
1 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DAS ESCOLAS:   

REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS 

 

Universidade de Passo Fundo 

Luciane Spanhol Bordignon1 
lucianebordignon@upf.br 

 
Catia Sauer2 

sauer@upf.br 
 

Eixo temático:  Extensão 

 
RESUMO 
 
Com este texto pretendemos socializar e refletir sobre a formação continuada de gestores das 
escolas, uma das ações do projeto de extensão Políticas e gestão da educação: o feito, o 
necessário e o possível, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e de Extensão Gestão da 
Educação - GPEPGE, vinculado ao Centro Regional de Educação/CRE, Faculdade de 
Educação/UPF.  A temática é discutida a partir de experiências dos integrantes do grupo, de 
estudos, de demandas apresentadas ao CRE e assessorias desenvolvidas em instituições 
escolares da região. O processo revela que é possível concretizar formação continuada que 
tematize o trabalho pedagógico dos sujeitos que atuam no campo da gestão escolar. 
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INTRODUÇÃO 
 

A formação continuada dos gestores das escolas foi uma das inquietações  capturadas 

dos cenários da gestão escolar pelos  participantes do  projeto Políticas e gestão da 

educação: o feito, o necessário e o possível, vinculado ao Centro Regional de Educação3. O 
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GPEPGE tem a intenção e o compromisso de vivenciar processos que integrem ações de 

ensino, pesquisa e extensão, tendo presente a realidade e os desafios da gestão educacional.  

      Entre os seus objetivos estão: constituir diálogos entre acadêmicos, professores da 

Pedagogia e dos cursos de Pós-graduação e gestores do ensino público regional sobre o 

cotidiano, os saberes da ciência e os desafios da gestão da educação; capturar dos cenários 

da gestão, inquietações que mobilizam estudos neste campo do conhecimento; estudar 

políticas públicas que pautam o campo da gestão da educação e estreitar o diálogo com 

outras instituições de ensino superior.       

 No decorrer do primeiro semestre de 2014 foram realizados estudos, debates, 

socialização de experiências e assessorias em escolas públicas de Passo Fundo e região 

sobre a formação continuada de gestores de escolas.  Prioritariamente nas escolas a 

formação continuada tematiza questões sobre o ofício da docência. Constata-se que os 

gestores constituem esforços para atender as necessidades apontadas pelos professores e 

raramente organizam tempos e espaços para abastecerem o seu próprio fazer pedagógico. A 

prática cotidiana da gestão requer permanente reflexão, investigação, teorização e 

ressignificação diante dos desafios, exigências, atravessamentos e dilemas das políticas e 

processos educacionais.  

 

1. Formação continuada de Gestores  

A formação continuada prevista como direito na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996) tem por finalidade assegurar aos profissionais da educação o 

aperfeiçoamento da profissão por meio da intervenção institucional pública e se tornou 

objeto de diversos estudos no contexto da sociedade contemporânea. Mais recentemente, 

com a aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-2024), a formação continuada 

também está expressa na meta 16: formar cinquenta por cento dos professores da educação 

básica em nível de pós-graduação lato e  stricto sensu e garantir a todos formação 

continuada em sua área de atuação. 

A formação continuada é compreendida no contexto educacional contemporâneo, 

como uma das possibilidades para qualificar e ressignificar os processos educativos, para 

promover a cidadania e, ainda, carrega na sua essência a formação e a transformação dos 

sujeitos.            
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 O conceito de formação continuada caracteriza-se, segundo Cunha (2003) por 

iniciativas que acompanham o tempo profissional dos sujeitos e podem apresentar formato e 

duração diferenciados, assumindo a perspectiva da formação como processo. A autora 

salienta que a formação continuada tanto pode ter origem na iniciativa dos interessados 

como pode inserir-se em programas institucionais no âmbito dos sistemas de ensino, 

universidades e escolas.    

Corrobora com esta perspectiva Benincá (2002) ao ressaltar que o conceito de 

formação continuada decorre da compreensão do ser humano como finito e inconcluso, o 

que indica que o ser humano está em permanente formação ou construção ou seja, a 

formação se efetiva ao longo da vida. Nesse sentido, nunca estamos plenamente formados, 

seja pessoalmente ou profissionalmente. Reitera essa perspectiva Freire (2001) ao salientar 

que não existe formação momentânea, formação do começo, formação do fim de carreira. 

Nada disso. Formação é uma experiência permanente, que não para nunca.  

O cotidiano das práticas pedagógicas, os tensionamentos das sociedades complexas, 

as exigências legais e as novas pesquisas e políticas públicas, desafiam-nos e exigem 

permanente estudo, diante do compromisso, sentido e fins da educação. Mobilizada por 

tais desafios, a formação continuada necessária implica em desenvolver um trabalho em 

rede, envolvendo os profissionais que atuam nas diferentes instituições educacionais, as 

instituições mantenedoras, os organismos e segmentos da comunidade. 

Nessa perspectiva, se percebe que as universidades, como instituições formadoras de 

docentes, nos cursos de licenciaturas, têm envolvimentos e compromissos com os sistemas 

públicos de educação. A proposta de formação continuada dos educadores, por meio do 

CRE/GPEPGE se efetiva partindo da valorização dos saberes da academia articulada com os 

saberes e as práticas dos sistemas educacionais e das escolas. Nesse sentido, consubstanciam 

a complexa rede de relações, que se estabelecem reciprocamente, em movimentos de 

retroalimentação e formação entre universidade e sistemas educacionais, sob uma identidade 

coletiva que se concretiza em ações institucionais.  

A formação e a atuação em rede permitem uma participação engajada entre a 

universidade e os sistemas públicos de educação básica, contribuindo para promover 

intercâmbios científicos e culturais, bem como para a investigação social. 

Nesta perspectiva, a proposta de formação continuada dos professores, se opõe aos 

pressupostos da racionalidade técnica. O CRE/GPEPGE compreende que a formação 

continuada não se reduz a mero treinamento e capacitação, de uma programação no 

calendário acadêmico anual ou de um projeto pontual, em ideais que acabam não sendo 



4 

 

materializadas, mas entende a formação continuada no processo de ressignificação dos 

professores e gestores, possibilitando a articulação das vivências e do conhecimento 

científico.  

 Superando a concepção de compensação da formação inicial, de receituário e de 

acumulação de conhecimentos a formação continuada agregou uma reconceitualização. 

Neste sentido, Gatti (2009) define o processo de formação como um movimento orientado a 

responder aos diversos desafios que se sucedem no que se poderiam identificar como 

diferentes fases da vida profissional: o início da carreira, o processo de desenvolvimento e 

os tempos mais avançados em que o professor consolida sua experiência profissional.  

 A formação continuada, segundo Levinski (2009) é suporte para o enfrentamento e a 

qualificação do processo educativo escolar, para a implementação e vivência da gestão 

democrática e para a legitimidade e sobrevivência de propostas participativas.  

No contexto das escolas públicas de educação básica a reconceitualização ainda é um 

desafio.   Constata-se pelos relatos de experiências dos integrantes do projeto e pelas escutas 

de gestores escolares no Centro Regional de Educação, que a formação continuada, com 

raras exceções, se caracteriza por inúmeras iniciativas, superposição, descontinuidade e 

ações fragmentadas. Neste conjunto, perguntamos: qual a formação continuada existente 

para os gestores das escolas? O que dificulta ou impede a realização da formação continuada 

dos gestores escolares? Onde e como os gestores das escolas abastecem o seu “ofício”? A 

constituição de um processo de formação continuada dos gestores é uma difícil decisão, mas 

é possível. 

A formação dos gestores apresenta-se como fundamental para o processo da gestão 

da escola pública, pelo fato dos gestores mobilizarem e assessorarem toda a comunidade. O 

ofício da gestão requer olhares na dimensão pedagógica, administrativa e financeira. Este 

ofício direciona-se para dimensões complexas que envolvem muitos sujeitos.  

Nessa perspectiva, Canário (1992) indica que está em causa a passagem de uma 

lógica de catálogo para uma lógica de projeto em que o plano de formação se articula com 

um plano estratégico para o futuro da escola. As decisões sobre a formação não deverão ser 

a consequência de mudanças já verificadas, mas sim constituir uma antecipação das 

mudanças. 

A formação dos gestores requer a condução em duas categorias: uma voltada para 

abstração e a outra para a concretude. Na categoria da abstração, o sentido da reflexão, do 

pensar complexo, da interdisciplinaridade, fazem-se presentes. A complexidade da escola 

requer entendê-la em suas concepções de organização, de participação, de planejamento, de 
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projetos, de planos. Na categoria da concretude, no sentido da materialização das escolas 

requer entendê-la em seus movimentos cotidianos e na dinamização dos processos 

pedagógicos. 

 
 
 

2. Reflexões e Experiências 
 
 

A trajetória do GPEPGE, orientada pelos objetivos e metas produziu necessidades, 

entre elas, a formação continuada dos gestores das escolas. Nas periódicas sessões de estudo 

o grupo realizou leituras e debates acerca da temática, associando aos saberes experienciais 

dos integrantes e aos diálogos com os professores gestores das escolas públicas que 

sistematicamente procuram o Centro Regional de Educação para realizar assessorias 

pedagógicas.  

A perspectiva da formação continuada dos gestores possibilita compreender e 

analisar as relações estabelecidas entre CRE/GPEPGE  e os gestores educacionais, em 

movimentos de retroalimentação constantes, na interlocução para a constituição de um 

processo de formação ancorado em três momentos distintos: no primeiro momento, debruça-

se sobre os elementos interacionais, pessoais e contextuais da gestão educacional. Este 

momento oferece subsídios para a construção do processo de formação dos gestores. O 

segundo momento, caracteriza-se pela “teia” da formação. E o terceiro momento, efetiva-se 

por meio das ações da formação. Acreditamos na formação dos gestores enquanto processo, 

em uma perspectiva capaz de superar a burocracia; articulando possibilidades de planos que 

contemplem os desejos, necessidades e perspectivas de mudanças . 

Nas conversas com os gestores perguntamos sobre a própria formação continuada e  

nos surpreenderam afirmando que não há momentos para isto dentro  e fora das escolas.  

Também perguntamos a respeito das dificuldades no oficio de gestor. O levantamento das 

repostas aponta para: maior interação docente, dificuldades do planejamento coletivo, 

trabalho interdisciplinar, relações interpessoais,  professores trabalhando em mais de uma 

escola, distância da família e da escola, comprometimento profissional docente e 

indisciplina escolar. 

Nesse sentido, desafiamos os diversos grupos para refletirem sobre a formação dos 

gestores e nos retornaram propondo encontros de formação com o enfoque voltado ao 

trabalho pedagógico do gestor na dinamização do processo escolar. Efetivamos convênio 

com dez grupos de gestores de escolas estaduais entre 2014 e o primeiro semestre de 2015, 
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realizando as ações ora na própria escola, ora na universidade. Procuramos materializar o 

processo a luz da reconceitualização definida por Gatti, considerando o protagonismo dos 

gestores, possibilitando momentos de escutatória, de estudo, de debate e de 

encaminhamentos do processo pedagógico.  

 Nessa perspectiva, as ações da formação continuada formam e transformam, segundo 

Levinski (2009) e, nesse ato, exigem reinvenção para continuar com significação no 

conjunto do processo;  a prática tecida pelos protagonistas é objeto de investigação, reflexão 

e teorização,  as iniciativas descontextualizadas e sem planejamento tendem a fragmentar e 

enfraquecer o projeto; os grupos  dinamizadores precisam de constante formação para 

assessorar e mobilizar os grupos e instituições;  os princípios, objetivos e metas eleitos pelo 

coletivo são âncoras para abordagem; as assessorias técnico-pedagógicas externas ao 

processo possibilitam múltiplas interpretações e colaboram para o descortinamento e 

projeção de situações, o “olhar” transcende a dimensão local para oxigenar o próprio 

cotidiano e a escuta e a fala são fatores determinantes para os sujeitos estabelecerem 

interlocução e sentirem-se parte do processo.   

 

 

Encaminhamentos  conclusivos 

 

Envolvidos em um cotidiano repleto de ativismo, de excessivas atividades burocráticas, 

de relatórios os gestores de dez escolas públicas tiveram a coragem de incluir no tempo da 

profissão a formação continuada voltada para o ofício da gestão. As questões cotidianas da 

gestão que lhes incomodavam foram objeto de análise e debate.  

Perceberam com mais profundidade a importância de constituir um grupo dinamizador 

na escola para mobilizar participativamente a feitura do projeto pedagógico, a necessidade de 

estudar o ofício da gestão  para qualificar o processo escolar, de esporadicamente realizar a 

formação continuada fora do ambiente escolar, de organizar  as sessões  da formações 

articuladas  por intencionalidades com tempos para socializar experiências, estudar e definir 

encaminhamentos, mesmo que em algumas situações  sejam provisórios. Ainda, a maioria dos 

gestores egressos da Universidade de Passo Fundo, manifestaram a alegria em retornar à 

instituição. O reencontro agregou indicadores para fomentar as reflexões e abordagens das 

escolas representadas pelos participantes do projeto, do curso de Pedagogia, da área de 

Fundamentos Pedagógicos da Educação da Faculdade de Educação, do Centro Regional de 
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Educação  e dos cursos de Pós-graduação Lato e Scricto Sensu no campo das políticas e gestão 

da educação. 

 Diante dos avanços na concepção e nas práticas da formação continuada dos gestores 

das escolas públicas de educação básica, temos o desafio interno na universidade de aperfeiçoar 

o movimento de ramificação das aprendizagens  no ensino, na pesquisa e na extensão. 

O levantamento de indicadores por meio de pesquisas também contribui para a 

continuidade e aprimoramento das ações do CRE/GPEPGE, no que implica a formação de 

gestores da educação. Sendo que os resultados obtidos concentram-se na busca incessante na 

construção de novos saberes, bem como a sistematização dos conhecimentos oriundos das 

experiências dos gestores educacionais, que incentivem a criação de estratégias pedagógicas 

inovadoras e finalmente, que permita articular e qualificar o sistema.  

A formação continuada é um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes 

necessários à atividade profissional. Nas palavras de Levinski (2008) não é uma modalidade 

pronta e acabada, ela é comprometedora, desafiante e processual, é um dos componentes da 

transformação. Entendemos que ela não se constitui antecipadamente a um projeto de 

transformação, mas na dinâmica da transformação. 
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