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RESUMO 
Este estudo compõe parte da pesquisa de doutoramento do autor, cujo objetivo tem sido compreender o 
lugar do  trabalho como principio educativo na  formação continuada de gestores escolares da Educação 
Básica.  O  Programa  Nacional  Escola  de  Gestores  do  Ministério  da  Educação  em  parceria  com  as 
instituições de Ensino Superior, tem demandado da gestão escolar, o centro de implicações, de iniciativas 
e de ações transformadoras necessárias à organização do trabalho pedagógico escolar de forma a atender 
de  forma  imediata,  a  melhoria  na  qualidade  da  educação.  Essa  postura  vem  exigindo  mudanças 
significativas  no  pensamento  e  na  atuação  destes  profissionais,  visando  trazer  para  aos  anseios 
educacionais contemporâneos possíveis consequências de melhoria na organização do trabalho escolar e 
da profissão docente. Desse modo, um novo horizonte que responda as exigências das constantes buscas 
da formação de gestores escolares, ganha então destaque sobre o trabalho como princípio educativo para 
melhor  compreendermos  os  avanços  e  transformações  na  prática  pedagógica  no  contexto  escolar. Os 
dados, de recorte qualitativo, com base nos aportes teóricos e de caráter exploratório requer a busca pelo 
domínio  de  uma  série  de  conceitos  e  questões  que  consideramos  relevantes.  Identificamos  na 
centralidade do trabalho, elementos que parecem nortear a formação humanística e a prática de trabalho 
docente que deve ser percebida como um princípio educativo. E, ao fazer  isto, nos remetem a pensar o 
lugar  onde  se  vive,  idealizam  as  relações  sociais,  produzem  conhecimento,  valores,  ações  e  reflexões 
constantes no cotidiano do gestor escolar. É nessa perspectiva que objetivamos contribuir para o debate e 
o aprofundamento de uma apropriação  crítica e  sugestiva de produção da qual o gestor escolar possa 
fazer uso, buscando desvelar saberes da experiência e práticas escolares essenciais que acenam para as 
contribuições  e  os  desafios  que  são  postos  ao  desenvolvimento  da  pesquisa,  de modo  que  possamos 
entender melhor  o  processo  de  construção  da  política,  trabalho  e  formação  humana,  como  ponto  de 
partida para nosso conhecimento bem como nas elaborações e nas propostas de organização do trabalho 
pedagógico escolar, os fundamentos desta ação. Este é um desafio que se impõe entender na atualidade. 
 
Palavras‐chave: trabalho; educação; formação continuada de gestores escolares.



2 
 

O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

José Márcio Silva Barbosa 
Doutorando em Educação 

 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
E-mail: jmarciosb@yahoo.com.br 

 
Eucidio Pimenta Arruda 

Professor da Faculdade de Educação  
 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

E-mail: eucidio@gmail.com  
 

RESUMO: Este estudo compõe parte da pesquisa de doutoramento do autor, cujo objetivo tem sido 
compreender o lugar do trabalho como principio educativo na formação continuada de gestores escolares 
da Educação Básica. O Programa Nacional Escola de Gestores do Ministério da Educação em parceria 
com as instituições de Ensino Superior, tem demandado da gestão escolar, o centro de implicações, de 
iniciativas e de ações transformadoras necessárias à organização do trabalho pedagógico escolar de forma 
a atender de forma imediata, a melhoria na qualidade da educação. Essa postura vem exigindo mudanças 
significativas no pensamento e na atuação destes profissionais, visando trazer para aos anseios 
educacionais contemporâneos possíveis consequências de melhoria na organização do trabalho escolar e 
da profissão docente. Desse modo, um novo horizonte que responda as exigências das constantes buscas 
da formação de gestores escolares, ganha então destaque sobre o trabalho como princípio educativo para 
melhor compreendermos os avanços e transformações na prática pedagógica no contexto escolar. Os 
dados, de recorte qualitativo, com base nos aportes teóricos e de caráter exploratório requer a busca pelo 
domínio de uma série de conceitos e questões que consideramos relevantes. Identificamos na centralidade 
do trabalho, elementos que parecem nortear a formação humanística e a prática de trabalho docente que 
deve ser percebida como um princípio educativo. E, ao fazer isto, nos remetem a pensar o lugar onde se 
vive, idealizam as relações sociais, produzem conhecimento, valores, ações e reflexões constantes no 
cotidiano do gestor escolar. É nessa perspectiva que objetivamos contribuir para o debate e o 
aprofundamento de uma apropriação crítica e sugestiva de produção da qual o gestor escolar possa fazer 
uso, buscando desvelar saberes da experiência e práticas escolares essenciais que acenam para as 
contribuições e os desafios que são postos ao desenvolvimento da pesquisa, de modo que possamos 
entender melhor o processo de construção da política, trabalho e formação humana, como ponto de 
partida para nosso conhecimento bem como nas elaborações e nas propostas de organização do trabalho 
pedagógico escolar, os fundamentos desta ação. Este é um desafio que se impõe entender na atualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: trabalho; educação; formação continuada de gestores escolares. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto do desenvolvimento de pesquisa em andamento no 

programa de Pós-graduação em Educação em nível de doutorado, que tem como 

proposta explícita verificar a maneira como vem sendo tratada a questão do trabalho 

como princípio educativo na formação continuada de gestores escolares da Educação 

Básica matriculados em uma instituição de Ensino Superior.  

Pretendemos discorre-se, portanto, sobre como a categoria trabalho é importante 

desde a fase anterior até a consolidação central na formação docente. Por isso, esta 

proposta inspira-nos a necessidade de socializar nossos conhecimentos no campo da 
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formação continuada de gestores e os possíveis movimentos de renovação, mudança e 

transformação pedagógica, necessárias ao fazer pedagógico da escola.  

A universalização da formação continuada que envolva uma significativa 

interferência na gestão escolar se encontra prevista no Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica, que disponibiliza financiamento para a capacitação e 

qualificação dos profissionais em exercício de escolas públicas. O Programa nasceu em 

2005, como projeto-piloto de extensão em gestão escolar, ofertado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Atualmente, o 

Ministério da Educação (MEC) vem assumindo o papel indutor na formulação e 

implementação de política nacional direcionada à formação continuada de gestores 

escolares em articulação e colaboração com os sistemas públicos de ensino. O projeto 

abre espaços para construir um processo de formação de gestores escolares que 

contemple a concepção do direito à educação escolar e perceba a escola pela perspectiva 

da inclusão social e da emancipação humana. O Programa tem como objetivo geral 

formar, em nível de especialização (Lato Sensu), gestores educacionais efetivos das 

escolas públicas da Educação Básica, incluídos aqueles de Educação de Jovens e 

Adultos, de Educação Especial e de Educação Profissional, para contribuir com a 

qualificação do gestor escolar pela perspectiva da gestão democrática e da efetivação do 

direito à educação escolar com qualidade social, bem como propiciar a reflexão dos 

cursistas sobre a importância da gestão compartilhada no processo global de 

democratização da escola e em particular, da sociedade em geral (BRASIL, MEC, 

2005). 

Como se pode depreender, o padrão tradicional do curso de especialização 

constitui alvo das políticas de formação e vem demandando a capacitação necessária e 

ampla para os profissionais da educação, desenvolvendo nesse campo a tentativa de 

suprir lacunas relativas à precariedade da educação escolar, no que diz respeito a 

aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e assim por diante. 

Essa postura vem exigindo mudanças profundas no pensamento e na atuação das 

pessoas envolvidas com a educação, visando trazer para os anseios educacionais 

contemporâneos a melhoria da qualidade educacional. Um novo horizonte que responda 

as exigências das constantes buscas da formação de gestores escolares, ganha então 

destaque o trabalho como princípio educativo para melhor compreendermos os avanços 

da prática pedagógica no contexto escolar.  
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Vários autores vêm refletindo e teorizando, significativamente, as principais 

correntes que contribuem para o desenvolvimento desse debate, identificando, na 

centralidade do trabalho, os elementos que parecem nortear as relações humanas, a 

formação humanística e a prática de trabalho que deve ser percebida como um princípio 

educativo. E, ao fazer isto, nos remetem a pensar o lugar onde se vive, idealizam as 

relações sociais, produzem conhecimento, valores, ações e reflexões constantes. São 

essas orientações que fundamentam a nossa aproximação do tema, sobre o qual faremos 

um debate sobre o trabalho enquanto principio educativo, dialoga com autores como 

Marx (1890), Nosella (2009), Saviani (2007), Arroyo (2008) entre outros.  É por meio 

deste levantamento bibliográfico que, incialmente, adotamos como procedimento 

metodológico, a busca pelo aprofundamento de estudos teóricos realizados por meio do 

levantamento, seleção e estudo da bibliografia referente ao tema de estudo e da 

pesquisa.  

O que estamos sugerindo é apanhar, nos estudos consultados, pistas que acenam 

para as contribuições e os desafios que são postos ao desenvolvimento da pesquisa, de 

modo que possamos entender melhor o processo de construção da política, trabalho e 

formação humana, como ponto de partida para nosso raciocínio. É nessa perspectiva que 

objetivamos contribuir para o debate e o aprofundamento de uma apropriação crítica e 

sugestiva de produção da qual fazemos uso. 

 

RECONHECENDO A ESPECIFICIDADE DO TRABALHO COMO PRINCÍPIO 

EDUCATIVO E DE UM LUGAR NA GESTÃO ESCOLAR 

 

A categoria trabalho está no centro do pensamento marxista e permanece como 

tema central na sociedade contemporânea. O debate da centralidade do trabalho assume-

se como categoria fundante do ser social no conjunto de atividades intelectuais e 

manuais, organizadas pela espécie humana e aplicadas à natureza visando assegurar sua 

existência. Desde sua primeira elaboração teórica, Karl Marx buscou explicitar como os 

seres humanos produzem e reproduzem a própria existência humana, culminando na sua 

análise das relações capitalistas da produção na obra O Capital (1890). 

Considerando que o trabalho está inserido no modo de produção e exploração da 

sociedade capitalista, é conveniente estudá-lo para compreendermos o contexto 

histórico e as suas implicações para a educação, especificamente, a formação docente, 
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em um brevíssimo retrospecto, tendo em vista que o tema em questão está longe de se 

esgotar.  

Ao revisitarmos os fatores condicionantes da história, evidências do mundo 

vivido ficam claro que a sobrevivência do ser humano depende dos meios de vida 

obtidos mediante o trabalho ou algum tipo de ação sobre os recursos naturais ou sobre o 

ambiente em que vivemos (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). Há duas 

facetas diferenciadas no trabalho, uma dentro da sociedade capitalista e outra como 

condição da existência humana. Cada uma dessas facetas interage como consequências 

diferentes nos processos formativos do ser humano, promovendo sua humanização ou 

exploração (TEODORO, SANTOS, 2011, p. 158).  

Marx (1890) assevera que o trabalho adquire forma exclusivamente humana. E 

sendo o homem definido pela racionalidade, esta assume o caráter de atributo essencial 

do ser humano. O que o homem é, o é pelo trabalho (SAVIANI, 2007). Protoforma da 

constituição humana, o trabalho é o processo por meio do qual o sujeito se relaciona 

com a natureza, com a sociedade, com seu entorno, para construir sua vivência, criando, 

recriando e modificando a realidade natural-social (ANTUNES, 2000 apud ARANHA, 

DIAS, 2009, p. 115).  

Nesse sentido, o trabalho como elemento central, em Marx, é de grande 

importância para o entendimento do indivíduo na vida social, nas relações humanas com 

natureza pelo tipo de atividade que ele exerce para produzir e reproduzir a vida.  Por 

este motivo, constitui-se em um esforço de análise acerca do trabalho subjacente à 

perspectiva da educação.  A análise relacional dessas temáticas, por si, aponta que o 

trabalho como princípio educativo é uma proposição marxista e marxiana.  

Por meio dos estudos de autores que trazem Marx como referência conceitual, 

pudemos compreender que o trabalho como fato social sempre promoveu a 

aprendizagem, mas quando Marx o elevou à categoria de princípio, a ciência 

pedagógica foi chamada à cena (TEODORO, SANTOS, 2011). Se na história dos 

homens o trabalho sempre foi um fato educativo, a originalidade de Marx introduziu e 

consagrou, na ciência pedagógica, a ideia de ser o trabalho o elemento determinante e 

fundamental de todo o processo educativo; logo de toda instituição escolar (NOSELLA, 

2009).  

Muito frequente é a perspectiva de se reduzir a dimensão educativa do trabalho à 

sua função instrumental didático-pedagógico, o que demarca a dimensão mais profunda 

de concepção do trabalho como princípio educativo de ordem ontológica (inerente ao 
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ser humano) e, consequentemente, ético-político (trabalho como direito e como dever) 

(FRIGOTTO, et al, 2005). 

Arroyo (2008) afirma que a teoria pedagógica cada vez é mais sensível à trama 

de práticas, procedimentos, rituais e relações em que acontece o educativo. A educação 

cada vez torna-se mais vinculada com a ação humana, com os processos em que se 

materializa. Este é um ponto, para o autor, em que as pesquisas e reflexões sobre os 

vínculos entre trabalho e educação têm arcado sua influência no movimento de 

renovação pedagógica.  Assim,  

Trabalho humano efetiva-se, concretiza-se em coisas, objetos, formas, gestos, 
palavras, cores, sons, realização materiais e espirituais. São atividades a que 
as pessoas se dedicam na forma de satisfazer as suas necessidades que, por 
sua vez, são os fundamentos dos direitos estabelecidos na vida em sociedade. 
(FRIGOTTO et al, 2005, p. 6-8).  

 

Segundo Arroyo (2008), quando nos voltamos para os vínculos entre trabalho e 

educação, percebemos que o mundo da produção de bens, os processos de trabalho e as 

relações sociais mudam e nessas mudanças, os seres humanos se transformam, se 

formam e aprendem. E para o autor, a teoria pedagógica que trata de seus processos de 

formação é, também, histórica, mutável, além de resultar de mudanças que afetam a 

estruturas das relações humanas.  

A reflexão pedagógica passou a estar mais atenta às práticas formadoras mais 

amplas. Nesse sentido, ela vem sendo marcada por esse alargado de fenômenos 

educativos, apresentando-se por demais genéricos.  A ênfase no trabalho como princípio 

educativo pode levar, particularmente, a considerar vivências escolares. Pode-se afirmar 

que o trabalho estabelece o vínculo entre teoria e prática fundamental à compreensão da 

realidade social e material. Por meio do trabalho o homem cria as condições de 

transformação da realidade e de sua autotransformação (SAVIANI, 2007, p. 154 apud 

ARANHA; DIAS, 2009, p. 115).  

Para Arroyo (2008), a ênfase no trabalho como princípio educativo não surge 

com as demandas do industrialismo, com a preocupação em preparar o trabalhador, nem 

apenas por destacar as dimensões educativas referidas à produção e às suas 

transformações técnicas. Para o autor, os vínculos entre educação, escola, trabalho e 

produção têm sido postos comumente em termos de demandas de qualificação e 

demandas de valores, saberes, competências e subjetividades esperadas ou exigidas do 

trabalho pelas transformações no trabalho.  
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O trabalho como principio educativo situa-se em um campo de preocupações 
com os vínculos entre vida produtiva e cultura, com o humanismo, com a 
constituição histórica do ser humano, de sua formação intelectual e moral, 
sua autonomia e liberdade individual e coletiva, sua emancipação 
(ARROYO, 2008, p. 152).  
 

O trabalho como princípio educativo que determina a educação como uma 

modalidade específica e diferenciada, nos remete a estarmos atentos ao recorte da 

educação escolar, cujo ponto em que o diálogo entre a formação continuada, o trabalho 

com principio educativo e a prática pedagógica tem tudo para ser fecundo. 

Para Aranha e Dias (2009), se é fundamental a análise de atividade do trabalho, 

resgatando algo que o capitalismo tenta obnubilar o trabalhador, seus valores, 

sentimentos e saberes, é necessário que haja sempre uma contextualização mais ampla 

das condições em que esse trabalho se realiza. Desse modo, para as autoras, a 

articulação entre o individual e a dimensão social, a partir do que se passa no trabalho, 

permite-nos relacionar a situação concreta de trabalho às questões mais amplas relativas 

a ele, evidenciando os interesses mais hegemônicos aos quais tais condições de trabalho 

estão subordinadas.  

Kuenzer (2008) nos chama atenção ao dizer que a partir desta concepção de 

trabalho, passou-se a trabalho com a categoria princípio educativo, compreendida 

enquanto proposta pedagógica determinada pelas bases materiais de produção em cada 

etapa de desenvolvimento das forças produtivas, para formar os intelectuais necessários 

ao desenvolvimento das funções essenciais decorrentes das formas históricas de divisão 

social e técnica do trabalho. A autora ressalta que, certamente, é objeto da área a 

contribuição para construção coletiva de propostas pedagógicas mais orgânicas com os 

interesses dos trabalhadores, que naturalmente não se esgota na educação estritamente 

vinculada ao trabalho produtivo, mas abrange a discussão mais ampla das dimensões 

pedagógicas das relações sociais contemporâneas e do papel da educação para 

cidadania, sem deixar de compreendê-las à luz das determinações das bases materiais 

capitalistas. Ou seja, evidencia-se uma conjecturada superação da centralidade da 

categoria trabalho, supostamente adequadas à produção do conhecimento sobre a 

relação trabalho e educação no âmbito das mudanças que estão ocorrendo nas relações 

sociais e produtivas.  

Para se assumir esta posição, necessária se faz à frente da escola, uma gestão 

escolar que busque a criação da profundidade de transformações sobre as questões que 

integram hoje a escola, tais como, a aprendizagem dos alunos, a condução de reuniões 
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pedagógicas e conselhos de classe, enfim todo ato de compromisso, tendo em mente a 

responsabilidade de melhorar a qualidade de ensino, da aprendizagem dos alunos e do 

trabalho pedagógico escolar. Implica, também, um movimento permanente de pensar e 

repensar a ação desenvolvida frente ao objetivo educacional que se almeja alcançar e o 

trabalho em equipe a se realizar, combinando com aspectos da realidade de cada escola. 

Supõe-se que essas e outras ações pedagógicas dão aos dirigentes escolares 

alguma condição real de aplicação dos conhecimentos que assimilam durante o curso, e 

repasses a serem efetivados pelos gestores escolares sobre o trabalho que se pretende 

realizar, assim como nas diferentes formas de atuação e ainda conduzam as escolas 

rumo à qualidade na educação. 

A abordagem feita nesta exposição define a prática como ação concreta sobre a 

realidade escolar através do qual o trabalho implica a promoção de mudanças na prática 

pedagógica.  Kuenzer (2008) demonstra que a questão que se coloca é a da adequada 

articulação entre teoria e prática por meio de um caminho que permita que o concreto se 

torne compreensível de modo a evitar que a produção do conhecimento não se restrinja 

às generalizações abstratas e que se busque vincular a produção teórica que discute a 

relação entre trabalho, educação e realidade concreta dos trabalhadores.  

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES NO CONTEXTO 

ESCOLAR: PARA ALÉM DOS CONTEÚDOS TEÓRICOS 

 

Todas as questões até aqui levantadas apontam ser fundamental a reflexão acerca 

da formação do trabalho docente (gestores escolares) no sentido de que os 

questionamentos que alcançam a educação a colocam entre contribuir para a 

manutenção ou para superação da sociedade vigente, em que o trabalho escolar passa a 

ser orientado, avaliado e cobrado pelos significados e critérios da eficiência e de 

eficácia produzidas em consonância com os interesses do capital. 

Retomando a Marx, todo o esforço empregado na formação da força de trabalho 

está vinculado ao modo de produção vigente e enquanto mercadoria impõe-se aos 

trabalhadores. O sentido da formação pela força de trabalho no capitalismo é o aumento 

da produtividade, com a finalidade de aumentar cada vez mais a parte do trabalho não 

pago apropriado por outrem. Dois movimentos são importantes na formação da escola: 

a necessária formação da classe trabalhadora sob o controle do Estado e a transformação 
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da escola em indústria produtora de mais valia. Formar a força de trabalho possui uma 

condição básica que é prepará-la para responder ao mercado.  

Depreende-se, então que o homem se constrói homem pelo trabalho, para o qual 

precisa educar-se e educar, em relação com outros homens, desenvolvendo o 

aprendizado no próprio exercício do trabalho. Nesse sentido, o homem forma-se por 

meio do desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela 

experiência, o que configura verdadeiro processo de aprendizagem (SAVIANI, 2007).  

O trabalho é um elemento indispensável para a educação na relação pedagógica 

entre homem e seu ambiente de acordo com Marx. Para ele existe uma relação dinâmica 

entre educação e práxis transformadora na qual o trabalho produtivo sempre se acha 

presente na educação. Desse modo, a inclusão do trabalho como parte do processo 

educativo inscreve-se plenamente na relação pedagógica homem e natureza.  

No sentido ontológico, o trabalho é princípio e organiza a base unitária de gestão 

escolar em que coloca exigências específicas para o processo educativo, visando a 

participação direta da equipe escolar no desenvolvimento do trabalho pedagógico. A 

discussão sobre o itinerário formativo não escapa a essa abordagem, pois, percebemos 

que na visão de Frigotto et al, (2005), o trabalho também pode ser visto como 

autodesenvolvimento físico, material, cultural, social, político, estético e como 

manifestação de vida, que levem a concretude de ações que se instaura na educação 

escolar.  

A formação de professores vem ocupando um lugar central nas reformas 

educacionais brasileiras nas últimas décadas. As mudanças empreendidas no contexto 

destas reformas podem constituir um novo princípio educativo para o trabalho 

pedagógico escolar e o docente (gestor). A importância e a necessidade crescente da 

consolidação do campo da formação continuada requerem maiores discussões acerca 

das especificidades e das ações decorrentes desse campo de pesquisa, o que colabora 

para a necessidade de evidenciar novos dados e formas de atuação teórico-prática em 

favor do trabalho a ser desenvolvido junto à realidade escolar.  

A formação continuada de gestores escolares da Educação Básica à luz do curso 

de Pós-graduação em Gestão Escolar na modalidade à distância pelas instituições de 

Ensino Superior no país, destaca-se pela necessidade de orientar o futuro profissional 

para superar os desafios de transformação educacional no intuito de orientar a 

abrangência do processo reflexivo em confronto com a realidade concreta. 
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O intuito é vislumbrar possibilidades que ensejam a construção de 

intencionalidade para o desempenho de gestores escolares, centrando-se na produção de 

conhecimento adquirido no ensino à distância, mas vinculando-se estreitamente, à 

construção de estratégias de superar os desafios de renovadas condições do exercício 

profissional e configurar em ações, refletindo sobre elas e incorporando-as no cotidiano 

escolar. Essa é uma das propostas que está presente na meta do Programa Nacional 

Escola de gestores escolares do Ministério da Educação, que por meio da qualificação 

ou capacitação em exercício de gestores escolares da educação básica, sugere uma plena 

transformação de ação e reflexão desses profissionais na busca pela melhoria da 

qualidade educacional.  

Estamos partindo da hipótese de que o contínuo aperfeiçoamento do gestor 

enseja um novo projeto pedagógico, pois é através dele que deverá servir de base para 

traçar novos rumos para um caminhar mais direcionado, bem como para a conquista das 

transformações almejadas. Do ponto de vista teórico, as novas exigências em torno do 

trabalho pedagógico, além de estar relacionado ao desenvolvimento dos mesmos, possui 

o direito de se atualizarem permanentemente. Pensando nessas circunstâncias 

essenciais, na elaboração ou atualização da proposta pedagógica, estas tornam-se 

possíveis de serem alcançadas por trazer benefícios às práticas educativas de qualidade. 

Por estes motivos, reforçamos a ideia de que o trabalho pedagógico deve ser objetivo a 

ser perseguindo por toda a escola.  

Se considerarmos a formação como um processo contínuo que acompanha, 

assiste e marca atitudes e capacidades que são exigidas ao gestor, estas circunstâncias 

associam-se a novas tendências e modificações no âmbito escolar, bem como aos níveis 

pedagógicos, que proporcionam uma dinâmica de trabalho que permite vislumbrar uma 

visão multidimensional a respeito de possíveis ações construídas, inovadoras e 

aprimoradas no âmbito de sua gestão. Também, buscam criar medidas que promovam 

os avanços necessários para uma educação mais qualitativa no âmbito escolar, 

oferecendo espaço para o diálogo, para uma postura diferenciada, perpassando no 

âmbito da formação profissional e contexto escolar.  

Retomando a dimensão concreta do trabalho, esta nos permite chegar aos 

sujeitos, o que implica, entre outras questões, o reconhecimento do trabalho como lócus 

de produção, de aquisição e da mobilização de saberes. Evidentemente, no decorrer da 

trajetória profissional de muitos trabalhadores que participam de cursos e treinamentos, 

os adquirem novas informações e habilidades. Além disso, pela sua própria existência 
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no trabalho, vivenciam em diversos ambientes, relacionamento com diferentes pessoas, 

constroem e adquirem um conhecimento contínuo sobre seu fazer (ARANHA; DIAS, 

2009).  

Um componente importante da problemática na implantação dos cursos de 

formação de professores pelas novas diretrizes pode ser destacado como referente à 

dificuldade em assegurar a necessária articulação entre o processo formador, 

considerado pelas instituições de Ensino Superior, e o trabalho exercido nas escolas 

exigido pelo programa atual. Descrever esse quadro só é possível na instituição escolar 

que deve ser o centro de preocupações teóricas e de atividades práticas.  

A literatura bastante plural sobre formação de professores parece apontar uma 

tendência de enfoque ora na teoria ora na prática, bem como no aproveitamento de 

experiências profissionais na área como quesitos essenciais para a mobilização de 

transformação necessária ao contexto escolar. Os objetivos e as expectativas do 

programa formativo tendem a criar um perfil profissional de gestores escolares que 

busquem modelar sua prática com compreensões pedagógicas da gestão escolar de 

maneira integrada, para que, por meio de fatores internos e externos, possam refletir e 

desenvolver práticas educativas inovadoras no ambiente escolar, bem como possibilitar 

oportunidades para ampliação da capacidade de analisar e resolver problemas, elaborar 

e desenvolver projetos e atividades na área de gestão de forma a garantir os processos 

socioeducacionais nos estabelecimentos de ensino. 

Sendo assim, investigar os processos formativos junto da formação de gestores 

escolares permite buscar uma visão articulada com o trabalho enquanto princípio 

educativo, o que pressupõe uma transformação e produção contínua do natural/social, 

permitindo um processo também contínuo de aprendizagem e de autotransformação do 

trabalhador (ARANHA; DIAS, 2009). 

Estamos partindo da premissa de que, com o uso da formação continuada e em 

serviço no contexto escolar passa a ser possível promover a organizar, gerenciar o 

trabalho pedagógico, criar novas subjetividades, modificar os requisitos de qualificação 

profissional, apontar problemas e superá-las e principalmente, elevar o nível da 

qualidade educacional em um patamar satisfatório a todos que dela necessita.  Segundo 

Arroyo (2008), quando aproximamos da escola, devemos buscar, na relação trabalho e 

educação, por exemplo, a escola como instituição e organização, a divisão do trabalho, a 

Estas sugestões são apenas algumas dentre tantos outras que poderão emergir na gestão 

das escolas públicas. E por acreditamos que a escola deve ser o ambiente onde o gestor 
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tenha a possibilidade de reconstruir sua prática através da dinâmica de trabalho, este 

constitui uma prerrogativa de reflexão crítica e dialógica das especificidades locais que 

devem ser consideradas, devido ao grande impulso em direção à formação de 

professores ao longo das últimas décadas.  

No sentido de pensar o trabalho como atividade e como ação de sujeitos 

concretos, postula-se, assim, uma estreita relação com o trabalho concreto descrito por 

Marx que o define como atividade com vista a uma finalidade que transforma os meios 

de produção em determinado produto, acrescentando-lhe valor, enquanto determinado 

grau normal de intensidade se materializa no produto em determinadas quantidades e 

tempo. Sendo assim, a dimensão concreta do trabalho nos permite chegar aos sujeitos, o 

que implica entre outras questões, o reconhecimento do trabalho à elucidação das 

proposições teórico-práticas comprometidas com a emancipação humana, necessária à 

compreensão do nível de análise mais local, e ao mesmo tempo, a se conhecer como 

estes estão criando, recriando ou reproduzindo a prática escolar e o trabalho educativo. 

Diante do exposto, a dimensão do trabalho concreto em Marx constitui uma 

contribuição significativa nesse debate.  

Uma das demonstrações ou explicitações dessa dimensão concreta do trabalho 

tem sido a capacidade do trabalhador de produzir saberes, mobilizar conhecimentos no 

próprio processo de trabalho (ARANHA; DIAS, 2009). Podemos constatar de um lado 

um efetivo processo de intelectualização do trabalho manual ou ao incremento do 

trabalho qualificado da classe trabalhadora, uma vez que presencia, no mundo 

contemporâneo, a expansão do trabalho dotado de maior dimensão intelectual como 

sugere Antunes (2000). Aprofundando a discussão, o autor mostra como outra 

característica importante da noção ampliada de trabalho, quando se quer compreender o 

seu significado no mundo contemporâneo, que é a forma como a força deste se 

apresenta cada vez mais como força inteligente de reação às situações de produção em 

mutação e ao equacionamento de problemas inesperados (VINCENT, 1995, p. 160 apud 

ANTUNES, 2000, p. 217).  

Desse modo, a organização do processo de trabalho, cujo lugar deve ser 

preenchido pelos gestores no processo de ensino, tem por função produzir os 

procedimentos técnico-pedagógicos e organizar e controlar o processo de trabalho 

docente instigando, de forma particular, a considerar, entre outras, que tipo de 

organização do processo de trabalho deve ser empregado, se se pretende criar condições 

em que os trabalhadores se eduquem enquanto trabalham (SANTOS, 1989).  
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Viabilizando um processo de formação continuada no contexto escolar, a fim de 

pensar o rumo da prática reflexiva que contribua para a construção de competências 

desejáveis a atuação do gestor/docente diante dos desafios contemporâneos, privilegia-

se o diálogo sobre o fazer pedagógico antes, durante e depois da ação que favorecem 

mudanças didáticas e atitudinais, de modo a evoluir na integração entre teoria e prática 

no contexto escolar. Enfrentar esse desafio significa lutar para superar as dificuldades 

mais salientes nesse processo de organização do trabalho escolar.  

Entretanto, a participação e o envolvimento do gestor que convive no contexto 

escolar passam a ser questionáveis a partir da construção efetiva da gestão democrática, 

onde os interesses sejam debatidos, podendo ocorrer propostas, alternativas e 

intervenções que entram em confronto com as manifestações do mundo capitalista. 

Visualizar a totalidade desse processo requer adotar o pressuposto de que o nível de 

qualificação da força de trabalho é colocado de modo a possibilitar respostas futuras, 

assentadas na lógica da produtividade, da eficácia e da eficiência. Estas são questões 

importantes que temos tomado como referência no que diz respeito ao lugar que deve 

ser preenchido pelos gestores no processo escolar e à organização do processo de 

trabalho pedagógico a ser seguido no interior da própria vivência das relações sociais, 

experimentando-as e sendo partícipe delas. Em outras palavras, a reflexão crítica tende a 

superar a cultura do trabalho centrado nos aspectos técnicos, instrumentais e racionais a 

certas iniciativas capitalistas.  

Qualquer que seja a organização do trabalho pedagógico, em suas diversas 

dimensões, é necessário compreendê-la no contexto escolar, dentro das grandes 

transformações que estão se processando em todos os campos do mundo capitalista. 

Este é um desafio que se impõe entender na atualidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desafio no tempo presente configura-se na capacitação adquirida por gestores 

escolares associada à prática. Essa perspectiva sugere ser pertinente a explicitação dos 

norteamentos mais gerais que balizam as reflexões aqui apresentadas.  

Na tentativa de reconstruirmos a origem e a construção do termo trabalho, 

identificamos em sua gênese uma relação histórica com o capitalismo. E é a partir do 

modo de produção capitalista que essa relação irá tomar forma, objetivando a 

racionalização do trabalho e o aumento da produtividade no trabalho docente.  
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É no panorama do presente estágio do capitalismo que surgem e são 

implementadas as políticas públicas, onde se incluem as de formação docente, 

concretizando-se, via de regra, em um maior controle social, orientada, avaliada e 

cobrada pelos significados e critérios de eficiência e de eficácia produzidas em 

consonância com os interesses do capital, que oferecem as bases para as mudanças no 

setor educacional, cujas politicas aderem à lógica do mercado.  

A formação leva ao entendimento de que o trabalho docente consiste na 

aplicação de conhecimento científico-pedagógico e no domínio de conhecimentos 

técnicos para a solução de problemas surgidos no cotidiano escolar. Não se trata de 

encontrar, simplesmente, uma solução à luz da teoria, mas a partir do pressuposto de 

que o conhecimento sistematizado disponível guie a prática, propiciando os meios a 

repensarem seus problemas e as possíveis soluções.  

Quando voltamos nosso olhar para a formação continuada de gestores escolares 

da educação básica, em que determina a educação como modalidade específica e 

diferenciada no fazer e no repensar no trabalho pedagógico, verifica-se que, segundo 

Lück (2000), em geral, são baixos os retornos de programas de capacitação de 

profissionais da educação em termos de transformação da realidade, ou seja, em relação 

à prática docente esta não pode ser vista como uma simples transmissão de 

conhecimentos já produzidos, mas sim uma oportunidade de produzir e transformar 

saberes próprios dos professores, em que refletindo e investigando a própria prática, 

constitui o agente transformador da escola. 

Desse modo, somente conquistaremos a plenitude da pesquisa se buscarmos as 

respostas das indagações presentes no contexto escolar como tentativa de redefinir os 

papéis dos protagonistas da reflexão pedagógica, e por supormos que esse público, por 

meio do processamento de informações obtidas no curso de formação continuada, possa 

aumentar a probabilidade de que suas ações promovam um acréscimo na dinâmica de 

trabalho, nas decisões e atitudes renovadoras no ambiente escolar, além disso por meio 

das suas próprias experiências, tragam consigo a geração de novas informações com 

orientação no trabalho como princípio educativo. 

Ao questionarmos sobre que tipo de ação a equipe gestora das escolas poderia 

desenvolver determinadas ações inovadoras, que realmente atendam às necessidades dos 

alunos, da comunidade geral, do trabalho escolar, seria necessário fazer um diagnóstico 

dos problemas enfrentados pela escola como um todo e pelos gestores egressos do 

referido curso formativo em seus respectivos locais de trabalho, bem como das 
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necessidades e em relação aos conhecimentos obtidos a fim de compreendermos as 

questões propostas incialmente.  

O fato é que, no bojo dessas discussões, os profissionais da educação são 

convidados a participarem de forma mais ativa da vida nas escolas, pois são eles que 

experimentam, no cotidiano escolar, práticas pedagógicas em seus distintos níveis e 

modalidades de ensino. Torna-se cada vez mais relevante a capacidade de recolher 

indícios, de atingir níveis de complexidade na interpretação de seus significados e de 

incorporá-los a eventos relevantes e possíveis para a construção da qualidade, da gestão 

democrática e participativa na escola, na condução de ações pedagógicas e 

administrativas, com vistas a consolidar uma ação que favoreça esses processos.  

É preciso pensar a formação continuada de gestores como momentos do 

processo de construção de prática pedagógica inovadora o que remete ao reflexo do que 

está sendo defendido por ele no que diz respeito aos princípios e conceitos construído 

na, durante e após curso de formação continuada. E neste debate, concordamos com 

Frigotto et al (2005), quando afirma o trabalho como princípio educativo é atividade 

fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento 

e se aperfeiçoa. Pode levá-los a um agir prático, teórico ou político que vai impulsionar 

as ações pedagógicas e administrativas, visando a assegurar o êxito das iniciativas 

propostas pelo programa formativo.  

Isto não quer dizer que estamos propondo um receituário a ser seguido na escola 

e na atuação do gestor escolar, mas que nos propusemos identificar os eixos norteadores 

que podem oferecer indicadores de mudanças e transformações pontuais, que decorram 

da ação e da reflexão de suas ações.  Essa abordagem apoia-se no trabalho pedagógico 

escolar que se quer desenvolver no contexto da prática profissional do gestor escolar e 

que desenvolvido ou pensado por ele, resulta na democratização das relações que se 

desenvolvem na escola, contribuindo para o aperfeiçoamento do trabalho administrativo 

e pedagógico.  

E, sendo assim, a pesquisa vem mostrando que a relação entre trabalho e 

educação sugere aproximar as investigações dos pesquisadores no âmbito escolar, 

buscando desvelar saberes e práticas essenciais no contexto dos sujeitos interlocutores 

da pesquisa no intuito de encontrar nas elaborações e nas propostas de organização do 

trabalho pedagógico escolar, um referencial que mereça ser compreendido em toda a 

sua dimensão dialógica, questionadora e emancipadora. 
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