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RESUMO

A complexidade na constituição do campo da pedagogia é reconhecida por muitos autores do campo da Educação que tratam do assunto e isto 
tem sido o cerne dos debates há décadas no Brasil. Desde a institucionalização do curso de Pedagogia no país, em 1939,  quase 80 anos já se 
passaram, mas a polêmica e as divergências entre os pares continuam acirradas. Em 2006, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia foram estabelecidas, apresentando uma proposta de formação do pedagogo que articula docência, gestão educacional e pesquisa. As 
discordâncias presentes na elaboração destas Diretrizes continuam nos debates em defesa e nas críticas ao texto legal, principalmente, quando 
são analisadas tendo como referência as experiências vivenciadas diariamente pelos egressos no campo de trabalho. Diante desse contexto, 
nosso objetivo é analisar quais as interferências da gestão polivalente, presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, 
na prática cotidiana de pedagogos que atuam na rede pública de ensino? Como a gestão se desenvolve no "chão" da escola? Tomamos como 
referência teórico-metodológica a abordagem (auto)biográfica, focalizando as experiências de gestão de professores, por meio de recurso oral 
em um grupo de investigação-formação. Esta metodologia de pesquisa é produtora de conhecimento individual e coletivo que potencializa os 
movimentos de reflexão sobre as próprias experiências, teorias e práticas. Ao trabalhar com as narrativas de formação é possível conhecer e 
analisar o relato de experiências que ao longo da vida se constituíram de maneira formadora e mostram a força desse processo vivido 
individualmente, marcado, porém por outros indivíduos. Neste sentido,  organizamos encontros com professores/gestores, denominados 'gestão: 
narrativas de experiências', para elucidar os questionamentos desta investigação, triangulando os dados coletados com o referencial teórico 
estudado e as diretrizes de 2006. Os resultados mostram que a ideia de centralização do poder ainda está fortemente arraigada na concepção dos 
profissionais que participaram dos encontros; e que a gestão democrática está sendo construída cada vez menos, pois estamos vivenciando no 
"chão" da escola a gestão gerencial.
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