre a gestão escolar no ambiente da escola pública, tendo como 

desafio a construção de referenciais para organização de espaços escolares que promovam o 

diálogo e que otimizem a revisão e mudança de posturas em prol do processo educativo.  

Pensar a escola pública como lugar da efetivação da democracia nos faz entender que a 

participação de todos – gestores, professores, alunos, pais e funcionários – é condição para a 

educação de qualidade.  

Nesta busca de protagonizar o diálogo, o encontro e a postura para a escuta do outro no 

ambiente da gestão escolar, Bauman (2008) instiga-nos a pensar na “Sociedade de Consumo 

Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008) como tempo/lugar de relações superficiais e sem 

permanência, ou seja, que geram relações humanas fragmentadas e inconstantes. Nessa 

perspectiva social, o grande desafio das equipes diretivas está na construção de pontes para 

ampliar a comunicação entre os agentes que propiciam um processo educativo. Pensar a 

participação de todos na construção de relações humanizadas requer abertura ao desconhecido 

e o desejo de mudança frente ao processo desta “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” 

(BAUMAN, 2008) que permeia a vida social do ambiente escolar.  

A gestão escolar no ambiente da escola pública suscita a participação dos sujeitos na 

construção coletiva da organização dos espaços: a formação cidadã que perpassa o processo de 
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conhecimento. Sennett (2012b) convida-nos a pensar a prática de encontros humanizados que 

apontem para a vivência da empatia como forma de predispor ao senso de coletividade, à 

diversidade de pensamento e a boas práticas. O encontro empático desperta para a consciência 

do outro na sua diversidade enquanto sujeito que se relaciona com o mundo vivido.  

O estudo está planificado como se propõe a seguir. Em um primeiro momento, 

apresentam-se as razões pelas quais o pesquisador fez a sua ancoragem nos estudos da 

educação, em especial, tendo como foco a gestão escolar; o objetivo geral e os objetivos 

específicos, seguidos da problematização e da justificativa para o tema, apresentando-se, no 

entanto, a relevância social do estudo. Em um segundo momento, apresenta-se a fundamentação 

teórica, o que inclui a revisão de literatura, os aspectos históricos/legais, bem como os 

princípios e os teóricos norteadores, tendo como foco as contribuições de Bauman, amparado 

nos conceitos de ‘Sociedade de Consumo Líquido-Moderna’, ‘consumidores 

periféricos/subclasse’, ‘felicidade/mercadoria desejável’ e de Sennett, com os conceitos de 

‘empatia’ e ‘cooperação dialógica’. Na sequência, terceiro momento, apresenta-se a educação 

no ambiente líquido-moderno, tendo como foco a reflexão pela busca de uma gestão empática. 

No quarto momento apresenta-se a metodologia da pesquisa, objetivando sua natureza e 

procedimentos, como também o contexto, os participantes e os aspectos éticos da investigação. 

Na sequência, quinto momento, está o percurso metodológico das análises da pesquisa, tendo 

seu foco nos procedimentos e nas análises dos dados coletados. A seguir, sexto momento, 

encontra-se o lugar de ancoragem para a pesquisa. Em sétimo momento encontram-se os 

resultados esperados, tendo a concepção e o desenvolvimento de um produto educacional como 

possibilidade para a continuidade do processo de reflexão e consequentes estudos. Por fim, o 

estudo apresenta as considerações finais buscando sintetizar os estudos até aqui realizados e 

abrindo caminhos para as novas reflexões que projetam a pesquisa para sua continuidade, 

enquanto um campo fértil de novas possibilidades. 

 

1.1 LANCEI A ÂNCORA: A EDUCAÇÃO SE FEZ O MEU PORTO 

 

É preciso dizer das razões que me fizeram ancorar nesta pesquisa. Refletindo a imagem 

das velas de um barco, que são conduzidas pelo direcionamento do vento e do timão, assim, 

posso dizer que se deu o início da minha caminhada no ambiente da educação. O que posso 

afirmar é que para mim, a educação era um horizonte a ser vislumbrado, um lugar desconhecido 

e emblemático, porém desafiador e de muita perspectiva. 
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Tenho gosto pelos desafios e, no percurso de minha vida eles nunca faltaram. Depois de 

uma longa caminhada de formação sedimentada na cientificidade e na pastoralidade, no seio da 

Igreja Católica, onde fui ordenado presbítero e, posteriormente, solicitei o afastamento perpétuo 

do ministério sacerdotal, fui conduzido às mudanças que me colocaram em um ambiente de 

desacomodação e de novos movimentos, que sacudissem as velas da minha existência. E, nesse 

movimento de busca retorno ao meu sentimento de infância: ser professor! 

No período de 2012 a abril de 2014, enquanto me aprofundava nos estudos científicos, 

nas especializações em Psicopedagogia Institucional e em Gestão Educacional, tive o meu 

primeiro contato com o dia a dia da escola e todos os desafios a enfrentar neste ambiente. 

Observando os alunos percebia o quanto estavam desconectados dos seus professores e da 

equipe diretiva. Ouvia muitas falas irônicas dos colegas que trabalhavam comigo em monitoria 

e de professores que desqualificavam os seus alunos e o seu ambiente profissional. Entendia 

que essas falas não positivavam o ambiente escolar, porém o colocava em um estado 

depreciativo e periférico.  

A equipe diretiva mantinha-se na sala da direção, permanentemente, envolvida com as 

burocracias do cotidiano escolar e passava a impressão de não ter tempo para estar na sala dos 

professores, nos períodos de intervalo, para a manutenção de um convívio saudável entre todos. 

O olhar da equipe diretiva se direcionava para os alunos, na maioria das vezes, quando 

necessitava chamar a atenção, no pátio, durante seu deslocamento de um lugar para o outro ou 

nos intervalos de recreios, quando transitavam por ele.  

No meu lugar de trabalho ouvia as reclamações dos professores, com relação a equipe 

diretiva, porém nenhum fazia o enfrentamento necessário para buscar a resolução para as suas 

queixas. Alguns professores vinham até a minha sala, em seus momentos de intervalo, para 

expressar a admiração para com o meu propósito de estar ali, não sendo professor e com tantas 

qualificações para tal. Em conversas esporádicas sugestionavam que eu deveria sair logo 

daquele ambiente de trabalho.  

Em determinada situação, ao final de um dia de trabalho, a diretora da escola, já ciente 

de que eu estava no campo de estudos de pós-graduação, chamou-me em público, em um final 

de turno, e disse: “você vai trabalhar nesse próximo sábado pela manhã ou, então, te coloco 

à disposição” (grifos meus). Todos os que estavam no entorno ficaram olhando, sem reação, 

para ela. No entanto, apenas respondi que estaria em aulas no sábado pela manhã, gerando nela 

uma postura ainda mais opressora.  

A postura dessa diretora não se configurava a busca por uma relação dialógica, mas, 

sim, impositiva. No momento, percebi que não era o lugar para enfrentamentos, então solicitei 
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imediatamente a minha exoneração. Quando os professores daquela escola souberam do 

ocorrido e do meu pedido de exoneração, manifestaram, por meio do meu endereço eletrônico, 

suas alegrias pelo convívio comigo e o desejo, por escrito, de que eu continuasse no meu 

propósito de estudos em educação e de que nunca desistisse daquilo em que acreditava.  

Já em outro ambiente de trabalho, como auxiliar de alunos internos, realizava minhas 

funções mantendo a disciplina no ambiente da casa (comum a todos), estudando com os internos 

e, muitas vezes, atuando como um conselheiro. Nesse lugar, novamente, era visto como alguém 

com muitas qualificações e ouvia dos colegas que o ambiente de trabalho era algo muito aquém 

para eu estar ali. Durante o tempo que ali permaneci, percebia uma equipe gestora (equipe de 

assistência estudantil) desconectada dos alunos e distante daquilo que eram seus reais anseios.  

No início do ano de 2014, fui aprovado em primeiro lugar em concurso público, na 

cidade de Parobé, RS, para atuar como professor de Ensino Religioso – Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Como morava em Pelotas, região sul do Estado, precisei me mudar para a grande 

região metropolitana de Porto Alegre, deixando meus familiares e amigos, na tentativa de 

recomeçar minha vida, com novos propósitos, naquele novo lugar.  

Comecei minhas atividades de docência como professor em três escolas da cidade de 

Parobé. Em cada ambiente escolar, um formato diferente de equipe diretiva, mesmo estando na 

mesma rede. Como professor, recém iniciando as atividades, fui visitar a primeira escola e, 

quando cheguei para começar a atuar, a diretora, caminhando ao meu lado pelas dependências 

do espaço escolar, perguntou-me se eu já tinha experiência em sala de aula. Respondi que não, 

porém acrescentei que, durante minha adolescência, juventude e até o momento, havia 

trabalhado com pessoas e atuado com formação de lideranças. A segunda escola que assumi, 

quando cheguei, havia um aluno no portão que me recebeu e direcionou até a sala da direção. 

O diretor não se encontrava e, enquanto caminhávamos pelo pátio da escola para procurá-lo, 

fomos interceptados por uma voz que gritava fortemente, do meio do pátio: “onde vocês estão 

indo? O que estão fazendo aí?” (grifos meus) O aluno me olhou e disse: É o coordenador! Ele 

vai lhe atender. Quando disse que era o novo professor de Ensino Religioso, designado para a 

escola, ele gritou do meio do pátio: “eu não preciso de professor de Ensino Religioso na 

escola, pois já tenho um muito bom” (grifos meus). Como era minha designação, permaneci 

ali parado até que o coordenador veio ao meu encontro e, contrariado, começou a conversar 

comigo. No terceiro ambiente, fui muito bem recebido pelo diretor que se dispôs a me mostrar 

todos os ambientes da escola, apresentando-me a todos. Na ausência de sua coordenadora 

pedagógica, o diretor deu ciência da realidade da educação na cidade de Parobé e naquele lugar 

em específico. Enfim, os meses se passaram, e todos foram conhecendo o meu trabalho.  Ao 
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final desse primeiro ano, fui homenageado como professor destaque do ano de 2014 com o 

prêmio oferecido pelo Rotary Club e pela Secretaria da Educação de Parobé.  

Já inteirado do ambiente educacional, e meu trabalho já conhecido nas escolas, fui 

convidado a atuar como coordenador pedagógico em uma das três escolas. De 2015 ao início 

de 2017, trabalhei na coordenação pedagógica, onde, durante esse período, procurei estabelecer 

uma leitura dos anos anteriores: o que vivi positivamente e negativamente junto às equipes 

diretivas nos lugares em que havia atuado profissionalmente. Procurei conviver com todos os 

colegas na função que exercia, consolidando o que penso com base nos meus estudos anteriores 

na pós-graduação em Gestão Educacional e nas experiências concretas que tive com as equipes 

diretivas nos anos anteriores.  

Em todos os momentos, trabalhei a partir do olhar crítico dentro do processo de 

formação docente e da capacidade de ver o todo naquele ambiente profissional. Lembro que 

minha primeira fala aos professores, pelos quais era responsável, foi: "nós estamos aqui para 

trabalhar e pensar uma escola digna para todos os envolvidos, e não para um pequeno 

grupo" (grifos do autor). Assim, executei todas as minhas funções como coordenador 

pedagógico, numa perspectiva de visão holística. Nesse sentido, estudamos situações ímpares 

em nosso ambiente de docência e procuramos solidez teórica para os impasses na e da prática. 

Ao trabalhar melhor as relações humanas no ambiente escolar, obtivemos muito êxito na prática 

cotidiana do enfrentamento entre professor e aluno, professor e pais ou responsáveis, e o diálogo 

permanente com os pares. Nesse ambiente dialógico, inovei no campo das avaliações dos alunos 

e no fechamento de cada trimestre, convidando cada professor para uma leitura reflexiva de 

suas metodologias e didáticas aplicadas. Ao longo do mês que antecedia os conselhos de classe, 

estabeleci dinâmicas que envolvessem os professores de tal forma a não estarem 

comprometidos apenas com a classificação de alunos, mas, sobretudo, que vislumbrassem as 

potencialidades de cada aluno. Foram dois anos de crescimento e de amadurecimento, agora 

não mais somente no campo das discussões científicas, mas também na prática a partir de uma 

visão construída com base no lugar.  

Desde 2017, além do Ensino Religioso, passei a atuar como professor de Filosofia com 

carga horária de 42 horas em duas escolas municipais de duas cidades da grande região 

metropolitana, a saber, 20 horas em Parobé e 22 horas em Sapiranga. Em atividades extraclasse 

como reuniões pedagógicas e eventos escolares participo efetivando meu trabalho com 

qualidade e comprometimento.  

A partir de meus estudos, numa visão de ambiente de trabalho dialógico, reflito as práxis 

diárias e percebo a necessidade de retomar a leitura e a prática do gestor na sua função 
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específica. Penso que, em sua função primordial, este precisará estabelecer o vínculo com os 

seus pares, tendo como cenário o diálogo permanente na forma democrática, buscando 

aprofundar a dinâmica das relações humanas no lugar em que se encontra. 

Neste movimento dinâmico de continuidade do processo de formação permanente, 

busquei, ao longo desse Mestrado Profissional em Educação, considerar a importância da 

sistemática para maior produtividade e qualidade no campo do conhecimento intelectual, social 

e profissional. Penso que é quando se encontram as raízes de um verdadeiro aperfeiçoamento 

humano. Entendo também que, sem a busca sincera e adequada do conhecimento científico e 

inovador, não se chega a novas propostas que dinamizem novas possibilidades e novas práticas. 

Percebo a grande necessidade de estabelecer vínculos de relações flexíveis, onde o diálogo e a 

democracia eliminam toda a ação de pensamento excludente ou de verdades hegemônicas.  

Tendo presente o ambiente da escola como meu lugar de atuação, vivencio as queixas 

cotidianas dos alunos e dos professores com relação à atuação das equipes diretivas e vice-

versa. Minha percepção não está aquém de tais queixas, pois são visíveis nas práxis diárias. 

Saio de uma rede municipal e aporto em outra, tendo percebido o mesmo movimento de ação 

na prática. Algumas vezes, percebo equipes diretivas desfocadas do seu papel e da sua função 

enquanto formadoras do lugar, assim como equipes diretivas sem consciência das suas 

lideranças para positivar ou negativar o ambiente de trabalho, gestores extremamente 

burocratizados em suas funções e, por vezes, desumanos na forma de dialogar com seus pares. 

Por conseguinte, encontro professores que buscam vivenciar relações individualistas sem 

conexão com o espaço de trabalho.   

No propósito de sustentar a pesquisa, durante os estudos no Mestrado Profissional em 

Educação, busquei como princípios teóricos o sociólogo polonês Zygmunt Bauman e o 

sociólogo norte-americano Richard Sennett, que nas suas leituras sociológicas apresentam um 

cenário onde se enquadra o meu lócus de estudo quanto aos processos da educação. Para 

Bauman (2008), a ‘Sociedade de Consumo Líquido-Moderna’ reverbera o ambiente da 

educação, entendendo que os ‘consumidores’ vivem um sentimento “agorista” (BAUMAN, 

2008, p. 50), apressando-se em movimentos de fluidez e de liquidez. Com Sennett (2012b), é 

possível pensar o movimento educacional numa dinâmica de ‘cooperação dialógica’ 

(SENNETT, 2012b) que se funda na prática da ‘empatia’ (SENNETT, 2012b). 

No contexto de proposta da linha III – Inovação, Diversidade e Memória em Educação, 

a pesquisa encontrou seu aporte, contextualizando o momento atual das práticas educacionais. 

O reflexo dos desencontros e da fluidez das relações humanas, no ambiente educacional, 

necessita ser (re)significado. Nesse sentido, com base no olhar sociológico baumaniano e 
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sennettiano, com foco no estudo e na aplicação da dialógica e me afastando da dialética, aponto 

possibilidades de refletir a gestão escolar nas relações humanas entre as equipes diretivas e seus 

pares como lugar onde se tecem os encontros empáticos, um ambiente, por excelência, de 

grandes desafios e de exercício de cooperação dialógica.  

 

1.2 OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral 

 

• Identificar os elementos que fragilizam a gestão democrática, a partir das 

percepções dos membros da equipe diretiva e dos professores de uma escola pública. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Descrever como está sendo efetivado o processo da gestão democrática no 

ambiente escolar; 

• Identificar os principais eventos que principiam os problemas entre a equipe 

diretiva e os professores; 

• Caracterizar os efeitos negativos e positivos que possam fazer emergir posturas 

não humanizadas da equipe diretiva ou dos professores; 

• Verificar se há necessidade de desenvolvimento de mecanismos para a formação 

continuada dos gestores escolares; 

• Desenvolver um produto que possa levar à reflexão para a busca de soluções da 

problemática na relação equipes diretivas-docentes. 

 

1.3 A RELEVÂNCIA SOCIAL E ACADÊMICA DA PESQUISA 

 

As demandas escolares são muitas e exigem dos agentes educativos a capacidade de 

compreensão de sua complexidade. Muitas vezes, questões macro confundem-se com as 

questões específicas do “chão da escola”, o que tende a gerar conflitos recorrentes entre gestores 

e docentes.  

Entendendo-se esses enfrentamentos como elementos fragilizadores para a práxis diária 

da escola, e as tomadas de postura das equipes diretivas como determinantes para potencializar 
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ou modalizar discórdias diante da função gestora de estabelecer o vínculo e o diálogo 

permanente na escola pública, considera-se importante questionar: 

a) Qual é o entendimento das equipes diretivas quanto às suas atribuições na 

escola? 

b) Como os docentes compreendem os diferentes papéis que desenvolvem os membros 

das equipes diretivas? 

c) Em uma “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” (Bauman, 2008), que 

possibilidades há para o estabelecimento de encontros empáticos e duradouros, entre 

equipes diretivas e docentes? 

 

Justificativa 

 

Tendo o ambiente da escola como meu lugar de atuação, vivencio as queixas cotidianas 

dos alunos e dos colegas de trabalho com relação à atuação das equipes diretivas. Saio de uma 

escola para outra (leciono em distintos municípios, distintas redes públicas) e percebo, muitas 

vezes, equipes desfocadas, extremamente burocratizadas, descomprometidas com a função de 

promover formações continuadas na escola, despreparadas para mobilizar seus pares em prol 

do ensino e do diálogo.  

Pretendo olhar a escola como lugar onde se tecem experiências vivenciais e dialógicas, 

resultantes da comunicação ativa, de relações humanizadas e de encontros empáticos entre 

profissionais que, apesar de interagirem dentro de um mesmo espaço/tempo, podem ter 

diferentes percepções, formas de ação e concepções de ensino e de aprendizagem. É dentro 

desse emaranhado de relações profissionais/humanas que acontecem os conflitos, e é natural 

que ocorram, mas o que não pode ser comum é o descaso com embates entre pares e equipes 

diretivas, os quais, se não abordados e minimizados, tendem a enfraquecer o coletivo e a 

fragilizar o processo educativo. 

Influenciado pelo pensamento de Bauman (2008), entendo que a escola também é um 

lugar para a reprodução da ordem vigente. Nesta sociedade líquido-moderna, alimentada por 

valores financeiros, não se querem relações sólidas, verdadeiras. Daí a chance de os vínculos 

humanos serem rompidos a qualquer momento, conduzindo ao isolamento social. Isso também 

enfraquece a solidariedade e estimula a insensibilidade em relação ao sofrimento do outro.   

É nesse contexto de fluidez das relações estabelecidas entre seus pares que o ambiente 

escolar necessita ser ressignificado. Para tanto, é preciso que as equipes diretivas e os 

professores se entendam engendrados por um modelo institucional fragmentado, bem adequado 
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à ordem vigente, voltada para a garantia de um projeto social vinculado ao capital e sem 

compromissos com o coletivo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 DA REVISÃO DE LITERATURA 

A “subjetividade” do sujeito, e a maior parte daquilo que 

essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, 

concentra-se num esforço sem fim para ela própria se 

tornar, e permanecer, uma mercadoria vendável 

(BAUMAN, 2008, p. 20). 

 

Com o objetivo de situar este estudo dentro de um arcabouço teórico-conceitual sobre a 

Gestão Escolar na escola pública, foi necessária a retomada investigativa do que tem sido 

produzido sobre o tema no Brasil.  A revisão bibliográfica que segue, de caráter analítico, 

consiste de uma breve revisão de literatura das práticas voltadas ao ambiente da gestão 

democrática no que se refere à constitucionalidade e legalidade, bem como às respectivas ações 

de democratização direcionadas à educação brasileira. A coleta de dados foi realizada no 

período de 25 de setembro a 20 de outubro de 2019. Utilizaram-se para a pesquisa as bases de 

dados do Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). A partir dos descritores Gestão 

Democrática, Educação Básica e Escola Pública, foi definido como critério de inclusão: artigos 

publicados em português, entre os anos de 2009 e 2019. Isso porque se entende que a produção 

científica de uma década pode ser considerada um bom demonstrativo de tendências e avanços 

em uma área de pesquisa.  

Nessa plataforma, foram selecionados para este estudo sete artigos, a saber: a) “A 

ruptura de um projeto político-pedagógico: na periferia das periferias”, tendo como autoras a 

professora Drª. Maria Cristina Schefer e a professora Dra. Gelsa Knijnik (2017); b) “As 

condições de democratização na gestão da escola pública brasileira”, tendo como autor o 

professor Dr. Ângelo Ricardo de Souza (2018); c) “Revisão de Literatura: o conceito de gestão 

escolar”, tendo como autoras a professora Dra. Ivana Campos de Oliveira e a professora Dra. 

Ione Vasques-Menezes (2018); d) “Gestão Escolar na Educação Básica: construções e 

estratégias frente aos desafios profissionais”, tendo como autora a professora Dra. Jussara 

Bueno de Queiroz Paschoalino (2018); e) “Por que é tão difícil democratizar a gestão da escola 

pública?”, tendo como autor o professor Dr. Licínio C. Lima (2018); f) “A educação, a política 

e a administração: reflexões sobre a prática do diretor da escola”, tendo como autor o professor 

Dr. Vitor Henrique Paro (2010); g) “Gestão escolar  em instituições de Ensino Médio: entre a 

gestão democrática e a gerencial”, tendo como autores o professor Dr. Antônio Cabral Neto e 

a professora Dra. Alda Maria Duarte Araújo Castro (2011). 
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Além desse material, foram analisadas as seguintes dissertações: a) A gestão 

Democrática na Educação: uma leitura da produção acadêmica em torno do tema (1996-

2015), de Gislene Carvalho, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, área de 

concentração: Pensamento Educacional Brasileiro e a Formação de Professores, na linha de 

pesquisa: História e Políticas da Educação da Escola de Educação e Humanidades da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (2016); b) Gestão Escolar Democrática: para uma política 

de desenvolvimento profissional dos diretores da rede estadual do Rio Grande do Sul, de 

Juliana Hass Massena, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2018). Além dessas dissertações, 

analisou-se a tese de doutorado intitulada Na Periferia das Periferias: o não-lugar escolar e a 

pedagogia do destino, de Maria Cristina Schefer, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2015). 

Após essas etapas de seleção e análise, percebeu-se que os termos gestão democrática, 

escolha de diretores, efetivação do projeto político-pedagógico e Conselhos Escolares foram 

recorrentes nos estudos, mas entendidos ou teorizados sob diferentes argumentos ou 

perspectivas, o que suscitou a organização dessas contribuições por similaridades, dando 

origem aos seguintes subtítulos: a) A gestão democrática em rompimento com a gestão 

gerencialista; b) É possível contemplar democracia, participação e autonomia na escolha de 

diretores(as)?; c) O projeto político-pedagógico gera responsabilidade democrática; d) Os 

conselhos escolares no processo de democratização da escola pública. 

A partir dos autores desses trabalhos, foi possível verificar que a gestão democrática na 

escola pública brasileira está em processo de efetivação e que a constitucionalidade/legalidade 

definem as dinâmicas escolares nesse sentido, mesmo que com morosidade. Constatou-se que 

o ambiente de gestão democrática está em permanente confronto com o modelo de gestão 

empresarial, burocrático e patrimonialista. Além disso, percebeu-se que o que potencializa as 

bases de efetivação da gestão democrática são a construção responsável do projeto político-

pedagógico e a formação dos conselhos escolares, com a singularidade de cada unidade escolar. 

Foi possível perceber, nessa revisão de literatura, muitas aproximações com o projeto de 

pesquisa que se está organizando, uma vez que o diálogo permanente entre membros da 

comunidade escolar, proposto pelos autores como sendo condição sine qua non  para a gestão 

democrática,  converge  com a ideia que será levada à empiria  da ampliação  de  canais que 

promovam “encontros empáticos” (SENETT, 2012) na escola pública, mesmo em meio a esta 

“sociedade de consumo líquido-moderna” (BAUMAN, 2008), que opera em prol da geração de 

“não-lugares escolares” (SCHEFER, 2015).     
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2 A GESTÃO DEMOCRÁTICA EM ROMPIMENTO COM A GESTÃO 

GERENCIALISTA 

 

As percepções que muitas vezes afloram em situações cotidianas da escola, de que o 

avanço do processo de gestão democrática é moroso, tornam-se elementos motivadores para a 

busca de respostas a esse truncamento. Afinal, o que é que tem impedido relações simétricas 

entre pares/profissionais do ensino para pensar a escola/educação? 

 Nesse sentido, estudos de sete autores foram elucidativos. No Capítulo 2 de sua 

dissertação, Gestão Escolar Democrática: elementos para uma política de desenvolvimento 

profissional dos diretores da rede estadual do Rio Grande do Sul, Massena (2018) tomou como 

referencial teórico-conceitual o ordenamento legal, entendido como base para a gestão 

democrática. A autora recorre, reiteradamente, a artigos da Constituição Federal do Brasil e à 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/ nº 9.394/96), ressaltando, nesses 

documentos, a autonomia administrativa, financeira e pedagógica, bem como a convocação das 

comunidades escolares para a elaboração do projeto político-pedagógico, como pontos fortes 

para a garantia da gestão democrática na escola.  

 A importância de pensar, para a prática cotidiana, ações concretas que promovam a 

gestão democrática é defendida pela autora, que entende que muitas vezes as ações não 

condizem com a teoria (das políticas de gestão) por falta de mecanismos eficazes e também 

pelo frágil exercício da cidadania. Massena apresenta três elementos básicos que historicamente 

estão associados à gestão democrática: eleição das equipes diretivas, colegialidade e 

participação decisória. 

Souza (2018), no seu texto “As condições de democratização na gestão da escola pública 

brasileira”, corrobora o pensamento de Massena (2018). Sua reflexão também tem como base 

o princípio constitucional e legal para a gestão democrática, em meio à participação de toda a 

comunidade escolar. Dentro do ambiente das escolas públicas, o autor destaca a questão da 

prática das direções escolares, que tem perdido força, dando ênfase aos modelos menos 

democráticos e enfatizando a questão técnica. Souza ressalta, nesse sentido, a questão da 

vinculação política e eleitoral do diretor escolar com o governo vigente, o que promove um 

modelo patrimonialista de gestão. 

Souza (2018, p. 273) aponta para as “condições de gestão democrática”, suscitando o 

entendimento de que são as circunstâncias para a coletividade que garantem ou não a efetivação 

do que está legalmente previsto. Dentre seus elementos de pesquisa, destacam-se questões 
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como: a forma de provimento de diretores, a existência e o funcionamento dos conselhos 

escolares e a existência e a forma de elaboração do projeto político-pedagógico. Para Souza, 

essas ferramentas não são garantia de funcionamento da gestão democrática, mas disparadores 

que a potencializam; porém, per se, não são capazes de edificá-la. A questão de fundo é que: a 

democracia demanda participação e disposição para o diálogo. Nas palavras do autor (2018, p. 

279), “a participação cria condições para a gestão democrática e potencializa o diálogo”, 

significando que precisa haver abertura para o trabalho que dignifique a diversidade de opiniões 

e a contradição, fazendo emergir o aspecto democrático.  

Para a efetivação da prática democrática, Carvalho (2016), em sua dissertação A Gestão 

Democrática na Educação: uma leitura da produção acadêmica em torno do tema (1996-

2015), argumenta que há um ponto crucial que diferencia a gestão empresarial da gestão escolar. 

No entendimento da autora (2016, p. 24), “a gestão escolar envolve pessoas, emoções, ideias, 

valores, atitudes e toda a complexidade de um ser humano, e a gestão empresarial lida com os 

bens materiais (lápis, vasos, sofás, portas, etc.)”. Compreender essas especificidades possibilita 

distinguir as concepções que orientam a gestão escolar e avaliar se elas efetivamente respondem 

aos pressupostos de uma gestão democrática. O que configura a gestão democrática, segundo 

Carvalho (2016, p. 25), é que 

[...] a gestão escolar tem a responsabilidade de transformar, instituir vínculos, criar 

decisões coletivas, responsabilidades compartilhadas, com mais atenção às relações 

pessoais do que às tarefas instituídas. A interação entre as pessoas envolvidas é 

fundamental para a flexibilidade da gestão; da mesma forma, os objetivos e as 

responsabilidades devem ser assumidos por todos. É essa interação orgânica entre 

equipe, direção e toda a comunidade escolar que configura uma gestão democrática. 

 
Na compreensão da autora, gestão democrática perpassa a distribuição de tarefas, 

serviços e responsabilidades, sendo necessário que exista diálogo entre todos os envolvidos, 

pois a participação é o elemento mais importante. 

Carvalho recorreu a autores como Libâneo (2005) e Bartinik (2011) para refletir sobre 

as concepções que podem estar presentes em uma gestão escolar, a saber: a técnico-científica, 

a autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. Na concepção técnico-

científica, prevalece uma visão burocrática e tecnicista da escola. A direção é centralizada em 

uma pessoa, as decisões vêm de cima para baixo, e basta cumprir um plano previamente 

elaborado, sem a participação de professores, especialistas, alunos e funcionários. Essa 

concepção privilegia, basicamente, o poder e a autoridade, o que acaba diminuindo o grau de 

autonomia e participação dos indivíduos. A concepção autogestionária privilegia o espaço da 

criação em grupo e busca instituir suas próprias normas e procedimentos. A concepção 

interpretativa tende a recusar o exercício de autoridade e as formas mais sistematizadas de 
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organização e gestão. A concepção democrático-participativa se faz em uma gestão 

compartilhada, que foca na participação da sociedade, na medida em que integra processos de 

planejamento e gestão de interesses socais.  

Para Carvalho (ibidem), a escola é um lugar que favorece a análise e redução dos 

excessos de burocratização e centralização do poder, bem como a contribuição, mediante o 

exercício da gestão democrática e participativa, com a transformação social. A autora salienta 

as relações humanas e a participação de todos os envolvidos no processo decisório. Sua 

constituição se dá por alguns componentes básicos, que no entendimento da autora são: a 

constituição do conselho escolar, a elaboração do projeto político-pedagógico de maneira 

coletiva e participativa, a definição e fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar, 

a divulgação e transparência na prestação de contas e a eleição direta para diretor(a).  

Oliveira & Menezes (2018), no artigo “Revisão de Literatura: o conceito de gestão 

escolar”, entendem, com Massena (2018), Souza (2018) e Carvalho (2016), que os princípios 

de gestão democrática estão ligados à participação ativa de toda a comunidade escolar. Mesmo 

que nas duas últimas décadas a ideia da descentralização da gestão educacional esteja presente 

nas legislações, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, Oliveira 

& Menezes (2018) entendem que a suposta autonomia administrativa, financeira e pedagógica 

opera por meio de mecanismos que visam à padronização, à redução dos custos, à redefinição 

dos gastos educacionais. Enfim, ponderam, em outros termos, que as políticas controladoras e 

economicistas, quando o assunto é o ensino, não foram abolidas por decretos.  

O objetivo de Paschoalino (2018), em seu texto “Gestão Escolar na Educação Básica: 

construções e estratégias frente aos desafios profissionais”, foi compreender como acontecem 

os processos de democratização na escola básica, tendo o enfrentamento às cobranças para a 

garantia da qualidade no processo educacional. Segundo a autora (2018, p. 1302), 

[...] as concepções de educação e qualidade são construídas nas macropolíticas, numa 

perspectiva alinhada às lógicas internacionais, por outro lado, são nos micros espaços 

de cada escola que a gestão escolar procura articular estratégias para resolver os 

desafios constantes.  

 

No entendimento de Paschoalino, no panorama da educação brasileira, evidencia-se o 

discurso de qualidade, tendo como efeito as concepções políticas que repercutem em cobranças 

de desempenho dos gestores escolares. Desse modo, as políticas educacionais entraram em 

sintonia com os “novos requerimentos gestoriais e tecnológicos” (2018, p. 1302), ficando 

submetidas, na compreensão da autora (2018, p. 1304), “às avaliações externas, em consonância 

com as demandas dos organismos internacionais ou multilaterais”. A partir disso, ela constata 
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uma educação que ora caminhou respondendo às políticas sociais, ora foi ao encontro da 

necessidade da economia, mas muito pouco preocupada com um planejamento de longo prazo.  

Na tentativa de responder à questão que intitula o seu artigo, “Por que é tão difícil 

democratizar a gestão da escola pública?”, Lima (2018) reflete que o processo de efetivação da 

gestão democrática da escola pública, mesmo com toda a sua constitucionalidade e legalidade, 

ocorre em ritmo moroso. Apesar de relevantes, as iniciativas jurídicas democráticas que 

afastaram regimes autoritários não foram suficientes para garantir a democratização da gestão 

escolar. Para o autor (2018, p. 19), “a gestão democrática estaria associada a um ideal normativo 

impraticável e inapropriado em termos de eficiência e de eficácia, de competitividade e de 

qualidade”.  

Na educação, segundo Lima (idem), as diversas práticas de gestão democrática tornam-

se ideologicamente incompatíveis, sendo afastadas em vários países por força da adoção do 

princípio da empresarialização e privatização do ensino. Isso explica a tendência da gestão 

escolar à burocratização e ao caráter corporativista, tendo a eficiência e a competitividade como 

práticas, conforme a gestão das empresas privadas. Em acréscimo, Lima (2018, p. 25) diz que  

 

[...] a democracia na escola é também uma questão de grau, dependente de estruturas, 

regras, processos e práticas efetivas de eleição, colegialidade e participação na tomada 

das decisões, relações com as autoridades e outras instituições, capacidade de 

dialogar, argumentar, ter voz, etc.  

 

Porém, não se trata apenas de um problema de organização. A questão central é que 

“educar pela e para a democracia” (ibidem) é a condição para a expansão e realização do direito 

à educação.  

No entendimento de que a reforma educacional, nas últimas décadas, no Brasil, opera 

com a dinâmica neoliberal, globalizada e de reestruturação produtiva, Neto & Castro (2011) 

evidenciam, em seu texto “Gestão escolar em instituições de Ensino Médio: entre a gestão 

democrática e a gerencial”, que as exigências do trabalho escolar estão atreladas ao avanço da 

ciência e da tecnologia. As mudanças na sociedade impactam na educação e seus processos 

pedagógicos, “exigindo do homem novos conhecimentos e novas atitudes no exercício de suas 

múltiplas funções, enquanto ser social, político e produtivo” (NETO & CASTRO, 2011, p. 

747).  

Compreende-se, a partir disso, a exigência de novos mecanismos e formas de gestão 

escolar e a necessidade de redirecionamento das novas políticas públicas para o campo 

educacional.  Uma reforma educacional costuma seguir os seguintes eixos, conforme os autores 

(2011, p. 747): 



27 
 

[...] a) focalização de programas – procura-se substituir o acesso universal aos direitos 

sociais e bens públicos por acesso seletivo; b) descentralização – possibilita a 

utilização de estratégias para propiciar a democratização do Estado e a busca de maior 

justiça social; c) privatização – entendida, no seu sentido mais amplo, como a 

transferência das responsabilidades públicas para as organizações ou entidades 

privadas; d) desregulamentação – que tem por objetivo ciar um novo quadro legal com 

vistas a diminuir a interferência dos poderes públicos sobre os empreendimentos 

educacionais privados. 

 

Para Neto & Castro, é preciso um rompimento com o modelo burocrático e gerencialista. 

Os autores ponderam sobre a ideia de descentralização de poder, que o Estado brasileiro tem 

incorporado às reformas nas últimas décadas, pois ao mesmo tempo que reduz a ação estatal, 

permite a entrada, no setor educacional, de práticas de gestão próprias do setor privado, o que 

não configura o fortalecimento da gestão democrática.  

Em suma, os autores acenam para a necessidade de se consolidarem práticas 

democráticas com características duradouras, o que só será possível com a consciência da 

importância da democracia em todos os níveis de atuação social. Para Neto & Castro (idem), a 

gestão democrática tem como eixo fundante a busca pela efetivação da educação como direito 

social, universalização do acesso, permanência e qualidade do processo de ensino.  

 

3 É POSSÍVEL CONTEMPLAR DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA 

NA ESCOLHA DE DIRETORES(AS)? 

 

No ambiente da gestão democrática, um dos temas que se destacaram foi o da escolha 

de diretores na escola e o papel dessa liderança enquanto representação da vontade de toda a 

comunidade escolar. Na perspectiva de quatro autores (SOUZA, 2018; PASCHOALINO, 2018; 

PARO, 2010; MASSENA, 2018), a figura do diretor emerge como aquela que age em favor de 

todos, propiciando um ambiente democrático. Desse modo, o diretor é o responsável pela 

abertura e garantia do respeito e do diálogo com os demais profissionais da escola, alunos, pais 

e comunidade externa.  

Esses autores foram unânimes quanto ao entendimento de que o diretor, dentre suas 

atividades, precisa estar atento à sua função administrativo-pedagógica, sem pretender dar 

maior importância a uma parte, menosprezando a outra. Além disso, se o diretor tiver 

consciência de seu papel, de promover ações de participação e decisão nas diversas atividades 

desenvolvidas, estará trabalhando em prol da autonomia e da qualidade do ensino no ambiente 

escolar. 

Entendendo como se constitui o processo de gestão democrática nas escolas públicas, 

Souza (2018) argumenta que algumas propostas da escolha dos diretores são apresentadas no 
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formato de seleção ou concursos, o que entende ser salutar, pois é uma forma menos controlada 

e tensionada pela política.  

Entretanto, a literatura apresenta outras frentes, em que a intervenção e o controle do 

poder público (governo vigente) prevalecem. Para Souza (idem), essas iniciativas servem para 

manipular e utilizar os cargos de direção como moeda de troca no jogo das políticas regionais 

e locais. Levar um profissional a ocupar o lugar de diretor escolar a partir de uma indicação 

(política ou técnica) é um procedimento que contraria o princípio democrático. Em termos 

específicos, Souza (2018, p. 274) entende que, 

[...] indicar política ou tecnicamente o dirigente escolar pressupõe compreender a 

direção da escola pública não como uma função a ser desempenhada por um 

especialista da carreira do magistério, mas como um cargo político de confiança do 

governante municipal ou estadual ou como instrumento de compensação no jogo 

político-eleitoral. Isso requer, antes, reconhecer na figura do diretor a expressão 

primeira do poder público representado pela instituição escolar, ou seja, o diretor é, 

neste caso, o governador ou o prefeito em menor “escala” e, como tal, tem antes de 

tudo a tarefa de chefiar uma repartição pública. 

 

Outra possibilidade, vista com bons olhos por Souza, a partir de Paro (2010), é a de 

prover diretores por meio de eleições diretas, nas quais a comunidade escolar tenha poder 

decisório sobre quem ocupará a função/cargo. Conforme o autor,   

[...] quando se pretende introduzir mudanças na escola pública, por mais certos que 

estejamos de seu caráter democrático (ou precisamente por isto), é preciso que esta 

introdução também se faça de forma democrática. Esta norma parece aplicar-se muito 

bem à questão da eleição de diretores (SOUZA, 2018, p. 276). 

 

Percebendo um aumento significativo no oferecimento e abertura de matrículas na 

educação básica e uma progressiva melhora na qualidade da educação, Paschoalino (2018) 

salienta que os gestores recebem demandas e novos requerimentos gestoriais e tecnológicos. A 

autora constatou, no entanto, contradição no trabalho do gestor escolar, pois este precisa 

respeitar o arcabouço legal que valoriza o processo democrático e (ao mesmo tempo) responder 

ao Estado, que impõe uma burocracia capitalista.  

Para Paschoalino (ibidem), é notória a evidência do retorno a uma administração escolar 

com viés empresarial, que legitima o produto em detrimento do humano. Assim, “o perfil do 

gestor passa a demonstrar uma gerência/burocrata, com metas a cumprir, incorporando 

princípios da iniciativa privada, tais como eficiência, eficácia e produtividade” 

(PASCHOALINO, 2018, p.  1304). Desse modo, o papel do gestor aproxima-se dos modelos 

da administração de empresas.  

Para a autora (idem), a falta de formação do gestor escolar é uma realidade no Brasil, 

contrariando o que se constata em outros países, que já estão buscando oferecer a formação 
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contínua. Em meio à falta de formação, os gestores são culpabilizados por não atingirem as 

metas da avaliação, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), por exemplo. 

A noção de administração que vem do senso comum, no entendimento de Paro (2010), 

valoriza aquele que é o responsável direto pelo controle dos que devem cumprir as normas e os 

procedimentos: os diretores escolares. Nessa perspectiva, o diretor é visto como um 

administrador, atuando a partir da dinâmica empresarial e capitalista, ou seja, é um mero 

burocrata a serviço da política governamental. Contrário a essa perspectiva, Paro (2010) 

entende que o diretor deve ser aquele que, no processo de ação da gestão, elenca o caráter 

político com o pedagógico da escola. Para o autor, não é possível restringir a prática do diretor 

apenas às atividades-meio; o diretor precisa ser também um praticante de atividades fins, 

evitando a dicotomia: atividades administrativas e pedagógicas. Nas palavras de Paro (2010, p. 

766),   

[...] o problema acaba por tomar as atividades pedagógicas e administrativas como 

mutuamente exclusivas – como se o administrativo e o pedagógico não pudessem 

coexistir numa mesma atividade –, encobrindo assim o caráter necessariamente 

administrativo de toda a prática pedagógica e desconsiderando as potencialidades 

pedagógicas da prática administrativa quando se refere especificamente à educação.  
 

Dessa forma, para o autor, na ação administrativa, cabe a mediação para que o trabalho 

escolar se realize da melhor forma possível, seja este individual ou coletivo. Paro (ibidem) 

assinala o fato de que, na literatura, quando se faz referência à palavra direção, ela é sinônimo 

de chefia, comando, gestão, governo, administração, superintendência, etc., o que suscita a 

necessidade de que o diretor de uma escola tenha uma formação em administração escolar (ou 

gestão escolar). O autor entende que é preciso maior abrangência funcional quando se trata do 

responsável pela escola. Para ele (2011, p. 769), “a direção é o todo enquanto que a 

administração é parte da direção”. No entendimento de Paro (2018, p. 775), a prática do diretor 

precisa ser refletida a partir de duas dimensões: 

 [...] a) a explicitação e a crítica do atual papel do diretor e como a direção escolar é 

exercida; b) a reflexão a respeito de formas alternativas de direção escolar que levem 

em conta a especificidade político-pedagógica da escola e os interesses de seus 

usuários. Essas se fundamentam em razões técnicas e políticas.  

 

De acordo com o autor, das relações técnicas, emerge o caráter dialógico-democrático, 

e, das relações políticas, emerge o compromisso com personalidades humano-históricas, ou 

seja, a formação do cidadão. Nesse sentido, “é preciso contemplar maneiras de conceber a 

direção escolar que transcendam a forma usual de concentrá-la nas mãos de apenas um 

indivíduo, que se constitui o chefe geral de todos” (PARO, 2010, p. 776).  Na compreensão do 

autor, é necessário que se construa um colegiado diretivo formado por três ou quatro 
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coordenadores, que dividem entre si os encargos da direção, sem que nenhum seja chefe 

absoluto do colegiado ou da unidade de ensino. Enfim, como modelo ideal de gestão na escola 

pública, o autor defende a ideia de um coletivo de educadores escolares que sejam promotores 

do diálogo e que viabilizem a educação. 

No entendimento de Massena (2018, p. 37), “a eleição de diretores é um dispositivo que 

sustenta a gestão democrática”. Contudo, o processo democrático não se esgota nela, devendo 

contemplar a participação da comunidade. Isso significa o rompimento com o autoritarismo, o 

patrimonialismo e o clientelismo, mas justifica-se pelo caráter político da gestão escolar. As 

vantagens de eleger o diretor estão relacionadas ao comprometimento deste com a comunidade 

que o elegeu.  

Com o mesmo entendimento de Souza (2018), Paschoalino (2018) e Paro (2010), 

Massena (2018) ressalta que o diretor precisa aprender a liderar de forma colegiada e a cultivar 

relacionamentos significativos com as famílias e as comunidades escolares, em um esforço de 

democratização da escola e de problematização da racionalidade da gestão escolar. Nesse 

sentido, “o diretor é entendido como um líder do colegiado e não lhe cabe centralizar ou 

personificar em si o poder, pois isso enfraquece a instituição” (MASSENA, 2018, p. 34). Por 

fim, a autora (2018, p. 40) entende que “ao diretor cabem as questões administrativas, mas 

sobretudo, precisa apreender a escola em seus aspectos pedagógicos e culturais”, buscando a 

formação permanente, “com vistas à reflexão-ação-reflexão das suas práticas e de liderar um 

processo coletivo de mesmo sentido, em sua comunidade escolar e na articulação do sistema 

educacional” (ibidem).  

 

4 O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO GERA RESPONSABILIDADE 

DEMOCRÁTICA 

 

O projeto político-pedagógico tem seu lugar de reflexão no campo da gestão 

democrática e na perspectiva de quatro autores (SCHEFER, 2015; 2017; SOUZA, 2018; NETO 

& CASTRO, 2011; MASSENA, 2018). Entenderemos a eficácia dessa prática quando feita com 

responsabilidade e coletividade. 

No Capítulo 5 de sua tese de doutorado, Schefer (2015) reflete acerca do papel do 

projeto político-pedagógico na escola pública e destaca-o como “ícone da gestão democrática”, 

pois “possibilita à equipe de profissionais e à comunidade escolar a busca conjunta de 

alternativas (no lugar da escola), para garantir um aprendizado situado e datado” (SCHEFER, 

2015, p. 58). A autora afirma que é necessária uma postura ativa por parte dos profissionais de 
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ensino e dos diretores de escola. Para Schefer, é preciso abandonar as posturas passivas em 

relação a práticas de favoritismo de gestores municipais da educação. Na execução do projeto 

político-pedagógico, a ética precisa ser tomada como disposição para a mudança real, e não 

como discurso para aparentar o cumprimento legal, sendo essa postura necessária a todos, 

gestores ou não. 

É possível perceber que Souza (2018) e Schefer (2015) entendem o processo de gestão 

democrática como inacabado, sempre em construção, em um ambiente dialógico, superando as 

relações hierárquicas e autoritárias. Ambos dão destaque para a inclusão de toda a comunidade 

escolar na tomada de decisões importantes sobre os rumos da escola, superando a dualidade 

entre teoria e prática. 

No processo de gestão democrática, para Neto & Castro (2011, p. 756), “o projeto 

político-pedagógico (PPP) é um mecanismo de participação e contribuição de todos no processo 

de democratização do ambiente escolar”. A elaboração do projeto político-pedagógico “pautada 

em princípios de solidariedade, de reciprocidade e participação coletiva” (ibidem) exige uma 

“gestão compartilhada, o envolvimento e o compromisso de todos os interessados no processo 

decisório da escola” (ibidem): “pais, alunos, professores e funcionários, desde a fase de 

planejamento até a implementação e a avaliação das ações escolares” (ibidem). 

Massena (2018, p. 35) entende que o projeto político-pedagógico, constituindo-se em 

uma carta de intenções de uma comunidade educativa para a educação de crianças, jovens e 

adultos, “se faz político por estar comprometido com a formação de cidadãos para uma 

sociedade”, e “é na dimensão pedagógica que a politicidade escolar se concretiza, fundando-se 

em finalidades e objetivos sociopolíticos” (ibidem). Segundo a autora, a construção do projeto 

político-pedagógico subentende relativa autonomia da escola e a capacidade de delinear sua 

própria identidade, ou seja, “o direito de pensar, discutir, planejar, decidir, executar e 

responsabilizar-se por tudo o que acontece no dia a dia da escola” (ibidem). Além do mais, o 

projeto político-pedagógico permite “a autonomia contrariando atos e resoluções decretadas, 

trata-se de um exercício de reflexão coletiva que objetiva resgatar a escola como espaço 

público, que preza pelo debate e pelo diálogo” (ibidem). Em síntese, segundo a autora (2018, 

p. 36), o projeto político-pedagógico “pode garantir vez e voz aos sujeitos da escola”. 

 

5 OS CONSELHOS ESCOLARES NO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA 

ESCOLA PÚBLICA 
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Entre os canais de participação coletiva que favorecem a gestão democrática na escola 

pública no Brasil, está a organização dos conselhos escolares. Quatro autores revisados neste 

estudo trouxeram contribuições: Massena (2018), Neto & Castro (2011) e Souza (2018).  

Entendendo que o “Conselho Escolar é um órgão de função consultiva, deliberativa, 

executora e fiscalizadora nas questões pedagógico-administrativo-financeiras”, Massena (2018, 

p. 36) diz que “ele se faz um importante instrumento para a desejada prática democrática e 

requer um processo coletivo de discussões, análises, posicionamentos e constatações vinculadas 

às suas funções”. Para Massena (idem, p.37), esse órgão constitui-se na pluralidade e 

compartilha a administração da escola com a Equipe Diretiva. Sua função é “incorporar as 

decisões que terão efeito sobre a organização e a gestão da escola pública, oportunizando e 

garantindo o envolvimento de toda a comunidade escolar nessa construção” (MASSENA, 2018, 

p. 37). Isto tem sido um desafio presente às instituições, especialmente aos seus diretores. 

Já para Neto & Castro (2011), os conselhos escolares são outra forma de implementação 

da gestão democrática nas escolas. Os autores (2018, p.756) entendem que o conselho escolar 

“pode se constituir num mecanismo, por excelência, de participação e de decisões no ambiente 

escolar”. Deve, no entanto, “ser formado por todos os seguimentos da comunidade escolar, 

incluindo pais, alunos, professores e demais funcionários” (ibidem). Para uma maior ação 

democrática, “precisa desempenhar ações deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, relativas 

às questões administrativas, financeiras e pedagógicas” (ibidem).  

Em suma, esses autores veem os conselhos escolares como espaços institucionais 

capazes de contribuir para superar a administração centralizada e edificar a gestão democrática, 

envolvendo a todos que – direta ou indiretamente – atuam no processo educacional. Enquanto 

espaços de gestão democrática, os conselhos escolares “possibilitam a prática da discussão, a 

construção coletiva do conhecimento, o compartilhamento do poder decisório, propiciando aos 

seus membros uma formação mais consciente e mais crítica” (NETO & CASTRO, 2011, p. 

757).  

Ainda no entendimento de Neto & Castro (2011), é perceptível a insuficiência da 

implantação dos conselhos escolares, pois em alguns ambientes as decisões de caráter 

administrativo ainda são pautadas por velhas relações autoritárias, na maioria das vezes, 

centralizadas na figura do diretor e de um grupo muito pequeno da comunidade escolar. Desse 

modo, a função de corresponsável pelo planejamento da escola e pela implantação e avaliação 

do projeto político-pedagógico dos conselhos escolares fica fragilizada. 

Em consonância com Neto & Castro (2011) e Massena (2018), Souza (2018) define os 

conselhos escolares como lugares do diálogo, da ação comunicativa. Diz ele que os estudos 



33 
 

empíricos evidenciam que essa ação comunicativa dos conselhos escolares é de compreensão 

limitada e que a maioria desconhece suas potencialidades políticas ou técnicas. Na compreensão 

do autor, os conselhos escolares “são instituições que muitas vezes operam como ‘cartórios’ 

escolares, cuja tarefa é apenas formalizar decisões já tomadas pela direção escolar, ou pelo 

grupo dominante na política escolar” (SOUZA, 2018, p. 277). O autor acrescenta, ainda, que o 

conselho escolar demanda um funcionamento regular, com encontros mensais, para garantir-se 

enquanto espaço de diálogo e de participação efetiva. 

Nas leituras, relatos de empirias espraiadas Brasil afora, entende-se que o ambiente para 

a efetivação da gestão democrática está em permanente confronto com o modelo empresarial, 

burocrático e patrimonialista, o qual persiste em operação, mesmo diante do impresso nas 

constituições de diferentes países quanto à necessidade da descentralização nos sistemas 

educacionais em prol da qualidade do ensino.  

Os autores revisados convergiram para o entendimento de que o que potencializa as 

bases da gestão democrática é a construção responsável do Projeto Político-Pedagógico (PPP). 

Tal construção perpassa a organização de órgãos colegiados representativos (consultivos e 

deliberativos), tanto em relação às questões técnico-financeiras quanto no que tange às questões 

pedagógicas, como se espera dos conselhos escolares.  

 

2. 2   ASPECTOS HISTÓRICOS/LEGAIS 

 

2.2.1 Contexto legal  

 

Atualmente, os termos gestão democrática e participativa são abordados no ambiente 

da escola pública, principalmente no que diz respeito à gestão escolar, pois se almeja um 

ambiente educacional democrático, o que implica a participação de todos no processo decisório. 

O que se pensa para este ambiente é a prática de ações que sejam coletivas para que a escola 

cumpra sua função social, que é formar o cidadão para a solidariedade e a criticidade, além de 

construir conhecimentos, socializando o saber sistematizado e historicamente acumulado. 

Instituída pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a gestão democrática da 

educação pública consolida “a necessidade de mudanças profundas nas bases administrativas 

do Estado, considerada burocrática, centralizadora e ineficiente” (DIAS, 2015, p. 102). Essa 

mobilização da sociedade civil na década de 1980 reivindica um direito social; o Estado assume 

administrativamente tarefas, caracterizando o modelo de bem-estar social, de modo que a 

sociedade civil garanta seu espaço na administração de políticas públicas.  
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Portanto, torna-se importante a análise da gestão democrática a partir do texto 

constitucional e dos demais documentos dele derivados, pois são esses textos que orientam as 

políticas públicas da área educacional. 

 

2.2.2 Retomando a Constituição Federal de 1988 

 

Na década de 1980, a sociedade brasileira intensificou a luta por maior participação em 

variadas esferas e pela democratização de direitos sociais. Aquele cenário contrapunha-se ao 

caráter centralizador e autoritário que emanava do então regime militar1. As bandeiras do 

movimento docente levantaram-se em favor da escola para todos e da gestão democrática, em 

um enfrentamento das estruturas tradicionais de poder. Nesse sentido, percebe-se o desejo da 

escola de 80 de livrar-se das amarras internas, do regime centralizador e autoritário que marcava 

o cenário nacional, para tornar-se um ambiente de participação e ação coletiva onde todos 

tivessem seus direitos garantidos por lei.  

O conceito de gestão democrática no ensino público é abordado a partir da Constituição 

Federal do Brasil (BRASIL, 1988), no seu artigo 6º, inciso II, que o consolida.  

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) (BRASIL, 1988). 

 

Disso, entende-se que o processo reflexivo da gestão democrática parte do direito social 

à educação, compreendendo que sua importância está na efetivação do direito à educação 

escolar com qualidade para que o estudante, de fato, aprenda. 

Os Art. 205 e 206 da referida Constituição estabelecem: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

        I -  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

        II -  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

        III -  pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

        IV -  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

                                                           
1 Cabe destacar que utilizamos aqui o termo regime militar seguindo a escrita dos autores que utilizamos nessa 
revisão de literatura. Entretanto, já é consenso entre os historiadores, atualmente, o uso do termo regime civil-
militar, relacionado à ditadura civil-militar. A inclusão do termo ‘civil’ se dá pela participação da sociedade civil 
tanto no Golpe de 1964, que instaurou a ditadura no Brasil, tanto na própria administração dos governos, que 
contava com a participação de civis em diversos cargos. Para maiores detalhamentos acerca dessa nomenclatura, 
sugere-se a leitura de As conexões civis da ditadura brasileira, de autoria de Daniel Aarão Reis, disponível em 
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/528372-daniel-aarao-reis-as-conexoes-civis-da-ditadura-brasileira- 
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        V -  valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, aos das redes públicas; 

        VI -  gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

        VII -  garantia de padrão de qualidade; 

        VIII -  piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. 

    Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 

adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. (BRASIL, 1988). 
 

O texto desses dois artigos busca garantir os direitos sociais e civis de liberdade de 

expressão e de concepções de educação. A gestão democrática da educação movimenta-se 

como princípio sob o qual o ensino deve ser ministrado com padrão de qualidade, igualdade, 

liberdade, pluralismo e incentivo aos profissionais da educação, o que deve coadunar-se com o 

Estado Democrático de Direito consagrado pela Lei Maior. Portanto, a gestão democrática 

exige uma concepção de escola como unidade básica de gestão pedagógica e administrativa, 

gerida colegiadamente com a participação da comunidade escolar. 

Em síntese, na democracia brasileira, no âmbito legal, a partir da “Constituição Cidadã” 

(1988) e de documentos subsequentes, a escola é o lugar do ensino, em uma relação democrática 

em que diretor, professores, pais, alunos e funcionários decidem juntos os rumos da escola, em 

um verdadeiro exercício de cidadania. Ressalta-se, nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) de 1996 e suas atualizações, já que esse é o documento que 

regulamenta, no âmbito educacional, a democracia instituída pela Constituição e que passa a 

referenciar políticas públicas para a educação, escolar ou não, no Brasil.  

 

2.2.3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96) 

 

Também conhecida pelo nome de seu relator, o Senador Darcy Ribeiro, a LDBEN pode 

ser entendida como o marco legal mais importante para a instituição de uma educação 

emancipadora, já que foi o documento que obrigou as escolas a reconhecerem uma demanda de 

ensino até então ignorada – a dos excluídos: pobres, negros, pessoas com deficiência, etc. A 

LDBEN incumbiu todo o magistério de comprometer-se com a inclusão e com a qualidade das 

práticas de ensino; desse caráter mandatário, mas necessário, é que se depreendeu o enunciado 

gestão democrática da escola pública.  Nesse sentido, os seguintes artigos e incisos da LDBEN 

salientam:  

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: VI - colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade. Art. 14. Os sistemas de 

ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação 
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básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes.  (grifos meus). 

 

A LDBEN destaca a gestão democrática como sendo mais do que um princípio 

pedagógico – seria um preceito constitucional que deve consagrar a participação de todos como 

premissa intrínseca à democracia. Dando notoriedade à gestão escolar e pondo a escola no foco 

da política educacional, a LDBEN ressalta o ambiente de colaboração e participação efetiva de 

todos no processo de construção da democratização escolar. 

O inciso VI, do art. 12, da Lei 9.394/1996 dispõe sobre a articulação entre família e 

comunidade, “criando processos de integração da sociedade com a escola” (BRASIL, 1996). A 

partir dessa articulação, inicia-se a construção da interação social entre a administração pública, 

o governo e a população, o que implica observação, deliberação, indicação, ação, reação e 

retroalimentação do processo de construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP).  

A gestão democrática na escola, segundo a LDBEN, terá êxito se garantida a 

participação efetiva da comunidade escolar, seja de forma direta (professores e equipes 

diretivas), seja por meio dos órgãos colegiados da escola, como o Conselho Escolar, o Grêmio 

Estudantil e Associação de Pais e Mestres (APM). Desse modo, a Lei requer gestores capazes 

de articular-se com os pares do magistério e com as famílias em prol de ensino de qualidade, 

ou seja, espera-se que os gestores tenham habilidades empáticas. 

 

2.2.4 Projeto Político-Pedagógico e a LDBEN 9394/96  

 

 

A LDBEN ressalta a necessidade de descentralização das responsabilidades no âmbito 

escolar, propondo, como veículo estruturador, a construção coletiva do Projeto Político-

Pedagógico, obrigação impressa nos seguintes termos: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta 

pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; III - 

assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV - velar pelo 

cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V - prover meios para a 

recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. VII 

- informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 

responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da escola. (...) Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão 

de:  VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais 
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da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 

1996). (grifos meus). 

 

De maneira democrática, o gestor precisa mobilizar a comunidade escolar para a 

elaboração do projeto pedagógico, respeitando sempre seus marcos referenciais: a Constituição 

Cidadã, a LDBEN e documentos delas derivados.  

Sendo o Projeto Político-Pedagógico algo inacabado e em permanente processo de 

construção, fica evidenciado que as relações hierárquicas e autoritárias precisam ser superadas, 

cabendo ao gestor o entendimento de que a participação de todos é imprescindível.  

 

2.2.5 A Gestão Democrática no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024 

 

Uma vez apresentado o conceito gestão democrática, na Constituição Federal de 1988 

e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, tem-se uma base teórica para que 

se possa proceder a uma análise da gestão democrática no novo PNE 2014/2024.  

No artigo 2º, no seu inciso VI, o PNE refere-se à gestão democrática da educação 

pública, mas não apresenta qualquer detalhamento ou esclarecimento do que se entende sobre 

essa forma de gestão. Porém, no artigo 9º, é elucidado que os entes federados deverão 

regulamentar a gestão democrática na educação pública, conforme exposto a seguir:  

Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis específicas 

para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação 

pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos contado da 

publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com 

essa finalidade. (BRASIL, 2014, p. 46). 

 

Os entes federados terão por base essa legislação para dar continuidade ao processo de 

efetivação da gestão democrática no ambiente da educação pública, tendo esse desafio como 

meta a ser atingida. A gestão democrática reaparece no texto legal do PNE como uma estratégia 

vinculada à qualidade do ensino, à avaliação de larga escala e o aporte financeiro, assumindo a 

responsabilidade conjunta com a comunidade escolar pela gestão desses recursos. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais para o Ideb: [...]; 7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão 

escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a 

participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, 

visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 

democrática. (BRASIL, 2014, p. 61).  
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Tendo a compreensão de que o processo de gestão democrática requer transparência e 

o envolvimento da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, caberá 

aos gestores das escolas públicas garantir espaços decisórios de fato nos lugares onde atuam. 

De forma direta, o tema da gestão democrática aparece na Meta 19 do PNE, no entanto, 

há certa cautela do legislador, que associa a colaboração das equipes pedagógicas com a 

implementação de ações meritocráticas, nos seguintes termos: 

[...] assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. (BRASIL, 2014, p. 83).  

 

Essa Meta parece ilustrar o modelo de gestão gerencial de administração, uma vez que 

aponta para a forma genérica de participação e se firma nos princípios gerenciais como critérios 

técnicos de mérito e desempenho. A meritocracia também apresenta dificuldades implícitas na 

sua compreensão, e os estados e municípios, em sua grande parte, não formularam seus planos 

específicos para a educação, ou, se o fizeram, nem sempre os planos foram amplamente 

discutidos com a comunidade. 

A Meta 19 do PNE é subdividida em estratégias complementares que abordam desde o 

repasse de recursos da União para os demais entes federados, a saber: 

[...] (19.1); estímulos à formação de conselheiros do FUNDEB (19.2); criação de 

Fóruns Permanentes de Educação nos entes federados (19.3); criação de grêmios 

estudantis e associações de pais (19.4), conselhos municipais de educação (19.5); 

estímulo à participação da comunidade escolar na formulação dos documentos 

norteadores e reguladores das escolas (19.6); autonomia pedagógica, administrativa e 

de gestão financeira nas escolas (19.7); e “desenvolver programas de formação de 

diretores e gestores escolares” (19.8). (BRASIL, 2014).  

 

 

Muitos municípios ainda apresentam dificuldades de organização na instância de 

participação democrática. Porém, o novo PNE já está em vigor, e eles terão que lidar com a 

reflexão-ação sobre autonomia e descentralização administrativa, financeira e pedagógica nas 

escolas. Precisarão organizar eleições para dirigentes escolares e incentivar e formar o 

Conselhos Escolares, garantindo a autonomia escolar, a participação e a transparência.  

 

2.2.6 A Gestão Democrática na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

O momento exige que se pense a gestão democrática frente à Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), refletindo-se sobre os impactos que a sua implementação poderá trazer ao 

ambiente da gestão escolar. Tendo sua primeira versão lançada em 2016, a BNCC busca 
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garantir um currículo mínimo que reverbere positivamente em todas as escolas brasileiras que 

oferecem Educação Básica.  

O amparo para essa demanda está no artigo 210 da Constituição Federal de 1988 e no 

artigo 26 da LDBEN 9.394/96, onde a necessidade de uma Base Nacional Comum foi 

mencionada. Em 2010, iniciaram-se as discussões da BNCC, com a realização de uma 

Conferência Nacional de Educação (CONADE) sobre as diretrizes e estratégias de ação para a 

configuração de um novo PNE.  

Em 2014, foi apresentado o novo PNE, com vigência decenal, que aborda a necessidade, 

em caráter urgente, de consolidação de uma Base Nacional Comum para que o Brasil possa 

garantir a qualidade da educação. Salienta-se a Meta 7 do PNE: 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais para o Ideb: [...] Estratégias: 7.1) estabelecer e implantar, mediante 

pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base 

nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, 

respeitada a diversidade regional, estadual e local. (BRASIL, 2014). 

 

Após o início da vigência do PNE, em 2015, a primeira versão da BNCC foi discutida, 

tendo como princípio a construção de uma base comum do currículo de todas as escolas para 

contemplar conhecimentos fundamentais e garantir, por direito, a todos os estudantes, o acesso 

à aprendizagem e ao seu desenvolvimento com qualidade. Essa base não seria a totalidade do 

currículo, mas parte dele, tendo uma segunda parte, a diversificada, a ser construída em diálogo 

com a primeira. 

Em 2016, foi lançada a segunda versão do documento, debatendo sobre duas 

importantes ações: a mudança do material didático para adequação das exigências que o 

documento traz e a formação dos professores, tanto inicial, quanto continuada, para que possam 

entender as mudanças propostas, trazer novas contribuições e afirmar o compromisso de 

cumprir as ações estabelecidas pelo documento. Aprovada em 15 de dezembro de 2017, a 

terceira e última versão da BNCC traz as mudanças a serem implementadas nos currículos 

escolares. 

Sob um primeiro olhar, é possível identificar que o resultado da implementação da 

BNCC fere toda a trajetória de luta e autonomia conquistada pela gestão escolar, pois, no seu 

processo final, impõe um currículo único para todos os estados brasileiros. Pensa-se, portanto, 

que a educação poderá firmar um retrocesso em relação ao cenário educacional e se reportar à 

realidade que se tinha durante o Regime Militar, quando sua autonomia era muito fraca ou quase 

nula e suas ações e sua organização mostravam um caráter administrativo empresarial. 
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O que se deseja para o ambiente da instituição escolar é o compromisso com a formação 

de cidadãos críticos e preparados para a construção de uma sociedade solidária e mais justa. 

Pensar a BNCC como um documento normativo nos faz interrogar o papel da gestão 

democrática nas escolas públicas, pois é impossível não olhar para a realidade e a peculiaridade 

de cada lugar na sociedade brasileira. A gestão escolar democrática, demanda constitucional já 

abordada neste estudo, tem como foco o trabalho coletivo; os objetivos e as decisões 

pedagógicas são traçados por um caminho de discussões e reflexões que transpõem o caráter 

impositivo e engessado do Estado e promovem a abertura para o diálogo dentro da comunidade 

escolar. No entanto, gestão é um ato sistêmico, é a visão de um todo sem perder os detalhes das 

mais variadas partes da instituição. 

É preciso manter sob rasura, desse modo, essa ideia de “igualdade de ensino” da BNCC, 

já que pode levar a um aprendizado mecanizado, visto que é perigoso ensinar com normas que 

robotizam o aprendizado, pois aprender não pode ser um ato mecânico. Falar em igualdade de 

ensino é traçar uma linha tênue entre as discussões de acesso e permanência no ensino na 

instituição onde a comunidade escolar está inserida. Pensar em um ensino homogêneo em um 

país com tamanha diversidade como o Brasil exige repensar as diferentes escolas que compõem 

o sistema de ensino, bem como as diferentes estruturas que possibilitam que objetivos genéricos 

sejam ou não alcançados. 

Nessa perspectiva, é preciso pensar como as escolas ajustarão seus Projetos Político-

Pedagógicos à luz da BNCC. Cabe aos gestores, às equipes diretivas e aos professores pensar 

o preparo e a organização dos Projetos Políticos-Pedagógicos frente ao engessamento do 

currículo, mesmo que defendido sob a premissa do “conhecimento comum a todos”. Enfim, é 

preciso refletir sobre o desafio para a atual gestão escolar: como manter a identidade escolar 

em meio à BNCC? 

Nessa dinâmica de efetivação da BNCC, em uma das ações que permeiam a sua 

implementação, está a formação inicial e continuada dos professores, prevista na Resolução do 

Conselho Nacional de Educação - CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019.  Conforme o 

Artigo 4, há três dimensões fundamentais, interdependentes e sem hierarquias, que devem 

permear essa formação: o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento 

profissional.  

Segundo o Artigo 5, incisos VII e VIII, a formação inicial e continuada deve ser 

entendida como componente essencial para a profissionalização docente. A Resolução reflete a 

necessidade da aplicabilidade da BNCC como premissa para o aperfeiçoamento do profissional, 

para a sua ação pedagógica no ambiente da educação básica. Dentro desse mesmo processo de 



41 
 

formação proposto pela Resolução, está o Artigo 8, no seu inciso VI, que salienta a necessidade 

de apropriação de conhecimentos relativos à gestão educacional para as boas práticas do 

cotidiano do docente, acenando para a importância das relações no contexto escolar.  

Pensar o processo de gestão democrática no âmbito da BNCC requer a consciência de 

que não se pode perder o espaço da autonomia, da participação e da coletividade. É desafiador 

para os gestores escolares garantir esse movimento democrático, diante da BNCC.  

 

2.2.7 A gestão democrática conforme a lei estadual do Rio Grande do Sul 

 

A gestão democrática e participativa, no ensino público estadual, também se torna um 

tema pertinente para a gestão escolar. Com a Lei 13.990, de 15 de maio de 2012, que introduz 

modificações na Lei n.º 10.576, de 14 de novembro de 1995, o Rio Grande do Sul dá passos 

consistentes, reconhecendo a gestão democrática como um “marco” para os avanços da gestão 

escolar e, garantindo a continuidade do processo de democratização da educação. 

 Com a redemocratização do país, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul 

(CE/RS/1989), reproduziu o dispositivo do artigo 206 da Constituição Federal (1988). No seu 

artigo 213, ela submete o ensino público estadual ao princípio da “gestão democrática” e, vai 

além, dispondo de que as escolas públicas estaduais contarão com conselhos escolares, 

constituídos pela direção da escola e por representantes dos segmentos da comunidade escolar 

(RIO GRANDE DO SUL,1989).  

Resultante dos processos, que contaram com a participação de representantes de 

diversos segmentos da sociedade, o Estado do Rio Grande do Sul, através do governador em 

exercício, apresentou, em 2012, uma nova proposta de “Lei de Gestão Democrática” que 

possibilitou significativas mudanças em relação à indicação dos diretores e dos conselhos 

escolares. 

Com base na aprovação da Lei nº 13.990/12, a administração das escolas passa a ser 

exercida pelos seguintes órgãos: “I - equipe diretiva integrada pelo diretor, pelo vice-diretor e 

pelo coordenador pedagógico; e II - conselho escolar (art. 4º). Quando trata da autonomia da 

gestão, acrescenta os aspectos financeiro e pedagógico ao aspecto administrativo, já previsto na 

lei anterior, e estabelece sua efetivação “I - pela indicação do diretor e do(s) vice-diretor(es), 

mediante votação direta da comunidade escolar; [...]” (art. 5º). Amplia os atores a operar na 

administração da escola quando indica os membros da equipe diretiva: diretor, vice-diretor e 

coordenador pedagógico, que deverão atuar de forma integrada e em consonância com as 

deliberações do conselho escolar (art. 6º). Não somente os diretores, mas também os vice-
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diretores passam a ser indicados pela comunidade escolar, mediante votação direta por meio de 

chapa (art. 7º). O período de gestão permanece sendo de três anos, no entanto, permitida uma 

recondução sucessiva, com exceção do pleito de 2012. A frequência a curso de gestão escolar 

de, no mínimo quarenta horas, promovido pela Secretaria da Educação do Estado, é considerada 

parte do processo de indicação do diretor e do vice-diretor, devendo ocorrer antes da posse (art. 

9º). Os agentes educacionais (servidores) além de poderem candidatar-se a diretor, também 

podem candidatar-se à função de vice-diretor(es), devendo integrar uma chapa, desde que 

possuam curso superior na área de Educação e preencham os demais requisitos previstos na lei. 

De acordo com o artigo 20, “se a escola possuir trinta ou mais integrantes no segmento 

magistério-servidores, a chapa concorrente deverá apresentar o apoio expresso de, no mínimo, 

dez membros da comunidade escolar, sendo cinco do segmento magistério-servidores e cinco 

do segmento pais-alunos” (RIO GRANDE DO SUL, 2012). 

Todavia, salienta-se que a questão da indicação dos diretores e vice-diretores pela 

comunidade escolar não é uma questão resolvida. O Estado do Rio Grande do Sul, desde a 

edição da Lei nº 10.576/95, com suas alterações na Lei nº 11.695/01 e Lei nº 13.990/12, aplica 

dispositivos de leis que foram declaradas inconstitucionais pelo Superior Tribunal Federal -

STF. É sabido, contudo que as eleições indicativas ocorrem, não porque a constituição assegura 

a “gestão democrática do ensino”, mas porque o chefe do poder executivo estadual ou outros 

proponentes legais não requerem a declaração da inconstitucionalidade das leis. 

No que se refere às funções dos conselhos escolares, a Lei nº 13.990/12 inova ao 

acrescentar a função executora às funções consultiva, deliberativa, e fiscalizadoras nas questões 

pedagógico-administrativo-financeiras. Contudo, conforme o artigo 41, os conselhos escolares, 

de natureza jurídica, passam a constituir-se Unidades Executoras tornando-se “responsáveis 

pelo recebimento, execução, prestação de contas e aplicação dos recursos financeiros 

transferidos às escolas por órgãos federais, estaduais, municipais ou doações para a manutenção 

e o desenvolvimento do ensino” (RIO GRANDE DO SUL, 2012). 

Com o processamento da Lei 13.990/12, evidencia-se, no entanto, o fortalecimento da 

democracia e da autonomia participativa. Os processos participativos nos diversos segmentos 

da comunidade escolar se tornam símbolo da luta, mantendo a coerência com os dispositivos 

da política educacional vigente. No entanto, torna-se notória que a democratização da gestão 

da educação e das instituições educativas é reivindicação recorrente dos movimentos 

educacionais, que buscam garantir a participação de todos os segmentos da comunidade escolar 

na definição e realização das políticas educacionais. 
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2.2.8 A gestão democrática no município onde se localiza a escola investigada 

 

A escola desta pesquisa localiza-se em um município da Região Metropolitana de Porto 

Alegre, a 70 quilômetros da capital estadual. Tem uma população de 57.660 habitantes, 

conforme estimativa em 2018 do IBGE; é o maior município do Vale do Paranhana. 

Em 2005, esse município passou a ter sistema de ensino próprio, quando o Conselho 

Municipal de Educação (CME), mesmo criado em 1989, passou a ter autonomia efetiva, 

assumindo caráter consultivo, propositivo, normativo, deliberativo, mobilizador e fiscalizador. 

É composto por representantes de todos os segmentos que envolvem a educação municipal. Os 

indivíduos que participam do CME vivenciam várias situações da educação municipal que lhes 

dão elementos para posicionar-se criticamente sobre todos os processos pedagógicos e 

administrativos das escolas.  

Uma participação mais consciente dos profissionais da educação e da sociedade em 

geral nos debates sobre a qualidade do ensino pôde ser percebida a partir de 2015. Como ações 

que contribuíram para essa participação, podemos citar a elaboração do Plano Municipal de 

Educação (PME), com vistas a planejar e programar a educação para os dez anos seguintes, e o 

Fórum Municipal de Educação (FME), instituído pela Portaria n°359/2016, com a finalidade 

de realizar o monitoramento, o acompanhamento e a avaliação do Plano Municipal de 

Educação, sendo mais um dos pilares na construção da gestão democrática. 

Nesse ambiente de construção e fortalecimento da gestão democrática, salienta-se a 

eleição direta para diretores de escola, que aconteceu em novembro de 2015. A lei da eleição 

de diretores foi construída por um grupo de profissionais da educação, representantes das 

escolas municipais. O processo perdurou por praticamente todo o ano, vindo a culminar com a 

aprovação da Lei Municipal nº 3.628, de 29 de outubro de 2015, na Câmara Municipal de 

Vereadores, e com o processo eleitoral efetivado nas escolas de Ensino Fundamental. Esta lei 

sofreu algumas alterações, que constam na Lei Municipal 3.787, de 25 de outubro de 2018. 

Conforme a lei, a eleição de diretores deverá: 

Art. 1º – o artigo 2º da Lei Municipal 3.628/2015 passa a ter a seguinte redação: 

Art.- 2º - os Diretores e Vice-Diretores das Escolas Públicas Municipais de Ensino 

Fundamental serão eleitos pela comunidade escolar de cada estabelecimento de 

ensino, mediante a eleição direta, através do voto secreto e proibido por representação. 

§ 1º - Entende-se por comunidade escolar, para efeito deste artigo, o conjunto de 

alunos, pais ou responsáveis legais por alunos, membros do magistério público 

municipal e demais servidores públicos, em efetivo exercício na unidade escolar. 

§ 2º - A eleição da direção escolar processar-se-á através de chapas que deverão 

concorrer à composição de Diretor e Vice-Diretor. 

§ 3º - Todas as escolas de Ensino Fundamental terão o Vice-Diretor de 40 horas. 

(PAROBÉ, 2018). 
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O ambiente da escolha de diretores, nesse município, deve contemplar a forma de 

eleição em que a comunidade escolar, por meio de sua efetiva participação, eleja seu gestor 

mediante voto. Tendo consciência da importância desse momento, toda a comunidade escolar 

recolherá o fruto de seu empenho coletivo em determinar de maneira democrática quem deverá 

estar à frente para liderar o grande grupo. 

Na busca de prover os candidatos para o pleito eleitoral, a legislação local orienta: 

Art. 4º - Poderá candidatar-se à eleição para Diretor e Vice-Diretor o membro do 

magistério público municipal que: I- for estável no serviço público municipal de 

Parobé, entendendo-se por estável, o servidor que obtiver cumprido o estágio 

probatório em pelo menos uma de suas matrículas; II- tiver titulação de Licenciatura 

Plena na Área da Educação, no ato da posse; III- esteja atuando na escola, desde o 

início do ano vigente da eleição ou que estiver atuando na equipe diretiva; IV- não 

restar menos de 03 (três) anos para aposentar-se compulsoriamente; V- estiver em dia 

com obrigações eleitorais; VI- não possuir, nos 5 (cinco) anos anteriores à data do 

registro, sentença penal de natureza condenatória; VII- não haja condenação em 

processo administrativo disciplinar junto ao Município. (IBIDEM) 

 

Nesse processo de democratização da escola pública, o município propôs, de maneira 

muito clara e objetiva, a forma de escolha do diretor e do vice-diretor, buscando estabelecer os 

critérios para que todos pudessem sentir-se acolhidos na participação no pleito. No desejo de 

garantir ao diretor e ao vice-diretor a formação permanente e específica para o atendimento na 

sua função, a lei deixa clara a necessidade de qualificação (especialização) durante o seu 

mandato, sem possibilidade de recondução se não houver documentação comprobatória. No que 

diz respeito à participação de todos, a lei regulamenta: 

Art. 3º - Terão direito a votar na eleição: I – todos os alunos regularmente matriculados 

na escola a partir de 12 (doze) anos; II – um dos pais ou responsáveis legais pelo 

estudante; III – os membros do Magistério Público Municipal e os servidores públicos 

municipais, ambos em efetivo exercício na escola. (PAROBÉ, 2018). 

 

Dos critérios estabelecidos para a votação, a comunidade escolar será representada por 

alunos a partir de 12 anos de idade, um dos responsáveis legais por aluno matriculado e todos 

os membros do magistério, como também por servidores públicos em efetivo exercício na 

escola. Esse ambiente comtempla a forma democrática da escolha do diretor e do vice-diretor, 

sem pretender impor outra maneira engessada de prover o gestor. 

Dentro do período de três anos, o diretor e o vice-diretor cumprirão seus mandatos tendo 

de estabelecer critérios que possibilitem tanto a formação de novos agentes para dar 

continuidade à forma democrática de eleição, quanto a escolha de novos membros capacitados 

para a função. A recondução do diretor poderá ocorrer uma única vez. Portanto, durante seu 

mandato, ao diretor caberá uma liderança que possa preparar outros para dar continuidade ao 

processo. 
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Um passo posterior à eleição de diretores aconteceu em 2016, com a aprovação do 

projeto de lei e processo eleitoral da implantação dos Conselhos Escolares nas instituições com 

mais de 100 alunos. A Lei Municipal nº 3.651/2016 menciona, no artigo 149º, inciso 12º, o 

incentivo à constituição de conselhos escolares formados pela direção da escola e representantes 

da comunidade. 

Outro documento legal que ratifica a autonomia escolar é a Lei Municipal nº 3.705, de 

13 de julho de 2017, conforme impresso nele: 

Art. 2º A Gestão Democrática nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do 

município de Parobé tem como princípios: I - a gestão participativa, a transparência e 

a democracia nos processos decisórios, assegurando a condição de sujeito do processo 

educativo aos membros dos segmentos que compõem a comunidade escolar; II - a 

formação integral dos alunos para o exercício da cidadania e para a participação na 

comunidade, com plena consciência dos seus direitos e deveres; III - o compromisso 

com a qualidade social da educação, com eficiência no uso dos recursos e com o 

cumprimento das metas e indicadores de desempenho da Rede Municipal de Ensino; 

IV - o pluralismo, a convivência com a diversidade e as diferenças e a promoção 

da inclusão; V - a autonomia para práticas inovadoras e para afirmação da identidade 

de cada escola, observadas a legislação pertinente e as políticas públicas da Secretaria 

Municipal de Educação e do município; VI - a equidade no repasse de recursos 

financeiros às escolas e no acesso às vagas; VII - o fortalecimento do Conselho 

Municipal de Educação (CME) como instrumento de participação e fiscalização na 

gestão educacional. (PAROBÉ, 2017). 

 

O município, observando as propostas do Plano Nacional de Educação (PNE) 

2014/2020, estabeleceu a lei que ampara a efetivação da democratização da educação na rede 

municipal, compreendendo a necessidade de protagonizar a pluralidade, a diversidade e a 

inclusão como meios de entendimento para o exercício da cidadania, para a participação 

coletiva e para a plena consciência de direito e dever de todos. No Plano Municipal de Educação 

(PME) – 2015/2024, estabeleceu que:   

[...] a concepção democrático-participativa se adapta a busca da democratização da 

escola por ter como característica a relação orgânica existente entre setores da escola, 

na importância que se dá a busca de objetivos comuns a todos e também por defender 

uma forma de tomada de decisão coletiva, onde cada membro assume sua parte e 

responsabilidade no trabalho. Outra característica importante dessa concepção é a 

ênfase nas relações humanas. A gestão participativa se propõe como condição para 

resistir às formas conservadoras de organização e gestão escolar. (PAROBÉ, 2015, p. 

47).  

 

Desse modo, há a compreensão, por parte dos gestores municipais, de que a participação 

no processo de construção da escola democrática deve ser efetivada a partir da abertura para a 

comunidade escolar. O rompimento com as formas conservadoras de pensar e fazer a educação 

perpassa os documentos que orientam as ações na escola. 
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3 PRINCÍPIOS E TEÓRICOS NORTEADORES 

 

A síndrome consumista coloca as precauções contra a 

possibilidade de as coisas abusarem da hospitalidade no 

lugar da técnica de segurá-las de perto, e da vinculação 

e do comprometimento de longo prazo. Também encurta 

radicalmente a expectativa de vida do desejo e a 

distância temporal entre este e sua satisfação, assim 

como entre a satisfação e o depósito de lixo. A “síndrome 

consumista” envolve velocidade, excesso e desperdício 

(BAUMAN, 2008, P. 111). 

 

3.1 NA COMPANHIA DE BAUMAN 

 

O sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman nasceu na Polônia, em 19 de novembro de 

1925, em uma família judia. Em razão da invasão nazista em seu país, a família fugiu para a 

União Soviética, em 1939, para escapar da perseguição aos judeus. Bauman aliou-se e serviu o 

Primeiro Exército Polonês, controlado pelos soviéticos e participou de duas batalhas entre os 

anos 1939 e 1945. Após o término da Segunda Guerra, tornou-se oficial na divisão para 

combater os nacionalistas ucranianos.  

Bauman retornou à Polônia (1954), onde lecionou na Universidade de Varsóvia, até ser 

perseguido e expulso do Partido Comunista. A partir disso, Bauman começa o seu 

distanciamento das correntes mais ortodoxas do marxismo. Por conta da censura às suas obras 

e do expurgo político em 1968, resolve imigrar para Israel. Para isso, teve que renunciar à sua 

nacionalidade polonesa. Estando em Israel, ministrou aulas na Universidade de Tel Aviv, onde 

encontrou resistência às suas posições contra o sionismo. Bauman acusava certos grupos de 

judeus de usarem o Holocausto como justificativa para cometer seus próprios crimes. 

Foi na Universidade de Leeds, Inglaterra, que Bauman desenvolveu seus principais 

conceitos, como o da "Modernidade Líquida" (BAUMAN 2001). Este conceito viria a torná-lo 

um sociólogo e filósofo respeitado em todo o mundo. Suas concepções de modernidade e sua 

crítica ao mundo capitalista encontraram eco nos movimentos antiglobalização e 

anticapitalistas. 

 

3.1.1 Das relações sólidas da modernidade à liquefação e fluidez contemporânea 

 

Bauman (1925- 2017), na maturidade das nove décadas de sua existência vai dizer que 

o mundo sofreu mudanças e que as relações humanas se constituem no cenário da 

https://www.todamateria.com.br/holocausto/


47 
 

“Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001). Os contrastes das relações sociais se caracterizam 

por essas condições fluídas. Para Bauman (2001, p. 8),   

[...] os fluidos se movem facilmente. Eles 'fluem', 'escorrem', 'esvaem-se', 'respingam', 

'transbordam', 'vazam', 'inundam', 'borrifam', 'pingam', são 'filtrados', 'destilados'; 

diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos - contornam certos 

obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho... Associamos 

'leveza' ou 'ausência de peso' à mobilidade e à inconstância: sabemos pela prática que 

quanto mais leves viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos. 

 

A marca da instabilidade na vida dos indivíduos os condiciona a mudanças perpétuas e 

efêmeras e, no contexto da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001) tudo se torna descartável 

e, concomitantemente, temos a noção de que tudo se liquefaz. As relações humanas tornam-se 

cada vez mais vazias e caóticas a ponto de os seres humanos preferirem a solidão ou mesmo as 

trocas permanentes de parceria, sejam elas amizades ou relações amorosas.  

O descarte da vida e a liquidez das relações sociais é muito presente na visão 

baumaniana, na dimensão de espaço/tempo. Pessoas que se encontram nos meios digitais, 

navegando por redes sociais à procura do encontro perfeito e da pessoa perfeita simbolizam as 

fragilidades que estão presentes no ambiente líquido-moderno. Nesse mundo de contrastes de 

liquidez e fluidez, procurar pela perfeição ou idealização dessa pessoa seria como que procurar 

por uma agulha no palheiro. Conforme Bauman (2001, p. 10), 

[...] os tempos modernos encontraram os sólidos pré-modernos em estado avançado 

de desintegração; e um dos motivos mais fortes por trás da urgência em derretê-los 

era o desejo de, por uma vez, descobrir ou inventar sólidos de solidez duradoura, 

solidez em que se pudesse confiar e que tornaria o mundo previsível e, portanto, 

administrável. 

 

As relações são momentâneas, usáveis, como um produto (mercadoria) colocado nas 

gondolas de um supermercado chamado existência e, retirado a todo momento, para que se 

processe o consumo imediato. Como nos diz o sociólogo polonês “o “modo consumista” requer 

que a satisfação precise ser, deva ser, seja, de qualquer forma instantânea, enquanto o valor 

exclusivo, a única “utilidade”, dos objetos é a capacidade de proporcionar satisfação” 

(BAUMAN, 2005, p. 70). Assim nos comportamos no ambiente da Modernidade Líquida! 

Somos imediatistas, “agoristas” (BAUMAN, 2008, p. 50) e buscamos por consumo e satisfação 

momentânea.  

Nossas ações cotidianas nos colocam diante dessa metáfora de fluidez e de liquidez que 

Bauman usa para dizer do ser humano presentificado na “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 

2001). O fato de que rapidamente aceitamos e excluímos as pessoas de nossas redes sociais; de 

nos isolarmos em nossas convicções ideológicas, partidárias, ou mesmo atenuarmos para a 

primazia de nossa cultura é a presença liquidada, que vai consumindo do interior para o exterior 
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todo o processo de nossas relações humanas. Tudo vai sendo como que exterminado, diluído, a 

ponto de escorrer como os líquidos por entre os dedos de nossa mão.  

Conforme Bauman (2001, p. 12), 

[...] a rigidez da ordem é o artefato e o sedimento da liberdade dos agentes humanos. 

Essa rigidez é o resultado de “soltar o freio”: da desregulamentação, da liberalização, 

da “flexibilização”, da “fluidez” crescente, do descontrole dos mercados financeiro, 

imobiliário e de trabalho, tornando mais leve o peso dos impostos etc. 

 

Nessa perspectiva baumaniana é possível entender que o processo da vida entrou em 

uma dinâmica de flexibilização, o que significa que não existe mais uma norma de imposição 

sobre como deve se dar o comportamento social do ser humano. Suas ações e posturas diante 

do mundo são flexibilizadas a todo momento, tornando suas relações, processos momentâneos 

que objetificam as experiências que atravessam no mundo. 

No entendimento de Bauman (2005) essa objetificação do ser e “o rompimento, ao que 

parece, é visto agora como um acontecimento tão ‘natural’ como a morte é para a vida” 

(BAUMAN 2005, p. 71), significando a clara certeza de que vivemos em um momento de 

superficialidade e flexibilização das relações. A ideia de tolerância, que o autor apresenta, no 

mundo líquido moderno, perpassa o fato de consumirmos por três meses a mercadoria que 

possuímos e, logo após, abandonarmos sem nenhuma preocupação ou interesse. Esse seria o 

contexto na qual vivemos e administramos nossos relacionamentos na contemporaneidade. 

Ao tratar dos relacionamentos humanos no ambiente da “Modernidade Líquida” 

(BAUMAN, 2001), o sociólogo polonês, também, retorna ao fundamentalismo para dizer de 

toda a sua extensão e não restrito ao cunho religioso. Para o autor o fundamentalismo estabelece 

os princípios de valores (fé e confiança), que na modernidade estão pulsantes e cheios de vida. 

Bauman (2005, p. 92) reconhece o grande problema do fundamentalismo afirmando que este 

está na “erosão”, ou seja, na perda da essência, da rigidez dos cânones, da dogmática que está 

estabelecida dentro da proposta religiosa e institucional. Usando do fundamentalismo religioso 

o autor diz que “o cânone da fé precisa ser defendido a unhas e dentes e reafirmado 

diariamente”, significando que para a própria defesa da/s “verdade/s”, é preciso lutar contra 

tudo que possa dissipá-lo.  

O fundamentalismo “não está aberto ao diálogo” (BAUMAN, 2005, p. 93) e, talvez isso 

seja o grande problema dos desencontros humanos, pois se torna limitante e fechado aos 

dissidentes e heréticos. Essa poderá ser uma das reações provocadas pela contemporaneidade, 

significando o fechamento e o isolamento para as diversas possibilidades do pensar e do fazer. 

O fato de tomar distância das experiências que poderão nos conduzir a esta esterilidade 

pulsante, no contexto atual, ocasiona a abertura para o diálogo, possibilitando o encontro 
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memorável entre aqueles que querem resguardar o cânone de sua fé e aqueles que não 

pertencem a dureza de uma verdade estabelecida.  

Tendo em vista a perspectiva do fundamentalismo compreende-se que os poderes da 

modernidade, que estão fundamentados no ambiente da racionalidade e das perspectivas 

empíricas embasadas em concepções de verdades homogêneas e unitárias, na 

contemporaneidade começam o seu processo de derretimento. Nesse sentido Bauman, (2001, 

p. 13), diz que, 

[...] o que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição e realocação 

dos “poderes de derretimento” da modernidade. Primeiro, eles afetaram as instituições 

existentes, as molduras que circunscreviam o domínio das ações-escolhas possíveis, 

como os estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance de 

apelação.  

 

Dispor de um ambiente estancado em normatizações e regras significa regular a 

sociedade dentro um espaço estéril, sem perspectivas de mudança. A abertura para o diálogo 

proporcionará condições de movimento para novos olhares que impulsionarão novas escolhas 

e novas práticas no mundo contemporâneo. 

Quando se estabelece fundamentos e concepções de verdades homogêneas e unitárias, 

a priori, corre-se o grande risco de não nos aproximarmos de uma empiria que nos coloque em 

postura de acolhimento de outras verdades. Ao nos depararmos com o contexto da 

“Modernidade Líquida”, no século XXI, fazemos os novos enfretamentos com velhas 

discussões que se sucederam, ao longo da história. A rejeição para com o próximo, porque este 

não corresponde aos elementos proporcionais às suas formas de ser, pensar e agir só acentuam 

as discordâncias e o ambiente de acirramentos. Os padrões sociais que, supostamente foram 

extirpados com o advento da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001), na verdade só se 

atenuaram. O que é contrário, diverso, diferente pode ser excluído e, agora em maior proporção, 

sem que se principiem ou intensifiquem as contestações.   

Na concepção de Bauman (2001, p. 16), 

[...] na moderna luta entre tempo e espaço, o espaço era o lado sólido e impassível, 

pesado e inerte, capaz apenas de uma guerra defensiva, de trincheiras — um obstáculo 

aos avanços do tempo”. O tempo era o lado dinâmico e ativo na batalha, o lado sempre 

na ofensiva: a força invasora, conquistadora e colonizadora. A velocidade do 

movimento e o acesso a meios mais rápidos de mobilidade chegaram nos tempos 

modernos à posição de principal ferramenta do poder e da dominação. 

 

Nessa perspectiva o autor problematiza dizendo que a realidade é um constante 

recompor desse espaço/tempo. Para a grande maioria não agir com base nessa realidade seria 

continuar apegado às regras da modernidade sólida. Cuidar da coesão, não é uma atitude muito 

agradável, a opção mais promissora parece ser, a de flutuar na onda das oportunidades mutáveis 
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e de curta duração. Entender que não há uma fórmula pronta para a tessitura dos tempos atuais, 

mas um processo contínuo de buscas e descobertas de como começar sempre e de novo. 

 

3.1.2 Relações humanizadas versus sociedade de consumo 

 

No livro Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria (2008), 

Bauman contextualiza o atual cenário social apontando para o entendimento de uma sociedade 

de “consumidores” (BAUMAN, 2008), onde há ausência de certezas. Na “Sociedade de 

Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008), permanece o aspecto de movimentação, e a 

competição econômica faz com que o indivíduo já não tenha mais a segurança do emprego, ou 

seja, já não é mais possível trabalhar toda a vida na mesma empresa. Assim, a sociedade forma-

se nas estruturas de fluidez, movimento e imprevisibilidade. 

Inaugura-se, a partir dessa perspectiva de Bauman, um novo paradigma, pois agora é 

preciso pensar a sociedade nesta dinâmica de processo e de fluidez, e não mais em termos de 

blocos. “Para atender a todas essas novas necessidades, impulsos, compulsões e vícios, [...] a 

economia consumista tem de se basear no excesso e no desperdício” (BAUMAN, 2008, p. 53). 

O indivíduo torna-se um consumidor, e “a promessa de satisfação só permanece sedutora 

enquanto o desejo continua insatisfeito” (BAUMAN, 2008, p.63).  

Em decorrência da sociedade de consumidores, há o excesso de informação e a 

exteriorização da vida. As redes sociais tornam-se um espelho da existência humana, pois “o 

privado está exposto; tudo se torna público” (BAUMAN, 2008, p. 10). Todas as mensagens, 

textos e a variedade de informações que surgem nos veículos de comunicação ou na internet 

não podem ser totalmente lidos ou absorvidos, devido à velocidade com que se concretizam. O 

indivíduo torna-se uma mercadoria passível de apreciação ou expurgo. Nisso se dá a 

objetificação do ser, o que significa que o indivíduo poderá ser comprado e descartado como 

uma “mercadoria” (BAUMAN, 2008, p. 12).   

A “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001) nos coloca diante dos fatos vividos e, de 

certa forma, nos faz entender que tudo o que na modernidade era certeza, agora se constitui em 

incertezas e inseguranças. Para o autor tudo está em suspensão! O que se vive no ambiente da 

“sociedade de consumidores” é o sentimento “agorista” (BAUMAN 2008, p. 50), ou seja, o 

tempo presente em estado de liquefação permanente, onde tudo tende a ser “apressado” 

(ibidem). O que agora é, em poucos segundos, minutos, horas, poderá ser substituído pelo não 

é. O mundo, as pessoas estão vivendo em tempos de liquefação, fragmentação e descarte. Tudo 
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está à prova de um novo tempo permanente! A objetificação do ser é normatizada como 

experiência do mundo líquido-moderno.  

No tempo “agorista” (BAUMAN, 2008, p. 50) somos consumidores e precisamos 

atender ao mercado e às suas exigências. Não podemos em momento algum, segundo Bauman 

(2008), nos propor a mediocridade da “subclasse” (BAUMAN, 2008, p. 156), pois esta é falha, 

excluída, banida, marginalizada, descartada. Os tempos atuais nos colocam em atenção a essa 

proposta da sociedade de consumidores, pois os fatos que se presentificam, no contexto 

histórico, nos condicionam a permanecer em estado de consumidor-mercadoria posta em uma 

vitrine para ser consumida. 

Na perspectiva de Bauman (2008, p. 30), 

[...] na sociedade de consumidores, a dualidade sujeito-objeto tende a ser incluída sob 

a dualidade consumidor-mercadoria. Nas relações humanas, a soberania do sujeito é, 

portanto, reclassificada e representada como soberania do consumidor – enquanto a 

resistência ao objeto, deriva de sua soberania não inteiramente suprimida, embora 

rudimentar, é oferecida à percepção como a inadequação, inconsistência ou 

imperfeição de uma mercadoria mal escolhida. 

 

No ambiente da sociedade líquido-moderna a concepção baumaniana é de que os 

consumidores vivem uma dualidade permanente. Ao mesmo tempo que ele se faz sujeito é, 

também, o objeto a ser consumido. Esse espaço se consuma na perspectiva de que a sociedade 

de consumidores se abstém da possibilidade de que existam membros inúteis, ou seja, 

consumidores falhos.  

 Para Bauman (2008, p. 158), 

[...] são consumidores falhos, símbolos ambulantes dos desastres que aguardam os 

consumidores decadentes e do destino final de qualquer um que deixe de cumprir seus 

deveres de consumo. São homens-sanduíche portanto cartazes como “o fim está 

próximo” ou “memento mori” andando pelas ruas para alertar ou assustar os 

consumidores de boa-fé. São os fios com os quais são tecidos os pesadelos – ou, como 

periferia a versão oficial, ervas daninhas, feias porém vorazes, que nada acrescentam 

à harmoniosa beleza do jardim e deixam as plantas famintas ao sugarem e devorarem 

grande parte de seus nutrientes. 

 

A sociedade de consumidores não pode admitir a presença desses intrusos. Todos iriam 

ganhar se eles desaparecessem, pois são inúteis e perigosos. Nesse ambiente líquido-moderno 

em que o consumismo deve ser uma constante os pobres se tornam as “baixas colaterais” 

(BAUMAN, 2008, p.149), ou seja, são os indesejados que devem ser “cortados” das relações 

entre os consumidores. Na compreensão de Bauman (2008) esse conceito define-se como 

“desculpar-se das ações prejudiciais, justificá-las e eximi-las de punição com base na ausência 

de intencionalidade” (ibidem). Segundo o autor, na sociedade de consumidores, “os pobres são 

desnecessários, e, portanto, indesejados” (BAUMAN, 2008, p. 161).  
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Bauman não é um mero expectador quando nos alerta para essas questões da vida 

contemporânea. Ele sabe do que está falando! Pois, à medida de sua existência, o sociólogo 

polonês presenciou essas mudanças de contexto e de leitura a respeito do mundo vivido. 

 

3.1.3 A felicidade na sociedade de consumidores 

 

Quando nos questionamos a respeito do que é ser feliz, no contexto atual, entendemos 

como sentimentos de prazer e realização momentâneos e, que para experimentá-lo não há 

exigência de tanto esforço. O cenário contemporâneo nos coloca na situação de vivenciarmos 

o mundo de maneira tão despreocupada com o dia de amanhã que acaba intensificando em 

nossas atitudes o desejo de satisfação “agorista” (BAUMAN, 2008, p. 50). Nesse sentido, 

Bauman (2008) entende que a vida se constitui na experiência permanente de consumo, 

ganhando força pela sua capacidade de abster-se da solidez dos tempos modernos. Portanto, é 

o momento de questionarmos a respeito da felicidade, posto que essa ganhou muita força na 

sociedade do consumo.  

Para Bauman (2008, p. 8)  

[...] poderíamos até dizer que nossa era moderna começou verdadeiramente com a 

proclamação universal à busca da felicidade, e da promessa de demonstrar sua 

superioridade em relação às formas de vida que ela substituiu tornando essa busca 

menos árdua e penosa, e ao mesmo tempo mais eficaz.  

 

Esse entendimento que invade a “sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008, p. 70) 

designa a felicidade como a mais nobre mercadoria a ser retirada das gondolas de um 

supermercado, para ser consumida. Por esse ângulo, entende-se que a felicidade se torna o 

objeto de consumo mais desejado no ambiente líquido-moderno conduzindo à crença de que 

não é necessário nenhum esforço para obtê-la.  

Na “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008), o sociólogo critica 

a promessa de felicidade criada para essa sociedade. Para o autor “numa sociedade de 

consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os 

sonhos e os contos de fada” (BAUMAN, 2008, p. 22). A felicidade se torna um objeto desejável 

a qualquer preço, a qual o consumidor deverá alcançar para o seu consumo permanente.  

Na sociologia humanista de Bauman é possível perceber os ideais de consumo e de vida 

feliz do mundo capitalista. A insolúvel contradição interna de uma sociedade que estabelece 

para todos os membros um padrão de felicidade que a maioria destes é incapaz de alcançar, 

intensifica seus ideais no discurso de padrões para o bom estabelecimento das relações “inter-
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humanas” (BAUMAN, 2008, p. 38). Segundo o autor “nossa capacidade de ‘querer’, ‘desejar’, 

‘ansiar por’ e particularmente de experimentar tais emoções repetidas vezes de fato passou a 

sustentar a economia do convívio humano” (ibidem). 

Esse ideário consumista passa a ideia de uma vida feliz, de quanto maior a aquisição, 

maior a propensão para a felicidade – “em suma, uma felicidade instantânea e perpétua” 

(BAUMAN, 2008, p. 60). Nesse ambiente líquido-moderno, da sociedade de consumidores, 

não se justifica “qualquer espécie de infelicidade (exceto a dor infligida aos criminosos como 

“justa recompensa” por seus crimes), que recusa-se a tolerá-la e a apresenta como uma 

abominação que merece punição e compensação” (ibidem). No entanto, “a infelicidade é crime 

passível de punição, ou no mínimo um desvio pecaminoso que desqualifica seu portador como 

membro autêntico da sociedade” (BAUMAN, 2008, p. 61). 

Para Bauman (2008), a ausência de felicidade parece ser inadequada, pois no mundo 

líquido-moderno esta torna-se facilmente alcançável pelas promessas do consumo. Na busca 

permanente da felicidade entende-se que os indivíduos chegariam ao verdadeiro eu que se 

encontra na correta utilização dos meios e habilidades para tal. Encontrar a felicidade seria um 

ato permanente de saber consumir e de fazer as escolhas certas nessa sociedade de 

consumidores. 

Nesse contexto de busca da felicidade Bauman (2008), acrescenta, ainda, que a 

“subclasse” (BAUMAN, 2008, p. 156) não consegue alcançá-la deixando para os consumidores 

o sinal de sucesso, o aplauso público e a fama. Nesse ambiente de consumo excessivo os 

consumidores “aprendem que consumir e possuir certos objetos e praticar determinados estilos 

de vida são a condição necessária para a felicidade” (BAUMAN, 2008, p. 165).  

Como primeiro sentido na busca da felicidade, Bauman (2008) assume o parâmetro ético 

que adota para a crítica dos valores do mundo contemporâneo. Para o autor a solução para todo 

esse abismo existencial, criado pela “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001) está na busca 

de incentivar os valores universais que promovam um encontro com a verdadeira felicidade. Os 

mercados agora materializaram a ideia de felicidade, destruindo o pensamento de felicidade 

subjetiva e transformando-a em algo palpável, real e fixo, porém é urgente que os indivíduos 

retornem às experiências subjetivas de felicidade que não estão pautadas na realidade do mundo 

líquido-moderno. 

Na “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001), a felicidade pode ser adquirida em leves 

prestações ou à vista em qualquer supermercado ou shopping mais próximo. Nessa lógica de 

consumo, há toda uma produção midiático-publicitária dos desejos. No mercado capitalista se 

tornam infindáveis as propagandas que prometem deixar a vida mais feliz, caso o consumidor 
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compre novos peitos, em cirurgias plásticas oferecidas por determinada clínica, ou caso adquira 

um aparelho celular com novas e potentes funções de determinada marca, ou até mesmo, a 

roupa que uma celebridade usou em um determinado evento e agora está sendo leiloada na 

internet (BAUMAN, 2008, p. 130-131).  

No entanto, segundo Bauman (2008b) a felicidade subjetiva não pode ser medida através 

de mecanismos numéricos, e vendas descompensadas. Para o autor não há como ofertar a 

felicidade, no mercado de consumo, sob nenhum preço acessível. A ilusão de que podemos 

comprar a felicidade, faz com que tenhamos um prazer fluido e liquidado; um prazer “agorista” 

(BAUMAN, 2008, p. 50) que acaba assim que compramos determinado objeto. Nesse sentido, 

nota-se que, nesse contexto da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001), quanto mais 

compramos a felicidade, menos felizes nós somos.  

Essa característica do mundo líquido-moderno que se propaga na fluidez e na liquefação 

das relações sociais atinge também os laços humanos, em especial os compromissos mais 

duradouros, que noutra época eram estáveis e faziam perdurar os laços densos. O que se percebe 

é um rearranjo, ou seja, há uma mudança dos prazeres coletivos para os individuais, implicando 

nessas relações um caráter efêmero ao sentido da vida.  

Considerando-se essa perspectiva do mundo líquido-moderno, tais conceitos 

baumanianos são apropriados neste estudo para descrever o ambiente da gestão escolar no que 

tange à relação das equipes diretivas com os professores, no exercício de suas funções. É visto 

que, para Bauman (2008, p. 66), o “ambiente líquido-moderno tem como características a 

desregulamentação e desrotinização da conduta humana, já em estágio avançado, diretamente 

relacionadas ao enfraquecimento e/ou fragmentação dos vínculos humanos”. Nesse sentido é 

possível contextualizar o ambiente educacional, tendo que as tessituras relacionais encontram 

eco nas perspectivas baumanianas.  

 

3.2 E SE SENNETT PUDER AJUDAR COM O PROBLEMA DA GESTÃO? 

 

Nascido em Chicago em 1943, o sociólogo e historiador norte-americano Richard 

Sennett é um dos mais importantes intelectuais contemporâneos. Atualmente, é professor 

emérito na Escola de Economia e Ciência Política de Londres, onde leciona desde os anos 1990, 

e professor na Universidade Nova York. Colabora com trabalhos para o MIT, a Faculdade 

Trinity e a Universidade de Cambridge, além de atuar como consultor da Unesco e dirigir o 

American Council on Work. 
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O intelectual recebeu influência da filósofa alemã Hannah Arendt, que foi sua 

professora. A partir de conceitos como o de homo faber, de Arendt, Sennett analisou a vida dos 

trabalhadores no meio urbano e questões ligadas à arquitetura das cidades. É no livro Juntos: 

os rituais, os prazeres e a política da cooperação que as ideias de partilha e cooperação do 

autor são tomadas como contribuições fundamentais a este estudo. Sennett (2012b, p.44) 

afirma: 

[...] a cooperação é ao mesmo o leitimotiv, o refrão e o projeto da obra, que foi escrita 

como uma conversa dialógica [...] e não em argumentação dialética combativa; 

procuro antes mobilizar o seu engajamento crítico do que convencê-lo de determinada 

posição. Quero praticar aqui mesmo a cooperação.  

 

No pensamento do autor, o tema da cooperação se desenvolve sob três aspectos: 

“moldada, debilitada ou fortalecida” (SENNETT, 2012b, p. 44). Com essa ênfase nos três 

aspectos, Sennett (2012b) tenta mostrar que o ambiente da cooperação moldada ocupa seu lugar 

no âmbito da solidariedade, da competição e da historicidade. Já a cooperação debilitada volta-

se para o presente e investiga as desigualdades vivenciadas pelas crianças durante a infância, a 

erosão na interação adulta, centrando-se nas relações da cooperação, autoridade e confiança no 

trabalho e a questão do caráter gerando um “eu-a-cooperativo” (SENNETT, 2012b) 

despreparado para lidar com a complexidade e a diferença. No ambiente da cooperação 

fortalecida, o autor, centra sua atenção nas habilidades buscando desenvolvê-la na arte de 

consertar objetos físicos, na arte de interação no ambiente das discordâncias e na receptividade 

ao outro, como grau de compromisso. 

Com isso, Sennett desenvolve uma proposta dialógica, tendo como perspectiva o que 

ele chama de “cooperação dialógica” (SENNETT, 2012b). Nesse sentido autor “ocupa-se em 

não formalizar teorias que digam aos outros como devem se comportar, porém, se coloca em 

uma perspectiva com a capacidade de dialogar com as complexidades e as diferenças” 

(SENNETT, 2012b, p. 45).  

 

3.2.1 Entre a simpatia e a empatia 

 

Aprimorando o conceito de cooperação, Sennett (2012b) discorre sobre a diferença entre 

a simpatia e a empatia. O autor entende que é a empatia que pode de fato levar ao sentimento 

de cooperação. Na compreensão de Sennett (2012b, p. 34): 

[...] tanto a simpatia quanto a empatia transmitem reconhecimento, e ambas forjam 

um vínculo, mas aquela é um abraço; esta, um encontro. A simpatia supera as 

divergências através de atos imaginativos de identificação; a empatia mostra-se atenta 

à outra pessoa em seus próprios termos. A simpatia costuma ser considerada um 
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sentimento mais forte que a empatia, pois “Estou sentindo a sua dor” dá ênfase ao que 

sinto, ativando o ego. A empatia é uma prática mais exigente, pelo menos na escuta; 

o ouvinte precisa sair de si mesmo. 

 

Sob o olhar do autor, está a prática da simpatia e da empatia. Para Sennett (2012b), as 

duas “são necessárias em momentos diferentes e de formas diferentes para a prática da 

cooperação” (SENNETT, 2012b, p. 35). O autor entende que tanto a simpatia quanto a empatia 

transmitem reconhecimento e ambas forjam um vínculo. Para Sennett (2012b), o ambiente da 

simpatia está no campo da superação dos pensamentos e das ações de discordância. Já o 

ambiente da empatia requer o acolhimento do outro a partir de seus próprios entendimentos. 

Conforme Sennett (2012b), a empatia se torna uma ação de maior exigência, que necessita ao 

menos do ato da escuta, pois aquele que ouve precisa sair de si mesmo para o acolhimento ao 

outro.  

O sociólogo enriquece essa noção de cooperação por empatia, entendendo que ela 

permite uma relação dialógica e que a simpatia permitiria apenas uma relação dialética, com 

supervalorização do fim das divergências por decreto.  A ideia de uma cooperação dialógica, 

fundada na escuta do outro, criada de baixo para cima, vem colaborar com o que já é quase um 

altruísmo. E é nessa dinâmica que o estudo se encaminhou: investigar a possibilidade de 

encontros empáticos entre as equipes diretivas e o seu corpo docente.  

 

 3.2.2 A cooperação dialógica: caminho para receptividade ao outro 

 

Quando Sennett (2012b) evoca a questão do estado de espírito cooperativo chama a 

atenção para o sentimento de tribalismo, significando a ideia do nacionalismo europeu, na 

primeira metade do século XX. O autor entende que dentro do processo tribal as pessoas se 

tornam avessas umas às outras, negam a natureza do entendimento e divergem o tempo todo. 

Com base na noção de tribalismo, o autor convoca para a reflexão sobre o ambiente de 

união e solidariedade que se estabelece entre os que se parecem (simpáticos) e sobre o ambiente 

de agressão aos que são diferentes ou pensam diferente. Sennett (2012b) entende que a condição 

tribal, embora sendo um impulso natural entre humanos, poderá ter um efeito contrário nas 

complexas sociedades contemporâneas, devido aos seus fluxos, etnias, raças e religiões. Para 

ele, “tentar delimitar toda essa complexidade em um único molde cultural seria repressivo, 

politicamente, mentindo a nosso respeito” (SENNETT, 2012b, p. 14). 

Na tentativa de entender a dinâmica da vivência tribal, Sennett (2012b) corrobora com 

“o entendimento aristotélico de que não se deve impor uma unidade repressora” (ibidem). A 



57 
 

ideia do tribalismo precisa ser reconhecida no ambiente do desconhecido, onde há diversidade 

e diferenças na forma de pensar e agir. No que tange a esse entendimento, o tribalismo, 

“significa pensar que se sabe como as outras pessoas são sem conhece-las” (SENNET, 2012b, 

p. 14). Para o autor “à falta de uma experiência direta dos outros, caímos em fantasias medrosas” 

(ibidem). Porém acrescenta Sennett (2012b) que, “na vida cotidiana, podemos simplesmente 

ter de deixar de lado atitudes assim; somos constantemente forçados a lidar com pessoas que 

tememos, das quais não gostamos o que simplesmente não entendemos” (SENNETT, 2012b, 

p. 15). Nesse sentido “a cooperação pode ser definida, sucintamente, como uma troca em que 

as partes se beneficiam” (ibidem). 

De acordo com Sennett (2012b, p. 16), “a cooperação torna-se um valor em si mesmo” 

e este poderá ser tanto formal como informal resultando em experiências prazerosas e 

recíprocas. Mas, essa troca também poderá gerar resultados que se efetivam de forma destrutiva 

ou degradada. A saída seria um tipo de cooperação exigente e difícil, que para Sennett (2012b) 

“[...] tenta reunir pessoas de interesses diferentes ou conflitantes, que não se sentem bem em 

relação umas às outras, que são desiguais ou simplesmente não se entendem. O desafio consiste 

em reagir aos outros nos termos deles. É o desafio de toda gestão de conflito” (ibidem).  

O autor acredita que a receptividade aparece na prática e que há vantagens em uma 

cooperação complexa, pois ela sustenta o grupo social nos infortúnios e reviravoltas, ajuda 

indivíduos e grupos a apreender as consequências de seus atos e facilita a autocompreensão de 

cada um. A cooperação intensa exige habilidade, techné, ou seja, a técnica de fazer com que 

algo aconteça. Cooperar é realizar com destreza as “habilidades sociais” sérias, que são as 

chamadas “habilidades dialógicas” (SENNETT, 2012b): “ouvir com atenção, agir com tato, 

encontrar pontos de convergência e gestão da discordância ou evitar a frustração em uma 

discussão difícil” (SENNETT, 2012b, p. 17). 

Segundo Sennett (20212b), “a sociedade moderna está debilitando as pessoas da prática 

da cooperação” (ibidem). Esse processo vem se desenvolvendo desde a substituição de homens 

por máquinas no século XIX, passando pela perda da capacidade das pessoas de lidarem com 

diferenças insuperáveis entre elas, o isolamento causado pela lógica material geradora de 

desigualdade, o emprego temporário, os contatos sociais superficiais que geram medo e 

ansiedade em relação aos outros e a violência demasiada, o que vem contribuindo com a 

destruição das habilidades de cooperação necessárias para vivermos em uma sociedade 

complexa. O autor não se baseia em um nostálgico passado longínquo. Para Sennett (2012b), a 

capacidade de cooperar está enraizada nas etapas iniciais da vida do indivíduo e não desaparece 

quando adulto. O que está acontecendo é que os recursos de desenvolvimento da cooperação 
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dialógica estão sendo desperdiçados pela sociedade contemporânea – isso, de certa forma, 

converge com os estudos de Bauman (2008) sobre a sociedade de consumidores. 

 

3.2.3 A cooperação dialógica no ambiente da Modernidade Líquida 

 

Quando Sennett (2012b) observa os aspectos do mundo líquido-moderno percebe que 

as relações sociais estão desabilitando as pessoas da prática da cooperação. Na sua compreensão 

os recursos de desenvolvimento da cooperação estão sendo desperdiçados pela sociedade 

contemporânea.  

Cooperar, no entendimento do autor significa estruturar e disciplinar. Para Sennett 

(2012b), “a repetição proporciona uma estrutura disciplinar; repassamos repetidas vezes as 

mesmas coisas, procurando aperfeiçoá-las” (SENNETT, 2012b, p. 23). Nesse sentido o autor 

relembra a experiência do bebê que vive um “estado de devir fluído”, ou seja, suas primeiras 

impressões no mundo são aceleradas e passam por permanentes mudanças, moldando nossa 

capacidade de cooperar.  

Conforme Sennett (2012b, p. 157), 

[...] nos ensaios e conversas, buscamos alguns princípios que tornam a cooperação 

mais aberta. Esse princípio é a cooperação dialógica. [...] A cooperação dialógica 

pressupõe um tipo específico de abertura, mobilizando a seu serviço antes a empatia 

que a simpatia. Como revelou a experiência com o Google Wave, a cooperação 

dialógica não é fácil de praticar; os programadores que criaram essa tecnologia não a 

entenderam. 

 

No cenário da “Modernidade Líquida” (BAUMAM, 2001), Sennett (2012b) entende a 

necessidade de desenvolvimento e compreensão do significado de “cooperação dialógica” 

(SENNETT, 2012b), afastando-se da dialética praticada nesse ambiente de fluidez e de 

liquefação. Para o autor o ambiente em que se desenvolve a cooperação dialógica está imbuído 

da prática da empatia, que requer a capacidade de dialogar mesmo nas diferenças. Ser empático 

torna-se uma habilidade que exige disposição de abertura para o acolhimento do outro com toda 

a sua diversidade. 

A arte de interagir com pessoas que divergem do nosso modo de pensar e agir possibilita 

uma práxis que dimensiona a exploração da cooperação e da receptividade dentro de nós. 

Diferente do pensamento da “sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008), a cooperação 

nos move para o compromisso com o outro.  

Com a metáfora de Montaigne, Sennett (2012b), entende que não podemos conhecer a 

vida íntima do outro, porém isso não pode levar ao impedimento de uma relação 
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compromissada. “A falta de entendimento recíproco não nos deve impedir de nos relacionar 

com os outros; queremos que algo seja feito em conjunto” (SENNETT, 2012b, p. 329). No 

entendimento do autor a metáfora de Montaigne nos ajuda a empreender os esforços em uma 

“cooperação prática dialógica” (SENNETT, 2012b), que nos leve a especialização, a 

informalidade e a empatia, significando, assim uma cooperação exigente, que promova “a 

construção do engajamento político de baixo para cima, com base na cooperação comum em 

comunidade” (SENNETT, 2012, p. 330). 

Nesse diálogo com a metáfora de Montaigne, Sennett (2012b), aponta para a habilidade 

de conversação em que o autor, diferentemente, da experiência da “cultura consumista” 

(BAUMAN, 2008, p. 70), está imbuído da “capacidade de ser um bom ouvinte” (SENNETT, 

2012b, p. 331). Isso significa estar atento, de forma não passiva, ao que as pessoas declaram ou 

presumem em suas falas ou julgamentos. 

A partir disso Sennett (2012b, p. 332) diz que, 

[...] “Dialógica”, na verdade é o nome moderno de uma prática narrativa muito antiga; 

ela é utilizada pelo historiador antigo Heródoto, criando um mosaico de fragmentos 

que, como acontece nos ensaios de Montaigne, acaba gerando uma forma mais ampla 

perfeitamente coerente. Mas, em minha opinião, Montaigne foi o primeiro a se valer 

dessa prática literária com certa habilidade: a narrativa fragmentária neutraliza a 

agressividade do leitor. [...] Para Montaigne, era este o objetivo da dialógica: 

examinar as coisas sob todos os aspectos para enxergar os muitos lados de 

qualquer questão ou prática, permitindo essa mudança de foco que as pessoas se 

tornem mais calmas e objetivas em suas reações. (Grifos meus) 

 

Esse entendimento sobre a dialógica permite chegar a compreensão de Montaigne ao 

entregar não argumentos dialéticos, mas a chamada conversa dialógica, evitando, assim, em 

seus ensaios a violência e a marcação de pontos. Para Sennett (2012b), “modulando os seus 

hábitos as pessoas tornam-se mais interativas, tanto na exploração de objetos quanto no 

envolvimento recíproco” (SENNETT, 2012b, p. 333). A ideia de informalidade que Sennett 

(2012b) ressalta, tendo como base Montaigne, “gera um olhar que se volta para fora 

estabelecendo vínculos socais que se torna uma habilidade que devemos aprender” (ibidem).  

A ideia de uma cooperação dialógica, fundada na escuta do outro, criada de baixo para 

cima, vem colaborar para o contrário do ambiente da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 

2001). Nessa perspectiva do autor, somos “como animais sociais, somos capazes de cooperar 

mais profundamente do que imagina a atual ordem social, pois trazemos em nós o simbólico e 

enigmático gato de Montaigne” (SENNETT, 2012b, p. 336). 

Nesse contexto em que Sennett (2012b) nos apresenta os conceitos de “empatia” 

(SENNETT, 2012b) e de “cooperação dialógica” (SENNETT, 2012b) é possível (re)ler o 

ambiente da gestão escolar, tendo como proposta para as relações entre a equipe diretiva e os 
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demais profissionais do magistério, a base de encontros empáticos e dialógicos, superando o 

caminho das dialéticas cotidianas. 
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4 A EDUCAÇÃO LÍQUIDO-MODERNA 

 

A garantia, com frequência repetida, de que este é um 

país livre significa: é sua responsabilidade o tipo de vida 

que deseja levar, como resolve vivê-la e os tipos de 

escolha que você faz para que seu projeto se concretize; 

culpa a si mesmo, e a ninguém mais, se tudo isso não 

resultar na felicidade que você esperava. Ela sugere que 

a alegria da emancipação está intimamente ligada ao 

horror da derrota (BAUMAN, 2008, p. 113). 

 

4.1 A MODERNIDADE LÍQUIDA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES 

 

O modelo atual da educação vive as suas crises e evidências paradigmáticas 

relacionadas, mais profundamente, ao campo do sistema capitalista. Quando Bauman (2013) 

reflete a crise da educação contemporânea entende que esta torna-se muito peculiar porque, 

provavelmente, pela primeira vez na história moderna, percebemos que as diferenças entre os 

seres humanos e a falta de um modelo universal vieram para ficar. Para o autor a “Modernidade 

Líquida” (BAUMAN, 2001) representa, sobretudo, o rasgamento da máscara das ilusões e o 

reconhecimento de certas pretensões como falsas e de certos objetivos como inatingíveis. 

Essa ruptura também atinge a destituição dos alicerces de estabilidade do discurso 

pedagógico que sustentam as práticas educacionais escolares, sejam elas consideradas 

progressistas ou conservadoras. Bauman (1999) atenua para uma “ambivalência” (BAUMAN, 

1999) em que os discursos pedagógicos se tornam inadequados e impossibilitam alicerces 

estáveis, sob condições de reconhecida contingência. Com isso, o que o autor apresenta para a 

educação no século XXI é um ambiente de desordem e caos em que se constitui a metáfora da 

“liquidez” (BAUMAN, 2001). 

Nessa perspectiva Bauman (2013, p. 22) entende que a solidez da modernidade (século 

XIX e XX) já não determina o atual momento. O que constituía o ambiente da modernidade era 

a solidez das crenças, na ciência racionalista, que impulsionava a duração de todas as coisas, 

exceto a vida moral. No ambiente da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001) o autor afirma 

que as crenças da modernidade não dão conta de explicar as relações e, por isso, todas entram 

em suspensão; as fórmulas e as normas já não reproduzem as necessidades atuais. Tudo se torna 

transitório universalmente, em um ambiente de liquidez instantânea e, com prazos de validade. 

Os elementos da “Modernidade Líquida” (BAUMAN 2001) vão estabelecendo os novos 

contextos que determinam o novo universo das relações. Para Bauman (2013) isso constitui “o 
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dilema da “descontinuidade” na “continuidade”, significando o movimento fluído, constante e 

obsessivo, em que se dão as relações atuais” (BAUMAN 2013, p. 83). Na concepção 

baumaniana “a pós-modernidade é a modernidade reconciliada com sua própria 

impossibilidade – e decidida, por bem ou por mal, a viver com ela” (BAUMAN, 1999, p. 110). 

Nesse intento, o autor afirma que estamos diante de um mundo fluído e em processo permanente 

de liquefação em que se deve evitar a transformação das coisas em hábitos; um mundo da 

cultura do desengajamento, da descontinuidade e do esquecimento.  

Para Bauman (2008) a contemporaneidade vive o ato de consumir e descartar, 

enfraquecendo e deteriorando os vínculos humanos. Esses acontecimentos, reafirmados por 

valores capitalistas, refletem suas concepções no tocante à educação. O que, geralmente, 

percebemos é uma educação voltada para o mercado de trabalho, com incentivos capitalistas, 

vinculada cada vez mais ao ato de consumir. Esse cenário dificulta a escolha de teorias que 

possam ancorar as práticas docentes.  

A prática dos “consumidores” (BAUMAN, 2008) estabelece que a própria educação, 

como “produto” à venda, nas gondolas de um supermercado, se torne um objeto com 

descartabilidade total. Nisso a educação se torna uma mercadoria para ser consumida e 

descartada à medida das imposições do mercado capitalista. Para os “consumidores” líquido-

modernos é preciso desenvolver o talento de aprender depressa e a capacidade de esquecer 

instantaneamente o que foi aprendido, pois as informações envelhecem rapidamente e o 

conhecimento torna-se eminentemente descartável. O que se mantém na “Modernidade 

Líquida” (BAUMAN, 2001) é a não-garantia de que a educação se fará duradoura, ou que se 

obterá clareza nos conhecimentos. O que permanece é a ausência de certezas no campo do 

conhecimento. 

Em uma entrevista com Alba Porcheddu, em 2009 sobre educação, Bauman (2009) 

retorna às ideias e vivências do mundo líquido-moderno para afirmar “que a educação e a 

aprendizagem para serem úteis, devem ser contínuas e durar toda a vida, sendo impensáveis de 

qualquer outro modo que não seja aquele contínuo e perpetuamente incompleto” (BAUMAN, 

2009, p.680). Na perspectiva do autor assim como o mundo capitalista desenvolve as suas 

conexões, a educação se constitui, no mundo líquido-moderno não unitária, homogênea e 

universalmente aceita e praticada. Para Bauman (2009) “não devemos nos adaptar ao ritmo 

desenfreado das mudanças do mundo, mas sobretudo, tornar o mundo em uma contínua e rápida 

mudança, mais hospitaleiro para a humanidade” (ibidem). 

No contexto da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001) a educação torna-se um 

objeto de consumo, que detém valor de mercado e pode ser adquirido por qualquer sujeito que 
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detenha o poder de comprá-la. Sendo um valor de consumo e objeto de elevado valor de 

mercado, a educação se torna um elemento importante para a dinâmica econômica da sociedade 

vigente. Em sua concepção, ela se apresenta inacabada e em processo contínuo, pois não tem 

um ponto de chegada em vista de sua construção. 

O processo de formação continuada dos docentes se apresenta conforme a necessidade 

do cotidiano escolar ou mesmo das políticas vivenciadas. Mediante esse processo o fim não 

importa, porém, a sua realização contínua. Nesse sentido nos perguntamos: qual a razão de 

estudar? Para que, afinal, eu me formo? Na perspectiva da sociedade de “consumidores” a 

formação acontece segundo a lógica do mercado de trabalho, que impõe a certificação e a 

formação continuada como critério de utilização do consumismo. 

O mundo contemporâneo investe na educação trazendo para dentro da escola as marcas 

do individualismo e do consumismo. Em suas relações cotidianas a escola distribui por meio 

das práticas e discursos a necessidade de empreender e ser proativo, conforme as necessidades 

do mundo capitalista. É possível perceber uma formação que reproduz os valores da “sociedade 

de consumo” (BAUMAN, 2008, p. 63) deixando para um segundo plano os questionamentos 

com relação a esse processo. No ambiente líquido-moderno a educação passa a desenvolver 

mecanismos que projetam o ser humano no caminho do individualismo e não da coletividade. 

Nesse sentido torna-se quase uma utopia os sentimentos de pertencimento ao lugar e, por 

consequência, perde-se a vinculação da amizade e da solidariedade.  

 

4.2 A EDUCAÇÃO EMPÁTICA NA SOCIEDADE DE CONSUMIDORES 

 

A educação, na “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008) vive 

notáveis modificações no que se refere ao campo do conhecimento e à sua forma de produção, 

distribuição, aquisição, assimilação e utilização. Nesse sentido urge a necessidade da educação 

se alimentar não somente no campo do conhecimento, mas da capacidade de criticidade 

buscando dialogar com o momento atual.  

No ambiente da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001), torna-se necessário refletir 

a educação como espaço de transitoriedade e de permanente liquidez, rompendo com os 

discursos modernos que solidamente sustentava os pilares de grandes ideais educacionais. 

Orientada pelas bases da sociedade de consumidores, a educação transita no campo do mercado 

capitalista e se conforma aos seus anseios. 

Pensar em mudanças no processo atual da educação, requer capacidade de vislumbrar 

uma revolução cultural que questione o sistema dominado pela ética da privação, do 
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individualismo alienado, da ganância e do lucro. Para Bauman (2013) mesmo que os poderes 

do atual sistema educacional pareçam limitados pelo jogo consumista, vislumbra-se 

transformações suficientes para uma revolução promissora no campo da educação. Mesmo que 

se perceba certo menosprezo quando pensamos no ambiente escolar torna-se necessário 

acreditar que é na escola que tudo pode recomeçar. 

No mundo líquido-moderno em que o capitalismo dissolve a solidez, as certezas e as 

estabilidades, torna-se notória uma educação que não consegue acompanhar as mudanças que 

ocorrem no momento atual. No entanto, Bauman (2013) pensa uma educação que mesmo 

vinculada ao mundo da escola seja capaz de interiorizar o mundo da vida. Isso significa a 

necessidade de refletir e priorizar as transformações na educação derrubando os muros e 

inserindo-se nos contextos mais humanos que ampliam a formação pessoal e coletiva. Em um 

mundo saturado de informações tornam-se necessários espaços que criem possibilidades para 

o exercício da criticidade. Para o autor, a escola se torna esse espaço quando efetiva o 

pensamento crítico no aluno, ou seja, quando não apenas o informa.  

Nessa esfera de vinculação do mundo da vida e, entendendo a proposta de formação 

pessoal e coletiva, no contexto da educação, o pensamento do sociólogo norte-americano 

Sennett (2012a) corrobora para dizer da necessidade de se estabelecer, a longo prazo, as 

relações e os laços sociais. Mesmo tendo o panorama de uma cultura baseada nas relações a 

curto prazo, o autor enseja para que se criem vínculos coletivos que consigam flexibilizar as 

incertezas e a passividade da economia capitalista.  

A sociedade líquido-moderna, na compreensão de Sennett (2012b), está carregada de 

um ambiente de isolamento e de práticas individualistas. Para o autor essas práticas desabilitam 

as pessoas na perspectiva de cooperarem umas com as outras, desqualificando a capacidade de 

lidarem com as diferenças e com pontos de vista distintos. Nesse sentido Sennett corrobora com 

Bauman para dizer que vivemos cada vez mais conectados e próximos virtualmente, mas ao 

mesmo tempo distantes e afastados.  

Nos cenários atuais de trabalho, a lógica do capitalismo atua em favorecimento da 

dificuldade na construção de vínculos nas relações de trabalho, que se fazem curtas e 

fragmentadas. É possível perceber esse acontecimento na educação brasileira, tendo em vista a 

precarização das condições de trabalho que são oferecidas e, ao mesmo tempo pelas 

contratações temporárias e terceirizadas que se processam anualmente. Nesse ambiente 

precarizado preconiza-se um tempo reduzido para a construção das relações que estabeleçam 

encontros de planejamento coletivo. De maneira geral há ausência de tempo para discussão 
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entre professores e deles com os seus gestores e, assim, também, com as famílias, o que dificulta 

o envolvimento coletivo com uma proposta educativa institucional.  

Para Sennett (2012b), a ativação das políticas de cooperação, na sociedade de consumo, 

e os encaminhamentos dialógicos são o antídoto a esse contexto destruidor das experiências de 

coletividade. Nesse sentido é possível alavancar a provocação de que os professores, junto às 

equipes diretivas poderiam, como movimento de resistência, assumir o seu trabalho 

estabelecendo didáticas não burocráticas em práticas relacionais e que construam o ambiente 

de coletividade.  

Conforme Sennett (2012b, p. 09), 

[...] a cooperação azeita a máquina de concretização das coisas e a partilha é capaz de 

compensar aquilo que acaso nos falte individualmente. A cooperação está embutida 

em nossos genes, mas não pode ficar presa a comportamentos rotineiros; precisa 

desenvolver-se e ser aprofundada. O que se aplica particularmente quando lidamos 

com pessoas diferentes de nós; com elas, a cooperação torna-se um grande esforço. 

 

Com base na cooperação torna-se possível acreditar em uma educação que implique na 

construção de pedagogias e didáticas não homogêneas e unitárias. Quando há consentimento e 

disposição para o encontro pode-se definir trajetos compartilhados que contemplem as 

singularidades de todos os envolvidos. Nesta perspectiva, os encadeamentos dialógicos 

configuram-se como não lineares, pois enfatizam o processo, e não uma resolução final, uma 

vez que se constroem em cooperação, por meio de trocas e na relação cooperativa.  

Os procedimentos dialéticos e dialógicos facultam duas maneiras de realizar uma 

conversa, uns pelo jogo de contrários que leva a um acordo, outros pelo ricochetear de 

pontos de vista e experiências de forma aberta. Na boa escuta, podemos sentir simpatia ou 

empatia; são ambas impulsos cooperativos. A simpatia é mais entusiasmante, a empatia, mais 

pausada e, também, mais exigente, pois requer que focalizemos a atenção fora de nós mesmos.  

[...] A sociedade moderna revela-se muito melhor na organização do primeiro tipo de troca do 

que na do segundo, mais capaz da comunicação através da comunicação dialética do que 

pela discussão dialógica. Esse contraste ressalta-se notavelmente na fronteira tecnológica 

para a cooperação. (2012b, p. 37) (grifos meus) 

No construto das relações e dos laços sociais Sennett (2012a) entende que o diálogo, 

nas sociedades contemporâneas, poderá provocar as transformações necessárias. Nesse sentido, 

o autor concorda com Bauman (2009) para dizer que a escola se torna lugar do aprendizado e 

da construção das práticas dialógicas.  

Os encadeamentos dialógicos, segundo Sennett (2012b), configuram-se como não 

lineares. Esses enfatizam o processo, e não uma resolução final. “Os encadeamentos dialógicos 
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se constroem em cooperação, por meio de trocas e na relação entre os sujeitos” (SENNETT, 

2012b). Para o sociólogo, a cooperação torna-se uma habilidade desenvolvida em conjunto, de 

forma participativa, e que se incorpora nos indivíduos como um conhecimento implícito. Para 

o autor, faz-se necessário tempo para cultivar relações com outras pessoas e tempo para 

aprender com os próprios erros.  

É dessa maneira, na visão de Sennett (2012b) que se abre espaço para a compreensão 

do sentimento e do exercício da empatia. No entendimento do autor a empatia exige abertura 

para acolher os diferentes e para escutar em meio à diversidade de opiniões. Quando nos 

tornamos empáticos é que, então, os modos de trabalhar cooperativamente vão se contagiando 

na convivência cotidiana e se tornando parte da cultura de vida e de trabalho de determinado 

grupo.  

A empatia é compreendida como “um sentimento de curiosidade sobre os outros e o que 

são realmente” (SENNETT, 2015b, p. 36). Relacionar-se de forma empática exige o exercício 

de uma postura de abertura, de acolhimento aos diferentes mundos, de escuta de suas hipóteses 

e ideias, de respeito ao que emerge na vida cotidiana. 

Uma educação empática reflete o espaço da cooperação dialógica, que perpassa a vida 

da escola. Os movimentos de escuta, diálogo e cooperação tanto incidem na abertura individual 

de cada professor, quanto possibilitam, no espaço coletivo da escola, a construção de um 

trabalho colaborativo, respeitando as diferenças. 

Na sociedade de “consumidores” (BAUMAN, 2008) em que os valores e modos de se 

relacionar com o mundo, também são aprendidos no contexto escolar, torna-se necessária a 

construção de relações humanizadas que possibilitem encontros empáticos entre todos os 

envolvidos. Nesse ambiente significativo de aprendizagens a equipe diretiva com os demais 

profissionais do magistério precisam criar possibilidades de espaços que promovam o diálogo 

e conduzam todos os envolvidos à prática da coletividade. 

A escola poderá tornar-se o espaço em que todos possam aprender a cooperar e a 

constituir identidades múltiplas no interior de um processo ativo e diverso. Sedimentadas em 

propostas cooperativas e dialógicas, as escolas poderão responder à sociedade contemporânea, 

propondo espaços de criticidade e questionando o sistema dominado pela ética da privação, do 

individualismo alienado, da ganância e do lucro. 

 

4.3 POR UMA GESTÃO EMPÁTICA NA SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA 
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No ambiente líquido-moderno, a gestão escolar tem se configurado conforme a estrutura 

impositiva do capitalismo. A cultura dos consumidores abraça o modelo do uso e do descarte 

que se estabeleceu como fluidez na sociedade líquido-moderna. Isso transparece nas práticas 

da gestão escolar, que moldada pelo sistema, torna a educação ambiente do mercado capitalista. 

Na sociedade de consumo, conforme nos diz Bauman (2008) tudo se molda a partir da 

compreensão de que as coisas se tornam voláteis e em desuso permanente. Nesse panorama, a 

coordenação dos processos educativos não escapa desta tendência, nela se inscrevendo de forma 

incisiva, complexa e competente.  

Para o autor tudo está relacionado intimamente a “sociedade de consumidores” 

(BAUMAN, 2008), o que significa que a gestão escolar também participa do mesmo processo. 

Atualmente a educação também é vista como um empreendimento que necessita ser gerenciado. 

Nesse sentido, ela vai se encaixando a esse perfil dos consumidores, na medida que visa o 

alcance de metas e resultados relacionados com uma suposta qualidade do ensino e, 

consequentemente, com a preparação das pessoas, para o adequado enquadramento nos 

imperativos mercantis da vida contemporânea.  

Na concepção de Bauman (2011), pode-se entender que a gestão escolar, atrelada a esse 

ambiente capitalista busca atender as demandas destes tempos líquidos em que a durabilidade 

está sendo substituída pela transitoriedade e flexibilidade e, nisso incluem‐se os processos 

educativos. Desse modo, Bauman (2011) nos ajuda a entender que são tempos em que “as 

políticas de vida se deslocaram/variaram para o domínio operado pelos mercados de consumo” 

(BAUMAN, 2011, p. 207). O que significa que as políticas de gestão escolar parecem se colocar 

nessa busca de atender a essa centralidade do mercado e do consumo, no que tange às suas 

propostas e práticas educativas. O que importa agora no ambiente escolar é a produtividade do 

trabalho. 

O gerenciamento de tudo o que está relacionado com a vida torna-se centralidade e 

sustentação para o ambiente da “sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008). No 

entendimento de Bauman (2008), essa obsessão pelo gerenciamento é uma marca desses tempos 

líquidos em que vivemos, caracterizados pela flexibilidade das organizações e das pessoas para 

se adequarem às exigências da sociedade de consumidores.  

Corroborando com Bauman, Sennett (2012a) diz que na contemporaneidade, tudo o que 

cerca   nossa vida “é dinâmico demais para permitir que se façam as coisas do mesmo jeito ano 

após ano, ou que se faça a mesma coisa” (SENNETT, 2012a, p. 22). Sendo assim, significamos 

a importância e a centralidade de ações gestoras em atitudes pessoais ou profissionais na busca 

constante da realização plena da vida; vida composta de episódios que precisam ser gerenciados 
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de forma competente para que não se tornem refugo da sociedade contemporânea. Ambiente 

que precisa perpetuar a flexibilização, para que se possibilite a permanente capacidade de 

mudanças e transformações na sociedade de consumo. 

Sennett entende que “a repulsa à rotina burocrática e a busca de flexibilidade produziram 

novas estruturas de poder e controle” (SENNETT, 2012a, p. 54). Na concepção do autor, são 

três os elementos que dão subsídios para esse sistema de poder: o primeiro é a “reinvenção 

descontínua de instituições” que, ancorada na mudança flexível, influencia também a mudança 

de comportamento, ou seja, uma reorganização que desconecta passado e presente, pautada pela 

eficiência e produtividade, reduzindo gastos, medindo resultados e modernizando a gestão 

administrativa; o segundo é a “especialização flexível” que visa atender a demanda de consumo, 

colocando variedades de produtos mais rapidamente no mercado; e por último “concentração 

de poder sem centralização” ao mesmo tempo que há a descentralização de poder, de maneira 

imperceptível, o poder hierárquico permanece por trás das ações descentralizadas, uma vez que 

“dá as pessoas mais controle sobre suas atividades, [...] cada unidade tem liberdade para cumprir 

da maneira que achar adequada” (SENNETT, 2012, p. 63). O que torna significativa a presença 

de uma falsa liberdade, pois impõe um nível de produção além de suas capacidades e favorece 

o controle direto no trabalho. 

Na busca de efetivação de uma gestão democrática no ambiente escolar tornam-se 

necessárias as ações articuladoras da equipe gestora. Essas permitirão o desenvolvimento de 

uma liderança plural, baseada na partilha de poder e em projetos de cooperação entre todos os 

envolvidos. 

A perspectiva da sociedade líquido-moderna envolve o cotidiano escolar e faz 

exigências quanto a novas formas de relacionamento nos processos de tomada de decisão. Isso 

conduzirá à superação das amarras impostas pelo sistema vigente. Nesse sentido o que se poderá 

propor para a superação dessas amarras é o trabalho cooperativo, ou seja, a autoridade 

autoconfiante que outrora proclamava “o certo a se fazer” (SENNETT, 2001) desapareceu 

frente à imagem da pessoa de poder como facilitadora, mediadora e articuladora das ações do 

grupo. 

No ambiente da gestão escolar o trabalho cooperativo vai ao encontro da sociedade 

líquido-moderna, tendo como premissa a flexibilização. Os gestores mudam constantemente 

assim como os demais profissionais da educação vão passando pelos diferentes grupos gestores. 

Nesse ambiente as pessoas são valorizadas por possuírem as qualidades de saber ouvir e ensinar 

uns aos outros. A pessoa torna-se qualificada para os diferentes grupos pelas diversas “aptidões 
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básicas verbais e matemáticas, além de saber lidar com a tecnologia” (SENNETT, 2001, p. 

131). 

Na sociedade líquido-moderna o que se constitui são grupos que se organizam para a 

realização de projetos rápidos, sem a constituição de laços mais duradouros. No ambiente 

escolar essa premissa vai se constituindo levando ao esvaziamento das relações ao fim de cada 

projeto. As escolas estão repletas de projetos organizados por grupos que se formam e que se 

desfazem com a mesma rapidez. Na mesma lógica pode-se entender os processos de 

rotatividade dos profissionais da educação. Ano a ano presencia-se essa rotatividade que tem 

como consequência a utilização de uma lógica laboral no processo de atribuição das salas de 

aulas e os seus conteúdos. 

Para Sennett (2001) a modernidade constituiu o caráter e o trabalho convergindo para o 

mesmo sentido sendo que a ética pautava as relações em ambiente disciplinado. Nesse ambiente 

esse comportamento era possível pela existência de instituições estáveis, que permitiam esse 

adiamento da satisfação depositada em um futuro certo. Na sociedade líquido-moderna, o 

trabalho árduo e o adiamento da satisfação não fazem mais sentido, pois as pessoas não sabem 

mais até quando estarão trabalhando para determinado patrão ou instituição. O que se configura 

em contraposição à ética do indivíduo é a ética de grupo. No grupo, as responsabilidades são 

divididas, a organização do tempo de trabalho sofre mudanças, as qualidades do bom trabalho 

não são as mesmas do bom caráter. O trabalho acontece na superfície das relações, enquanto 

que a formação do caráter através dos laços sociais só pode acontecer na profundidade.  

Conforme Sennett (2001, p. 127), 

[...] o tempo das equipes é mais flexível e voltado para tarefas específicas de curto 

prazo do que para a soma de décadas caracterizadas pela contenção e espera. O 

trabalho em equipe, porém, nos leva ao domínio da superficialidade degradante que 

assedia o moderno local de trabalho. 

 

Quando o autor se refere à superficialidade degradante está apontando para essas 

relações dos grupos que tendem a manter-se juntos ficando na superfície das falas, evitando as 

questões difíceis, as decisões a serem tomadas, pessoalmente e em coletividade. Essa atmosfera 

do consumismo atual, em que a satisfação tem que ser imediata, as decisões e execuções rápidas 

configuram-se nesse espaço de superficialidade que vai degradando os diálogos e as iniciativas. 

No entendimento baumaniano as execuções conjuntas de “tarefas devem produzir resultados 

antes que a atenção se desvie para outros esforços. Os assuntos devem gerar fruto antes que o 

entusiasmo pelo cultivo se acabe” (BAUMAN, 2005, p. 81). 
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No ambiente da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001), as relações entre os 

profissionais da educação se constituem fluídas. A liquidez corrompe esses vínculos e a falta 

de tempo corrói a confiança, a lealdade, o compromisso mútuo, os laços sociais que levam 

tempo para se consolidar dentro das instituições e que podem até mesmo alterar o sentido dos 

relacionamentos com os gestores. 

No entendimento de Sennett (2001) surgem nas equipes de trabalho da sociedade de 

consumo a ficção “de que trabalhadores e chefes não são antagonistas; o chefe, em vez disso, 

administra o processo do grupo [...]; o líder está do nosso lado, em vez de ser nosso governante” 

(SENNETT, 2001, p. 132). Para o autor essa concepção de liderança necessita ser refletida, pois 

sua aceitação impensada pode implicar em perigos. O primeiro perigo seria o de neutralizar as 

discussões sobre a existência das relações de poder no interior da escola (o domínio continua 

existindo sem que haja clareza sobre as relações de mando e submissão). O segundo perigo é a 

diluição do poder no desaparecimento da autoridade de um líder que não assume a 

responsabilidade pelos resultados. Nessa perspectiva ele atribui à sua figura as situações de 

sucesso e as de fracasso repassa aos demais profissionais. Para ele se a escola vai bem é obra 

de uma boa gestão, se vai mal é culpa dos profissionais que não souberam atuar adequadamente 

no processo. 

Bauman (2001) explica que “a sociedade de consumidores do presente significou, 

portanto, uma mudança de ênfase mais que uma mudança de valores” (BAUMAN, 2001, p. 

182). Para o autor, não deixamos de ser uma sociedade de produtores para nos tornarmos 

exclusivamente uma sociedade de consumidores; hoje as duas estão simultaneamente presentes. 

Na sociedade de consumidores analisada por Bauman (2008), o consumo assume um papel 

central que marca a vida das pessoas. Na sociedade de produtores o consumo estava baseado 

na aquisição de bens duráveis, que ostentassem riqueza e garantissem segurança a longo prazo. 

Já na sociedade de consumidores a ênfase está no consumismo e na busca constante da 

satisfação de desejos, sempre crescentes, voláteis e insaciáveis, já que nesta sociedade o que 

importa é estar em movimento e não fixar‐se. 

Nessa perspectiva, a gestão escolar precisa assumir a missão e gerenciar as escolas de 

acordo com os preceitos da economia do mercado contemporâneo. Pode-se dizer que a gestão 

escolar, na sociedade de consumo, também, se torna uma mercadoria e está à disposição para 

corroborar preceitos da lógica vigente. A ênfase no gerenciamento da escola é mais uma 

manifestação dos interesses mercantis implicados em suas atuais formas de funcionamento. 

Mas não apenas isso. É visível a necessidade de que ela seja produtiva na fabricação de pessoas 

encaixáveis nessa “sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008). 
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5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A vida, seja individual ou social, não passa de uma 

sucessão de presentes, uma coleção de instantes 

experimentados com intensidades variadas (BAUMAN, 

2008, p. 45). 

 

5.1 SOBRE A NATUREZA E OS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

A presente dissertação, de natureza aplicada, buscou cumprir com as exigências do 

Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação desta Universidade, no 

atendimento ao previsto na Portaria Nº 389, de 23 de março de 2017, que dispõe sobre o 

mestrado e o doutorado profissionais no âmbito da pós-graduação stricto sensu. Salienta-se aqui 

o seguinte objetivo:  

   III - promover a articulação integrada da formação profissional com entidades 

demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das 

organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e 

aplicação de processos de inovação apropriados; 

 

Diante dessa meta de intervenção pós-pesquisa para a busca de soluções, é que a 

natureza da pesquisa aplicada, não básica, não pura, é evidenciada. Entretanto, conforme Gil 

(2002, p. 26), “a pesquisa aplicada possui muitos pontos de contato com a pesquisa pura, pois 

depende de suas descobertas e se enriquece com o seu desenvolvimento”.  

Esta pesquisa refletiu sobre a gestão escolar na escola pública, tendo como foco, ou 

recorte, uma equipe diretiva e um grupo de docentes, com vistas a mapear fragilidades e 

potencialidades para que se garantam relações humanizadas que provoquem encontros 

empáticos na escola. Para isso, tecemos um caminho, no ambiente escolar, que permitiu 

desenhar a realidade do lugar a partir da coleta de dados, significando as vivências ali 

estabelecidas. 

A abordagem da pesquisa foi de cunho qualitativo, correspondendo às necessidades do 

estudo a ser realizado no campo de investigação. Desse modo, foi possível o advento das 

questões que seriam pertinentes a partir da problematização do tema proposto. 

Mediante observações e conversas com os colegas no ambiente em que se propôs a 

pesquisa, foi possível visualizar essa abordagem. Segundo Minayo (2001, p. 21-22), 

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa [...] 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
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Na compreensão da autora, é preciso entender a pesquisa qualitativa enquanto lugar de 

significação de uma ação social. Há uma profunda necessidade de se compreender esse processo 

(as tensões que se instalam entre equipes diretivas e seus antigos pares de docência), tendo a 

perspectiva de aprofundar os fenômenos, não de modo quantitativo, mas a partir da 

compreensão da realidade do grupo social em que se insere o pesquisador, entendendo-se que 

os dados coletados não podem ser operacionalizados em variáveis quânticas. 

De acordo com Martins (1994, p. 53), a pesquisa qualitativa é um “ir a campo”, ou seja, 

é “o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade empírica 

a ser estudada com base nas concepções teóricas que fundamentam o objeto da investigação” 

(ibidem). Isso é o mesmo que dizer que é a escolha de uma área para confrontar com as 

perspectivas teóricas que o pesquisador toma como guia de seus estudos.  

Com este entendimento, é importante falar do lugar onde foi realizada a pesquisa: uma 

escola da rede pública municipal que atende crianças a partir da Educação Infantil até o nono 

ano (Anos Finais) do Ensino Fundamental.  

A inserção no lugar da pesquisa inferiu no sujeito pesquisador e no objeto pesquisado a 

capacidade de inaugurar, permanentemente, as novas condições para a coleta de dados que 

foram oferecidas durante o processo. Para Teixeira (2006, p. 137), 

[...] na pesquisa qualitativa o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e 

os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto 

é, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação. As experiências 

pessoais do pesquisador são elementos importantes na análise e compreensão dos 

fenômenos estudados. 

 

O autor apresenta elementos que sedimentam a pesquisa qualitativa no que tange à 

compreensão e interpretação dos dados coletados. Para ele, o pesquisador não poderá estar 

deslocado do ambiente pesquisado, pois toda a sua ação requer aproximação dos 

acontecimentos e experiências vividas durante o processo de construção da investigação. 

A construção da pesquisa no campo de ação descreveu os fatos que foram presenciados 

ou coletados pelo pesquisador. Todo esse processo se deu com base nas observações, anotações 

de conversas informais, questionários (com questões abertas) e entrevistas, material organizado 

em “bloco de anotações” ou “diário de campo”, que, para Minayo (2001), consistem em um 

importante instrumento para o pesquisador social registrar seus achados. 

Conforme Martins (1994, p. 28), a pesquisa descritiva “tem como objetivo a descrição 

das características de determinada população ou fenômenos, bem como o estabelecimento de 

relações entre variáveis e fatos”.  Entende-se, a partir do autor, que há uma profunda 
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necessidade de descrever os fatos do objeto de investigação, tendo como perspectiva o olhar 

objetivado para os dados que já foram coletados.  

Gil (2002, p. 42) chama a atenção para a importância de “descrever as características de 

determinadas populações ou fenômenos”. Uma das peculiaridades da pesquisa descritiva é a 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. Ex.: pesquisa referente à idade, sexo, procedência, eleição, etc. Nela, pesquisador 

e pesquisados agem de modo cooperativo e participativo.  

Thiollent (1986, p. 16) afirma que o principal objetivo desse tipo de pesquisa está em 

“resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da situação observada”. Nesse tipo de 

pesquisa, a ação dos pesquisados não deve ser banal, mas sim bem dirigida e organizada. 

A participação do pesquisador foi garantida dentro da situação-problema, devendo ele 

sempre acompanhar o desenvolvimento e ações dos grupos pesquisados, porém, tentando 

manter-se o mais neutro possível, já que a neutralidade total se sabe é (humanamente) 

impossível. 

Nesta investigação, optou-se por procedimentos que reportam à pesquisa participante, 

tendo presente que o pesquisador esteve atuando ativamente no ambiente da investigação. 

Tratando-se de pesquisa social, de ação ativa, no campo, o pesquisador não pôde pensar-se fora 

dele, pois disso dependeu o êxito de todo o trabalho. 

Para Gil (2002, p. 31), “esta pesquisa se caracteriza pelo envolvimento dos 

pesquisadores e dos pesquisados”. Aqui se sedimenta a ação desenvolvida pelo pesquisador, 

que está ambientado nas vivências cotidianas do lugar onde está inserido e mergulha em maior 

profundidade naquilo que se move como relatos e ações da investigação. A autora reitera essa 

ideia nos seguintes termos: 

[...] a pesquisa participante envolve posições valorativas, derivadas sobretudo do 

humanismo cristão e de certas concepções marxistas. Tanto é que a pesquisa 

participante suscita muita simpatia entre os grupos religiosos voltados para a ação 

comunitária. Além disso, a pesquisa participante mostra-se bastante comprometida 

com a minimização da relação entre dirigentes e dirigidos e por essa razão tem-se 

voltado sobretudo para a investigação junto a grupos desfavorecidos, tais como os 

constituídos por operários, camponeses, índios etc. (Gil, 2002, p. 56). 

 

A escola pública representa o que o autor cita como lugar de atuação da pesquisa, pois 

nela se apresentam os “rostos desfigurados” e, por muitas vezes, marginalizados pela própria 

sociedade na qual estão inseridos. Minimizar as tensões existentes no campo das relações 

humanas, entre dirigentes e dirigidos, foi o almejado pela pesquisa.  

No processo de construção da problematização, o pesquisador apresentou três questões 

a serem observadas: a) Qual é o entendimento das equipes diretivas quanto às suas atribuições 
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na escola?; b) Como os docentes compreendem os diferentes papéis que desenvolvem os 

membros das equipes diretivas?; c) Em uma “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” 

(Bauman, 2008), que possibilidades há para o estabelecimento de encontros empáticos e sólidos 

entre equipes diretivas e docentes? 

A opção por uma pesquisa participante para adentrar nesta investigação encontra 

também respaldo nos estudos de Minayo (2001, p. 59-60): 

[...] a técnica de observação participante se realiza através do contato direto do 

pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos 

atores sociais em seus próprios contextos. O observador, enquanto parte do contexto 

de observação, estabelece uma relação face a face com os observados. Nesse processo, 

ele, ao mesmo tempo, pode modificar e ser modificado pelo contexto. A importância 

dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de situações ou 

fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados 

diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e evasivo 

na vida real. 

 

Para a autora, a frequência de inserção no ambiente de pesquisa intensifica a capacidade 

de pesquisador e pesquisados participarem juntos do processo de construção no campo da 

investigação. Não é uma via de mão única, mas a capacidade de perceber que, no caminho 

traçado, as mãos se entrelaçam na constante busca de tornar a caminhada mais leve, porém, 

bem alicerçada de fundamentos, que colaboram para o êxito final da pesquisa. 

O estudo está inserido no campo de estudos da gestão escolar, sob os princípios da linha 

III – Inovação, Diversidade e Memória em Educação, do Programa de Pós-Graduação do 

Mestrado Profissional em Educação, em que atua a professora orientadora.  

Para que não haja dúvidas, vale ratificar que este estudo foi organizado enquanto 

pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, objetivos descritivos explicativos, 

tendo como procedimento a pesquisa participante, pois o pesquisador é professor atuante no 

lócus. 

A análise dos dados foi feita com base na categorização dos achados, subdividindo e 

classificando as respostas dos questionários e os relatos das conversas informais em: disparador 

empático; não empático; e efeitos (positivos/negativos) no processo educativo.  

 

5.2 O CONTEXTO E DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Esta investigação foi realizada em uma escola municipal de Ensino Fundamental, lugar 

onde o pesquisador atua há quatro anos como professor na Educação Infantil, nos Anos Iniciais 

e Anos Finais. Imerso nesse ambiente, o pesquisador percebeu, a partir de algumas falas de 

colegas e alunos, que havia a necessidade de investigar como se instituíam as tensões e os 
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conflitos entre a equipe diretiva e o restante da comunidade escolar, evidenciando as origens 

dos problemas e as possibilidades e impedimentos para solucioná-los.  

Nessa escola, há mais de 30 profissionais, os quais poderiam ser participantes da 

pesquisa, não fosse a necessidade de entrega do estudo em tempo estreito. Inicialmente, o 

pesquisador deteve-se na observação e no registro de conversas informais, partindo, na 

sequência, para a definição, por interesse e aceite dos pares, do número exato de participantes, 

não menor do que 10, contando, entre eles, com os três membros da atual equipe diretiva e sete 

professores atuantes na escola. Como meio de coleta de dados de percepções singulares, foi 

aplicado um questionário, entregue impresso (Anexo 3) com 08 questões abertas, as quais foram 

respondidas no local e horário em que o participante entendeu mais apropriados. A devolução 

foi realizada em prazo máximo de 15 dias a contar da entrega do material. Nesse questionário, 

os participantes puderam explicitar suas percepções do lugar de trabalho, sua visão da equipe 

diretiva (dos professores) e dos professores (pela equipe diretiva), bem como o entendimento 

que têm sobre o que é preciso para o fortalecimento das relações humanizadas no ambiente.  

Quando o pesquisador necessitou de esclarecimentos sobre algumas das respostas, 

foram agendados com os participantes momentos (entrevistas) para que se tirassem as dúvidas. 

Da mesma forma quando os envolvidos tiveram dúvidas sobre os questionamentos também foi 

oportunizado momentos de conversas para que essas dúvidas fossem esclarecidas.  

Foi esclarecido aos participantes que poderiam retomar o assunto com o pesquisador 

quantas vezes achassem necessário para esclarecer fatos que tivessem esquecido ou que 

quisessem rever e que pudessem auxiliar na efetividade da pesquisa.  

 

5.3 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Levando em consideração que a investigação proposta necessitou de dados primários, o 

Projeto de Pesquisa foi, primeiramente, submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul – UERGS -, para a devida aprovação, conforme cronograma que seguiu 

(APÊNDICE D). As atividades de pesquisa envolvendo seres humanos só tiveram seu início 

após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética, que concedeu o parecer 

consubstanciado em 24 de abril de 2020, conforme CAAE: 29869820.5.0000.8091, sob o 

número 3.989.378 (ANEXO B). 

No atendimento às resoluções do Comitê de Ética – Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, e Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016 –, foi necessário o preenchimento 

do Termo de Assentimento Institucional (TAI), conforme segue (Anexo 1), o qual foi assinado 
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pelo representante legal da escola, bem como do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), assinado pelos participantes de fato (professores e membros da equipe diretiva), 

conforme segue (Anexo 2). 

 

5.3.1 Dos riscos e benefícios da pesquisa 

 

Os riscos desses procedimentos foram mínimos (cansaço e desânimo durante o 

preenchimento do questionário), não envolvendo nenhum constrangimento ao responder às 08 

(oito) questões abertas sugeridas no questionário. No intuito de minimizar, tanto quanto 

possível, este desconforto, os participantes foram informados da total liberdade que tinham em 

se recusar a responder as questões que lhe causassem constrangimento, da mesma maneira que 

poderiam se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem que isto os levasse a qualquer penalização. Também foi esclarecido aos participantes a 

opção de responderem o questionário em outro momento, em que se sentisse, mais confortáveis. 

Foi oferecido, ainda, como opção preencherem o questionário em sua casa e devolvê-lo após 

15 dias da entrega do mesmo; quando o pesquisador retornou à escola para recolher os 

documentos. Foram informados que, por ser um número restrito de participantes em um mesmo 

local, a identificação poderia ser possível devido às manifestações e opiniões singulares de cada 

um. Os participantes também foram informados de que além de suas participações respondendo 

ao questionário constariam registros em diário de campo, feitos pelo pesquisador com base em 

suas observações informais, em momentos de conversas na sala de professores e em reuniões 

da escola. Também foi informado aos participantes da possibilidade de entrevistas para 

esclarecimento de dúvidas quanto às suas respostas ao questionário. Em qualquer dos casos, 

sempre foram retomados os esclarecimentos detalhados sobre o escopo da presente pesquisa. 

Os benefícios e vantagens da pessoa participar desse estudo são indiretos e não 

imediatos; entretanto de valiosa contribuição individual no trabalho que estava sendo realizado, 

enquanto que, coletivamente, mencionamos a sua valorosa cooperação para o progresso da 

ciência, no sentido de permitir agregar conhecimento ao arcabouço educacional da região onde 

se inseriu o presente estudo. 
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6 O LUGAR ONDE ANCOREI PARA A TESSITURA DAS REDES 

 

Fui-me dando conta de que as imagens da escola não se 

acomodavam àquelas que eu havia construído sobre o 

ensino público de qualidade no Brasil, da escola 

democrática, tudo que desde a promulgação da 

Constituição de 1988, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), de 1990, e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, circulava 

no coletivo educacional (SCHEFER, 2015, p. 15). 

 

O lugar de ancorar é vislumbrado desde o momento inicial em que se planeja uma 

viagem. É permitido sonhar o caminho e, acima de tudo, compreender os desafios que ele impõe 

até que cheguemos à meta estabelecida.  

Aqui estabeleço como lugar de ancoragem o caminho da educação e a importância que 

ela tem para o amadurecimento humanizado. Conscientizar-se do momento de ancorar revela o 

quão promissor será o caminho, pois na medida em que navegamos mar adentro, muitos outros 

caminhos nos serão apresentados. O instrumento que nos guiará é, sem dúvida alguma, a 

bússola da consciência de onde queremos aportar e o rumo traçado será a nossa identificação 

com o lugar. 

Para entender o processo de ancoragem no lugar me reporto à perspectiva baumaniana. 

Para Bauman (2005, p. 25) o lugar identifica e provoca reações diversas. O lugar finca nossa 

identidade no estranhamento, que não pode ser o sentimento nacionalista que impõe a violência 

e a radicalização, ideologicamente forte e onipresente no mundo capitalista. Para o autor, a ideia 

de identidade nasceu do sentimento ambíguo a partir da “crise do pertencimento” (SCHEFER, 

2015, p. 17) e do esforço que este provocou. No seu entendimento ela exerce um papel 

fundamental no atual contexto, marcando os indivíduos com a possibilidade de criar sua própria 

identidade sem se ater a heranças. No mundo de individualizações, as identidades são ambíguas 

e oscilam na maior parte do tempo. Dentro desse ambiente líquido-moderno elas são 

profundamente sentidas e estão no cerne da atenção dos indivíduos. 

Quando finalizei a viagem e lancei a âncora, o caminho de identificação estava aos meus 

olhos e então se firmava a perspectiva baumaniana; esta se mostrava ambivalente e com traços 

de muita oscilação. Não é seguro o lugar que encontro a educação! É, sem sombra de dúvida 

um permanente estar em mar adentro. Porém, aqui se finca o desafio: abrir possibilidades de 

novos olhares e novas ancoragens que me conduzirão a identidades que oscilam conforme os 

ventos. 
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6.1 O PEDIDO – AMBIENTE ACOLHEDOR PARA APORTAR 

 

A pesquisa configura em sua metodologia o trabalho de campo realizado em uma escola, 

com a equipe diretiva e seus professores. Nesse ambiente estou incluído, pois faço parte do 

grupo atuando como professor há três anos.  

Quando a escola recebeu o convite para fazer parte da pesquisa, foi solicitada uma 

reunião, em particular, com a diretora que acolheu o pedido e, imediatamente, se colocando (se 

colocou) à disposição para o que fosse necessário. No instante que acolheu o convite, a diretora 

sinalizou que entraria em contato com a vice-diretora e a coordenadora pedagógica, que formam 

a equipe diretiva da escola, para comunicar e ouvir, também de seu consentimento. Quanto aos 

professores, disse que eu poderia interpelá-los e convidá-los conforme minhas necessidades. 

Ao mesmo tempo coloquei em mãos da diretora e solicitei que lesse com cuidado, o Termo de 

Declaração de Instituição Coparticipante e, se tudo estivesse a consenso poderia assinar, 

colocando os carimbos pertinentes e habituais da Instituição e, que o entregasse quando tudo 

estivesse confirmado. Esse Termo foi confeccionado em duas cópias ficando uma com a 

Instituição e outra com o pesquisador, após assinado e aceito pela diretora da escola. 

 

6.2 A ESCOLA – LUGAR PERIFÉRICO DE AMBIGUIDADES E OSCILAÇÕES 

 

A escola onde se deu a pesquisa está em uma área de periferia de um dos extensos 

bairros da cidade. É uma escola da rede municipal considerada pequena, pelo seu número de 

alunos, corpo docente e funcionários. Está localizada entre duas grandes escolas: uma que. 

segundo os moradores do entorno e pais/responsáveis dos alunos matriculados na escola, acolhe 

aqueles do último lugar da periferia, bem ao fundo, trazendo todos os tipos de problemas para 

a instituição; e a outra que acolhe os alunos que ela deseja, selecionando, criteriosamente, cada 

um de seus candidatos à vaga, com suas regras e padrões para estar naquele ambiente 

educacional. É importante salientar que ambas também são escolas da rede municipal de ensino 

e comungam das mesmas diretrizes. 

Para Schefer (2015, p. 8) está aí, 

[...] a existência de uma estrutura para a edificação de não-lugares escolares, 

assim definidos por não produzirem identificações, nem acolhimentos em prol 

das aprendizagens, que dirá práticas que ressignifiquem a vida de seus atores. 

Ao contrário, essa escola (possivelmente não uma exceção) limita-se a reter 

crianças e adolescentes pobres nos moldes educativos asilares do passado, 

evidenciando uma temporalidade própria. 
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Com a autora é preciso dizer que o lugar do acolhimento pode ser entendido como um 

“não-lugar escolar” (SCHEFER, 2015), diante da ausência de protagonismo de alunos ou 

mesmo da falta de evidências de preocupações com as suas vidas escolares. O não 

pertencimento aniquila toda a possibilidade de (re)construção do ser humano. O que vai 

favorecer para um total estranhamento do lugar, enquanto vivências estáveis e de pertença. 

O lugar onde aconteceu a pesquisa está situado entre essas duas escolas, a que todos 

querem estar e a que ninguém quer estar. A maioria dos pais/responsáveis, quando se dirige à 

instituição onde se constituiu a pesquisa, para fazer a matrícula de um filho, diz de sua 

preferência por àquele outro lugar (a que todos querem estar), a melhor escola e desdenham a 

outra (a que ninguém quer estar), onde acontecem os diferentes conflitos. Afirmam que entre 

colocar um filho na escola de marginais e filhos de traficantes, preferem colocar ali, na 

“escolinha”2, sabendo que eles ficarão por apenas um tempo, em deslocamento para a escola 

modelo e de preferência de todos daquela região. 

Entendendo o “não-lugar escolar” (SCHEFER, 2015) como um deslocamento do padrão 

desejável ou a cópia do mesmo, Schefer (2015, p. 30) estabelece que não há como prever a 

estabilidade das relações que se fixam nos ambientes. A escolinha pesquisada, como eles 

chamam, se torna quase, ao longo dos duzentos dias do ano letivo, um lugar de passagem para 

os muitos que vem e vão entre uma escola e outra da rede municipal até que terminem seus 

estudos, nos anos finais, tecendo uma colcha toda remendada e que, possivelmente, deixa 

rupturas no processo educativo. 

No entanto estando em uma região periférica, a escola também se torna um lugar 

periférico, de permanentes chegadas e partidas e de muitas dificuldades nas questões de ensino-

aprendizagem. O que Schefer (2015, p. 33) vai confirmar dizendo que “o fazer docente em sua 

complexidade, como resultado de vivências marcantes e determinantes para outras experiências 

sociais, precisa ser ponderado em vista do entrelaçamento de vidas que um processo de ensino-

aprendizagem opera”. Ou seja, o pertencimento ao lugar contribui para a operacionalização de 

boas práticas de aprendizagens e experiências que marcam a vida humana. 

Para os pais/responsáveis que buscam matricular seus filhos nessa escola pesquisada, se 

confirma a situação de passagem e não de permanência. Na fala da equipe diretiva e de alguns 

professores que já atuam a mais tempo no lugar, percebe-se a compreensão de que o aluno logo 

será retirado da escola, por isso não há necessidade de tanto empenho dos profissionais. Enfim, 

há necessidade de pertencimento duplo ao lugar: dos alunos e dos professores.  

                                                           
2 Expressão de linguagem informal que as famílias do entorno utilizam ao se dirigem e dizerem deste ambiente 

escolar. 
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O que corrobora para o não pertencimento, enquanto lugar das aprendizagens, é o fato 

de que cinquenta por cento dos profissionais que ali atuam, são contratados, ou cargos afiliados-

políticos. O número de professores estáveis atuando nessa escola preenche os requisitos para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais, porém deixa a desejar no Ensino 

Fundamental – Anos Finais, tendo apenas quatro professores concursados e estáveis, nas 

disciplinas afinco. Os outros professores necessários para o fechamento da carga horária 

semanal se dão a partir de seleção anual e com contratos por tempo. Esse também é um fator 

que caracteriza a escola como um “não-lugar escolar” (SCHEFER, 2015), ou seja, a ideia de 

que não é preciso muito esforço com o processo educativo. Esses professores contratados que, 

anualmente visitam a escola, não se colocam como promotores de mudanças e de 

transformações desse lugar, pois já iniciam seu trabalho entendendo que no próximo ano estarão 

em outras escolas, trabalhando com outros alunos. 

Segundo Schefer (2015, p. 38),  

[...] a distopia do espaço conquistado, construído pelos esforços singulares de 

seus membros, surge na constatação de que a reconstrução social de um lugar 

exige mais do que a vontade de um grupo - depende de modificações na lógica 

estrutural de um sistema em “perfeito” funcionamento. 

 

Pertencer ao lugar significa estar atento ao compromisso de mudança e de 

transformação. Com a autora é possível entender o quanto é necessário fazer parte da 

(re)construção de um ambiente. Tendo um lugar procrastinado ao “sistema” de funcionamento 

normatizador torna-se impossível a prática de construção de resistência ao “não-lugar escolar”. 

Enquanto espaço físico, a escola onde se realizou a pesquisa revela esquecimento pelas 

gestões da rede municipal. Ao caminhar pelos ambientes da escola percebe-se que a estrutura 

oferecida aos alunos e aos profissionais que ali atuam é precária no que se refere aos 

mecanismos necessários para estabelecer aprendizagens positivas. 

A escola conta com salas pequenas, tanto para a disposição das carteiras dos alunos, 

quanto para os locais de estudo e planejamento dos professores. No momento, a biblioteca da 

escola não está em funcionamento, pois não conta com um profissional especializado para o 

atendimento. No final do ano anterior os poucos livros existentes foram retirados, segundo a 

informação da coordenação pedagógica e direção, para estarem mais próximos das salas de 

aula, ao alcance dos professores de língua portuguesa. Quando retornamos para o início do ano 

letivo de 2020, dentre os vários avisos na primeira reunião com docentes, chegou a informação 

de que a escola recebeu livros, mas que a nova biblioteca ainda não tinha sido organizada, e 

não haveria atendimento enquanto não houvesse um profissional disponível para atuar nela.  



81 
 

Não há quadra de esportes na escola. Para as aulas de educação física é disponibilizado 

um campo aterrado atrás da escola, sendo este, também, lugar e espaço dos recreios e outras 

atividades em comum. Desse modo, apenas em dias de sol é possível fazer exercícios físicos 

no espaço, quando o terreno está seco e sem alagamentos.  

Na ânsia de formatar um espaço em que pudessem trabalhar com êxito, os professores 

de Educação Física solicitaram o espaço da frente da escola e organizaram um lugar 

acolhimento para as aulas e para os alunos. A reformulação do espaço não contou com os 

cuidados e a iniciativa da equipe diretiva. Nos dias intensos de calor que se fazem no início do 

ano letivo e ao final desse, é possível perceber o quanto a escola necessita de um espaço 

melhorado, pois os alunos precisam se exercitar ou brincar nos momentos de recreio debaixo 

das intensas temperaturas e sol escaldante; sem contar que vários, ao longo da semana, 

terminam machucando os pés por chutar a terra ou se arranhar em meio às pedras.  

Ao chegar na escola, no meu segundo ano de atuação, em conversas para conhecer 

melhor os alunos dos Anos finais - Ensino Fundamental, deparei-me com uma demanda dos 

alunos pela construção de uma quadra esportiva para as aulas de Educação Física e seus eventos 

escolares. Diziam estar cansados de solicitar à direção da escola e nada ser feito em favor deles. 

Me dispus a ajudá-los, fazendo-os entender que eles eram protagonistas da sua vida escolar. No 

nono ano, escrevi no quadro algumas linhas e expliquei o que era um “abaixo assinado” dizendo 

que eles deveriam se mobilizar e recolher assinaturas dos colegas para que as mesmas fossem 

levadas até a direção, para que essa, com as assinaturas em mão, pudesse encaminhar aos órgãos 

competentes.  

Os alunos do nono ano pediram à direção para realizarem o abaixo-assinado e 

recolheram as assinaturas de todos os alunos da escola, incluindo um grande número de pais 

que também assinaram. Na contramão do movimento, na sala de professores a diretora se 

manifestou dizendo a todos os professores que ali se encontravam que já haviam solicitado a 

construção da quadra, mas que nenhuma verba havia sido encaminhada para a mesma. 

Acrescentou por fim, que talvez com a assinatura dos alunos e pais, os órgãos competentes se 

comovessem e realizassem a obra. Até o momento aguardamos retorno.  

A escola tem alunos de inclusão e isso significa que aqueles que são acolhidos com seus 

laudos necessitam de professores auxiliares e monitores. É comum a escola esperar por dois ou 

três meses, no início do ano letivo, até que esses profissionais sejam encaminhados, assim como 

também outros professores para atender as disciplinas do currículo. O material de apoio para os 

alunos de inclusão e os demais alunos, geralmente, é precário.  
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Enfim, a escola além de não dispor de uma biblioteca, de uma quadra poliesportiva, 

também não conta com uma sala de informática adequada para o aperfeiçoamento das pesquisas 

e estudos propostos pelos professores. E, aqui relembro que a maioria dos alunos estão em área 

de periferia e distantes das tecnologias e domínios digitais aplicáveis tanto em suas casas como, 

também, na escola.  

A equipe diretiva usa de uma sala única para o atendimento de todas as suas demandas. 

Os atendimentos burocráticos, aos professores e aos pais/responsáveis, quando necessários, são 

realizados todos no interior da mesma sala, sem o mínimo de resguardo no cuidado e sigilo das 

demandas a resolver.  

A secretaria da escola ocupa esse mesmo espaço que é dividido por uma parede com 

uma abertura para a colocação de uma porta, que nunca foi colocada. Ou seja, enquanto se dão 

os atendimentos na secretaria da escola, aqueles que estão à espera no balcão de atendimento 

acompanham com vigor as demandas realizadas pela equipe diretiva.  

A escola dispõe de uma professora com formação em Educação Especial e de uma sala 

para o Atendimento Educacional Especializado (AEE). O que se percebe é um número 

crescente de alunos precisando desse atendimento, e que, muitas vezes, a escola não consegue 

dar o suporte necessário, enquanto material de apoio e horas a mais de atendimento à demanda. 

 A sala de professores também é um espaço compartilhado para inúmeras atividades, 

desse modo, não há silêncio em momentos do planejamento semanal, pois no mesmo local 

ocorre a alimentação dos professores, a confecção de materiais para os eventos, etc. Nessa sala 

ainda são guardados os materiais didáticos e são realizadas, cotidianamente, vendas e compras 

de produtos dos mais variados, seja por promotores externos ou internos.  

Sendo o ambiente escolar o lugar das práticas pedagógicas, é válido dizer que há 

profunda necessidade de reconhecimento do lugar, enquanto espaço de pertencimento, 

apreciado por todos.  

Na medida em que se dá o desejo de pertencer ao lugar concebe-se o espaço de criação 

e inovação de tudo aquilo que precisa ser (re)inventado. Bom que a escola, mesmo em estado 

letárgico, às vezes moroso, é capaz de se (re)invetar e de trazer vida, produzir e fortalecer as 

estruturas mais frágeis, pois  é ali  que se encontra o entrelaçamento de todas as mãos que 

produzem a mudança. 

 

6.3 A EQUIPE DIRETIVA, OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS – O SENTIDO DO 

NÃO PERTENCIMENTO 

 



83 
 

A escola por ter menos de quatrocentos alunos, conta com o trabalho de uma equipe 

diretiva enxuta. Isso pode significar que não há o entendimento pela Rede Municipal em dispor 

de equipes diretivas que se componham de acordo com as demandas e o local onde a escola 

está inserida geograficamente. A atual gestão é composta por uma equipe diretiva com três 

profissionais, que por meio de eleição representam o ambiente escolar. A equipe diretiva é 

formada pela diretora, vice-diretora, que também deve assumir a função de orientadora 

educacional e uma coordenadora pedagógica que se dispõe ao atendimento pedagógico desde a 

Educação Infantil até o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais.  

No final do ano de 2018 o município passou por sua segunda eleição para diretores nas 

escolas de Ensino Fundamental. Como já foi descrito no marco da legislação desta Dissertação 

desde o final do ano de 2015, as escolas de Ensino Fundamental passaram a eleger os seus 

diretores por meio do voto democrático. Logo, a cada três anos é apresentado à comunidade 

escolar o direito e o dever de apontar aquele que deve direcionar, tanto administrativamente 

quanto pedagogicamente, o espaço escolar. Em vista de mudanças na lei que estabelece o 

formato da eleição, ficou definido que a diretora não pode tentar a reeleição. Essa alteração 

levou à percepção de que a escola não tinha professores em número suficiente e, de acordo com 

a lei, para formar mais de uma chapa, para se candidatar ao pleito.  

Em tempo, diante da demanda, a diretora propôs a duas professoras com os requisitos 

necessários para a candidatura a formação de uma chapa para o pleito eleitoral. Disso resultou 

a atual equipe diretiva da escola.  

Ao tomar posse e assumir a gestão da escola, a equipe diretiva, no primeiro dia letivo 

de 2019, em reunião pedagógica, anunciou mudanças para o andamento das atividades 

escolares. Recordo que, posterior a esse dia, pois eu não compareci à posse, já que estava 

atuando noutro município, a coordenadora pedagógica me chamou na sala da direção para 

relatar sobre a pauta da reunião e, entre outros assuntos, comunicou as mudanças que a nova 

diretora e vice-diretora em concordância com ela haviam informado aos professores. Dentre os 

comunicados estava uma série de “não pode mais” (grifos meus).  

Ao contestar alguns comunicados tentando ponderar as mudanças nos planejamentos e 

ações práticas estabelecidas para as aprendizagens dos alunos, ou seja, minha postura com 

relação ao ambiente da sala de aula e a necessidade de manutenção de algumas ferramentas 

pedagógicas, a equipe diretiva foi enfática em manter sua postura e, por fim, acrescentou ao 

comunicado que,  

[...] não há melhor modo de fazer acontecer uma aula senão com o quadro e o 

giz, ou seja, volte-se para os meios tradicionais de aplicação do conteúdo. 
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Aqui eles precisam aprender que não podem fazer o que querem. E todo 

o professor que descumprir essa regra será chamado para uma conversa e, 

posteriormente penalizado. Ou seja, fica claro que eu mando e você 

obedece. (grifos meus) 

 

Retornei ao meu ambiente de trabalho e comuniquei a todas as minhas turmas que a 

partir de uma conversa com a equipe diretiva a ação pedagógica sofreria algumas mudanças, 

principalmente, com relação às ferramentas usadas em sala de aula, como, por exemplo, o uso 

das tecnologias (aparelho celular) para as pesquisas de urgência em sala de aula. Os alunos, já 

visitados pela equipe diretiva, sabiam o que estávamos conversando e mostraram-se muito 

insatisfeitos com a postura da nova direção da escola.  

Uma das maiores queixas da direção da escola é com o quadro de professores, pois como 

já foi dito anteriormente, que o momento é de fragilidade por não ter um quadro permanente, 

principalmente no Ensino Fundamental – Anos Finas. A escola inicia o seu ano letivo 

dependendo de que a rede municipal envie professores contratados. Geralmente, demora de 

dois a três meses até que tudo se normalize e os alunos tenham aulas em todas as nove 

disciplinas.  

O rosto da escola é bastante diversificado no que se refere aos professores, pois alguns 

já fazem parte do quadro a mais anos, outros estão começando sua caminhada e outros, ainda, 

em permanentes chegadas e partidas. O que se percebe é que os professores que já atuam a mais 

tempo na escola estão conformados com o modelo que se apresenta. Ao conversar com eles 

nota-se um desânimo, em dizeres comuns, como: “sempre foi assim”, ou “não adianta falar” 

(grifos meus). A postura desses colegas desmotiva àqueles que chegam com novos pensamentos 

e querendo fazer a mudança, pois não encontram desejo, força e amparo dos que já se encontram 

ali. É perceptível a formação de pequenos guetos, nas suas particularidades de assuntos variados 

e pensamentos sobre a educação. E penso, que há pouca abertura de espaço para quem pensa 

ou age diferente nas suas práticas pedagógicas. Quanto aos professores que chegaram depois e 

são do quadro permanente, os olhares, primeiramente são de desconfiança. Num misto de 

sentimentos de vigilância e disputa de espaço. Quando os mais velhos se reportam aos mais 

novos é para estabelecer uma fala que solicita a atenção para si. Com frequência se escuta na 

sala dos professores “eu já estou aqui a mais tempo e sei que o aluno tal não vai progredir 

mais que isso, porque..,” (grifos meus), e entram todas as justificativas possíveis de 

passividade e acomodação sugerindo que se faça olhos cegos para as questões demandadas. A 

passividade quanto às mudanças necessárias, já percebida por todos, é notada por aqueles que 

chegam para exercer sua função na escola. Muitos que se apresentam na escola para cumprir 
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seus contratos percebem, e verbalizam, mesmo que com cuidado, para pessoas que dão abertura, 

a dificuldade de estabelecer conexões de diálogo em meio a tanta acomodação e desdém para 

com os alunos. Permanentemente, ouve-se ecoar na sala dos professores uma voz que diz: “a 

escola é para todos, mas nem todos são para a escola” (grifos meus). Significando que não 

importa o que fizermos, tudo permanecerá igual ao que já é. Isso é proclamado como um 

lembrete quase que diário aos professores que anseiam por mais do que simplesmente se apoiar 

em conteúdo. 

A escola conta com apenas um funcionário concursado em exercício, pois o segundo 

que ali estava retirou-se para assumir novo concurso em outro município. Todos os demais 

funcionários são contratados de empresas terceirizadas pelo município e outros, ainda, como 

cargos comissionados – CCs. Periodicamente, quando estão na sala dos professores ou em 

outros ambientes ouve-se queixas de alguns desses funcionários, que tencionam na reclamação 

a dureza com que a equipe diretiva os trata e a alta demanda de trabalho. Em determinado 

momento, a queixa foi de que a equipe diretiva os reuniu na sala da direção para determinar que 

eles não usassem a sala dos professores com tanta habitualidade, estabelecendo que cada setor 

tem o seu local de trabalho. 

 

6.4 OS ALUNOS – ANCORADO EM AMBIVALÊNCIAS 

 

O movimento constante que direciona a vida de uma escola é a presença do aluno. 

Quando sonhamos o ambiente da educação nos reportamos sempre à razão pela qual se dá a 

existência do espaço/lugar escola. Esse ambiente encontra sua plenitude no: para o que é?; e, 

para quem é?  

A escola onde se realizou a pesquisa apresenta uma realidade de aluno que demanda 

permanente cuidado. Os diversos rostos que ali estão geram no ambiente escolar tensões de 

permanência e afastamento constante. Como já foi refletido, anteriormente, este é um lugar de 

chegadas e partidas que sequenciam um estado de “aprendizagens periféricas” (SCHEFER 

2015) na vida do aluno. 

Este rosto estudantil que está presente na escola ora se identifica com o ambiente e ora 

se distancia por vários motivos que intensifica esse “não-lugar escolar” (SCHEFER, 2015) de 

pertencimento. À sua chegada está a marca periférica de alguém que se constitui um andarilho, 

nômade, que não fixa o seu lugar no mundo, mas que, permanentemente estabelece relações 

superficiais com a realidade, pois tem a clareza de sua partida. Desse modo Schefer (2015, p. 

40) diz que, 
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[...] as periferias contemporâneas, não são lugar genérico (localizado apenas 

às margens das cidades), fora do controle social, mas sub lugares, subsistemas 

de um sistema periferizante e dado a nuances, no qual, o tom é conferido pela 

presença/ausência de recursos. 

 

Com a autora (SCHEFER, 2015) torna-se importante entender que o que se constitui na 

vida desse aluno é a marca periférica da ausência do lugar pelas diversas situações que 

permeiam a sua vida. O contexto escolar desse aluno se constitui à margem, em meio às 

inconstâncias na permanência ao lugar. Ele não se permite mergulhar em profundidade na vida 

da escola onde foi matriculado, pois se faz um andarilho. E é perceptível na sua postura, no seu 

olhar, na sua fala e na sua prática cotidiana, constantes nuances da não presença e do não 

pertencimento.  

O aluno que marca a sua presença desde o início da sua vida escolar neste ambiente, em 

que se desenvolveu esta pesquisa, muitas vezes, percebe esse estado periférico do outro que 

anuncia a partida. Nesse sentido, a escola demanda olhares diferenciados sobre a vida daqueles 

que marcam a certeza de sua permanência e daqueles que chegam partindo. Essa ambiguidade 

experimentada na vida da escola provoca a sensação de instabilidade e demarca o formato das 

ações pedagógicas apresentando fragilidades e inconsistências metodológicas. Aquele aluno 

que permanece na escola consegue manter suas aprendizagens e estabelece relações conectadas 

com os seus professores e com o cotidiano da escola. Os alunos que chegam e permanecem por 

um tempo não conseguem estabelecer essas conexões, pois essas se tornam não significativas 

para ele. 

As perguntas, anteriormente elencadas, escolas para que? E para quem?  Precisam dar 

conta dos dois rostos de aluno; daquele que comunga do lugar e daquele rosto desfigurado que 

perambula no seu interior sem estabelecer relações de permanência. A escola ao fixar suas 

atividades pedagógicas necessita promover e estabilizar os rostos que presentificam o porquê 

de sua presença naquele lugar. Sua missão se constitui em dizer para o que e para quem ela se 

faz presente.  

No constante movimento que perpassa a vida escolar e seu sentimento de formar uma 

comunidade ativa é desejável que se tenha um lugar de aportar e de permanecer. Na medida em 

que o aluno se assenta neste lugar onde aportou, se constituirá parte dessa formação comunitária 

que influenciará na sua história de vida em sociedade.  

 

6.5 INICIANDO A TESSITURA DAS REDES – O DESAFIO DO LUGAR NA 

PERSPECTIVA DE BAUMAN E SCHEFER 
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Quando percebi que nesse ambiente imprimia-se inconstâncias latentes e ao mesmo 

tempo o desejo de formação da vida comunitária, recordei a reflexão que dois autores me 

apresentam a respeito da vida contemporânea. Bauman, que no seu Livro Vida para o consumo: 

a transformação das pessoas em mercadoria, com tradução para o Brasil no ano de 2008, me 

reporta à ideia de uma “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna”, onde as relações humanas 

são tecidas com base em consumidores ávidos e, que se lançam em direção às mercadorias 

disponíveis no momento e, Schefer que na sua tese de doutorado intitulada - Na periferia das 

periferias: o não-lugar escolar e a Pedagogia do Destino, com a defesa no ano de 2015 -  que 

estabelece as conexões dessas relações periféricas que permeiam a vida dessa sociedade de 

consumo aportando na mesma perspectiva baumaniana.  

Fazer relação da escrita sobre a escola onde ancorei a pesquisa e unir a ela esses dois 

autores me faz entender o quanto torna-se necessário manter os fundamentos sólidos e de 

embasamento para, então, sedimentar aquilo que se apresenta como um ambiente líquido-

moderno. Com todas as experiências vividas nesse lugar, como professor e agora como 

pesquisador me detenho a problematizar as questões elencadas para essa escola. No convívio, 

quase que diário, é possível entender as características do ambiente, porém não me conformar 

com aquilo que se apresenta, e que no meu entendimento poderia ser feito de outro modo. Ao 

me deparar com a realidade dessa escola, ainda me questiono em como dinamizar relações 

humanizadas que sejam capazes de formar encontros empáticos e fortalecer o sentimento 

comunitário no ambiente da educação. 

Na reflexão baumaniana vivemos “tempos líquidos” (BAUMAM, 2001) e de muita 

fluidez. Aquilo que é experimentado agora, poderá sofrer mudanças tão repentinas e demarcar 

profundas inconsistências no pensar e agir humano; o que promoverá relações lapidadas na 

superficialidade. A sociedade contemporânea vive esse tempo “agorista” (BAUMAN, 2008, p. 

50), o que significa, que a vida tende a ser “apressada” (ibidem) e marcada pelo adquirir e 

ajuntar o que exige a necessidade de descarte e substituição permanentes. 

Com Schefer (2015) foi possível perceber o quanto essa sociedade de consumo vai se 

naturalizando abertamente em todos os movimentos da vida contemporânea, tendo seu acento 

firmado na vida escolar.  O “não-lugar escolar” (SCHEFER, 2015, p. 30) se institui com base 

nas questões que impedem o avanço das ações pedagógicas e do convívio escolar. Para a autora 

(2015), é perceptível a realidade de uma imagem desfigurada do lugar que não assume um rosto 

que o identifique e o provoque para as mudanças necessárias. Torna-se implícita a rejeição 
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daquele que não consegue ser o “mesmo”, que configura o padrão não desejado pela sociedade, 

no ambiente escolar. 

Corroborando com Bauman (2008), Schefer (2015) apresenta essa sociedade periférica, 

onde a centralidade está na vida para o consumo. A escola aporta-se como um grande mercado 

em que em seu interior pode-se encontrar as mercadorias desejáveis e, imediatamente, conforme 

seu uso e desuso, descartá-las, significando essa fluidez e liquidez do mundo “líquido-

moderno”. 

Esses dois autores escancaram a grande ferida que está no âmago da escola onde se 

desenvolveu a pesquisa. Anteriormente, apontei as chagas que se abriram ao longo de quatro 

décadas podendo conduzir esse ambiente escolar à sua própria inexistência enquanto lugar que 

propõe mudanças para a vida dos alunos e dos profissionais que ali se encontram. A veracidade 

da problemática que foi apontada, demonstra o quanto esta escola está emergida na sociedade 

de consumidores.  

Ao iniciar a tessitura das redes encontrei a realidade, que marcou a tese de Schefer 

(2015), um lugar similar ao que a autora chamou de - a periferia da periferia -, onde os 

acontecimentos levaram à percepção do “não-lugar escolar” (SCHEFER, 2015) e o registro do 

destino e da permanência neste. Porém, aponto para um desejo profundo de descrever possíveis 

caminhos que, como Bauman (2008) enuncia, poderão nos levar ao renascimento, o que 

“significa que o(s) nascimento(s) anterior(es), junto com suas consequências, foi (foram), para 

todos os fins  propósitos práticos, anulado(s)” (BAUMAN, 2008, p. 133). Esse novo começo 

exige capacidade de excluir o inerte e alavancar as potencialidades inexploradas que reflitam a 

originalidade e a singularidade de cada ponto do tempo. Ao ancorar nesse lugar vislumbrei 

possiblidades de fazer a leitura dos acontecimentos e propor novos caminhos que nos 

possibilitem olhar para a escola como um lugar que, mesmo experimentando da “Sociedade de 

Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008) poderá ser provocado a mudanças 

permanentes, a partir de uma prática que promova o encontro e não a dispersão. 
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7 O PERCURSO METODOLÓGICO DAS ANÁLISES DA PESQUISA 

 

[...] a cooperação pode ser moldada debilitada ou 

fortalecida. [...] e não em argumentação dialética 

combativa; procuro antes mobilizar o seu engajamento 

crítico do que convencê-lo de determinada posição. 

Quero praticar aqui mesmo a cooperação (SENNETT, 

2012b, p. 44). 

 

Como mencionado, nesta dissertação busquei contribuir com elementos para a 

continuidade da reflexão no ambiente da gestão escolar. Procurei identificar os elementos que 

fragilizam a gestão democrática, a partir das percepções dos membros da equipe diretiva e dos 

professores de uma escola pública. Busquei tentativas que possibilitem a efetivação de relações 

que se estabeleçam na perspectiva de encontros empáticos e que despertem para a consciência 

do outro na sua diversidade, enquanto sujeito que se relaciona com o mundo vivido. Portanto, 

o aporte do referencial teórico-conceitual - expresso na fundamentação teórica e nos princípios 

e teóricos norteadores -, permitiram dar fundamentação às análises que seguem.  

Na proposta de revisão de literatura, realizei o rastreamento em repositório digital, 

especialmente as bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

identificando pontos de convergência, entre autores, que me possibilitaram conhecer o que se 

segue enquanto reflexão atualizada a respeito do processo de gestão democrática no ambiente 

da escola pública. Assim, como descritores, as palavras-chave foram utilizadas - ora isoladas, 

ora combinadas entre si: Gestão Democrática, Educação Básica e Escola Pública. Dos 

resultados obtidos, tiveram preferência as publicações da última década – 2009/2019. Na 

sequência, a legislação educacional - federal, estadual e municipal - foi revisada, depreendendo 

um construto para discussão no tocante às práticas de desenvolvimento para a gestão escolar 

democrática. Com o aporte dos princípios teóricos norteadores, alicerçados no sociólogo 

polonês Zygmunt Bauman (2008), com os conceitos de ‘Sociedade de Consumo Líquido-

Moderna’, ‘consumidores periféricos/subclasse’, ‘felicidade/mercadoria desejável’ e, no 

sociólogo americano Richard Sennett (2012b), com os conceitos de ‘empatia’ e ‘cooperação 

dialógica’, foi possível contextualizar dentro dos estudos culturais essa fundamentação, como 

base, para as análises que seguem a partir da coleta realizada. 

Nesta pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, a coleta de dados envolveu 

pesquisa bibliográfica com vistas a refletir acerca dos achados desta investigação. O “ir a 

campo” como diz Martins (1994, p. 53) fez com que o pesquisador pudesse elaborar “o recorte 

em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das 
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concepções teóricas que fundamentam o objeto da investigação” (ibidem). Dessa compreensão 

significa dizer que é a escolha de uma área para confrontar com as perspectivas teóricas que o 

pesquisador toma como guia de seus estudos.  

 

7.1 O PROCESSO DAS COLETAS PARA ANÁLISE 

 

A pesquisa foi realizada em um município da região metropolitana de Porto Alegre, no 

Vale do Paranhana, em uma escola da rede municipal de Ensino Fundamental, lugar onde o 

pesquisador atua há quatro anos como professor, na Educação Infantil, nos Anos Iniciais e Anos 

Finais. Inicialmente, nessa escola onde se constitui a pesquisa, foram selecionados dez 

profissionais da educação, sendo três membros da atual da equipe diretiva e sete professores 

(escolhidos aleatoriamente), em exercício na escola.  

O pesquisador usou no processo para a seleção dos profissionais a faixa etária entre 

vinte e cinco anos e quarenta e cinco anos de idade, sendo três professoras do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, quatro professoras do Ensino Fundamental – Anos Finais e uma 

professora do Atendimento Educacional Especializado – AEE - e os três membros (professoras) 

da equipe diretiva. A ideia inicial seria ter o relato do questionário dos três membros da atual 

equipe diretiva, no entanto não foi possível devido à ausência de manifestação de um dos 

membros que silenciou, não devolvendo o questionário com as respostas, no prazo de quinze 

dias estabelecidos para a entrega. Devido a esse fato e, querendo manter o número de dez 

participantes o pesquisador solicitou a mais um professor do Ensino Fundamental – Anos Finais 

que colaborasse com a pesquisa, tendo o aceite e a entrega do questionário respondido, em 

prazo de quinze dias. 

O questionário foi entregue em mãos a dez profissionais e para um deles, através de 

endereço eletrônico (e-mail), entre os dias 20 de maio e 15 de junho. Todos devolveram dentro 

do prazo estabelecido, respondendo todas as oito questões abertas, que lhe foram oferecidas 

para suas reflexões e escritas. Nenhuma das fichas foi extraviada, rasurada ou apagada. No 

retorno, oito voltaram escritas a punho e duas retornaram digitadas. Todo o processo foi 

realizado durante o período de isolamento social, por ocasião da pandemia instaurada no país e 

no mundo, nesse ano de 2020. Em tempo, os professores dessa rede municipal, onde se realizou 

a pesquisa, foram convocados a estar na escola, durante o período de isolamento social, para 

que desenvolvessem o planejamento semanal das atividades que seriam enviadas aos alunos. 

Portanto, foi possível conversar com todos e fazer a entrega do material e o recolhimento deste, 

de forma presencial.  
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As professoras convidadas a responder o questionário mostraram-se felizes por poder 

contribuir para o processo da pesquisa e fizeram suas devoluções entendendo que esta foi de 

um valor inestimável para as suas reflexões pessoais e para a continuidade das suas atividades 

profissionais. Como o pesquisador está imerso há quatro anos no ambiente da escola 

pesquisada, desde o início deste ano letivo, após o pedido e o aceite por parte da direção da 

escola, passou a escrever em seu caderno de campo todos os movimentos que possuíam relação 

com as questões investigadas.  

Devido ao isolamento social e ao distanciamento da vida cotidiana marcada pela 

presença na escola, o pesquisador passou novamente a anotar em seu caderno de campo todas 

as manifestações que se deram durante esse período, tendo como perspectiva analisar, com base 

nas falas e nas escritas, em ambiente tecnológico e digital todas as possíveis situações que 

contribuem para as análises. Como o pesquisador tem o exercício de sua profissão na escola 

pesquisada usou do resgate de suas memórias com base em conversas informais, para grifar os 

assentos de falas e posturas que conversam com esta pesquisa. 

 

7.2 A ANÁLISE DAS COLETAS 

 

Com a perspectiva de alinhamento ao ambiente da pesquisa aqui apresento os dados 

coletados acerca do lugar de fala dos participantes, tendo em vista a proposta de que os sujeitos 

pesquisados deveriam responder a um questionário com oito questões abertas. Da análise do 

questionário que foi pretensiosamente apresentado a todos de forma igual, ressalto duas 

questões (questões 7 e 8) de maior relevância para a fundamentação das análises. O pesquisador 

teve a possiblidade de fazer o alinhamento com a sua fundamentação teórico-conceitual e 

demarcar suas análises dentro do ambiente empático/não empático a que se destina o propósito 

desta dissertação.  

Para tanto, as análises foram realizadas a partir do questionário aplicado a atual equipe 

diretiva (em número de dois como já foi anteriormente explicado) e a oito professoras do Ensino 

Fundamental (Educação Infantil, Anos Inicias, Anos Finais e Atendimento Educacional 

Especializado). Na intenção de manter o anonimato dos participantes da pesquisa, optou-se por 

nomeá-los por códigos, sendo um código específico para a equipe diretiva ED (ED1 e ED2), e 

para as professoras atribui-se o código P (PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH). Por conseguinte, 

buscou-se analisar as respostas das questões que foram elaboradas para o questionário elencadas 

dessa forma: 1) Como me vejo/percebo exercendo minha função nesta escola?; 2) Sinto-me 

preparado para a função que exerço nesta escola? Se SIM, descreva de que forma se sente 
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preparado. Se NÃO, por quê.; 3) Quais são as fragilidades que percebo na função que exerço 

nesta escola?; 4) Quais são os pontos positivos que percebo no exercício desta função?; 5) Quais 

são os pontos negativos que percebo no exercício desta função?; 6) Descreva os principais 

eventos que principiam os problemas que acontecem entre a equipe diretiva e os professores 

nesta escola.; 7) De que forma você percebe as questões de simpatia como 

situação/acontecimento positiva(o) no processo de relacionamento, enquanto gestão, entre a 

equipe diretiva e os professores nesta escola?; 8) De que forma você percebe as questões de 

simpatia como situação/acontecimento negativa(o) no processo de relacionamento, enquanto 

gestão, entre a equipe diretiva e os professores nesta escola? Essas questões apontaram para a 

discussão das relações que se estabelecem no ambiente escolar entre a equipe diretiva e os 

demais profissionais e possibilitou ao pesquisador coletar dados que empiricamente alinhou aos 

seus teóricos. 

Junto às análises foram combinadas as memórias das conversas informais e as anotações 

descritas no caderno de campo. Essas memórias de conversas informais e a escrita no caderno 

de campo serviram como disparador para uma melhor configuração do assento da pesquisa e 

corroboraram para o entendimento da identificação e descrição desta dissertação. 

 

7.2.1 Ser professor: um desafio permanente no ambiente da sociedade de consumidores 

 

Iniciamos essa análise mergulhando profundamente na perspectiva baumaniana, em que 

o sociólogo polonês nos relata as vivências contemporâneas alicerçado no conceito de 

“Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001). Quando observada a cultura que perpassa a vida 

da sociedade, no atual momento, nos deparamos com os apelos consumistas que desvelam o 

processo de liquidez e de fluidez impressos na existência humana. 

No ambiente escolar e, de modo particular, na vida dos profissionais da educação, 

geralmente verifica-se esse contexto traçado pela “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001), 

atravessando as suas posturas, as suas falas e o seu modo de agir consigo e com o outro. A 

contemporaneidade líquido-moderna invade todos os ambientes de conexão da vida humana e 

provoca mudanças imediatas e permanentes, tanto no pensar quanto nas ações pedagógicas dos 

profissionais da educação. 

A primeira questão que foi analisada corresponde a pergunta: como me vejo/percebo 

exercendo minha função nesta escola. O olhar para dentro de si exige essa capacidade de 

introspecção que opera uma avaliação do ‘eu’ como condição para falar das experiências 

vividas. Exige percepção de cada movimento interno que se contextualiza no externo de cada 
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ação que disponho para o mundo. Perceber se torna um movimento de escuta de mim mesmo e 

do outro e, isso, reverbera em nossas vivências cotidianas. É um exercício constante de pausa, 

de silenciamento e de acolhimento. Quando me aproximo do ‘eu’ que habita em mim é que, 

então, posso perceber todas as possibilidades que se encontram no outro.  

Nas análises foi possível perceber que sete professoras conseguiram expressar com 

maior clareza o que sentem de si mesmas no ambiente de sua ação pedagógica. Três professoras 

demonstraram distanciamento de si e responderam conforme suas demandas cotidianas da 

prática escolar. As professoras que conseguiram expressar seus sentimentos enquanto ação 

pedagógica falam de realização, aptidão, consciência, comprometimento, responsabilidade e 

gratificação. As professoras PB, PC, PD, PE, PG e PH, corroboraram com suas falas positivas 

com base da exposição de seus sentimentos durante a sua prática profissional cotidiana. 

Conforme sua escrita foi possível perceber a satisfação e a consciência do seu papel enquanto 

professoras que se desafiam em uma sociedade fragilizada pelo consumismo, imediatismo e a 

fluidez das relações. As professoras PB, PC, PD, PE e PG, expuseram seus colóquios dizendo: 

[...] me sinto apta e suficientemente consêio da responsabilidade profissional que a 

docência me exige, percebo que minha função nesta escola é de muita importância, 

pois as aulas aplicadas a estes alunos desta escola são realizadas com muito prazer 

e alegria sendo que os alunos esperam muito por este dia de aula. 

 

[...] a princípio gosto do que eu faço, sou comprometida e responsável, para ensinar 

e auxiliar os alunos. 

 

[...] me sinto feliz com o que faço, sou responsável e comprometida com minha 

função. Sou muito amiga e parceira dos meus alunos e familiares, os auxilio no 

que necessário. 

 

[...] acredito que exerço minha função na escola de maneira coerente. Gosto e 

acredito no que faço. Tenho comprometimento e responsabilidade nas questões 

relacionadas ao aprendizado dos alunos. Procuro conhecer a realidade dos alunos 

para tentar incluí-los no processo de ensino e aprendizado. 

 

[...] me vejo como alguém que gosta do que faz, demonstrando muito 

comprometimento e responsabilidade. (grifos meus) 

 

Quando foram capazes de revelar seus sentimentos e suas intenções nesses colóquios, 

as professoras buscaram demonstrar empatia e conexão com o seu exercício diário que significa 

olhar para dentro de si mesmas, pausar, silenciar e ser capaz de perceber o outro. Isso pode se 

tonar um exercício de “cooperação dialógica” (SENNETT, 2012b) que se executa na 

capacidade de acolhimento do outro que se torna parte de mim. 

Nessa perspectiva Sennett (2012b) coopera com seu pensamento usando sua metáfora - 

“O gato de Montaigne” (SENNETT, 2012b) -, que vai aludir para o ambiente de cooperação 

compreendendo que não entendemos o que se passa na mente e no coração das pessoas com as 
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quais temos de trabalhar. Diz o autor que “a falta de entendimento recíproco não nos deve 

impedir de nos relacionar com os outros” (SENNETT, 2012b, p. 329). E, continua [...] 

“queremos que algo seja feito em conjunto” (ibidem). Com esse entendimento existe 

possibilidade de executar nosso trabalho com a proposta dinâmica de acolhimento do outro 

mesmo que este não seja compreendido na totalidade. Torna-se um exercício olhar ao meu redor 

e poder contemplar a diversidade e, nela e através dela, respeitar as diferenças. 

No entanto as professoras PA e PH foram além e, responderam à questão trazendo 

conflitos que se estabelecem no ambiente escolar e que perpassam as suas ações profissionais. 

A professora PA se vê nesta escola como, também, já se viu em outras, um tanto desacreditada 

e desrespeitada devido à sua orientação sexual e seus conhecimentos além do esperado, tanto 

pelos colegas quanto pela equipe diretiva que, deixa transparecer de maneira disfarçada o seu 

preconceito nas diferenças. Segundo a professora isso gera o sentimento de desvalorização do 

seu trabalho, tanto quanto em relação aos seus posicionamentos diferenciados, que questionam 

o movimento das ações pedagógicas. No seu entendimento, torna-se causa de desconforto entre 

ela e a equipe diretiva, o que demonstra fragilidades no diálogo e a respectiva falta de empatia.  

Nesse sentido a professora PA se manifestou escrevendo: 

[...] durante toda a minha vida profissional, mesmo nunca tendo feito a análise que 

faço agora, percebo que sempre fui pouco respeitada nas escolas em que 

trabalhei. Nesta escola não é diferente. [...]devido ao fato de eu não possuir o 

estereótipo de “professorinha”. Sou lésbica, hiperativa, possuo um 

comportamento “fora do padrão”, me visto de forma “diferenciada”...; [...] tenho 

posicionamentos pedagógicos muito diferentes dos que encontro nos colegas e na 

equipe diretiva, e os defendo com bastante “entusiasmo”. Noto, nesta escola, 

como já notei em outras, que meu trabalho é pouco valorizado, minhas ideias 

pouco ouvidas e eu mesma pouco respeitada. [...] Acredito que isso possa se dever 

ao fato do que já expus no início, estereótipo, posicionamento diferenciado, etc. Mas 

o que posso perceber é que por mais que a equipe diretiva se esforce para 

disfarçar, acaba deixando transparecer o preconceito pelo diferente, e mesmo 

pelo modo de pensar a educação de modo diverso ao delas. Talvez percebam suas 

próprias fragilidades ao se deparar com o que é diverso e com alguém que demonstre 

um conhecimento além do esperado por elas. (grifos meus) 

 

Diante do relato dessa professora talvez seja necessário parar e refletir a respeito do que 

move a consciência da sociedade contemporânea. Na perspectiva baumaniama o mundo se 

move de forma fluída e líquida. Isso poderá significar que as relações humanas sofrem as 

mesmas condições que o todo da sociedade.  Para o autor consumimos relações fragmentadas 

e destroçadas pelo sentimento de “ambivalência” (BAUMAN, 1999) que permeia nossa 

consciência de mundo.  

Conforme Bauman (1998), a forma regular de viver está sob o planejamento, a 

classificação, a manipulação, a administração e a vigilância do Estado. Esse modo de vida fez 
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com que a intolerância surgisse como algo espontâneo na modernidade. Para Bauman (1999, p. 

16), 

[...] a intolerância é, portanto, a inclinação natural da prática moderna. A construção 

da ordem coloca os limites à incorporação e à admissão. Ela exige a negação de 

direitos e das razões de tudo que não pode ser assimilado – a deslegitimação do outro. 

 

Aquele que deslegitima o outro poderá vir a ser manipulador e perverso. Sua conduta 

poderá fragmentar a vida social e impossibilitar a postura diversa do outro. Ao contrário da 

intolerância está a tolerância, que significa aceitar o outro; respeitar as diferenças, sejam elas 

físicas, comportamentais, ideológicas ou de qualquer outra natureza. Em um mundo no qual a 

convivência social é inevitável, ser tolerante torna-se uma competência importantíssima, 

independentemente do meio em que se vive. A intolerância nega todas as possibilidades de 

diálogo e cooperação reduzindo a ordem a um regramento que deslegitima o outro.  

Já a professora PH escreve a partir da compreensão de dualidade de sensações quanto à 

forma de se posicionar como professora e quanto à sua prática em sala de aula. A professora 

define a sua fala dizendo que deseja marcar a sua presença na vida dos alunos como um 

diferencial positivo, que os leve a questionar, interpretar, pensar por si mesmos e formar o 

pensamento crítico. Em vários momentos esse posicionamento a leva à exaustão por não ter o 

respaldo dos colegas e o amparo da coordenação pedagógica.  

No seu relato a professora PH diz, 

[...] sinto-me numa dualidade de sensações quanto ao desenvolvimento da minha 

função na escola. Primeiro, exausta, como, num linguajar bem popular, ramasse 

contra a maré. [...] Busco realizar minha função da melhor forma possível, realizando 

atividades diferenciadas, utilizando metodologias diversificadas. [...] Procuro exercer 

minha função de forma criativa e inovadora, mas nem sempre é possível. Não 

quero ser o tipo de professora que apenas ensinou o conteúdo. Quero marcar a 

vida dos alunos, de forma positiva é claro. Quero que aprendam a questionar, 

interpretar, que pense por si mesmos, que formar o pensamento crítico. [...] sinto 

que estou exercendo minha função sozinha, sem apoio e amparo da coordenação 

e direção. Pensar diferente é complicado num sistema, muitas vezes, arcaico e 

autoritário. [...] por mais que existam adversidades, encontramos colegas com a 

mesma linha de pensamento e nessa escola conheci alguns, fazendo-me ver que 

meu trabalho é bom e que estou no caminho certo. Para finalizar, exercer minha 

função é muitas vezes gratificante. Ver os alunos desenvolverem senso-crítico e 

expô-lo é reconfortante. Assim vejo o bom trabalho, que passa muitas vezes 

despercebido por mim mesma. (grifos meus) 

 

É possível considerar o sentimento de “ambivalência” (BAUMAN, 1999) na escrita da 

professora PH, pois em seu ambiente profissional busca aproximar sua pessoalidade na forma 

de interpretar o mundo e de apresentá-lo aos seus alunos. Para Bauman (1999) o processo de 

ambivalência “isola ainda mais o estranho do grupo nativo com o qual ele ainda quer se integrar 

[...] o estranho oferece uma mistura única e irremediavelmente ambivalente de programa 

https://www.sbcoaching.com.br/blog/avaliacoesdiagnosticos-e-assessments/analise-comportamental/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/carreira/competencia/
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universalista e prática relativista” (BAUMAN, 1999, p. 95). Esse ambiente em que a professora 

se coloca causa estado de estranheza, pois esta espera dos colegas uma resposta que no primeiro 

momento não é sentida pelos pares e, em segundo momento, não se torna apreciada.  

Do relato das professoras PF, ED1 e ED2, foi possível perceber que ambas procuraram 

se distanciar do ‘eu’ e, de maneira muito remota relacionam sua prática com os desafios do 

processo de ensino-aprendizagem, da organização do ambiente escolar, do apoio pedagógico 

aos funcionários e professores e da solução dos problemas cotidianos da vida escolar. Percebe-

se que estas professoras não falaram de si e não expuseram seus sentimentos e expectativas 

pessoais quanto à relação com o outro. 

Em sua escrita as professoras PF, ED1 e ED2 dizem: 

[...] vejo que como professora [...] há muitos desafios e preciso estar em constante 

busca de conhecimento e pesquisas. 

 

[...] dentro do possível e buscando manter a organização do ambiente escolar, 

tentando dar o apoio necessário aos funcionários e professores, agindo no sentido de 

buscar a melhor solução aos problemas do cotidiano escolar. 

 

[...] observo um sujeito disposto a colaborar com o processo no intuito de dar 

suporte e apoio pedagógico dentro do que se mostrar necessário. (grifos meus) 

 

A partir desse relato foi possível verificar certo afastamento da pergunta inicial que lhes 

propõe o ‘como me vejo/percebo’. Nessa intenção volto à ideia inicial da perspectiva 

baumaniana da “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008) que propõe um 

olhar sob a condição humana da vivência  “agorista” (BAUMAN, 2008, p. 50) e que implícita 

nessa cultura de consumo “a característica de desregulamentação e desrotinização da conduta 

humana que, segundo o autor, já em estado avançado, diretamente relacionado ao 

enfraquecimento e/ou fragmentação dos vínculos humanos” (BAUMAN, 2008, p. 66), o que 

ele entende como “individualização” (BAUMAN, 2008). 

Nessa cultura de consumo é necessário retornar à ideia de pausar, silenciar e acolher o 

‘eu’ como lugar de enfrentamento ao conceito da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001). 

No ambiente de “empatia” (SENNETT, 2012b) que nos move em direção ao conceito de 

“cooperação dialógica” (SENNETT, 2012b) podemos encontrar referências que possibilitem o 

exercício da metáfora - “O gato de Montaigne” (SENNETT, 2012b) -, em que o autor, 

brilhantemente, nos apresenta a condição de reciprocidade nas relações vividas, primeiramente, 

no ‘eu’ que, abre-se em possibilidades ao outro. 

 

7.2.2 O mercado líquido-moderno exige preparação 
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O caminho de preparação para ser um profissional da educação, na contemporaneidade, 

faz-se árduo e, necessita permanente continuidade no seu aspecto de formação. O mercado de 

trabalho na “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008) exige atenção aos 

acontecimentos momentâneos e que nos lançam em direção à condição “agorista” (BAUMAN, 

2008, p. 50) definindo nossa presença no mundo líquido-moderno. 

Nesse ambiente foi analisada a segunda pergunta que consta no questionário oferecido 

às professoras participantes da pesquisa. Dentro da proposta de investigação a questão dois vai 

perguntar: sinto-me preparado para a função que exerço nesta escola? Se SIM, descreva de que 

forma se sente preparado. Se NÃO, por quê? Essa interrogação torna-se latente no exercício da 

profissão de professor e ajuda na permanente busca por formação continuada. Com essa questão 

podemos entender os desafios constantes da vida do profissional da educação e a necessidade 

da presença de uma equipe diretiva que o ajude a perceber o/s caminho/s a ser/em traçado/s na/s 

sua/s metodologia/s e didática/s cotidiana/s. A pergunta diz respeito ao lugar de trabalho e aos 

aspectos relevantes da preparação do profissional para estar naquele lugar. 

Para essa questão as dez professoras foram unânimes na forma de responder. Elas 

acreditam estar preparadas para o trabalho cotidiano e, para os desafios desse lugar. Suas 

escritas corroboram na perspectiva de permanecer em constante formação e organização para o 

atendimento das demandas na escola pesquisada. Dentre seus escritos foi possível perceber 

potências de falas que demandam: a busca permanente de novos conhecimentos com base na 

pesquisa; o entendimento de que apoiadas na teoria é preciso melhorar a prática; o tempo de 

experiência na profissão; a efetivação dos planejamentos; a organização de materiais 

diferenciados, em especial para os alunos com maiores dificuldades no processo de 

aprendizagem; a necessidade do espaço de criação e inovação para o estímulo do aluno.  

A professora PA acrescentou à sua resposta a necessidade de constante comprovação 

das suas capacidades diante do corpo docente da escola e da equipe diretiva que, na sua visão, 

por sua orientação sexual e sua postura diferenciada não a percebem com a empatia necessária. 

A professora diz que por causa dessa discriminação precisa estar em busca de permanente 

formação, provando sua competência acadêmica e profissional.  

[...] se tornou uma necessidade para mim provar que sou uma boa profissional e que 

posso realizar meu trabalho apesar de não aparentar; essa discriminação me faz estar 

sempre buscando mais. [...] fato de eu ter necessitado provar minha competência em 

todas as etapas da minha vida acadêmica e profissional. (grifos meus) 

 

 

Diante da escrita da professora PA foi possível entender esse processo de estranheza da 

qual nos fala Bauman (1999). O autor diz que “ser estranho significa, primeiro e antes de tudo, 
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que nada é natural; nada é dado por direito, nada vem de graça” (BAUMAN, 1999, p. 85). Na 

“Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008) afirma-se a condição dos 

“inválidos” o que o autor define como “consumidores falhos” (BAUMAN, 2008, p. 74), 

marcados para a exclusão. Essas metáforas baumanianas definem esse ambiente em que se 

coloca a professora PA.  

Quando Schefer (2015), em sua tese, aponta para o “não-lugar escolar” (SCHEFER, 

2015), como condição de não pertencimento corrobora com o entendimento do sociólogo 

polonês e, contribui para o assentamento do não acolhimento do qual relata a professora PA. 

Nisso a autora baseia-se em sua investigação quanto à realidade periférica em que muitos são 

colocados nesse ambiente movidos pelo propósito do consumo. Esse consumo periferizante 

exclui as possiblidades de assento em um lugar de fala e, em certo momento, exclui aqueles que 

usam de posturas e comportamentos diferenciados.  

A relevância da vida encontra a sua força em pertencer a um lugar que intensifique o 

processo de relações humanizadas e, que não coloquem em primeiro plano a estranheza e o 

preconceito aos diferentes, porém estabeleça o diálogo respeitoso na diversidade. Acolher as 

diferenças exige preparo e abertura dentro do processo de formação permanente do professor. 

Já a professora PH acrescenta à sua resposta o sentimento de ambivalência enquanto 

preparação para o trabalho. Ora se sente capacitada, ora despreparada para essa dinâmica 

contemporânea que, exige permanente estado de consumo e substituição. Diz ela, 

[...] sinto-me preparada quando vejo que os estão compreendendo as dinâmicas da 

aula...[...] quando não me sinto preparada busco outras formas de ensino, novas 

metodologias, novos conhecimentos... [...] Parte do sentimento de despreparo é devido 

ao curto tempo como professora e quando o acompanhamento pedagógico não auxilia 

o profissional da educação. [...] o professor que quer o melhor dos alunos sempre terá 

esse sentimento de falta de preparo e sempre está correndo atrás de novos 

conhecimentos. (grifos meus) 

 

Diante do sentimento da professora PH foi possível aportar no pensamento de Bauman 

(2008, p. 75) sustentado em que, 

[...] “consumir”, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que, 

numa sociedade de consumidores, traduz-se em “vendabilidade”: obter qualidades 

para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as que já se possui, 

transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode continuar sendo 

criada. 

 

Para o autor esse sentimento está no “desafio prometeico” (BAUMAN, 2008) que se 

define na “recusa a dever alguma coisa a alguém (ou algo), incluindo a si mesmo, enquanto o 

‘orgulho prometeico’ consiste em dever tudo, inclusive seu próprio eu, a si mesmo” 

(BAUMAN, 2008, 77). No caso da ambiguidade da professora PH evidencia-se que as 
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dificuldades foram apontadas com base na sua prática cotidiana de se ver obrigada a oferecer 

algo que se possa consumir.  

De fato, é preciso ponderar que as exigências do mercado líquido-moderno são muitas 

e que a educação está dentro desse prospecto. Quando reflito o pertencimento ao lugar estou 

inteirado de suas necessidades primordiais, inclusive as que se reportam a permanentes 

modulações e substituições fluídas. Essa é a “Sociedade de Consumidores Líquido-Moderna” 

(BAUMAN, 2008). Seu permanente e acelerado movimento exige a capacidade de preparação 

para esse momento, dinamizando o processo “agorista” (BAUMAN, 2008, p. 50) que se reflete 

no adquirir e juntar, tendo como necessidade o permanente descartar e substituir. 

 

7.2.3 As fragilidades encontradas no exercício da docência líquido-moderna 

 

A experiência do consumir, na “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” 

(BAUMAN, 2008) permite verificar o quanto as relações humanas tornam-se frágeis apoiadas 

nas conexões estabelecidas no ambiente de trabalho. No mundo contemporâneo as fragilidades 

dos relacionamentos são impactantes, pois com base nas expectativas que temos com relação 

ao outro, elas poderão se firmar, chegando a vínculos mais profundos, ou poderão se dissolver 

condicionando-se em trocas simultâneas. 

A terceira questão elencada para a pesquisa primou por questionar quanto às fragilidades 

que percebo na função que exerço nesta escola. No ambiente de resposta das dez professoras 

aparecem questões que trazem à luz aquilo que se esconde nas sombras do cotidiano da escola, 

como algo dito da normalidade ou do sempre foi e sempre será assim. Entre os apontamentos 

destacam-se: a precariedade das estruturas físicas (o número de salas, os banheiros, a falta de 

uma quadra poliesportiva e a falta de manutenção predial); a precariedade dos materiais 

didáticos para uso pedagógico (jogos, aparelhos tecnológicos, ferramentas virtuais, biblioteca, 

laboratório de informática, material apropriado para educação física, entre outros); a postura 

dos professores quanto ao ambiente de trabalho; os desafios das tomadas de decisões que 

esbarram na burocracia; o desleixo e o pouco investimento por parte da administração pública; 

os problemas disciplinares,; a desmotivação dos profissionais da educação; a perpetuação de 

preconceitos velados e de classe por parte dos professores e equipe diretiva; a falta de 

preparação adequada e a desmotivação para a busca de aperfeiçoamento por parte do 

profissional da educação; a falta de comprometimento dos professores e da equipe diretiva com 

relação à educação; a falta de formação continuada específica; as influências externas que 

dispersam os alunos quando estão com atividades no pátio da escola; a falta de apoio e suporte 
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pedagógico da equipe diretiva nas ações demandadas; a falta de participação dos pais; a 

sobrecarga com o dar conta dos conteúdos e das datas impostas pelo calendário escolar; os 

professores se sentem podados (falta de autonomia na forma de ensinar) por parte da equipe 

diretiva resultando em aulas desastrosas; a falta de diálogo e de tomada de posição quanto ao 

sistema imposto (capitalismo); ouvir da coordenadora pedagógica e ex-diretora da escola que 

“a escola é para todos, mas nem todos são para a escola” (grifos da autora), usando como 

pretexto a falta de motivação dos alunos e a falta de metodologia e didática adequadas, para 

atrair o aluno.  

Das escritas das professoras destaca-se: 

Professora PA- Não podemos concordar que esse ambiente sirva apenas para 

instruir para o mercado de trabalho; [...] Quando você ouve a coordenadora 

pedagógica e ex-diretora de sua escola dizer que “a escola é para todos, mas nem 

todos são para a escola”, e usando como justificativa para isso a falta de motivação 

e interesse dos alunos; [...] Apesar de ninguém querer admitir que, sendo educador, 

tem preconceito e discrimina, que não respeita o que é diferente do “padrão” (apesar 

da escola ser o local onde deveríamos respeitar a diversidade e ensinar sua 

importância) existe muito disso em nossa escola. Nesta escola eu percebo colegas 

desmotivados, mal preparados, sem interesse em se aperfeiçoar, em mudar (sabemos 

que nossa profissão é desvalorizada, mas um erro não justifica outro), colegas 

perpetuando preconceitos através de “piadinhas”, brincadeiras, preconceitos de 

classe principalmente; [...] uma das maiores fragilidades está na falta de 

comprometimento verdadeiro dos professores (aqui incluída equipe diretiva) com 

a educação. Problemas disciplinares...[...] Há também as dificuldades estruturais, 

a falta de material didático adequado, de uma biblioteca apropriada, de um 

laboratório de informática realmente bom, enfim, essas dificuldades que são 

consequência do pouco investimento do poder público na educação pública. À parte 

isso, acho mesmo que o maior empecilho que encontramos está na desmotivação dos 

profissionais da educação. 

 
Professora PH – [...] uma fragilidade seria a sobrecarga do “darmos conta” de todo o 

conteúdo, juntamente com as datas impostas pela o calendário escolar. [...] Temos 

pouco apoio pedagógico em diferentes situações... [...] somos “podados”, tendo que 

suspender as formas que elaboramos para desenvolver uma aula, mostrando quanto 

os professores não podem ser autônomos nem nas próprias formas de ensinar... (grifos 

meus) 

 

Quando analisei as respostas das dez professoras, me deparei com o sentimento que se 

perpetua na “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001). Momentos estanques, de duração 

imediatista e de falas consumistas, que não tecem relações amadurecidas e dispostas ao bem 

comum. O olhar das professoras sobre as fragilidades encontradas no interior dessa escola 

remete a problemas que estão no mundo contemporâneo e que marcam a vida humana de forma 

desastrosa. O contexto do mercado consumista apresenta as potências superficializadas que 

emanam dos cenários individualistas e colocam sobre os ombros de um só o peso do erro 

comunitário. 

Quando Sennett (2012a), aponta seu pensamento para os aspectos de flexibilidade, diz 

que o caráter pessoal é o mais impactante (SENNETT, 2012a, p. 10). Para o autor “caráter é o 
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valor ético que atribuímos aos nossos próprios desejos e às nossas relações com os outros” 

(ibidem). Isso significa que ele se concentra no aspecto a longo prazo de nossa experiência 

emocional e é expresso pela lealdade e pelo compromisso mútuo, os quais buscamos com que 

os outros nos valorizem. Na visão do sociólogo norte-americano está a proposta de uma revisão 

permanente daquilo que observamos e colocamos como prática em nossa vida pessoal e o que 

esperamos com relação à vida do outro. A flexibilidade, para Sennett (2012a), “é o tempo de 

um novo poder; gera desordem, mas não livra das limitações” (SENNETT, 2012a, p. 66). Para 

o autor, “são as forças que dobram as pessoas à mudança:  reinvenção da burocracia, 

especialização flexível de produção, concentração sem centralização” (ibidem).  

Nesse sentido quando Sennett (2012a) se debruça sobre esses aspectos traz à luz 

questões que implicam no dia a dia das ações de uma escola. Na medida em que se acentua a 

ausência do diálogo e da organização comunitária o caráter pessoal se distancia do que seria 

primordial para a execução do todo, ou seja, do valor ético e do bem comum. No ambiente da 

educação quando se coloca como princípio o “ouvir o que o grupo tem a dizer”, as 

vulnerabilidades encontradas no caminho começam a se dissipar e a força do grupo se sobrepõe 

aos impedimentos que, outrora, construíram essas fragilidades.  

Diz Sennett (2012a) que “um outro traço da flexibilidade de caráter está na tolerância 

com a fragmentação” (SENNETT, 2012a, p. 69). Para o autor, os verdadeiros vencedores não 

sofrem com esta fragmentação, pelo contrário, são estimulados a trabalhar em muitas frentes 

diferentes ao mesmo tempo. Nessa perspectiva, está o construto de que é preciso desprender-se 

do próprio passado para gerar confiança em meio ao que está fragmentado. No entanto, isso 

“gera a espontaneidade que, na melhor das hipóteses, é neutra” (SENNETT, 2012a, p. 70).  

No ambiente educacional quando as construções se tornam limitadas ou fragmentadas 

torna-se visível o movimento moroso, letárgico e de passividade diante de um problema a ser 

solucionado. A tolerância deverá marcar os processos de construção de uma identidade escolar. 

Quando todos abraçam os problemas e tentam trazer soluções, as vulnerabilidades do contexto 

se dissipam. Porém, faz-se necessário, em primeiro lugar, sair de nossos guetos e de nossas 

queixas pessoais, para nos propormos a uma construção conjunta. Talvez, a grande 

transformação esteja em olhar o todo, sem fragmentá-lo e, então, comunitariamente, trabalhar 

com as certezas das diferenças que existem no modo de pensar e agir. No “trabalho em equipe 

se enfatiza mais a responsividade mútua que a confirmação pessoal” (SENNETT, 2012a, p. 

120). 
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7.2.4 A colheita: os bons frutos da docência em meio ao consumo e à liquidez 

contemporânea 

 

No ambiente de consumo líquido-moderno não há necessidade de especulação dos 

frutos que são recolhidos, ao longo de uma experiência vivida. O engajamento do consumidor 

na sociedade líquido-moderna está em fazer suas conexões e explorar ao máximo o 

objeto/mercadoria em uso. Não é importante o tempo da relação, porém o que se obteve como 

experiência imediata do ato de consumir. A fluidez com que as coisas acontecem marcam o 

tempo presente na “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001). Colocar-se na vitrine como uma 

mercadoria a ser consumida e, ao mesmo tempo, absorver o que se apresenta para ser 

consumido é a finalidade nessa sociedade de “consumidores” (BAUMAN, 2008).  

A “sociedade de consumo” (BAUMAN, 2008, p. 63) exige transformações imediatistas 

e, talvez, ainda não tenhamos parado para (re)significar nossas experiências cotidianas. Essa 

impressão perpassa nossa vida contemporânea! O século XXI estabelece graus de fluidez que 

se perpetuam, desfazendo a solidez constituída na modernidade, no século XIX. Nos parece 

contradição pensar que um tempo vai se esvaindo pelos assinalamentos de outro tempo, porém 

o que vislumbramos nesse milênio é um movimento de mudanças aceleradas que estabeleceram 

novos critérios e novas normativas. 

Na quarta questão do questionário, foi sugerida uma pergunta a respeito dos pontos 

positivos percebidos no exercício da função. O pesquisador pretendeu instigar a reflexão das 

dez professoras para o olhar atencioso, baseado nas experiências vividas e recolhidas no seu 

processo cotidiano de trabalho. Dos pontos positivos a análise realizada revelou, um olhar 

atencioso, por parte dessas dez professoras, sobre aquilo que recolheram e recolhem, até o 

momento. Dentre eles foi possível perceber que: a docência é possiblidade de transformação 

(possibilidade de mudança do mundo); perceber a afetividade dos alunos, uns com os outros e 

com o professor; o prazer de vê-los felizes nas atividades diferenciadas; os avanços nas 

aprendizagens; o alcance dos objetivos propostos; poder gostar do que se faz e trabalhar nisso; 

a superação das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem; a formação de pensadores 

(saída dos alunos de um pequeno círculo, para visualizar outras realidades); a conexão de ideias 

parecidas com a de outros colegas (na forma de ver a educação); a ampliação de conhecimentos 

acerca de uma função específica; o melhor entendimento no que diz respeito ao funcionamento 

de uma escola e a oportunidade de construção de parcerias. 

Destaco as falas da professora PA, PB, PE e PH: 
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[...] mostrar aos nossos alunos e alunas suas potencialidades e de os fazer perceber 

que, mesmo clichê, eles podem mudar o mundo. [...] educar é mais do que 

transmitir conhecimento, é fazer com que os alunos e alunas se sintam parte de 

um todo maior e que eles compreendam que podem modificar esse todo. Isso é 

simplesmente fantástico. [...] eu sou uma “romântica” da educação, acho que ela é 

nossa principal arma para mudar a atual sociedade, excludente e injusta, e a vida de 

nossos alunos e alunas. [...] eu era o famoso “caso perdido”, mas alguém fez a 

diferença através da educação na minha vida. [...] por isso eu acredite no grande poder 

que temos em nossas mãos. 

 

[...] as expressões faciais dos alunos ao se encontrarem com o seu professor... os 

quais expressam afeto e carinho. 

 

[...] o professor tem papel fundamental na vida escolar do aluno. 

 

[...] ensinar está muito além, no meu ponto de vista, que passar conteúdo. Quando 

conseguimos fazer com que o aluno veja além do seu pequeno círculo e se veja 

em outras realidades, compreendendo e formando análises com opinião própria, 

[...] quando isso acontece, a escola só engrandece e se torna um local prazeroso para 

todos. (grifos meus) 

 

Nesse ambiente contextualizado pelas professoras pôde se perceber que algumas 

conseguiram apresentar os pontos positivos, levando em consideração a relação professor e 

aluno. Foi possível verificar esse contato mais imediato com as necessidades de 

compatibilidade que se dão com o fato de ensinar dentro de um panorama em que professor e 

aluno se tornam protagonistas do espaço onde desenvolvem as suas ações. Ao mesmo tempo 

que se percebeu, através da escrita, essa relação com o outro, foi possível perceber que três 

professoras não fizeram a mesma relação, amparando-se, apenas, em si mesmas. Dentre essas 

escritas destaco a escrita da, 

Professora PF – [...] poder gostar do que se faz e trabalhar nisso... 

 

Professora ED1 – [...] ampliar o conhecimento acerca de uma função tão 

específica. Além de permitir também um melhor entendimento no que diz respeito 

ao funcionamento de uma escola. 

 

Professora ED2 – [...] embora seja uma função muito específica a oportunidade de 

construção de parcerias é algo muito relevante. (grifos meus) 

 

Nesse enfoque percebe-se uma fala muito direcionada para a construção de um ambiente 

escolar, sem a perspectiva de colocar o outro como parte da constituição profissional. O 

protagonista é o profissional, sem necessidade de ampliar o conceito de equipe ou de vida 

comunitária. Percebe-se a centralidade da escrita totalmente projetada no ‘eu’, sem a 

preocupação e disposição de trabalhar a integralidade. Um ‘eu’ fragmentado e consumista de si 

mesmo; que não se dispõe em fazer a leitura do outro. 

Para Bauman (2008, p. 91) a essência das propensões naturais humanas está na 

experiência do ambiente líquido-moderno, inclinado a rejeitar a forma de reprodução sistêmica, 



104 
 

combinada com motivações individuais que se torna destrutiva e abominavelmente opressiva. 

O autor ressalta o “poder da comunidade” que permite que o indivíduo se mantenha nas garras 

dessa enquanto vivesse na ignorância de “ser uma comunidade” (BAUMAN, 2008, p. 94). 

Conforme Bauman (2008, p. 95),  

[...] a comunidade pode ser tão velha quanto a humanidade, mas a ideia de 

“comunidade” como condição sine qua non da humanidade só poderia ter nascido 

com a experiência de sua crise. Essa ideia foi construída a partir dos medos que 

emanavam da desintegração dos ambientes sociais autorreprodutores anteriores – 

depois chamados, em retrospectiva, de ancien régime e registrados no vocabulário das 

ciências sociais sob o nome de “sociedade tradicional”. 

 

Esse modelo de comunidade contextualiza a sociedade líquido-moderna. Viver sob a 

condição de uma comunidade que se forma pelas necessidades de indivíduos livremente 

flutuantes, solitários, mutuamente suspeitos e hostis, não revela o verdadeiro caráter do 

ambiente de comunidade cooperativa, pois essa requer a construção consciente de uma 

sociedade que prospera com base na sua capacidade de livre escolha. Para o autor “a sociedade 

de consumidores tende a romper os grupos ou torná-los eminentemente frágeis e fissíparos, 

favorecendo a pronta e rápida formação e a difusão de enxames” (BAUMAN, 2008, p. 101). 

Já a compreensão de Sennett (2012b) “considera que a cooperação é mais eficaz quando 

o grupo trata de um problema ou projeto imediato claramente definido” (SENNETT, 2012b, p. 

205). Para o autor a cooperação se dá sempre dentro de uma dinâmica de “conserto” (SENNETT 

2012b, p. 257), o que significa que esta sempre comporta novas interpretações. 

Com o entendimento sennettiano a respeito da vida comunitária percebe-se a 

necessidade de disposição para a consciência desse movimento - professor e aluno, professor e 

colegiado -, como protagonistas do lugar onde estão. Nesse sentido torna-se possível apontar 

caminhos que ofereçam boas colheitas e bons frutos no ambiente de trabalho. Nessa “sociedade 

de consumo” (BAUMAN, 2008, p. 63) e, de permanente liquidez vê-se uma grande necessidade 

de que os indivíduos possam se constituir “comunidades de cooperação” (SENNET, 2012b), 

que superem os conceitos e práticas executados na “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001). 

 

7.2.5 A difícil colheita: quando o mundo líquido interfere na docência 

 

As dificuldades e os desafios são parte da nossa caminhada. Há necessidade de 

compreensão de que toda a escolha que fazemos passará pelos percalços que a vida cotidiana 

oferece. Tudo na vida torna-se possibilidade de crescimento e de amadurecimento diante dos 

fatos vividos. A vida exige tomada de decisão e, nas diversas possibilidades de escolha, 

poderemos colher bons ou maus frutos. Frutos maduros que exalam perfumes e expelem sabores 
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doces, frutos verdes, que no seu dessabor estabelecem sentimentos azedos e amargos, definindo 

que não estão prontos para serem colhidos. 

No ambiente educacional, a partir das nossas escolhas poderemos colher frutos maduros 

e doces como, também, poderemos colher o fruto ainda verde expelindo seu azedume e 

amargor. Não são fáceis as escolhas e os direcionamentos a tomar! Quando caminhamos 

sozinhos tudo fica mais difícil, porém quando somos apoiados por um grupo as decisões se 

definem com maior clareza e a colheita costuma ser de sabores inigualáveis.  

A quinta pergunta que instigou a resposta das dez professoras se resumiu em que elas 

apresentassem os pontos negativos que percebiam no exercício da função. As professoras PA, 

ED1 e ED2 apenas mencionaram que os pontos negativos já haviam sido citados na pergunta 

três, sem maiores informações ou relevância. As outras sete professoras – PB, PC, PD, PE, PF, 

PG e PH -, deram ênfase a algumas questões como: a indisciplina dos alunos; as conversas 

demasiadas e a falta de atenção na sala de aula; a falta de espaço físico (não há uma área coberta) 

e as influências que vêm do externo, quando estão realizando atividades no pátio; a frustração 

quando o aluno não atinge os objetivos esperados; a falta de auxílio e participação das famílias; 

a desmotivação dos alunos; a falta de profissionais para trabalharem em setores fundamentais 

(laboratório de informática e biblioteca); a falta de apoio pedagógico; a imposição do tipo de 

atividade que o professor deve executar, mesmo sem a concordância deste; a falta de recursos 

que impede o professor na aplicação de atividades diferenciadas e, quando o aluno vai 

despreparado para os anos finais. 

Esses traços nas escritas das sete professoras definem os pontos negativos, e suas 

consequências, encontrados no exercício de sua função. Dentre elas evidencia-se: 

Professora PB – [...] atrapalhando o andamento da aula, dificultando seus 

objetivos. [...] muitas vezes o professor não consegue desenvolver a aula que planejou 

porque chove, aí não possui espaço adequado [...] e com isso diminui a qualidade 

do ensino e da aprendizagem. 

 

Professora PC – [...] sabe-se que nas etapas da alfabetização há vários níveis de 

aprendizagem, mesmo assim às vezes, fico frustrada quando o aluno não consegue 

atingir os objetivos esperados para a série que se encontra. 

 

Professora PD – [...] a falta de auxílio das famílias, não participação principalmente 

dos alunos que mais precisam. 

 

Professora PG – [...] porém, sabe-se que não posso desistir, pois os alunos precisam 

ter novas oportunidades para conseguir realizar o que foi estipulado. 

 

Professora PH – [...] muitas vezes temos que reeducar alunos, dificultando o 

desenvolvimento de planejamentos. [...] faz com que o professor tenha que 

transformar, readaptar atividades por não ter os recursos necessários. (grifos meus) 
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Ficou evidenciado nas escritas das sete professoras que esse espaço de frustração 

dificulta o olhar à frente. Várias pararam em suas queixas, diagnosticando o problema, porém 

não deram o passo seguinte: possibilitar novos caminhos que desafiem para as transformações 

do ambiente.  

A vida líquido-moderna, ao tempo que acelera os movimentos cotidianos, promove 

espaçamentos morosos, letárgicos e passivos. A demasiada absorção de informações, não 

permite os tempos de paradas para reflexões que estimulem o aprofundamento destas. O 

constante movimento da “sociedade de consumo” (BAUMAN, 2008, p. 63), ao tempo que 

recebe essa avalanche de informações, das redes sociais e virtuais, não consegue notar a 

necessidade de parar e ruminar o que foi informado para se chegar ao conhecimento. Nesse 

espaço/tempo as informações se proliferam e acabam determinando os contrastes do mundo da 

informação e do mundo do conhecimento. 

O sociólogo polonês, em seus colóquios sobre a vida dos consumidores, na “sociedade 

de consumo” (BAUMAN, 2008, p. 63) estabelece que a informação precisa se tornar 

conhecimento. Quando nos dispomos a aprofundar o que recebemos, enquanto informação, 

elencamos a capacidade de criticidade sobre àquilo que nos foi informado. Para o autor, “na era 

da informação, a invisibilidade é equivalente à morte” (BAUMAN, 2008, p. 21). Isto significa 

que é necessário “recomodificar” (BAUMAN, 2008), permanentemente, a mercadoria 

(informação) recebida e levá-la à condição de criticidade para, então, chegarmos ao 

conhecimento. 

Esse ambiente, que o mundo líquido-moderno incita, apresenta-se como possibilidade 

de entendimento para essas dificuldades que forjam a má colheita dentro da escola. As respostas 

oferecidas pelas professoras demonstram incertezas e inseguranças diante das informações que 

elas mesmas estabeleceram como pontos negativos. Se não houver reflexão sobre essas 

situações em destaque, possivelmente, essas professoras não sairão do lugar em que se 

encontram no momento atual. A morosidade, a letargia e a passividade no mundo líquido-

moderno são contrastadas, juntamente, com o movimento acelerado e “apressado” desse 

tempo/espaço. 

Para Bauman (2008) “os consumidores são levados pela necessidade de se 

“comodificarem”, significando a necessidade de transformarem-se em mercadorias atraentes” 

(BAUMAN, 2008, p. 142). Para a mudança de mentalidade e transformação do ambiente, os 

posicionamentos e as ações pedagógicas não podem exigir a condição de permanente 

comodificação dos espaços e tempos. Nesse ambiente há necessidade de criticidade, o que 

exclui o desejo de comodificação. 
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7.2.6 Eventos que principiam os problemas entre equipe diretiva e professores no 

ambiente líquido-moderno 

 

Nossas escolhas e nossas decisões viabilizam condicionamentos que, por vezes, nos 

ancoram na situação de continuidade da mesmice. A atitude de não posicionamento diante dos 

desafios que nos sãos impostos ocasiona a permanência no mesmo lugar e, até um certo 

retrocesso nos passos que já havíamos acertado. Quando refletimos o ambiente da escola, nos 

aproximamos de sentimentos muito contraditórios. Ora a escola torna-se o lugar da reflexão, da 

empatia e da cooperação e, por vezes, o lugar onde as coisas se processam sempre do mesmo 

jeito, anulando o processo de reflexão e efetivação das demandas que necessitam de mudanças. 

Nessa sexta pergunta elencada no questionário, as dez professoras fizeram sua 

devolutiva, argumentando suas visões e estabelecendo padrões que desvelam os “tabus” do 

ambiente educacional. A pergunta na verdade solicitou uma descrição dos principais eventos 

que principiam os problemas que acontecem entre a equipe diretiva e os professores nesta 

escola. A intenção foi marcar o início de uma discussão que, em muitos momentos, nas 

experiências e práticas escolares são varridas para debaixo do tapete. Essas reflexões 

apresentam muito conteúdo para confrontar essa temática das relações que se estabelecem entre 

os pares e o que isso pode significar para as transformações neste lugar. 

Nas análises sobre a descrição dos eventos que principiam os problemas entre a equipe 

diretiva e os professores constatei que seis professoras (PA, PB, PC, PD, PE e PH) marcaram 

suas escritas operacionalizando os desconfortos que encontram nessa relação (equipe diretiva 

x professor). Dentre as queixas que foram estabelecidas está: a falta de diálogo; a não 

participação nas tomadas de decisões; o entendimento de que os membros da equipe diretiva 

não são bem preparados para a função; a insegurança da equipe diretiva que opta por não 

partilhar o poder, gerando o autoritarismo nos ambientes de fala; a não coletividade no ambiente 

das tomadas de decisões; o acatamento das decisões tomadas pela equipe diretiva, por parte dos 

professores, alunos e pais/responsáveis; o não exercício da democracia no ambiente (as decisões 

são tomadas e anunciadas, sem a devida consulta e, quando isso é feito se dá somente em 

pequenas demandas); a prática da democracia realizada somente na eleição de diretores/as; as 

decisões disciplinares que são impostas; o impositivo na elaboração dos PPPs (simulam 

discussões, porém tudo já vem decidido); os métodos avaliativos que já vem prontos (pré-

estabelecidos); o comodismo e a falta de vontade em fazer acontecer; os eventos preparados e 

realizados de qualquer jeito; a equipe diretiva desmotivada e sem renovação; professores 
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desmotivados e acomodados; problemas individuais entre equipe diretiva e professores que não 

são resolvidos, gerando atritos no grande grupo; preferências nítidas por colegas (por parte da 

equipe diretiva); divergências de opiniões; imposição na realização de certas atividades; as 

práticas e falas (da equipe diretiva) deixando o profissional desconfortável no trabalho; o querer 

prejudicar o professor (por parte da equipe diretiva) por não concordar com certas ações; 

divergências no modo de operar as avaliações (por parte da equipe diretiva que anseia pelo 

maior número de aprovados); e, por fim o afastamento que se processa entre a equipe diretiva 

e o professor. 

Dessas questões que foram apresentadas destaco as escritas: 

Professora PA – [...] na grande maioria das vezes as decisões vêm prontas e só resta 

aos professores acatar. [...] no dia a dia raramente somos consultados ou apenas 

em questões de pouca relevância. [...] as decisões que realmente importam na escola 

e para a escola somente nos são impostas. Quanto à comunidade escolar, essa sequer 

toma conhecimento, só recebe as decisões relacionadas a ela e aos alunos e também 

só tem a opção de acatar. [...] entendem por democracia poder escolher duas entre 

10 opções de atividades para organizar, democracia seria: eu quero organizar isso? 

Essa atividade é realmente importante? Devemos ou não realizá-la? Quando somos 

obrigados apenas a escolher entre elas não é democracia. [...] os alunos então nem se 

fala, nem sabem o que é ser consultado a respeito de algo, exceto quando algum 

professor com viés mais democrático os consulta sobre alguma atividade específica 

de sua disciplina. Mas nas decisões mais amplas sequer tomam conhecimento. [...] na 

minha opinião, bem analisado, podemos afirmar que a gestão democrática nas escolas 

é uma farsa, e que o único momento em que realmente escolhemos é na eleição de 

direção, depois só acatamos, e se questionamos sofremos represálias; reflexo do 

pouco exercício democrático da história do nosso país.  

 

Professora PB, PC, PE – [...] percebo que nesta escola o problema entre equipe 

diretiva e os professores... [...] particularmente não tive problemas com a equipe 

diretiva, mas... 
 

Professora PD – [...] sinto-me não querida pela coord. da escola... [...] já pela 

diretora sinto-me amparada. 

 

Professora PH – [...] quando nos deparamos com uma escola onde a equipe diretiva 

é muito autoritária... [...] ocorrem discordâncias na forma de pensar e, 

ocasionalmente, na forma de atuar. (grifos meus) 

 

Nesse espaço das análises foi possível perceber o quanto essas seis professoras 

corroboram em suas escritas e, abertamente, descrevem os princípios que alavancam os 

problemas e as dificuldades de relacionamentos entre a equipe diretiva e os professores nessa 

escola pesquisada. No contexto, essas professoras preferiram “não varrer para debaixo do tapete 

os desafios que enfrentam no dia a dia”, porém, dialogam com eles, procurando saná-los. 

Nenhuma professora deixou de responder à pergunta, porém percebi que uma professora 

(PF) optou por anular a questão trazendo o positivo, tendo como foco a abertura para o diálogo 

nos encontros e reuniões individuais e coletivas, usados como instrumento para isso. Outra 

professora (PG) optou por, apenas, fazer insinuações, porém não disse, abertamente, se existe 
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problemas entre a equipe diretiva e os professores. As professoras ED1 e ED2 corroboraram 

em dizer que não houve eventos, na escola, que principiassem problemas entre a equipe diretiva 

e os professores. 

Torna-se, portanto, um sentimento de “ambivalência” (BAUMAN, 1999) que perpassa 

o interior dessa questão. Perceber que as ações educacionais não são unânimes em seu 

entendimento requer maturidade para abandonar os erros e buscar caminhos que conduzam ao 

êxito no percurso do trabalho. Para Bauman (1999) é um caminho que deverá “levar da 

tolerância à solidariedade, sendo ele um caminho indeterminado e contingente” (BAUMAN, 

1999, p. 250). 

Segundo Bauman (ibidem), 

[...] o estado da tolerância é intrínseca e, inevitavelmente ambivalente. Presta-se com 

igual facilidade – ou dificuldade – ao louvor comemorativo e à condenação 

zombeteira; pode tanto dar lugar à alegria quanto ao desespero. Viver em contingência 

significa viver sem uma garantia, apenas com uma certeza provisória, pragmática, [...] 

e isso inclui o efeito emancipatório da solidariedade. 

 

Na perspectiva do autor (1999), o percurso para o enfrentamento desse sentimento de 

ambivalência está em acertar nessa passagem da tolerância para a solidariedade, que significa 

não ter certezas, porém caminhos indeterminados. Nessa dinâmica é possível entender que o 

grupo que se forma para debater e apresentar alternativas para uma demanda, não necessita ser 

unânime, porém respeitar a decisão final, tendo consciência de que tudo foi abordado e 

argumentado. 

Esse exercício poderá exigir capacidade de autoridade; requer capacidade de escuta do 

outro e administração da experiência cotidiana da desigualdade. Executar a autoridade, segundo 

Sennett (2012b), “possibilita desempenhar um ritual que desemboca na conquista e no 

merecimento, levando a contenção da emoção, sendo esse um aspecto do poder civilizatório do 

ritual” (SENNETT, 2012b, p. 186). Para o autor, ainda que as relações não evoluam, as 

discussões informais podem se transformar em rituais de vinculação, sendo que essas conversas 

só precisam acontecer com maior regularidade. 

Os debates no campo da educação são caminhos férteis para esses rituais, a que enseja 

o autor. Quando nos distanciamos dessa regularidade das conversas é que, então, acontecem 

com maior frequência os desencontros e, por fim, o afastamento. Nesse ambiente não dialógico, 

se acentuam os problemas e aumentam as dificuldades para encontrar as resoluções. Para o 

autor (2012b) “momentos de crise como esses revelam a fragilidade da organização formal e 

ao mesmo tempo a força da colaboração informal” SENNETT, 2012b, p. 189). Diante das 
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diversas interpretações, quando se busca o caminho do diálogo, na informalidade, é possível 

encontrar resultados satisfatórios. 

No ambiente líquido-moderno essas relações tendem ao enfraquecimento, pois o que 

assinala esse lugar é o imediatismo e o processo de desvinculação. Não é notório na sociedade 

de consumo líquido-moderna a experiência de criar vínculos. O que cada vez mais se percebe 

é o distanciamento que empobrece as relações humanas e fragiliza o campo do diálogo. Os 

consumidores que não se adequarem a essa normalidade, são considerados “desnecessários”, 

“indesejados”, “desamparados”, ou seja, são “consumidores falhos” (BAUMAN, 2008). O 

lugar desses deverá ser “fora de nossas vistas” (BAUMAN, 2008, p. 161). Caminhar nessa 

sociedade, contrariando as normas do consumo é, sem dúvida alguma, tornar-se pobre e, por 

certo, banido da empatia moral que requer o enobrecimento, enquanto mercadoria disposta a 

ser consumível. 

Nesse ambiente em que as seis professoras discorrem sobre os mecanismos que 

principiam os problemas entre a equipe diretiva e os professores e que, ao mesmo tempo quatro 

professoras não conseguem discriminá-los, se faz urgente a necessidade de refletir as ações 

cotidianas dessa escola. Entendo aqui que o processo da sociedade de consumo líquido-

moderna está, fortemente, ditando as regras que ordenam as relações fragmentadas entre os 

pares. A desvinculação e o enfraquecimento das relações desumanizam e empobrecem o 

diálogo, impossibilitando os avanços na educação.  

 

7.2.7 A escola líquido-moderna: critérios simpáticos entre a equipe diretiva e professores 

 

Quando buscamos entender os sentimentos que se desenvolvem, com base nas relações 

de interação, entre a equipe diretiva e os professores, no cotidiano dessa escola, estabelecemos 

o critério simpático/não simpático. Dentre os muitos acontecimentos que desafiam o cotidiano 

da vida escolar está o das interações humanas, e essas acontecem porque a escola está composta 

de muitas personagens humanas.  

Essa composição de diferentes pessoas torna o ambiente escolar repleto de 

possibilidades, pois no entrelaçamento das díspares histórias de vida e perspectivas 

profissionais, que aí estão, encontra-se o desejo de fazer da educação algo que plenifique a sua 

vida pessoal e profissional. A escola, na prática, torna-se um lugar de trocas, de parcerias e de 

intensas vivências, excluindo de si todo o sentimento de passividade. Ela converte-se em um 

lugar de debates, de tomada de decisões, onde se torna impreterível o entrelaçamento dos 

profissionais, que precisam trabalhar juntos e pelo mesmo objetivo. 
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Quando as dez professoras receberam o questionário em suas mãos demonstraram 

sentimentos complexos que se verbalizaram, pela fala, pelo corpo e pelo olhar atento. Essas 

falas me permitiram entender que ali estava acontecendo o “ritual” (SENNETT, 2012b) de 

mútua ajuda e reciprocidade nas trocas, nas parcerias e nas vivências que se definem no dia a 

dia do trabalho do professor. Os cuidados em atender todas as solicitações que fiz renovaram 

esses propósitos que comprovam a necessidade da partilha que tem como objetivo a construção 

de um bem comum para todos. 

Nas análises da sétima pergunta do questionário, que foi formatada com o intento de 

explorar o entendimento das professoras quanto aos aspectos de simpatia nas 

situações/acontecimentos positivos, enquanto gestão dos relacionamentos entre a equipe 

diretiva e os professores dessa escola, foi possível perceber que nenhuma deixou de apontar 

algo que engrandecesse o lugar e as relações humanas que ali se entrelaçam e se constituem. 

 Das suas escritas foi possível destacar alguns pontos de encontro que corroboram para 

a manutenção e exercício permanente do simpatizar. Das análises destaco: o entendimento de 

que preciso ser educado com o outro; a simpatia com relação a sintonia de aproximações 

(pensamentos aproximados) do outro com relação a mim; o entendimento da suma importância 

do bom relacionamento entre equipe diretiva e professores, pois juntos formam uma família; a 

consciência de que um precisa do outro; o entendimento de que a equipe diretiva procura entrar 

em comum acordo com os professores, sempre que necessário; o bom entrosamento do grupo; 

a percepção de um grupo divertido, preocupado e com as mesmas angústias; o entendimento de 

que a equipe diretiva se faz prestativa; o sentimento de a equipe diretiva é democrática e aberta 

para negociações; a consciência da via de mão dupla entre equipe diretiva e professores; o 

entendimento de que a equipe diretiva procura compreender os professores, propondo soluções; 

a consciência de que a equipe diretiva procura dar autonomia no trabalho do professor; o 

entendimento de que equipe diretiva tenta manter a motivação dos professores disponibilizando 

mais recursos para a escola; a percepção de que a equipe diretiva é muito “humana”; o 

entendimento de que os professores mostram-se bastante acolhedores; a consciência de que 

existe interação e a busca do mesmo objetivo final nas questões pedagógicas; e o entendimento 

do sentimento da não obrigatoriedade. 

Com base nessa análise se faz compreensível que as personagens que habitam o interior 

dessa escola destaquem e enfatizem o cuidado na tessitura dos relacionamentos que, 

diariamente, se constituem como um grande desafio. Ficou entendido que a equipe diretiva, 

tendo uma função específica, precisa manter o espírito de “cooperação dialógica” (SENNETT, 

2012b), para dar continuidade à sua administração. Os professores, tendo a sua função em sala 
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de aula, precisam cooperar com a gestão escolar, mantendo o apoio à administração com base 

no diálogo e na consciência de que tudo deverá convergir para um objetivo final. 

Aqui se firma um processo de execução diária e de muita persistência, pois exige a 

disposição de todos. Das leituras, com base nas escritas entende-se o sentimento que perpassa 

esse processo dinâmico e, permanentemente, desafiador. 

Professora PA – [...] isso é positivo como manifestação de pertencimento, de 

companheirismo e de solidariedade. 

 

Professora PB – [...] vivemos como uma família onde um precisa do outro. 

 

Professora PC – [...] mas em geral existe entrosamento com o grande grupo. 

 

Professora PD – [...] tentam busca um acordo em comum com o grupo. 

 

Professora PE – [...] para as negociações... é preciso que a relação seja uma via de 

mão dupla. 

 

Professora PH – [...] ter simpatia com o educador, reforça o bom trabalho que este irá 

desenvolver com os alunos. 

 

Professora ED1 – [...] não pela obrigatoriedade, mas pela forma do fazer e agir. 

 

Professora ED2 – [...] observo que as questões de simpatia que envolvem o convívio 

escolar... (grifos meus) 

 

Perceber os impactos da vida enquanto abertura para o outro, nos coloca sempre em 

atenção quanto aos aspectos que se fundam em movimentos constantes de aproximação e 

repulsa, mediante os critérios de “empatia” (SENNETT, 2012). Porque somos humanos 

necessitamos nos relacionar uns com os outros. Não podemos nos comportar como uma ilha, 

isolados em nosso individualismo, sem o mínimo de conexão com o mundo vivido. Nossas 

relações sempre exigirão momentos de trocas, de partilha e de reciprocidade. Esses 

fundamentos nos colocam em permanente atenção quanto à nossa capacidade de perceber no 

outro a possibilidade de crescimento e de amadurecimento de nossa própria existência. 

O fato de nos relacionarmos uns com os outros exige tomada de decisão quanto àquilo 

que assumimos como condição de vida. Essa constante possibilidade de crescimento e 

amadurecimento nos permite descortinar as sombras que habitam o nosso interior e que, por 

vezes, não nos permitem vislumbrar a luz que cintila dentro de nós. O sentimento comunitário 

que percebi no âmago das respostas oriundas da reflexão dessas professoras, me fez enxergar, 

um feixe de luz que iluminou minha percepção quanto à compreensão do que é, e de como se 

faz para conviver comunitariamente. 

Nos diversos espaços desta escola está presente o vazio da sociedade de consumo. 

Quando no mundo líquido-moderno sedimentamos o conceito de vazio, precisamos entender, 
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na verdade, que ele está carregado por muitas variações, ou seja, está “cheio”, transbordando 

de intenções. A constante objetificação que sustenta o ambiente líquido-moderno presentifica 

o atual modelo de relações que transparecem nos diferentes tempos/espaços da “Modernidade 

Líquida” (BAUMAN, 2001).  A escola não está alheia a essas constantes modulações, pois no 

seu interior habitam homens e mulheres que transitam pelo mundo líquido e sofrem das suas 

consequências.  

Quando Bauman (1999) pensa as relações humanas não esquece de situar o espaço da 

comunidade. Para o sociólogo “a comunidade não é mais um lugar de permanência seguro, 

torna-se trabalho duro e luta árdua, um horizonte que recua continuamente numa estrada sem 

fim – tudo, menos confortável e natural” BAUMAN,1999, p. 265). Essa experiência a qual o 

autor nos convida a mergulhar em profundidade, nos coloca diante da certeza de que viver em 

comunidade não traz tranquilidade, repouso ou quietude, mas nos coloca no ambiente de 

inquietação, desacomodação e ruído constante. As relações humanas se dão em um ambiente 

de comunidade. Para Bauman (1999), a comunidade não representa consenso, mas concentra-

se em dissipação e fragmentação, colocando-se sempre como heterogênea. Sua síntese se 

encontra na experiência de divisões e separações. Nesse contraste se dá a experiência da vida e 

dos relacionamentos que se dispõem. 

O espaço escolar comunga dessa provocação baumaniana, pois concentra-se em uma 

vida comunitária em que suas personagens se experimentam em permanentes bifurcações 

intermináveis em sua forma de pensar e agir. Não é possível pensar uma escola onde todos 

pensem exatamente igual. A beleza que emana desse lugar está na diversidade das falas e 

posturas que, individualmente, exercem a sua função, porém comungam da experiência 

comunitária, com um mesmo objetivo.  

No ambiente da “Sociedade de Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008), o autor 

concentra-se no conceito de “enxame” (BAUMAN, 2008, p. 99) para dizer que esse substitui o 

grupo – com seus líderes, hierarquia de autoridades e estrutura de poder. “Eles se reúnem, se 

dissipam e se juntam novamente, de uma ocasião para outra, guiados a cada vez por relevâncias 

diferentes, invariavelmente mutáveis” (ibidem). Nessa perspectiva podemos visualizar a atual 

escola do mundo líquido-moderno. 

A necessidade de manter o ambiente escolar no prospecto de um grupo, contraria o 

conceito baumaniano de “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001). No entanto, já é consenso 

que, em algumas práticas, os profissionais primam pelo desejo de dispersão, buscando em suas 

vivências pessoais e profissionais a experiência de “enxames” (BAUMAN, 2008). Essas 

contradições são, geralmente, experimentadas quando o profissional não se percebe em um 
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ambiente que promova os espaços de cooperação e partilha. Sua tendência projeta-se em fugir 

para longe de tudo o que possa transparecer imposição. 

Para Bauman (2008, 100-101), 

[...] os enxames não são equipes; não conhecem a divisão do trabalho. [...] não há 

especialistas nem detentores de habilidades e recursos distintos (e escassos) cuja tarefa 

seja capacitar e auxiliar outras unidades a completarem seus trabalhos ou a 

compensarem as falhas ou incapacidades das mesmas. [...] Num enxame não há 

intercâmbio, cooperação ou complementariedade – apenas a proximidade física e a 

direção toscamente coordenada do movimento atual. [...] Os enxames, de maneira 

distinta dos grupos, não conhecem dissidentes nem rebeldes – apenas, por assim dizer, 

“desertores”, “incompetentes” e “ovelhas desgarradas”.  

 

Com esse entendimento Bauman (2008) situa o lugar do grupo que se afasta do lugar 

do “enxame” (BAUMAN, 2008). Tendo uma visão clara do significado do grupo que se coloca 

em contraposição à experiência do “enxame”, é possível pensar as relações humanas dentro do 

contexto escolar, ora como grupo, ora como “enxame” (BAUMAN, 2008). A “Sociedade de 

Consumo Líquido-Moderna” (BAUMAN, 2008) vive em potência esse contraste, marcando a 

vida dos consumidores. 

No contraste da vida de grupo e da vida de “enxame” (BAUMAN, 2008) está o ambiente 

de discussão sobre a simpatia. Escolher um lugar ou outro, implica ambientar-se nesse constante 

“movimento simpatizar”. Para Sennett (2012b) “acreditamos quase sempre que a consciência 

dos outros é uma questão de simpatia, o que significa identificação com eles” (SENNETT, 

2012b, p. 33). Nesse lugar o sociólogo nos permite perceber a riqueza do conceito de simpatizar, 

pois na sua compreensão o fato está em que “a pessoa precisa ver-se no outro, não só como ser 

humano, mas nessas mais infinitas manifestações, que não raro se diferenciam muito de sua 

própria experiência concreta” (ibidem). 

Quando verifiquei, através das análises, a escrita das dez professoras entendi que o 

conceito que Sennett (2012b) traz a respeito do simpatizar está entranhado em seus 

apontamentos. Isso significa que no entendimento dessas professoras, a escola é um lugar onde 

acontecem as relações simpatizantes e que estas devem procurar exercitar-se, com maior 

intensidade, na manutenção desse ambiente.  

Nessa atmosfera, Sennett (2012b), vai contestar a questão da simpatia dizendo que nem 

tudo é possível e que entramos em desacordos com base no dinamismo da vida. Para o autor “a 

reação de simpatia consistiria em se identificar com eles e imitá-los” (SENNETT, 2012b, p. 

34). Isso significaria a incapacidade de perceber que nas relações humanas está sobreposto o 

olhar que vê as diferenças e acolhe a diversidade que se mostra na postura do outro.  
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O que Sennett (2012b) identifica como caminho oposto à simpatia é a possibilidade da 

“empatia” (SENNETT, 2012b), que se faz mais reservada, porém dinamiza os contrastes 

existentes nessa diversidade de pensamentos, opiniões e ações práticas. Para o autor é possível 

expressar diferentes sentimentos e contradições no ambiente da empatia, pois essa se projeta no 

elemento da curiosidade. Enquanto a simpatia se faz um abraço, a empatia se torna um encontro 

atento à outra pessoa em seus próprios termos. Enquanto a simpatia dá ênfase aos sentimentos, 

a empatia se torna uma prática mais exigente, pelo menos na escuta; o ouvinte precisa sair de 

si mesmo. Para Sennett (2012b) essas duas experiências são necessárias em momentos 

diferentes e de formas diferentes para a prática da cooperação. 

De fato, precisamos fazer uso dessas práticas no ambiente escolar. Quando agregamos 

diferentes posicionamentos quanto a uma situação, ora usaremos da simpatia e ora usaremos da 

empatia. Na perspectiva do sociólogo (2012b) é necessário estar muito mais atentos à questão 

da empatia, pois esta tem uma aplicação política específica e, por certo, propiciará uma maior 

capacidade de acolhimento do outro. Na visão do sociólogo “a empatia está mais ligada à troca 

dialógica” (SENNET, 2012b), p. 35) e, isso significa a proposta de manutenção e continuidade 

do debate, da discordância, propiciando não a satisfação de um fechamento, porém uma 

recompensa emocional. 

Dessas duas práticas apresentadas por Sennett (2012b) torna-se viável a condição do 

diálogo e da cooperação nessa escola. Acertadamente entendeu-se que as relações humanas que 

se concretizam entre a equipe diretiva e os professores encontram seu ponto de estabilidade 

quando tecem suas decisões no amadurecimento dos debates, das trocas e da partilha dos 

conhecimentos, levando em consideração a diversidade de opiniões que ali se manifestam. 

 

7.2.8 A escola líquido-moderna: critérios não simpáticos entre a equipe diretiva e 

professores 

 

Insistentemente, a educação necessita de tempos de reciclagem e transformações. As 

devidas podas precisam ser executadas para que ressurjam novos conceitos que a 

(re)signifiquem à sociedade contemporânea. Os obstáculos enfrentados não podem enfraquecer 

a busca por caminhos que engrandeçam as conquistas do dia a dia. É necessário um olhar atento 

e criterioso para que essas mudanças “apareçam” de maneira positiva, sendo o produto de uma 

luta, que se faz comunitariamente. 

Nesses espaços de discussão, onde o debate enobrece a todos e faz surgir uma escola 

potente, que resista às intempéries das disputas de poder, das tomadas de decisões 
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individualizadas e do comodismo paralisante, faz-se necessário o trabalho permanente e 

ininterrupto de grupo. Uma escola que se intimida diante de um único indivíduo reproduz o 

medo, o fracasso, a derrota. Já uma escola que trabalha com seu grupo, e ouve os seus diversos 

clamores, projeta-se para os constantes enfrentamentos e para o eco da vitória. 

A oitava pergunta encaminhada ao grupo das dez professoras foi: De que forma você 

percebe as questões de simpatia como situação/acontecimento negativa(o) no processo de 

relacionamento, enquanto gestão, entre a equipe diretiva e os professores nesta escola? Essa 

pergunta convidou as professoras a um mergulho, em profundidade, naquilo que pode ser 

empecilho ou mesmo impedir o trabalho em grupo, levando ao fracasso todos os projetos 

pedagógicos e administrativos desse ambiente escolar.  

Das análises que foram realizadas compreendo que em situação de descrença, de 

acomodação, ou mesmo de negação, não houve a unanimidade das dez professoras em expor 

seus sentimentos e suas compreensões para o tema exposto. Quando somos assolados pelos 

infortúnios, alguns preferem manter os fatos escondidos ou negados, como forma de 

autoproteção e de não punição. Nas análises sete professoras (PA, PB, PC, PD, PE, PH e ED1) 

conseguiram fazer o enfrentamento consigo mesmas e expuseram as queixas demandadas para 

o ambiente não simpático entre a equipe diretiva e os professores. Já as outras três professoras 

(PF, PG e ED2) não demandaram queixas por acreditar que não exista sinais de antipatia no 

cotidiano do grupo. 

Dentre as queixas que foram demandadas e se apresentaram com base para as análises, 

destaco: os privilégios, as regalias e as benesses para os professores que são simpáticos à equipe 

diretiva; o silenciamento desses professores simpáticos à equipe diretiva, quando em um 

momento de tomada de decisão em grupo; a divisão entre colegas, no grande grupo de 

professores em função dessas benesses dadas pela equipe diretiva; os erros pedagógicos e a 

postura não ética, por parte da equipe diretiva, por beneficiar alguns professores; as 

perseguições e a desvalorização dos professores que não são simpáticos à equipe diretiva; a 

falta de simpatia, por parte da equipe diretiva faz com que alguns professores se acuem e se 

afastem do grupo; a prática desigual no tratamento dos professores não simpáticos a equipe 

diretiva; o desrespeito a opiniões contrárias as da equipe diretiva e de alguns colegas; a não 

compreensão, por parte da equipe diretiva sobre qual é o seu papel, na função que exerce; em 

função de simpatia e amizades as coisas continuam do mesmo jeito; a acomodação do professor 

em não querer dar sua opinião e sugestão para não perder as amizades ou entrar em atrito com 

a equipe diretiva; a falta de inovação no ambiente escolar; o exercício da não empatia; a falta 

de empatia por parte da coordenação pedagógica; o professor que não é ouvido pela equipe 
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diretiva como deveria; o desrespeito com o trabalho do professor e do aluno; o autoritarismo da 

equipe diretiva em obrigar a realizar atividades que vão contra a metodologia do professor; a 

falta de comunicação e organização; e os impedimentos da burocracia na realização de trabalhos 

pedagógicos e administrativos. 

Essa demanda queixosa reflete o dia a dia de uma comunidade escolar. Nesse ambiente 

especificamente, não é diferente, pois na escrita dessas sete professoras se destaca 

objetivamente o que impede um grupo de trabalhar comunitariamente em favor de um bem que 

seja comum a todos. As divisões que acontecem no interior dessa escola afloram, 

potencialmente, os aspectos de passividade e estagnação do lugar. Dessas escritas é possível 

perceber o descontentamento por parte do grupo que não se faz simpático aos olhos da equipe 

diretiva. As queixas revelam o quão difícil se torna o ambiente em que o profissional não é 

ouvido, porque apresentou opinião contrária à vontade da equipe diretiva ou vice-versa.  

Em um ambiente que deveria ser salutar o debate, as discussões e o exercício do bom 

senso se tornam um agravante; os queixumes e a insatisfação de parte do grupo que não são 

ouvidos, ou permanece à margem do “não-lugar escolar” (SCHEFER, 2015). Esse sentimento 

de não pertencimento se desdobra em todos os sentidos prejudicando os projetos pedagógicos 

e a gestão do lugar. Dentre os aspectos a destacar apresento todas as queixas (das sete 

professoras) acima citadas com base na escrita da professora PA. 

Professora PA – (aqui se referindo aos professores que são simpáticos à equipe 

diretiva e à postura da mesma) [...] quando há erro é “passado pano”, ou seja, é 

minimizado, desculpado, quando não ignorado. [...] estes se sentem injustiçados 

(com razão), excluídos e desvalorizados, até mesmo perseguidos. [...] as 

“simpatias”, afinidades, acabam por criar privilégios para uns e dificuldades 

para outros. Entendo que isso não deveria ocorrer, que o tratamento deveria ser 

igualitário, e deveria respeitar as diversas opiniões, inclusive as contrárias. (grifos 

meus) 

 

As escritas dessa professora sintetizam os sentimentos das outras seis profissionais e 

revelam a disparidade quanto às relações que se estabelecem nesse ambiente escolar. Estando 

nesse ambiente e vivenciando os dilemas do dia a dia pude perceber em diversos momentos a 

existência dessa disparidade das relações. Os olhares, as posturas inadequadas, a falta de ética 

por parte da equipe diretiva, o autoritarismo exercido por membros da equipe diretiva, as 

fofocas em tons de cochicho, o sentimento de grandeza de colegas que se acham melhores que 

os outros, as falas distorcidas, os apadrinhamentos para alguns professores que não destoam 

dos posicionamentos da equipe diretiva, os deboches e os tons irônicos direcionados para alguns 

colegas com forte posicionamento frente às demandas, as vistas curtas feitas para assuntos que 

demandam maior cautela e exigem soluções imediatas.  
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Tudo isso confirma as escritas das sete colegas e revela um lugar onde nem todos se 

sentem pertencentes. Um lugar que se identifica com o que Schefer (2015) chama de “periferia 

das periferias” (SCHEFER, 2015), pois não só está localizado em um bairro periférico e vive 

as demandas periféricas, como também torna os relacionamentos, ali existentes, superficiais e 

periféricos. Um lugar que precisa ser visto desde de sua pequenez, de sua antipatia, de suas 

relações esfriadas, fluídas e líquidas. Um lugar que necessita de afetos, cuidado e respeito na 

diversidade de posturas. 

Para Bauman (2008, p. 126), 

[...] o que se aplica à sociedade de consumidores também se aplica aos seus membros 

individuais. A satisfação deve ser apenas uma experiência momentânea, algo que, se 

durar muito tempo, deve-se temer, e não ambicionar – a satisfação duradoura, de uma 

vez por todas, deve parecer aos consumidores uma perspectiva bem pouco agradável. 

Na verdade, uma catástrofe. 

 

Quando o autor faz referência à sociedade de consumidores, não deixa de lado essa 

mesma aplicação aos indivíduos. O entendimento de que uma sociedade, ou um grupo se forma 

pela junção de duas ou mais pessoas faz com que Bauman (2008) estabeleça os mesmos 

critérios para falar do indivíduo e da sociedade. Para o sociólogo polonês “a lógica sentimental 

tende a se tornar nessa sociedade líquido-moderna, acentuadamente consumista” (BAUMAN, 

2008, p. 132). No seu entendimento corre-se menos riscos quando tudo se torna um atrativo 

físico, carnal, exterior. Não mergulhar em profundidade nas relações que se estabelecem é, sem 

dúvida alguma, ação dos consumidores da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001). 

Esses consumidores líquido-modernos, diz Bauman (2008, p. 135-136), 

[...] se fixam no conceito de “seres humanos sincrônicos”, que vivem apenas no 

presente” e “não dão atenção à experiência passada ou às consequências futuras de 

suas ações”, estratégia que “se traduz na ausência de vínculos com os outros”. A 

“cultura presentista ... recompensa a velocidade e a eficácia, mas não favorece a 

paciência nem a perseverança”. 

 

Para o autor (2008), essa cultura contemporânea se identifica como a substância da 

liberdade individual, em que os indivíduos não buscam intensificar as experiências do passado 

e não projetam novas experiências para o futuro. O que marca esse ambiente é o presente, ou 

seja, o imediatismo do momento que se vive.  

É inegável que essas marcas estejam presentes no contexto desta escola e na vida dos 

profissionais que ali estão. A provocação de que as relações que constroem a vida desse lugar 

são constituídas por seres humanos, que vivem momentos estanques e primam pela dissolução 

imediata desses acontecimentos, que atravessam o ambiente escolar, são notórias. O 

pertencimento a um lugar não é mais um desejo dos consumidores. O sentimento de vazio que 



119 
 

se perpetua nos espaços físicos do ambiente escolar, quando toca o sinal para o término do 

último período de aula, marca a efetividade do final do dia escolar e delimita, também, o vazio 

das vivências humanas. 

Quando Sennett (2012a) faz referência à ética do trabalho, diz que “as pessoas sentem 

falta de relações humanas constantes e objetivos duráveis” (SENNETT 2008a, p. 111). Para o 

autor a “ética do trabalho é a arena em que mais se contesta hoje a profundidade da experiência” 

(ibidem). Nesse sentido é possível perceber no pensamento de Sennett (2012a), que mesmo que 

os indivíduos formem uma sociedade de consumidores, com base no ambiente da 

“Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001), eles não pensam em viver sozinhos, porém 

desejam viver as relações que se estabelecem humanamente. Para o autor (2012a) um dos 

caminhos se dá na arena do trabalho, onde o ser humano é provocado constantemente a sair de 

si e aproximar-se do outro na condição de ouvinte que experimenta do convívio relacional.  

Para Sennett (2012a, p. 112), 

[...] a moderna ética do trabalho concentra-se no trabalho de equipe. Celebra a 

sensibilidade aos outros; exige “aptidões delicadas”, como ser bom ouvinte e 

cooperativo; acima de tudo, o trabalho em equipe enfatiza a adaptabilidade às 

circunstâncias. O trabalho de equipe é a ética do trabalho que serve a uma economia 

política flexível. 

 

Com esse sentimento o sociólogo norte-americano vai explicitar o sentido da ação do 

grupo, que não se esvazia no imediatismo de uma atividade, porém encontra no presente e no 

passado as bases para a construção de um futuro sólido. O que deve permear a vida é a 

capacidade de ser um bom ouvinte e ao mesmo tempo a intenção de cooperar na dialogicidade.  

 Nessa perspectiva o autor reflete a questão do poder que está presente nas relações e 

cenas superficiais do trabalho em equipe. Para Sennett (2012a) a figura de autoridade é aquela 

que está imbuída de responsabilidade pelo poder que usa. No seu entendimento “as modernas 

técnicas de administração buscam fugir do aspecto autoritário, mas fazendo isso também 

escapam de ser responsáveis por seus atos (SENNETT, 2012a, p. 129). Portanto, “o fracasso se 

torna um grande tabu moderno” (SENNETT, 2012a, p. 135) porque explicita as fragilidades 

desse tempo e não apresenta perspectivas de transformações. 

No lugar da pesquisa foram delineadas possibilidades de um ambiente de poder e de 

autoritarismo, que em suas execuções, extermina as possibilidades de convivência fraterna e de 

“cooperação dialógica” (SENNETT, 2012b). Das escritas, foi possível entender que a falta de 

diálogo e de acolhimento àqueles que não são simpáticos à equipe diretiva provoca a dispersão 

e o distanciamento dos objetivos que deveriam ser comuns a todos. O afastamento do grande 

grupo é outro aspecto que está implícito na escrita dessas professoras, significando que há 
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divisão e formação de pequenos guetos, mesmo que em alguns momentos todos estejam juntos. 

No pensamento de Sennett (2012b) essas posturas mantêm a fragilidade do lugar e acabam 

expondo as rachaduras e rupturas, pela falta de comprometimento e responsabilidade da equipe 

gestora. 

Sennett (2012b), aborda a questão da resistência dizendo que esta é um comportamento 

social dialógico. Diz ele que “somente mediante um comportamento com um mínimo grau de 

autoafirmação podemos nos abrir para os outros” (SENNETT, 2012b, p. 255). O autor segue 

discorrendo que os movimentos totalitários não trabalham com a resistência e que esta deve se 

comportar de maneira nuançada, significando que não é possível se fixar em um único modo 

de avaliar o problema a ser enfrentado, porém há a necessidade de abertura para acolher a visão 

do outro. No entendimento de Sennett (2012b) a resistência exige a capacidade de troca. Isso 

gera a “conversa dialógica” (SENNETT, 2012b, p. 30-31), que possibilita a percepção do outro, 

em todas as suas dimensões. 

Para Sennett (2012b, p. 256), 

[...] essas experiências sociais dialógicas, constituem formas do conhecimento social 

corporificado. “Corporificação”, aqui, é mais que uma metáfora: tal como fazer um 

gesto social, comportar-se com força mínima é uma experiência dos sentidos, na qual 

podemos nos sentir bem com os outros tanto física quanto mentalmente, pois não nos 

estamos impondo a eles. Esta sensação talvez explique o fato de, em busca de uma 

palavra que designasse civilidade... palavra italiana significando originariamente 

apenas “flexibilidade”. 

 

Com esse sentimento o autor entende toda a possibilidade de trabalho em grupo. Não 

precisamos ser iguais, não necessitamos concordar em todos os momentos; porém o exercício 

da flexibilidade poderá nos ajudar no caminho de busca do consenso. A corporificação dessas 

relações humanas se dignifica em cada momento em que somos capazes de abraçar o outro em 

sua contrariedade e em seu assentimento.  

Ainda, nessa perspectiva Sennett (2012b) vai dimensionar o trabalho de cooperação 

entendendo que este é um exercício de novas interpretações. Para o autor (2012b) “a cooperação 

não é um “objeto hermético”, que uma vez danificado perde toda possibilidade de recuperação” 

(SENNETT, 2012b, p. 257). Em tudo existe a viabilidade de “conserto” (SENNETT, 2012b, p. 

257), significando o movimento constante que se deve promover na prática das relações 

dialógicas. Como diz o autor (2012b) é preciso promover espaços abertos de improvisação, 

gerando novas formas de cooperação e conservando nos participantes o sentimento de 

capacidade e competência. Para Sennett (2012b) “os pequenos detalhes, na prática da 

cooperação, põem em movimento esses processos de metamorfose” (SENNETT, 2012b, p. 

260). 
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Quando somos capazes de fazer a leitura do lugar e nos posicionamos com a abertura 

para o diálogo, então colocamos em prática a cooperação dialógica que nos apresentou Sennett 

(2012b). Em meio a esse mundo líquido-moderno precisamos retornar às origens do sentido das 

falas e das práticas democráticas, experimentando das suas entranhas o gosto de saber conviver 

e tornar possível o aprendizado nas diferenças. 

 

7.2.9 A empatia: lugar de encontro e que produz a felicidade 

 

No cenário que se constituiu, com base nas análises que foram realizadas, é possível 

pensar que a escola se torna lugar de buscas, de encontros, de aperfeiçoamento humano, de 

felicidade. Em suas escritas as dez professoras não deixaram de apontar para o seu ambiente 

profissional como um lugar de realização pessoal e coletiva. Quando se reportam a esse 

ambiente de realização, entende-se que ambas corroboram com o sentimento de felicidade, que 

deverá permear a vida privada e enquanto docência.  

Diante de todo o descompasso da vida líquido-moderna e as suas consequências perante 

o ato de existir, é possível perceber o desejo de felicidade que perpassa as relações individuais 

e coletivas. Não uma felicidade que se encontra nas gondolas de um supermercado e, que se 

possa comprar a qualquer preço, mas uma felicidade que está entranhada na essência do humano 

que habita cada pessoa. 

Para Bauman (2001), o ambiente líquido-moderno fez com que as relações humanas 

ficassem profundamente abaladas, chegando a sua superficialidade. O que o autor constata é 

que a superficialidade marca o cenário das relações que vão se estabelecendo e, o termo 

“conexão” (BAUMAN, 2001) configura-se em substituição ao termo relacionamento. Na 

sociedade líquida o que vale é a quantidade e não a qualidade das relações. Os encontros 

amigáveis e os relacionamentos amorosos são substituídos por conexões e, estes podem se 

desfazer a qualquer momento. 

O que emerge no contexto da “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001) são conexões 

estabelecidas por laços banais e eventuais. O que as pessoas buscam são conexões em larga 

escala quantitativa, pois esse contexto se tornou motivo de ostentação. Quanto maior o número 

de conexões, mais célebre a pessoa se torna.  

A vida de consumo substitui o traço sólido das relações humanas e a “sociedade se torna 

cada vez mais “plugada”, ou, para ser mais preciso, sem fio” (BAUMAM, 2008, p. 7). Isso 

significa entender o processo da exteriorização da vida. Tudo se torna público e, ao mesmo 
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tempo, se esvazia, se fragmenta. A pergunta que cabe a essa reflexão é: o que, afinal, leva a esta 

necessidade de exposição?  

Verifica-se que as redes sociais se tornam o espelho da existência humana e a pessoa é 

classificada como um produto a ser consumido. Bauman (2008) entende esse processo como a 

objetificação do ser, ou seja, o ser humano em descarte permanente. Essa condição o coloca em 

nivelamento com o produto, significando que a existência humana se torna mercadoria para o 

consumismo líquido-moderno. 

Segundo Bauman (2008, p. 30), 

[...] na sociedade de consumidores, a dualidade sujeito-objeto tende a ser incluída sob 

a dualidade consumidor-mercadoria. Nas relações humanas, a soberania do sujeito é, 

portanto, reclassificada e representada como a soberania do consumidor – enquanto a 

resistência ao objeto, deriva de sua soberania não inteiramente suprimida, embora 

rudimentar, é oferecida à percepção como inadequação, inconsistência ou imperfeição 

de uma mercadoria mal escolhida. 

 

O que a sociedade de consumo experimenta são relações objetificadas e abertas à 

coisificação do humano. Para Bauman (2008, p. 31) o que “o consumidor enfrenta é a 

insatisfação” e, nesse caso, é preciso descartar o que a provoca. O ato de consumir requer a 

plena consciência de que o produto exposto também é descartável mediante a percepção de 

cada consumidor. 

Conforme Bauman (2008) a busca por relações humanas sadias exige “uma “relação 

pura” centralizada não na utilidade e na satisfação, pois isso se faz oposto à amizade, 

devoção, solidariedade e amor – deixando de desempenhar o papel de cimento no edifício 

do convívio humano” (BAUMAN, 2008, p. 32) (grifos meus). O que o autor propõe são 

experiências de relacionamentos bons e duradouros, em oposição à busca de prazer 

momentâneo e por meio de objetos de consumo. 

Na perspectiva de Bauman (2008) “o amor, abstém-se de prometer uma passagem fácil 

para a felicidade” (BAUMAN, 2008, p. 33), pois essa exige empreendimento árduo de um ato 

de criação e esforço. 

 Em entrevista para o jornal espanhol La Vanguardia, em 17 de maio de 2014, Bauman 

(2014) fala sobre consumo, felicidade e relações humanas. Sabe-se que Bauman (2008) se 

dedicou a trazer esses conceitos, no contexto de sua obra. Nessa entrevista Bauman (2014) 

apesenta a ideia de que, desde o paleolítico, os humanos projetam-se no incansável desejo de 

felicidade. Ao mesmo tempo que a buscam diz o autor, criaram manias de apropriar-se do 

máximo possível das coisas. Consumir, no ambiente líquido-moderno é apropriar-se e descartar 

de maneira fluída e liquidada.  

http://www.lavanguardia.com/vida/20140517/54408010366/zygmunt-bauman-dificil-encontrar-feliz-ricos.html
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Nesse ambiente fluido e descartável a felicidade torna-se um objeto desejado, porém 

explorada de maneira fragmentada. O interesse dessa busca permanece inerte na própria 

individualidade de cada um, sem projeção de provocar felicidade coletiva, ou seja, para os 

humanos líquido-modernos o consumir é um ato individual, mesmo quando realizado em grupo. 

No entendimento de Bauman (2014) a felicidade “não é uma soma de momentos de 

felicidade, porém o gozo que dá ter superado momentos de infelicidade. Ter conseguido 

transformar teus conflitos, porque sem conflitos as nossas vidas, a minha vida, teriam sido uma 

verdadeira chatice" (BAUMAN, 2014). Nesse intento pode-se perceber que em meio à 

sociedade líquido-moderna a busca pela felicidade precisa ser uma conquista diária, 

despretensiosa e sem perspectivas consumistas. 

Nas narrativas do questionário oferecido às dez professoras percebi que todas buscam 

descrever o seu ambiente profissional e as suas perspectivas para o trabalho com os alunos, 

pretendendo a sua realização pessoal e, também, a realização com os seus pares. Quando em 

suas escritas mencionam o que sentem quando percebem os avanços dos seus alunos e, de modo 

especial daqueles que exigiram uma presença mais constante e atenciosa, fortalecem a prática 

da exigência de uma felicidade partilhada e empática. Quando sedimentam seus olhares não 

somente para o seu prazer individual, fazem emergir a possibilidade de felicidade que, 

conforme Bauman (2008), converge em uma autêntica “vida feliz” (BAUMAN, 2008, p. 60). 

Em seus escritos as dez professoras reverberam o desejo de serem felizes e, no entanto, 

almejam não uma felicidade negociada, porém uma felicidade sentida em todo o seu ambiente. 

Nesse intento, torna-se a escola um reflexo da “vida feliz” (ibidem) e, nessa permanente busca 

está o antídoto para fazê-la emergir: a “empatia” (SENNETT, 2012b). 

A empatia sennettiana requer maior adesão ao compromisso dialógico, combatendo, 

assim, a argumentação dialética e, buscando esforçar-se para o exercício da prática cooperativa 

(SENNETT, 2012b, p. 44). Nessa perspectiva o encontro produz o diálogo harmonioso, em que 

não há necessidade de concordância, na forma de pensar e agir, porém, o respeitoso e cauteloso 

cuidado em saber trabalhar nos diferentes posicionamentos. No entendimento de Sennett 

(2012b, p. 16) a saída seria um tipo de cooperação exigente e difícil que  

[...] tenta reunir pessoas de interesses diferentes ou conflitantes, que não se sentem 

bem em relação umas às outras, que são desiguais ou simplesmente não se entendem. 

O desafio consiste em reagir aos outros nos termos deles. É o desafio de toda gestão 

de conflitos. 

 

O espaço escolar torna-se um campo fecundo para a prática da cooperação dialógica, 

para gerar o ambiente empático. No entendimento sennettiano a cooperação entre diferentes 
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sempre foi algo complicado, porém a sociedade moderna a debilitou de forma inédita. Essa 

debilidade se mostra quando se entende, principalmente, o aumento vertiginoso da desigualdade 

nas últimas décadas. Em todo o mundo se dá o aumento da distância entre os poucos muito 

ricos e as maiorias empobrecidas. As transformações no mundo do trabalho aumentaram o 

isolamento das pessoas e uma maior competição entre elas. Na liquidez do mundo 

contemporâneo o curto prazo, o temporário, a brevidade, são a medida de tempo. Os empregos, 

as relações sociais, os vínculos institucionais tornaram-se imediatistas, significando a 

codificação do mundo e das relações. A resolução de problemas sociais já não interessa ao 

coletivo e afastam as pessoas do envolvimento com problemas alheios que não as afetam 

diretamente. 

Sendo a escola o lugar das experiências e das trocas relacionais percebe-se a marca de 

pequenos, médios e grandes isolamentos que demandam o cuidado, para que no processo de 

formação e amadurecimento do humano não se sobreponha a arrogância e a dispersão do mundo 

líquido-moderno. Para Sennett (2012b) as forças culturais agem contra a prática da cooperação 

exigente. Percebe-se que está nascendo nos vários espaços da sociedade contemporânea um 

tipo de interação que evita sobressaltos e que, nas experiências que se travam, cotidianamente, 

procuram sentir-se o menos estimuladas, possivelmente, em função das diferenças profundas. 

A retirada é uma estratégia para reduzir provocações. A homogeneização do gosto também 

ajuda a enfraquecer o impulso de cooperar com os outros. “O desejo de neutralizar toda 

diferença, de domesticá-la, decorre [...] de uma angústia em relação à diferença, conectando-se 

com a economia da cultura global de consumo” (SENNETT, 2012b, p. 19). 

Nesse sentido a escola vai enfraquecendo o seu papel de fortalecer as bases estruturais 

para que cada pessoa que ali se encontra possa capacitar-se para as vivências em ambientes 

diversos, porém (porém denota contradição, e aqui uma ideia complementa a outra, retira o 

porém) que dialoguem em suas diferenças. Para Sennett, (2012b, p. 157), 

[...] a cooperação não é intrinsecamente benigna; pode unir pessoas que passam então 

a fazer mal umas às outras. Nos ensaios e conversas, buscamos alguns princípios que 

tornam a cooperação mais aberta. Esse princípio é a cooperação dialógica. A 

cooperação dialógica pressupõe um tipo específico de abertura, mobilizando a seu 

serviço antes a empatia que a simpatia.  

 

As vivências escolares exigem a dedicação para o encontro, para o diálogo e para a 

formalização do ambiente empático. O que poderá possibilitar essa experiência é a capacidade 

de buscar a cooperação dialógica. Abrir-se ao outro requer não um ato de simpatizar com as 

falas e práticas que se tornam convenientes, mas exige acolhimento empático, o que significa 



125 
 

que não é fácil praticá-lo diante dos obstáculos que se erguem à frente, em função das diferenças 

no modo de pensar e agir. 

Para Sennett (2012b) o que não permite que a cooperação se dê em estado natural entre 

as pessoas é a visão das grandes religiões monoteístas, que consideram o homem uma criatura 

falha que destruiu o Éden; e a visão de Thomas Hobbes, que percebe os seres humanos como 

seres não cooperativos, praticantes de uma competição mortal. No entanto, o autor busca refutá-

las com argumentos da etologia contemporânea que ensina que os animais sociais “alcançam 

um delicado equilíbrio entre a cooperação e a competição no trato recíproco. O equilíbrio é 

frágil porque o ambiente natural está constantemente mudando, mas ainda assim pode ser 

alcançado através das trocas” (SENNETT, 2012b, p. 158). 

O que deverá seguir como caminho para a empatia entre os profissionais, em seu 

ambiente profissional, são as formas de troca do tipo altruísta, ganhar-ganhar, troca 

diferenciada, soma zero tudo-ao-vencedor. O autor afirma que o equilíbrio entre competição e 

cooperação acontece mais facilmente nas trocas diferenciadas. Nessa perspectiva Sennett 

(2012b) apresenta uma original abordagem sobre as relações entre a cooperação e os rituais. 

Aqui o ritual é apresentado como “uma forma especial encontrada pelo animal social humano 

para organizar as trocas equilibradas, rituais por nós inventados, rituais impregnados de paixão 

quando se tornam performances habilidosas”. (SENNETT, 2012b, p. 159). 

Para que se possa fortalecer a empatia Sennett (2012b) apresenta caminhos que se 

tornam exigentes na medida em que os seres humanos a buscam concretamente.  Fortalecendo 

o ambiente da cooperação, são examinadas “as maneiras como a cooperação pode ser 

fortalecida, centrando a atenção nas habilidades capazes disso” (SENNETT, 2012b, p. 44). 

Aqui, o autor desenvolve mais substancialmente seu entendimento da cooperação como uma 

habilidade. Para Sennett (2012b) a diplomacia cotidiana, a saber é “a arte de interagir com 

pessoas das quais discordamos, das quais talvez não gostemos ou que não entendemos; as 

técnicas nesse sentido têm a ver com práticas de performance” (SENNETT, 2012b, p. 45). No 

entanto, pode-se entender a prática do compromisso no espaço da comunidade e não a do 

isolamento individual. O espaço da comunidade torna-se uma exploração do compromisso, e 

procura compreender quais das muitas formas e graus de compromissos existentes, devemos 

escolher quando nos propomos a sermos cooperativos e receptivos com os outros. 

Dos conceitos baumanianos e sennettianos cabe entender que o exercício da cooperação 

dialógica produzirá encontros empáticos que, em última instância, conduzirão à felicidade. Nas 

escritas das dez professoras percebe-se a necessidade do exercício permanente de abertura para 

o que Bauman e Sennett apresentam como possibilidades de encontro com a felicidade. O 
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isolamento, as práticas individualistas, o descarte das relações, as buscas por simpatizantes, não 

possibilitam o caminho para uma felicidade empática, porém seguem a lógica da sociedade 

líquido-moderna que perpetua esses encadeamentos solitários, fragmentados e esvaziados de 

possibilidades cooperativas. 

Torna-se um grande desafio para o espaço escolar o caminho da busca pela felicidade 

coletiva. O entendimento de que o simpatizar necessita ser transformado na exigência da 

empatia requer o diálogo permanente e a disposição individual, de cada profissional, para fazer 

do lugar sua estalagem e conviver cooperativamente com a diversidade de opiniões e práticas. 

Ser feliz na escola exige empatia. Esse torna-se o caminho para a fluidez do diálogo e 

do encontro que se estabelece no ambiente escolar. Uma escola feliz é uma escola empática, 

onde todos se encontram, nas suas diferenças e dialogam na possibilidade de tornar o cenário 

escolar mais cooperativo e aberto às possiblidades de transformações. 
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8 RESULTADOS DO ESTUDO 

 

A reconstrução corporificava um pensamento dialógico. 

O resultado transmite mensagem ética sobre o dano 

reparado (SENNETT, 2012b, p. 264). 

  

 

8.1 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO FINAL 

 

No desfecho deste estudo, apresenta-se como produto final a criação de - ‘Os 10 

(DES)Mandamentos para a gestão de encontros empáticos na Escola Pública’- enunciados a 

partir da construção de um Infográfico. Esse material será disponibilizado como um banner de 

acesso on-line, gratuito, na página do PPGED-MP/UERGS e oferecido a redes públicas 

interessadas. 

Na sequência, o pesquisador ensejou o envolvimento de mais uma “participante” no 

estudo, uma colega e professora de Artes que, generosamente, produziu e intitulou como ‘A 

Poética empática na Sociedade de Consumo’, as imagens que compõe esse produto educacional 

e o infográfico. A seguir desenvolveu-se um vídeo com a socialização dos achados da pesquisa, 

formatando-se quase em um orientador para leitura do produto educacional no infográfico. 

O pesquisador entende que o conteúdo deste material pode servir de disparador para 

reflexões internas nas escolas das redes estaduais e municipais do Estado como, também, 

contribuir para melhorar as relações humanas e estabelecer encontros empáticos em outros 

lugares educativos. 

 

8.2 DEFININDO O INFOGRÁFICO 

 

A maioria dos autores que se debruçaram sobre a pesquisa em infografia são unânimes 

em dizer que há certos limites para o estudo devido ao fato de grande parte da bibliografia ser 

escrita nas línguas inglesa, francesa e espanhola. Para os autores, o infográfico, já existe há 

muitos anos, porém o termo ainda é pouco conhecido por muitos seguimentos acadêmicos.  

Para Alvarez (2012), em sua tese – A infografia na educação: contribuições para o 

pensar crítico e criativo -, no capítulo três, o infográfico tem sua definição na etimologia da 

palavra “que é fruto da simplificação do termo em inglês information graphic, que, por sua vez, 

é composto de dois termos: info e grafia. O termo info vem do latim formatio e significa 

representar, apresentar, criar uma ideia ou noção. O termo grafia, de origem grega, graphia, 
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expressa a representação escrita” (ALVAREZ, 2012, p. 107). Nesse sentido a autora entende 

que a infografia está presente no mundo, desde os tempos mais remotos, tendo as ações de 

ensinar, educar e informar. 

Para Alvarez (2012, p. 108) “os infográficos se apresentam em três categorias, com seus 

respectivos objetivos: infográficos científicos ou técnicos, infográficos de divulgação e 

infográficos jornalísticos”. Diz a autora que a partir da década de 90, os infográficos ganham 

expressão renovada, tomando maior proporção de incremento, em outras áreas do 

conhecimento.  

Diferente de outros estudiosos, Alvarez (2012) apresenta a infografia com base no 

campo da linguagem. Para a autora (2012, p. 109), 

[...] é certo que para chegar ao domínio de uma nova linguagem há todo um processo 

evolutivo e não revolucionário. Há um período de experimentação que segue uma 

sucessão lógica de eventos determinada por uma conjunção de fatores técnicos, 

sociais e culturais, até seja comprovada a sua utilidade perante um número 

significativo de usuários. 

 

Nessa perspectiva a autora afasta-se do ambiente de outros estudiosos que compreendem 

a infografia como gênero textual. Para Alvarez (2012) o que o homem está fazendo é interpretar 

os infográficos que se comunicam mediante representações visuais. “A infografia apresenta 

novos olhares para esses conhecimentos e mobiliza, de forma integrada, um grande conjunto 

de competências, sobretudo para quem as cria” (ALVAREZ, 2012, p. 110). Para a autora não 

há dúvidas de que a infografia se faz útil na resolução de eventos como conflitos, fenômenos 

da natureza, descobertas científicas, no esclarecimento de casos como crimes ou acidentes, 

apresentar uma passagem histórica, descrever processos ou regras, realizar comparações e 

outros, utilizando-se de uma linguagem simples e acessível a todos os leitores comuns. 

No capítulo dois de sua dissertação intitulada - Infográficos: Conceitos, Tipos e 

Recursos Semióticos -, Nascimento (2013), diz que não é fácil definir o conceito de infográfico. 

Para Nascimento (2013, p. 54), 

[...] o caráter polissêmico do termo e as diversas áreas do conhecimento que se valem 

da infografia como objeto de trabalho fazem com que existam várias acepções sobre 

o fenômeno cujos maiores expoentes são os estudiosos das línguas inglesa, francesa e 

espanhola.  

 

Nesse sentido, Nascimento (2013) apresenta uma discussão de enfoque relevante para o 

estudo, dizendo das dificuldades, na busca de uma definição para o uso do termo infográfico. 

As diversas acepções, nas diferentes áreas de conhecimento encontram seus maiores expoentes 

nas línguas inglesa, francesa e espanhola, sendo esse o marco para os estudos no Brasil. 

A definição de infográfico para Nascimento (2013, p. 61) se constitui: 
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[...] como um gênero textual visualmente informativo, desenvolvido em domínios 

discursivos diversos (jornalístico, educacional, científico, publicitário etc.), que se 

baseia na articulação esquemática de recursos semióticos e tem funções de exposição 

(de dados estatísticos e geográficos), explicação e narração. 

 

Para o autor (2013) a construção de um infográfico está na perspectiva de informar com 

base na articulação esquemática de recursos semióticos. Essas informações de domínios 

discursivos diversos têm como função expor, explicar e narrar. O autor observa que usando 

textos verbais curtos aliados às formas visuais chega-se ao resultado harmônico. Isso torna 

possível a ampliação do entendimento dos leitores e facilita a compreensão de textos verbais de 

teor mais científico e técnico.  

Para Nascimento (2013) limitar os infográficos ao binômio texto-imagem implica em 

um reducionismo do gênero. Os estudos sobre os infográficos, no Brasil, ainda são tentativas e, 

segundo o autor, mesmo que haja o empreendimento por meio do Design, do Jornalismo e da 

Linguística em teorizar esse gênero, tudo se apresenta como muito incipiente (2013, p. 55). 

Grande parte dos estudos que se desenvolvem no Brasil estão baseados, conforme Nascimento 

(2013), em “concepções teóricas de aquisição espanholas” (2013, p. 61). 

Em sua dissertação – Impacto do uso de infográficos como materiais de aprendizagem 

e suas correlações com satisfação, estilos de aprendizagem e complexidade visual -, no capítulo 

dois, Lyra (2017) entende que no Brasil os infográficos são usados fortemente pela mídia que 

busca atrair os seus leitores. “A divulgação pela área jornalística trás para a definição de 

infográfico uma visão aplicada que considera a infografia como uma ferramenta de apoio à 

transmissão de conhecimento” (LYRA, 2017, p. 27). 

Segundo Lyra (2017) os infográficos, na sua efetividade, precisam ser de leitura rápida 

e compreensão fácil. A autora entende que um bom infográfico tem um público alvo bem 

definido e não se limita a apenas uma área, mas pode ser utilizado nas diversas áreas do 

conhecimento, como as ciências da natureza, humanas e linguagens. Conforme a autora (2017) 

“para alguns autores, infográficos podem ser vistos como textos ilustrados, realçando uma das 

características visuais mais marcantes de um infográfico: o uso de ilustrações correspondentes 

às explanações textuais curtas e objetivas” (ibidem). Para Lyra (2017, p. 27-28), 

[...] não é essencial que um infográfico possua uma apresentação linear de 

informações, sendo assim, a leitura pode começar pelo centro e partir para qualquer 

direção. Essa característica não elimina a necessidade de uma estrutura com começo, 

meio e fim. 

 

Nessa perspectiva quanto à construção do infográfico, a autora colabora com suas 

percepções, demonstrando que a sua estrutura não necessita de uniformidade, porém deve 
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manter-se em condições de apresentação com uma leitura facilitadora. O começo, o meio e o 

fim devem ser norteadores para que o leitor consiga traduzir suas reflexões a partir do 

infográfico.  

Corroborando com Alvarez (2012), Lyra (2017) fala da importância de entender a 

proposta de um infográfico com base nas necessidades comuns, nos diferentes objetivos. Ou 

por impressos ou por meios digitais é possível fazer as analogias, descrever processos e 

acontecimentos, resumir ou detalhar fenômenos da natureza, divulgar fatos ou descobertas, 

comprar produtos, dentre outros objetivos. A isso a autora acrescenta a necessidade do 

entendimento de que o infográfico é composto de três elementos que colaboram para a leitura 

rápida e para manter-se como um atrativo para o leitor: as figuras, os gráficos e as explicações 

textuais. (ibidem). 

Já para Knoll & Fuzer (2019), em seu artigo intitulado -Análise de infográficos da esfera 

publicitária: multimodalidade e metafunção composicional -, por ser “um texto 

fundamentalmente informativo, o infográfico precisa ser autônomo, isto é, ser capaz de 

informar mesmo quando utilizado sem o apoio de qualquer outro texto” (2019, p. 588). Para 

Knoll & Fuzer (2019, p. 589), 

[...] o infográfico é um fato social reconhecível, isto é, o leitor desse texto o reconhece 

como um infográfico devido a recorrências no modo de composição, que designam 

semelhanças entre diferentes infográficos, bem como devido ao seu modo de 

funcionamento e finalidade: o infográfico une, necessariamente, texto verbal e 

imagem para informar, explicar ou demonstrar algo. 

 

Nessa perspectiva Knoll & Fuzer (2019) corroboram com Nascimento (2013) para 

defender a ideia de que o infográfico se apresenta como um gênero textual e, que une os textos 

verbais e imagens possibilitando a informação, a explicação e a demonstração de um conceito 

empírico e técnico. Essa leitura poderá iniciar-se “pelo texto verbal, ou pelo texto imagético, 

ou, ainda, pelo texto como um todo” (KNOLL & FUZER, 2019, p. 588).  

Segundo as autoras (2019) “um dos primeiros infográficos de que se tem registro foi 

publicado pelo jornal londrino The Times em 1806, para ilustrar ou reconstituir um assassinato” 

(ibidem). Visto como um recurso estético, o infográfico torna-se, por vezes, um substituto às 

fotografias ou aos textos escritos. 

No entanto, Knoll & Fuzer (2019, p. 589) consideram que, 

[...] os gêneros tipificam não só textos, mas práticas sociais e interativas, as situações 

ou práticas em que os infográficos podem se constituir também são familiares aos 

leitores: os infográficos figuram em jornais e revistas (como apoio a outros gêneros, 

como notícias e reportagens), livros didáticos, placas de aeroporto, manuais de 

instruções e, mais recentemente, em sites de redes sociais. Nesse último caso, seu uso 

tem se expandido pela disseminação das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC).  
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Para as autoras o uso desse gênero textual, que se sedimenta no uso de leituras 

infográficas, possibilita uma maior rede de comunicação e interação entre os seus leitores. 

Nesse sentido entendendo-o como meio de interação, Knoll & Fuzer (2019), reconhecem que 

“devido às suas especificidades, que o diferenciam de outros textos, [...]o infográfico passou a 

ser produzido e publicado na esfera jornalística e, logo em seguida, nos mais diversos contextos 

de uso, passando a integrar o repertório de gêneros de cada sociedade” (ibidem). 

Corroborando com Nascimento (2013) e Knoll & Fuzer (2019), Sousa & Pinheiro 

(2019), em seu artigo intitulado - A construção de significados do infográfico “Panorama das 

favelas em Fortaleza” à luz da Gramática do Design Visual -, entendem que “os infográficos 

reúnem e integram imagem e texto, num layout único que os diferencia de qualquer outra 

composição multimodal” (KNOLL & FUZER, 2019, p. 230). Para as autoras “a própria 

terminologia “infográfico” parece ser uma junção de informação com gráfico (info+graphic), o 

que nos sugere pela própria acepção do termo de que se trata de uma união de grandes 

quantidades de informação aliadas com a imagem” (ibidem).  

No entendimento das autoras o infográfico se configura como um texto multimodal, 

tendo em sua estrutura uma estética agradável de diagramação e/ou tipografia. Para Sousa & 

Pinheiro (2019) seu objetivo é o de “passar uma maior legibilidade e uma redução de elementos 

textuais, por meio do uso de elementos gráficos e icônicos, oportunizando maior rapidez na 

leitura” (SOUSA & PINHEIRO, 2019, p. 237). Segundo as autoras “eles nos ajudam a entender, 

criar e experimentar a nossa realidade, revelam o oculto, explicam o complexo e iluminam o 

obscuro” (2019, p. 238). 

Em seu artigo intitulado - Infográfico: modos de ver e ler ciência na mídia -, Souza 

(2016, p. 192), “infografar é fazer um texto sincrético”. A autora diz que “a origem da palavra 

“sincrético”, crethos refere uma complexidade maior: krétizó, indicando “agir como cretense e, 

por extensão, ser impostor”; “pelo francês, syncretisme, que significa a ‘união de dois antigos 

inimigos contra uma terceira pessoa’” (ibidem). Nesse sentido, para Souza (2016) “a palavra 

sincretismo se funde em uma unidade a partir da fusão de diversos elementos, estabelecendo a 

ideia de conjunto simultâneo significativo, ressaltando, mais do que a matéria ou o processo, o 

efeito ou o resultado” (SOUZA, 2016, p. 193). 

Na perspectiva de Souza (2016) “uma infografia se constrói sobre um esquema, pois 

ideias essenciais acerca de um tema são privilegiadas na construção infográfica” (ibidem). Para 

a autora (2016) “o termo vem do Latim schema e do grego figura: “é a representação gráfica 
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ou simbólica de coisas imateriais” ou “a idealização de uma coisa”, utilizando somente linhas 

ou caracteres mais essencialmente significativos” (ibidem). 

Corroborando com os autores e entendendo a infografia como um instrumento de 

comunicação e interação dos conceitos da empiria em suas diversas áreas, estabeleci como 

produto final para essa dissertação a composição de um infográfico. Em sua constituição o 

infográfico oferece uma leitura dinâmica, usando de linguagem textual e figurada, para 

possibilitar aos leitores um entendimento fácil das análises da dissertação.  

Na síntese infográfica está a proposta de como realizar a manutenção dos encontros 

empáticos que precisam ser um acontecimento diário na função das equipes diretivas com seus 

pares. ‘Os 10 (DES)Mandamentos para a gestão de encontros empáticos na Escola Pública’, 

estabelecem essa comunicação infográfica como possibilidade de leitura e reflexão para a 

atuação dos docentes das redes estaduais e municipais, no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

8.3 OS 10 (DES)MANDAMENTOS PARA A GESTÃO DE ENCONTROS EMPÁTICOS NA 

ESCOLA PÚBLICA 

 

Com base nas pesquisas empíricas e análises de campo, percebeu-se a necessidade de 

síntese dessa dissertação num produto educacional específico.  Por meio de um Infográfico e 

da produção de um vídeo, o pesquisador disponibiliza às escolas públicas do Rio Grande do 

Sul, possibilidades de leituras e reflexões, que emergem como disparadores para revisões 

constantes, no que se refere às práticas relacionais de docência entre as equipes diretivas e os 

demais profissionais da educação. 

Com o firme propósito de gerar encontros empáticos nas escolas públicas, o pesquisador 

entende que o produto desenvolvido possa promover diálogos fecundos entre os profissionais 

da educação apresentando o que denomina – ‘Os 10 (Des)Mandamentos para a gestão de 

encontros empáticos na Escola Pública’ -. Na tentativa de desfazer e descontextualizar as 

práticas de gerenciamento e burocratização da educação, busca-se apresentar uma forma 

desreguladora e desnormatizada das regras e normativas, para que aconteçam nos espaços 

escolares, as boas relações entre os profissionais da educação, tendo em vista as equipes 

diretivas e os professores. Nesse sentido, seguem ‘Os 10 (Des)Mandamentos para a gestão de 

encontros empáticos na Escola Pública’: 

1- Perceber os diferentes papéis de ocupação dos gestores e dos demais profissionais da 

escola, lembrando-se de praticar a alteridade. (SENNETT) 
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2- Fazer da sala dos professores um lugar de aprendizagens e de trocas de gentilezas. Não 

permita que ela se transforme em espaço de vendas, seja de produtos ou de relações. 

(BAUMAN) 

3- Compreender todas as opiniões como saudáveis ao processo educativo. Desse modo, 

exercitar a escuta àqueles que são simpáticos ou não às suas ideias. (SENNETT) 

4- Contribuir para que a escola de periferia possa produzir um ensino mais enriquecedor 

por meio da humanização das relações, do contrário você será apenas um colaborador 

do sistema capitalista predatório desta sociedade. (BAUMAN) 

5- Perceber que a boa escola não tem baixas colaterais. A boa escola tem bons professores 

que ensinam e que transgridem as regras das relações superficiais de trabalho. 

(BAUMAN e SENNETT) 

6- Buscar caminhos que recepcionem os diálogos, para que as trocas não sejam 

homogeneizadas, mas capazes de produzir efeitos exitosos no percurso do trabalho. 

(SENNETT) 

7- Manter-se aberto para os rituais de vinculação com o/s outro/s, entendendo que nas 

conversas formais e informais estão as novas possibilidades de transformação do 

ambiente de trabalho. (SENNETT) 

8- Entender que a escola é lugar de permanentes conflitos e incertezas, entretanto devem 

ser gerenciados para que aconteça a construção de práticas colaborativas e dos 

interesses coletivos. (BAUMAN) 

9- Compreender que você pode optar por trabalhar no espaço escolar como membro de 

enxame, ou como membro de uma equipe que sabe reconhecer as qualidades de cada 

um. (BAUMAN) 

10- Perceber que a desvinculação e o enfraquecimento das relações desumanizam e 

empobrecem o diálogo, impossibilitando os avanços na educação. (BAUMAN) 

A partir da proposta de constituição do produto educacional deu-se a primeira versão do 

Infográfico, que se propõe a um início de conversa, leitura e reflexão da empiria e das análises 

de campo que foram realizadas, tendo como base os teóricos desta dissertação. 
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Imagem 1 – Versão 1 do Produto Educacional Final - Infográfico 

 
Fonte: Carlos Marcelo Félix (2021) 

 

8.3.1 A poética empática da Sociedade de Consumo 

 

Esta escrita desponta para a síntese, para as possibilidades, para o encontro. De tudo o 

que até aqui já foi exposto pretende-se, ainda, uma breve comunicação do produto educacional 

através da leitura da arte. Quando este produto foi pensado e idealizado como exercício palpável 

da dissertação nesse Mestrado Profissional em Educação, parte se propôs a mergulhar na 

experiência da estética, fundindo-se na experiência artística. 
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Na busca de sintetizar a experiência empírica com base nos teóricos e nos dados que 

foram coletados e analisados, optou-se pela comunicação através da imagem, tendo como 

perspectiva a pintura de seis painéis. Para referendar as diferentes possibilidades de síntese, no 

contexto da escrita, o pesquisador encontra no ambiente da arte alternativas para dizer de seus 

achados na pesquisa. 

No ambiente da conceituação da infografia, a imagem é posta como um referencial para 

aquilo que se deseja comunicar. Endossando os autores, anteriormente citados, é possível 

compreender conceitos através da leitura despojada e simples da iconografia, tendo nas imagens 

a transparência daquilo que se pretende informar.  Com base nessa definição, por meio de seis 

painéis pretendeu-se tecer a leitura desta dissertação comunicando o que até aqui foi absorvido 

e aponta para os possíveis novos caminhos que se enseja. 

Para a criação desses painéis o pesquisador convidou a artista plástica e professora da 

disciplina de Artes, Adriana Dorneles Rodrigues, colega de trabalho, para que comunicasse, 

por meio da pintura, suas leituras e reflexões, tendo por base ‘Os 10 (Des)Mandamentos para a 

gestão de encontros empáticos na escola pública’. Nessa intenção, seguem os seis painéis, 

doados ao pesquisador (ANEXO B), com técnica em Aquarela, medindo cada um 30x40cm, da 

obra intitulada: ‘A poética empática na Sociedade de Consumo’. 

Imagem 2- ‘A poética empática na Sociedade de Consumo’ 

 
Fonte: Adriana Dorneles Rodrigues (2020) 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Imagem 3 – ‘A poética empática na Sociedade de Consumo’ 

 
Fonte: Adriana Dorneles Rodrigues (2020) 

 

 

Imagem 4 – ‘A poética empática na Sociedade de Consumo’ 

 
Fonte: Adriana Dorneles Rodrigues (2020) 
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Imagem 5 – ‘A poética empática na Sociedade de Consumo’ 

 
Fonte: Adriana Dorneles Rodrigues (2020) 

 

Imagem 6 – ‘A poética empática na Sociedade de Consumo’ 

 
Fonte: Adriana Dorneles Rodrigues (2020) 
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Imagem 7 – ‘A poética empática na Sociedade de Consumo 

 
Fonte: Adriana Dorneles Rodrigues (2020) 

 

No cenário da leitura de ‘Os 10 (Des)Mandamentos para a gestão de encontros 

empáticos na Escola Pública’, quando expôs a sua reflexão, a artista considerou que ao colocar 

o pincel com tinta em uma superfície branca, surgiram-lhe muitas possibilidades e essas foram 

se ampliando a cada momento. Nesse sentido, foi possível perceber que a proposta dos 

encontros empáticos se constitui em possibilidades a partir do exercício comprometido, entre 

todos, para tecer as relações humanizadas e que atualizam os espaços escolares. No ambiente 

das tessituras dessas relações estão as novas descobertas, as novas formas e os novos olhares 

que promovem as transformações necessárias. 

Dessa experiência a artista referenda uma potencial inquietação e apreensão, pois 

entende a necessidade dos espaços de reflexão coletiva para que ocorra o encadeamento da 

concepção de convivência. Disso principia-se a operacionalização de uma ferramenta 

primordial para esse exercício: a escuta. Processar as palavras, diluir, deixar tomar parte e, só 

então, colocar cores, gestos, formas, contexto, materialidade e o desejo de compreender o 

processo; isso é o que instiga e aguça a sensibilidade para o real entendimento e vivência dos 

encontros empáticos em uma sociedade consumista. 

Tecendo o relato de sua experiência com base da leitura de ‘Os 10 (Des) Mandamentos 

para a gestão de encontros empáticos na Escola Pública’, a artista entende que somos sabedores 

da profundidade da experiência humana e de como podemos modelar as nossas capacidades de 

ver o mundo. E, para isso acrescenta que esse movimento se constituirá não na passividade que 

apenas recebe o registro da impressão dos objetos, mas na possibilidade de rever os traços a 
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partir dos sentimentos que brotam da experiência. Com o olhar artístico vislumbra-se a 

construção, o processo. A possibilidade de pensar, de agir, de interagir e de intervir por meio 

de imagens viabiliza as condições para a construção de novas formas de aprendizagem, de 

conhecimento.  

Nesse contexto de construção e de emolduração dos painéis, para a confecção final do 

Infográfico foram primordiais a escolha, a seleção e o preparo das condições. Disse a artista 

que isso influencia na fruição da arte bem como na sua produção criando uma experiência 

sensibilizadora. As escritas e as propostas que emergem de ‘Os 10 (Des)Mandamentos para a 

gestão de encontros empáticos na Escola Pública’ tornam-se, na constituição dos painéis, um 

todo, um refúgio de ideias para que uma mente inquieta possa criar. O processo artístico foi aos 

poucos se fundamentando no tempo/espaço. No entanto é impreterível que se possa educar os 

olhares para além do que eles podem ver. É uma necessidade e uma forma de desenvolver as 

capacidades e as habilidades. 

Ao retomar a ideia de que aos poucos o papel branco foi sendo coberto por uma cor, 

depois outra e, enfim, chegando a uma transparência, a artista disse que ao utilizar a arte como 

comunicação, por meio da infografia, une-se duas mãos contribuindo para uma linguagem 

significativa que valoriza o que é sensível, o pensamento, a poética pessoal. Essa reflexão 

proporciona um pensar ativo que recria, que (res)significa, que sustenta, que faz crescer. 

No ambiente da empatia está a condição de abertura para as possibilidades de 

acolhimento e de um convívio em que a diversidade e as diferenças são o combustível para este 

acontecimento. No ambiente líquido-moderno, em que tudo se funda na superficialidade e na 

fragilidade das relações humanas torna-se, a busca pela empatia, uma necessidade para 

alavancar os encontros cooperativos e maturados. 

 

8.3.2 O produto final desenvolvido no Infográfico 

 

O produto final personifica-se em um Infográfico, elaborado por ferramenta tecnológica 

que apresenta - ‘Os 10 (Des)mandamentos para a gestão de encontros empáticos na escola 

pública’ -. Este Infográfico procura comunicar, através da leitura das imagens e da escrita, a 

síntese dos achados desta dissertação. Propondo-se a ser um caminho para a revisão e reflexão 

das posturas nos relacionamentos entre as equipes diretivas e os demais docentes, este material 

fica disponível no site da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS - para o uso 

das escolas públicas. 
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Imagem 8 – Versão 2 do Produto Educacional Final - Infográfico 

 
Fonte: Carlos Marcelo Félix (2021) 

Com vistas a orientar a leitura do Infográfico o pesquisador propôs um vídeo de 

aproximadamente trinta minutos objetivando a socialização dos achados da pesquisa para a 

compreensão pelos profissionais da educação de como esse produto foi produzido. Pretende-se 

que - ‘Os 10 (Des) Mandamentos para a gestão de encontros empáticos na Escola Pública’ -, 

além de síntese da pesquisa, possam servir de disparador para os momentos de formação 

internas entre as equipes diretivas e os demais docentes das redes públicas da educação no 

Estado do Rio Grande do Sul.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como animais sociais, somos capazes de cooperar mais 

profundamente do que imagina a atual ordem social, 

pois trazemos em nós o simbólico do gato de Montaigne 

(SENNETT, 2012b, p. 336) 

 

Este estudo abordou o ambiente da gestão escolar na escola pública, tendo como objeto 

investigativo as equipes diretivas e as relações que se preconizam na escola.  Compreendeu 

uma análise de cunho sociológico, amparada, principalmente, nos teóricos: Zygmunt Bauman 

e Richard Sennett. O espaço escolar investigado, encontra-se na periferia de uma cidade da 

região metropolitana de Porto Alegre, no Vale do Paranhana. O cenário da escola é pontuado 

por uma estrutura física que não comporta as necessidades pedagógicas do lugar. Nesse 

ambiente foi possível verificar os percalços desta “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001), 

desta Sociedade de Consumo, em que tudo se fragmenta, escorre e se esvai. É um sub lugar, 

permanentemente carregado das experiências consumistas, de fluidez e liquefação. Esse lugar 

é marcado por práticas de entendimento do “não lugar escolar” (SCHEFER, 2015), onde um 

constante ir e vir de profissionais e alunos se torna o combustível do consumo e das trocas que 

se perpetuam ao longo do ano letivo.  

Dos dados coletados e das análises realizadas foi possível constatar que, mesmo em 

meio um ambiente líquido-moderno, fragmentado e consumista, se enseja o estabelecimento 

das boas práticas escolares. Foi possível perceber nas respostas que dez professoras deram no 

questionário investigativo o anseio por mudanças, a vontade de tornar esse ambiente escolar 

um lugar de expectativas e de boas colheitas pedagógicas. Nesse sentido, ressalto o desejo de 

conexão com a felicidade e, não apenas uma felicidade entranhada pela proposta desta 

Sociedade de Consumo, mas algo que ultrapassa as instâncias da superficialidade e do 

individualismo. Uma felicidade que se propõe ao encontro e se dispõe ao acolhimento do outro. 

Dentre as queixas o que apareceu, com maior frequência, foi a morosidade com que são 

atendidas as demandas por espaços de diálogo, em meio a relações frias e superficiais 

estabelecendo o distanciamento e as práticas individualistas entre todos.  

As contribuições teóricas e as vivências na escola, levaram ao entendimento de que os 

gestores precisam priorizar esse ambiente de trocas, de partilha e de formação continuada entre 

seus pares, para que no confronto dessas relações surjam possibilidades de encontros 

humanizados. O que se almeja para o êxito da escola são as proposições e o exercício constante 

de encontros dialógicos que gerem a empatia. 
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No movimento constante de promoção da empatia estão as possibilidades de 

transformação dos espaços escolares que foram absorvidos pela Sociedade de Consumo. 

Enquanto a sociedade de consumo dispersa e convida ao individualismo, a empatia desafia a 

promoção da formação de vínculos cada vez mais fortalecidos pelo encontro e pelo acolhimento 

do outro. 

O espaço escolar é um convite para esse exercício sennettiano de uma empatia 

especifica, aquela que contempla diferentes opiniões, pois quando não há disposição para a 

hospitalidade do outro, a tendência é a permanência no isolamento, impedindo práticas que 

levem ao crescimento e ao amadurecimento coletivo. Cabe aqui ressaltar a necessidade de 

abertura tanto da equipe diretiva quanto dos professores para que se cultive e se fortaleça o 

ambiente de encontros que gere essa empatia e, assim, desenvolva relações amadurecidas, de 

perspectivas humanizadas. 

Com base nos apontamentos referendados, a partir das análises realizadas, como é 

demanda do Mestrado Profissional em Educação, da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul – UERGS, o desenvolvimento de um produto que ajude a responder ao que foi 

problematizado, foi elaborado um Infográfico (com vistas à impressão de um banner físico ou 

exibição virtual), intitulado ‘Os 10 (Des) Mandamentos para a gestão dos encontros empáticos 

na Escola Pública’. O produto desenvolvido pode ser entendido enquanto síntese do estudo e 

pensando na possibilidade de orientar a leitura, o pesquisador produziu um vídeo em que 

socializa excertos do estudo que geraram o material. Um orientador didaticamente pensado 

como introdução à leitura física ou virtual do banner em escolas públicas. 

O Infográfico e o vídeo estarão disponíveis na página do PPGED-MP- UERGS para 

propagação gratuita. Em agradecimento pelo incentivo da sociedade, que generosamente 

contribuiu para a fecundidade dos estudos e dos achados da pesquisa, o pesquisador partilha de 

sua síntese proporcionando ao ambiente educacional disparadores para a reflexão e possível 

transformação do lugar. 
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“QUASE UM POSFÁCIO” 

 

Cada ponto pode ter sido vivido como um começo total e 

verdadeiramente novo, mas se não houve um rápido e 

determinado estímulo à ação instantânea, a cortina pode 

ter caído logo após o começo do ato, com pouca coisa 

acontecendo no intervalo. A demora é o serial killer das 

oportunidades (BAUMAN, 2008, p. 50). 

 

Minha última reflexão escrita para esta dissertação discorre com base em uma conversa 

pessoal, em entrevista, via Google Meet, devido à pandemia do coronavírus, com o professor 

Dr. José Carlos Libâneo. Com o convite da líder do Grupo de Pesquisa: Educação, Diversidade 

Étnico-Racial e Direitos Humanos – GEDERDH3, professora Dra. Maria Cristina Schefer, 

dirigidos a mim e a minha colega mestranda professora Cláudia Maria Martins Farias, tecemos 

todos os preparativos para que esse tempo com o professor Libâneo reverberasse em grandes 

aprendizagens para os nossos estudos. 

 Com um roteiro de treze proposições de perguntas oferecidos para a entrevista e as 

orientações para o bom êxito dessa eu e minha colega mestranda, nos organizamos para esse 

momento que entendemos ímpar em nossas vidas. Estar diante do professor Libâneo e poder 

dirigir-lhe algumas perguntas é, com certeza, um presente irrecusável e inenarrável. 

Dentre as perguntas, dez foram de autoria do Grupo de Pesquisa, tendo em vista a 

elaboração de um livro E-book, duas dirigidas em favor de nosso estudo no mestrado, para a 

reflexão e escrita da dissertação e a última deixando para o professor tecer as suas considerações 

sobre os temas que, ainda, quisesse abordar. Tendo meu estudo direcionado ao tema da gestão 

escolar na escola pública, dirigi-lhe a pergunta: Professor Dr. Libâneo sobre a gestão escolar, 

na escola pública. Comente suas contribuições sobre o tema. 

Depois de apresentar suas considerações sobre o tema da educação, no espaço da escola 

pública, o professor Libâneo respondeu à questão dizendo que esse é um dos temas relevantes 

de sua pesquisa e, que em sua trajetória como pesquisador, tem se dedicado muito ao conceito 

de gestão escolar e sua organização. No seu entendimento as práticas de organização da gestão 

escolar são práticas educativas. Disse, ainda, que elas ensinam coisas, tanto quanto se ensinam 

                                                           
3 O GEDERDH é um Grupo de Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Uergs, 

Litoral Norte, criado no ano de 2019, pela professora Dra. Maria Cristina Schefer, no intento de desenvolver a 

pesquisa, com base nas discussões sobre Educação, Diversidade Étnico-Racial e Direitos Humanos. Em 17 de 

setembro de 2020, juntamente, com minha colega mestranda professora Cláudia Farias, em nome do Grupo de 

Pesquisa conversamos e entrevistamos, pela plataforma Google Meet, o professor Dr. José Carlos Libâneo, tendo 

um roteiro de 13 perguntas para que ele discorresse seus pensamentos. A entrevista tornar-se-á capítulo de um 

livro E-book, com o título – ENTRE-TELAS: Pesquisadores Sociais Indisciplinados, editado pelo Núcleo de 

Pesquisa e Extensão. 
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coisas na sala de aula. Para o professor Libâneo as práticas de gestão são práticas educativas 

que tem seu impacto na vida dos alunos.  

Para falar das práticas da organização da gestão escolar, o professor Líbâneo contou-

nos que precisou familiarizar-se com a pesquisadora dinamarquesa Mariane Hedegaard, que 

constituiu as suas reflexões tendo como base a teoria histórico-cultural do desenvolvimento das 

crianças. Na direção daquilo que o professor Libâneo entende para as práticas da organização 

e gestão da escola, não há como se desvincular da teoria histórico-cultural. Nesse sentido, disse 

corroborar com a pesquisadora para dizer que o que faz a nossa cabeça são as formas e as 

práticas. 

Reverberando as ideias de Hedegaard4, no capítulo dois, do livro - Studying Children: 

A cultural-historical approach -, o professor Libâneo falou de três níveis para a compreensão 

dessa prática de organização da gestão escolar. O primeiro nível, a pesquisadora chama de 

societal, o segundo nível de institucional e o terceiro nível ela vai chamar de individual. Nesse 

entendimento, o professor Libâneo acrescentou um quarto nível, que ele chama de 

sociocultural.  

No societal, explicou o professor Libâneo, está o que a pesquisadora identifica como as 

tradições culturais. Segundo ele, está aí representada a sociedade e uma infinidade de tradições 

culturais, que são os vários tipos de cultura. Trazendo exemplos o professor Libâneo cita a 

pobreza, as classes médias, e os ricos. Junto a uma variedade de tradições culturais está o âmbito 

institucional, que são as instituições: a creche, a escola, a família, o trabalho. Para o professor 

Libâneo o que ocorre é que o societal se projeta no institucional e o institucional acaba 

reproduzindo, ou não, estas práticas sociais. Nisso, entende-se que a organização da escola 

acaba sendo o ambiente social das tradições, que vai fornecer as condições, ou não, de promover 

os motivos e o desenvolvimento dos alunos e, com isso, gerar o resultado educativo. Nesse 

sentido, disse o professor Libâneo que tudo acaba se projetando na criança. 

As projeções a respeito dos acontecimentos da vida, na visão do professor Libâneo, se 

tornam um condicionante e marcam, profundamente, o desenvolvimento e o aproveitamento da 

vida escolar da criança. Toda a experiência de vida é trazida consigo, fazendo emergir as 

                                                           
4 Hedegaard é professora de psicologia do desenvolvimento do Departamento de Psicologia, da Universidade de 

Copenhagen e, incorpora os estudos de Vygotsky, Leontiev, Elkonin e Davydov para formular seu entendimento 

sobre educação, aprendizagem e desenvolvimento. Por volta de 1980, ela conheceu a obra de Davydov sobre o 

ensino e aprendizagem desenvolvimental. Naquele momento, voltou seus interesses de pesquisa também para a 

aprendizagem de crianças na escola centrando sua investigação na construção de uma teoria sobre 

desenvolvimento e aprendizagem que viesse a juntar as ideias de Davydov sobre a formação do pensamento teórico 

com suas pesquisas anteriores sobre relações entre práticas institucionais, cultura, condições históricas e sociais 

de vida e atividade de aprendizagem dos alunos. 
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perguntas: diante disso o que a escola pode fazer? Como é que a escola pode se organizar? 

Como deve ser o ambiente social de aprendizagem para essa criança?  

 No entanto o professor Libâneo entende que o ambiente escolar precisa produzir 

condições para que a criança desenvolva esses modelos que são, justamente, o lado da pessoa, 

o lado subjetivo. E acrescenta que essa ideia de conectar o conteúdo e a metodologia com as 

práticas socioculturais, se torna muito importante para a escola, como gestora de sua própria 

organização. Ao expressar-se sobre as formas de organização escolar, o professor Libâneo 

novamente corroborou seu pensamento com o de Hedegaard, na intenção de dizer, da metáfora 

do duplo movimento do ensino.  

Para o professor Libâneo, esse duplo movimento do ensino está em que: você parte dos 

conhecimentos cotidianos com os alunos vivenciados nas suas práticas socioculturais. Ao trazer 

esses conhecimentos cotidianos das práticas socioculturais para a escola, para o conhecimento 

científico, para o estudo, a criança retorna para suas condições de vida com a sua comunidade, 

com a sua família, tendo os seus conhecimentos melhor elaborados. Isso significa que o 

trabalho, o conteúdo e a aprendizagem, os modos de pensar, as habilidades, os conceitos, 

acabam sendo aquilo que a criança vai levar para casa. Para o professor Líbâneo esse duplo 

movimento do ensino vale tanto para sala de aula, quanto para organização e gestão da escola. 

E acrescenta, uma escola socialmente justa. 

Desse entendimento que o professor Libâneo nos trouxe como princípio de organização 

e de prática da gestão escolar retorno às reflexões já elencadas nesta dissertação, com base nos 

teóricos e nos achados da pesquisa, para fortalecer a concepção de que a escola necessita inovar-

se, cotidianamente, a partir de suas vivências. As experiências vividas na praxe necessitam do 

reforço de encontros empáticos que principiem a convivência dialógica, nas diversidades e 

diferenças dos envolvidos, enquanto pensar e agir.  

Esse duplo movimento do qual nos fala o professor Libâneo se torna primordial para as 

partilhas, nas rodas de conversas e de formações entre os professores. No duplo movimento de 

enfrentamentos e confrontos de ideias a escola recebe o fôlego que necessita para transformar-

se e dizer ao mundo que espera por novas compreensões e novos jeitos de pensar a educação. 

No constante processo de refazer-se a escola assume a postura de construção do saber e 

do conviver. Nas convivências diárias está a força da resistência da escola, pois ao ato de 

retornar sempre ao objetivo que é comum a todos, não se pode retirar a força que o individual 

poderá trazer ao coletivo. O professor Libâneo nos desafia na construção de uma escola 

socialmente justa, que alavanque, através das relações ali tecidas, todas as possibilidades de 
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encontros empáticos que não sejam apenas o simpatizar. Fica a pergunta: É POSSÍVEL UMA 

ESCOLA SOCIALMENTE JUSTA SEM O ATO DA EMPATIA? 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIOS E/OU ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

PROJETO DE PESQUISA 

 
Pesquisa Formal - Questionário - Equipe Diretiva (Diretor, Vice-Diretor e 

Coordenação/Supervisão Pedagógica) 

 

Responder as oito perguntas dissertando sobre as questões apresentadas. 

 

Nome do participante: ________________________________________________________ 

 

Função que exerço no ambiente escolar: _________________________________________ 

1. Como me vejo/percebo exercendo minha função nesta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Sinto-me preparado para a função que exerço nesta escola? Se SIM, descreva de que 

forma se sente preparado. Se NÃO, por quê. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Quais são as fragilidades que percebo na função que exerço nesta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Quais são os pontos positivos que percebo no exercício desta função? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Quais são os pontos negativos que percebo no exercício desta função? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Descreva os principais eventos que principiam os problemas que acontecem entre a 

equipe diretiva e os professores nesta escola. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. De que forma você percebe as questões de simpatia como situação/acontecimento 

positiva(o) no processo de relacionamento, enquanto gestão, entre a equipe diretiva e os 

professores nesta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. De que forma você percebe as questões de simpatia como situação/acontecimento 

negativa(o) no processo de relacionamento, enquanto gestão, entre a equipe diretiva e 

os professores nesta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do participante: ________________________________________________ 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Pesquisa Formal - Questionário - Professores 
 

Responder as oito perguntas dissertando sobre as questões apresentadas. 

 

Nome do participante: ________________________________________________________ 

 

Função que exerço no ambiente escolar: _________________________________________ 

 

1. Como me vejo/percebo exercendo minha função nesta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Sinto-me preparado para a função que exerço nesta escola? Se SIM, descreva de que 

forma se sente preparado. Se NÃO, por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Quais são as fragilidades que percebo na função que exerço nesta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Quais são os pontos positivos que percebo no exercício desta função? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Quais são os pontos negativos que percebo no exercício desta função? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Descreva os principais eventos que principiam os problemas que acontecem entre a 

equipe diretiva e os professores nesta escola. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. De que forma você percebe as questões de simpatia como situação/acontecimento 

positiva(o) no processo de relacionamento, enquanto gestão, entre a equipe diretiva e os 

professores nesta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. De que forma você percebe as questões de simpatia como situação/acontecimento 

negativa(o) no processo de relacionamento, enquanto gestão, entre a equipe diretiva e 

os professores nesta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do participante: ________________________________________________ 
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APÊNDICE B  

MAPEAMENTO TEÓRICO DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Referência de artigo ou matérias de revistas: 

AUTOR(ES). Título do artigo ou matéria. Título da 

Publicação. Local de publicação, número do volume 

e/ou ano, número fascículo, paginação inicial e final, as 

informações de período e data de publicação. 

 

Assunto 

SCHEFER, Maria Cristina, KNIJNIK Gelsa. A ruptura de 

um projeto político-pedagógico - Na periferia das 

periferias. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 11, n. 

20, p. 177-188, jan./jun. 2017. 

Gestão escolar; PPP; Periferia 

das Periferias 

 

  

  

SCHEFER, Maria Cristina. Na periferia das periferias: 

o não-lugar escolar e a Pedagogia do Destino. 2015 (191 

f.) Tese (Doutorado em Educação). São Leopoldo: 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS, 2015. 

Gestão Democrática; Periferia 

das Periferias; Gestão Escolar; 

PPP 

SOUZA, Ângelo Ricardo de. As condições de 

democratização da gestão da escola pública brasileira. 

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. 

Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.27, 

n.103, p. 271-290, abr./jun. 2019. 

 

Gestão Democrática; Educação; 

Políticas Públicas 

  

  

MASSENA, Juliana Hass. Gestão Escolar Democrática: 

elementos para uma política de desenvolvimento 

profissional dos diretores da rede estadual do Rio 

Grande do Sul. 2018. Dissertação (Mestrado Programa de 

Pós-Graduação em Educação) - Faculdade de Educação, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2018. 

 

Gestão Democrática; Gestão 

Escolar; Políticas Públicas 

OLIVEIRA, Ivana Campos. Revisão de literatura: o 

conceito de gestão escolar. Cadernos de Pesquisa, São 

Paulo, v.48 n.169 p.876-900 jul./set. 2018. 

 

Conceito; Gestão Escolar; 

Administração; Pedagógico 

Político 

  

  

CARVALHO, Gislene. A gestão Democrática na 

Educação: uma leitura da produção acadêmica em 

torno do tema (1996-2015). 2016. Dissertação (Mestrado 

Gestão Democrática; Gestor 

Escolar; Escola Pública 
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Programa de Pós-Graduação, em Educação, área de 

concentração: Pensamento Educacional Brasileiro e a 

Formação de Professores, na linha de pesquisa: História e 

Políticas da Educação) - Escola de Educação e 

Humanidades, Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná, Curitiba, 2016. 

 

PASCHOALINO, Jussara Bueno de Queiroz. Gestão 

Escolar na Educação Básica: construções e estratégias 

frente aos desafios profissionais. Educação & Realidade, 

Porto Alegre, v. 43, n. 4, p. 1301-1320, out./dez. 2018.  
 

Democratização; Gestão 

Escolar; Educação Básica 

LIMA, Licínio C. Por que é tão difícil democratizar a 

gestão da escola pública? Educar em Revista, Curitiba, 

Brasil, v. 34, n. 68, p. 15-28, mar./abr. 2018. 

 

Democratização; Gestão 

Pública; Gestão Escolar 

  

  

PARO, Vítor Henrique. A educação, a política e a 

administração: reflexões sobre a prática do diretor de 

escola. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 36, 

n.3, p. 763-778, set./dez. 2010. 

 

Diretor escolar; Escola pública; 

Escola e democracia; Gestão 

escolar democrática 

NETO, Antônio Cabral; DUARTE Araújo Castro, Alda 

Maria. Gestão Escolar em Instituições de Ensino Médio: 

entre a Gestão Democrática e a Gerencial. Educação e 

Sociedade, Campinas, v. 32, n. 116, p. 745-770, jul.-set. 

2011. 

 

Ensino médio; Participação; 

Gestão democrática; Gestão 

gerencial. 
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APÊNDICE C 

 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

 

Recursos humanos 

 

Os recursos humanos serão o pesquisador responsável, a orientadora e a Instituição, 

representada pela equipe diretiva (três pessoas) e por professores (sete pessoas), que 

responderão a um questionário (com questões abertas) e poderão ser entrevistados, caso as 

respostas suscitem dúvidas. 

 

Recursos financeiros 

 

Os recursos financeiros serão subsidiados pelo pesquisador responsável. 

 

Discriminação Qtd Valor 

Folhas de ofício (A4) 1.000 32,00 

Cartuchos de impressora jato 

de tinta 

1 75,00 

Serviços de Internet 24 meses 1.917,60 

Marcadores de texto 10 30,00 

Livros 2 75,00 

Lápis e canetas 2 10,00 

Correções ortográficas 5 1.500,00 

Combustível e pedágio 24 meses 3.600,00 

Total  7.239.60 
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APÊNDICE D 

 

CRONOGRAMA 
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Revisão bibliográfica                          

Submissão de artigo de Revisão de 

Literatura para Revista B2 

                         

Submissão ao Comitê de Ética                          

Aprovação do Comitê de Ética – 

UERGS - em 24 de abril de 2020 

                         

Qualificação do projeto de pesquisa                          

Preparação dos instrumentos de 

coleta de dados 

                         

Coleta dos dados                          

 Etapa 1- Equipe Diretiva                          

 Etapa 2- Professores                          

Análise dos dados                          

Redação da dissertação                          

Revisão final                          

Apresentação da dissertação                          
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ANEXOS A- Documentos obrigatórios do CEP 

 

 
 

 

a) Declaração de Instituição Coparticipante 

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o desenvolvimento da 

pesquisa “Pesquisa Formal - Questionário” de autoria do pesquisador Carlos Marcelo 

Cavalheiro Félix a ser desenvolvido em nossa Instituição/Empresa. Informamos que 

conhecemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado pelos sujeitos 

de pesquisa participantes de nossa Instituição - E.M.E.F. Teresinha Ivone Homem.  

 Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 466/2012 e a 

Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada sempre que necessário, 

fornecendo informações.  

 Antes do início da coleta dos dados o (a) pesquisador (a) responsável deverá apresentar 

a esta Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de 

Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

Sabemos que nossa Instituição – E.M.E.F. Teresinha Ivone Homem poderá a qualquer 

fase desta pesquisa retirar esse consentimento e neste caso, informaremos o pesquisador acima 

mencionado. Além disto, concordamos que os resultados deste estudo poderão ser apresentados 

por escrito ou oralmente em congressos e/ou revistas científicas, garantindo o sigilo e a 

privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. 

 Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

Atenciosamente, 

 

Local e Data: _____________________________, ____, __________________ de 2020. 

 

__________________________________________ 

Diretora Suselaine de G. Madeira 

E.M.E.F. Teresinha Ivone Homem  
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b) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa de 

mestrado intitulada “Em busca de encontros empáticos na escola pública: confrontando a 

Sociedade de Consumo Líquido- Moderna”. O pesquisador responsável por essa pesquisa é 

Carlos Marcelo Cavalheiro Félix, que pode ser contato no telefone (51)99346-8077, 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, Unidade Osório e e-mail 

marcelofelix35@gmail.com. 

Será realizado questionário, tendo como Objetivos Gerais: Identificar os elementos que 

fragilizam a gestão democrática, a partir das percepções dos membros de equipe diretiva e dos 

professores de uma escola pública. Objetivos Específicos: a) Descrever como está sendo 

efetivado o processo da gestão democrática no ambiente escolar; b) Identificar os principais 

eventos que principiam os problemas entre a equipe diretiva e os professores; c) Caracterizar 

os efeitos negativos e positivos que possam fazer emergir posturas não humanizadas da equipe 

diretiva ou dos professores; d) Verificar se há necessidade de desenvolvimento de mecanismos 

para a formação continuada dos gestores escolares; e) Desenvolver um produto que possa levar 

à reflexão para a busca de soluções da problemática na relação equipes diretivas-docentes. 

A justificativa dessa pesquisa: pretende-se olhar a escola enquanto lugar onde se tecem 

experiências vivenciais e dialógicas, resultante da comunicação ativa, de relações humanizadas 

e de encontros empáticos, entre profissionais, que apesar de interagirem dentro de um mesmo 

espaço/tempo, podem ter diferentes percepções e formas de ação, bem como de concepções de 

ensino e de aprendizagem.  

  Poderão ser previamente agendados a data e horário para a entrega do questionário (08 

questões abertas) ao colaborador, que deverá devolvê-lo preenchido com o prazo máximo de 

15 dias, após a entrega. Esses procedimentos ocorrerão no local de trabalho do colaborador – 

E.M.E.F. Teresinha Ivone Homem. 

Os riscos desses procedimentos serão mínimos (cansaço e desânimo durante o 

preenchimento do questionário), podendo envolver algum constrangimento ao responder às 08 

(oito) questões abertas sugeridas no questionário. No intuito de minimizar, tanto quanto 

possível, este desconforto, o participante será informado da total liberdade que terá em se 

recusar a responder as questões que lhe causem constrangimento, da mesma maneira que pode 

se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem que 

isto o leve a qualquer penalização. Também será esclarecido ao participante a opção de 

responder o questionário em outro momento, em que se sinta mais confortável. Será oferecido, 

ainda, como opção preencher o questionário em sua casa e devolvê-lo após 15 dias da entrega 

do mesmo; quando o pesquisador retornará à escola para recolher o documento. Será informado 

que, por ser um número restrito de participantes em um mesmo local, a identificação poderá ser 

possível devido as manifestações e opiniões singulares de cada um. O participante também será 

informado de que além de sua participação respondendo ao questionário constará registros em 

diário de campo, feitos pelo pesquisador a partir de suas observações informais, em momentos 

de conversas na sala de professores e em reuniões da escola. Também será informado ao 

participante da possibilidade de entrevista para esclarecimento de dúvidas quanto suas respostas 

mailto:marcelofelix35@gmail.com
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ao questionário. Em qualquer dos casos, sempre serão retomados esclarecimentos detalhados 

sobre o escopo da presente pesquisa. 

Os benefícios e vantagens da pessoa participar desse estudo serão indiretos e não 

imediatos; entretanto de valiosa contribuição individual no trabalho que está sendo realizado, 

enquanto que, coletivamente, mencionamos a sua valorosa cooperação para o progresso da 

ciência, no sentido de permitir agregar conhecimento ao arcabouço educacional da região onde 

se insere o presente estudo. 

As pessoas que estarão acompanhando os procedimentos serão o mestrando Carlos 

Marcelo Cavalheiro Félix e a professora Drª. Maria Cristina Schefer, orientadora responsável 

pela pesquisa. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso haja, serão 

ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo 

despesa e constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos 

técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através 

da não-identificação do seu nome.  

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de 

violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui 02 (duas) páginas e é feito em 

02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante 

da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de especialistas, tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e dignidade, 

contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de 

Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, 

Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br.  

 

Nome do participante: ___________________________________________ 

 

                                     

__________________________________ 

Assinatura pesquisador(a) 
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ANEXO B – COMITÊ DE ÉTICA UERGS 

a) Parecer Consubstanciado CEP 
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ANEXO C – Cessão de Direitos Autorais 

a) Cessão de Direitos Autorais e Autorização para publicação em meio eletrônico 

 

 
 


