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RESUMO 

A pandemia do novo Coronavírus, um vírus com alta taxa de transmissão e de 

mortalidade, causou o fechamento de todo o comércio não essencial, incluindo os centros de 

ensino infantis. Os gestores dessas escolas precisaram lidar com os desafios lançados pela 

pandemia, adaptando seu sistema de ensino com o objetivo de sobreviver à crise e atender os 

novos critérios de higiene obrigatórios, assim como desenvolver novas competências capazes 

de enfrentar estes desafios. O presente estudo teve como objetivo levantar as estratégias 

utilizadas para enfrentar os desafios no setor educacional durante a pandemia da Covid-19, 

descrever as competências gerenciais que se mostraram necessárias para enfrentamento da 

crise causada pela pandemia da Covid-19 e também descrever as competências gerenciais 

emergentes para lidar com as novas demandas geradas por ela no setor educacional, mais 

especificamente em creches. Trata-se de um estudo de caso, de natureza exploratória e 

descritiva, com abordagem qualitativa e recorte transversal. A organização foi um centro de 

ensino infantil privado que possui serviço de creche. Os dados foram coletados por meio de 

uma entrevista com a gestora e fundadora do referido CEI. Utilizou-se uma entrevista 

semiestruturada e um questionário. As competências levantadas puderam ser classificá-las de 

acordo com modelos teóricos relacionados aos estudos sobre competências gerenciais na 

educação. Espera-se poder contribuir para a identificação e discussão de competências 

gerenciais no setor educacional infantil, especialmente aquelas relacionadas ao enfrentamento 

de situações de crises, como as ocasionadas pela pandemia, além de disponibilizar uma lista 

de competências para gestores, como forma de orientação e também como mecanismos de 

avaliação e diagnóstico.  

 

Palavras-chaves: Competências; Competências Gerenciais; Competências Educacionais; 

Pandemia; Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The pandemic of the new Coronavirus, a virus with a high rate of transmission and mortality, 

caused the closure of all non-essential trade, including children's schools. The managers of 

these schools had to deal with the challenges posed by the pandemic, adapting their education 

system in order to survive the crisis and meet the new mandatory hygiene criteria, as well as 

develop new skills capable of meeting these challenges. This study aimed to raise the 

strategies used to face the challenges in the education sector during the Covid-19 pandemic, 

describe the managerial skills that proved necessary to face the crisis caused by the Covid-19 

pandemic and also describe the managerial skills to deal with the new demands generated by 

it in the education sector, more specifically in day care centers. This is a case study, 

exploratory and descriptive in nature, with a qualitative approach and cross-sectional design. 

The study organization was a private kindergarten center that has a daycare service. Data were 

collected through an interview with the manager and founder of the aforementioned 

kindergarten center. A semi-structured interview and a questionnaire were used. The 

competences raised could be classified according to theoretical models related to studies on 

managerial competences in education. It is expected to contribute to the identification and 

discussion of managerial skills in the early childhood education sector, especially those 

related to coping with crisis situations, such as those caused by the pandemic, in addition to 

providing a list of competencies for managers, as a form of guidance and also as assessment 

and diagnostic mechanisms. 

 

Keywords: Skills; Management Skills; Educational Skills; Pandemic; Covid-19. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o surgimento do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em Dezembro de 2019 na 

cidade de Wuhan, na China, que deu origem à doença conhecida pelo nome COVID-19 e 

também à pandemia nos anos seguintes, a população mundial foi e continua sendo afetada 

drasticamente. Além de enfrentarem os sintomas e a angústia causada pelo elevado número de 

óbitos, as pessoas também foram submetidas ao isolamento social,  necessário para conter a 

proliferação do vírus altamente contagioso. (BRITO et al., 2020). 

Quando a doença chegou ao Brasil, em Fevereiro de 2020, os Estados foram adotando 

medidas diferentes com o propósito de impedirem não somente o avanço da contaminação, 

mas também um colapso no sistema de saúde. De acordo com a declaração do diretor-geral da 

OMS, Tedros Ghebreyesus (2020), os países poderiam evitar a disseminação do vírus em 

regiões com poucos casos e, portanto, a transmissão comunitária sustentada, caso adotassem 

medidas de rastreamento e detecção da doença, isolassem os casos e instigassem recursos 

humanos em combate a doença.  

Como forma de minimizar a propagação da Covid-19, muitos países adotaram o 

isolamento social por períodos indeterminados, suspendendo todas as atividades consideradas 

não essenciais, permitindo a abertura apenas de estabelecimentos como farmácias e 

supermercados e obrigando a população e o comércio a adotarem medidas de segurança, 

como o uso de máscaras e álcool em gel.  

No Distrito Federal, o Governo (GDF) obrigou o fechamento do comércio não 

essencial, incluindo os centros educacionais e creches, determinando que a suspensão das 

atividades escolares fosse tratada como uma antecipação das férias do mês de Julho, conforme 

o decreto n° 40.539 de 19 de Março de 2020. Porém, com o agravamento da pandemia e o 

aumento do número de casos e óbitos, o período de isolamento e suspensão do comércio foi 

prolongado, de acordo com o decreto n° 40.817  de 22 de Maio de 2020. 

De acordo com o relatório de 2021 feito pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), com essas medidas, a maioria das crianças que antes frequentavam um 

ambiente escolar rotineiro e disciplinar passaram a realizar suas atividades remotamente, 

através de ferramentas tecnológicas, como tablets e computadores, e com o auxílio dos pais 

ou responsáveis. Em uma pesquisa realizada na China com 320 crianças, alguns efeitos 

psicológicos da pandemia puderam ser identificados, como a falta de concentração (32%) e 

desconforto e agitação (13%). Além disso, de acordo com o relatório da UNICEF (2020), 

muitos menores de idade se tornaram marginalizados, sendo eles a maioria de classe 
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vulnerável, como é compreendido no relatório. “Muitos estudantes, particularmente os 

oriundos dos grupos de renda mais baixa e aqueles que já estavam aprendendo muito pouco 

mesmo antes da crise, têm agora um risco muito maior de abandonar os estudos por causa da 

pandemia” (BANCO MUNDIAL, 2021, p. 7). 

Após a diminuição de casos e de óbitos diários pela Covid-19, o Governo do Distrito 

Federal decidiu reabrir o comércio aos poucos, tendo sua liberação total em Agosto de 2020 e 

impondo normas e protocolos de segurança para cada tipo de empresa, incluindo os centros de 

educação infantil da rede privada. Regras como o distanciamento social de 1.5 metros entre as 

pessoas e o uso de termômetros infravermelhos nas entradas de lugares com grande fluxo de 

pessoas foram impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), além de 

todas as recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como o uso de 

máscaras e a higienização frequente das mãos. Desta forma, as escolas e creches privadas do 

Distrito Federal iniciaram as mudanças e se prepararam para lidar com os novos desafios da 

pandemia.  

Alguns meses após a abertura de escolas e creches privadas, o Ministério da Educação 

sugeriu o retorno das atividades presenciais de escolas e creches públicas nos Estados e 

municípios brasileiros, incluindo o Distrito Federal, em um pronunciamento realizado por 

meio de rede nacional de rádio e televisão no dia 20 de Julho de 2021. Nele, o ministro da 

Educação, Milton Ribeiro, ressaltou que o retorno das aulas presenciais era algo que já se 

concretizou em vários países, como França e Espanha, sem ao menos existir a previsão de 

uma vacina, e que o Brasil não poderia prosseguir com as escolas fechadas, pois, desta forma, 

as consequências seriam devastadoras, como o aumento do abandono escolar e perda de 

aprendizagem. 

Desta forma, o Governo do Distrito Federal (GDF) começou o planejamento do 

retorno das aulas presenciais para o mês seguinte, em agosto de 2021, começando com os 

alunos da educação básica infantil, de acordo com o calendário de volta às aulas divulgadas 

pela Secretaria de Educação. Como nos últimos meses, o avanço da vacinação está se 

tornando cada vez mais viável à população, tendo os professores e funcionários da educação 

como público prioritário, este retorno se tornou real para as escolas e creches públicas 

(GOVERNO DO BRASIL, 2021). Com o auxílio do Guia de Implementação de Protocolos de 

Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica, os sistemas e redes de 

ensino básico estão sendo orientados sobre as medidas e protocolos de segurança para 

funcionamento e desenvolvimento de atividades dentro das escolas (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2021) Entre as recomendações mencionadas estão: respeitar o distanciamento 
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de pelo menos 1 metro; não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, nem 

materiais didáticos, brinquedos ou jogos; e uso de máscara obrigatória. 

Entretanto, de acordo com a reportagem “Crianças em casa na pandemia - Tire suas 

Dúvidas” realizada pela Rede Bandeirantes em Maio de 2021, muitos pais ainda se sentiam 

inseguros com a volta das atividades escolares presenciais, principalmente aqueles cujas 

crianças têm menos de quatro anos e frequentavam a creche. Em alguns casos, eles 

recorreram à ajuda de parentes e amigos que pudessem permanecer com as crianças para que 

conseguissem ir ao trabalho. 

 Muitas creches no Distrito Federal não conseguiram manter o empreendimento 

funcionando por causa do cancelamento de matrículas dos alunos (REDAÇÃO PÁTIO, 

2020). Por sua vez, algumas buscaram aprimorar e adquirir competências, além de planejarem 

estratégias que atraíssem a confiança dos clientes e minimizassem os prejuízos causados pela 

pandemia (BBC, 2020). 

Desta forma, os gerentes destes centros de educação infantil e creche passaram a 

investir em adaptações na infraestrutura que correspondessem às orientações e normas da 

OMS e do GDF, como a disposição de tapetes com desinfetante na entrada das escolas para a 

higienização dos calçados, e também na adesão de novas competências técnicas e 

principalmente, gerenciais, que oferecessem confiança e segurança às crianças e seus 

responsáveis.  

É visto que, para obter o valor e prestígio do cliente, uma organização deve estar em 

constante aprendizagem e se adaptar em meio às mudanças, desafios e adversidades, porém as 

organizações costumam ter resistência às mudanças, até mesmo aquelas que se empenham 

para se adaptarem, pois as mudanças podem estar associadas ao prejuízo, tanto emocional, em 

que as pessoas se sentem inseguras e com medo, como também o prejuízo relacionado às 

mudanças gerenciais, como a demissão em massa de colaboradores ou aumento da carga de 

tarefas (GREY 2004). De acordo com Neiva e Paz (2021), os indivíduos podem demonstrar 

um apoio amedrontado em relação às mudanças organizacionais, cujo feedback é positivo 

quando as vantagens que eles possuem por trabalhar na organização não são ameaçadas. 

Desta forma, em um contexto que exige mudanças emergenciais, como a pandemia causada 

pelo novo Coronavírus, as organizações que estiverem capacitadas e dispostas a reconfigurar 

sua gestão e se adaptarem ao novo ambiente gerado, certamente terão mais chances de 

continuar no mercado (ROCHA, 2019-2021).  

De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Grant Thornton Brasil, entre os meses 

de Junho e Julho de 2020, a adaptabilidade, o uso da conectividade digital, o 
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compartilhamento de informações e comunicação aberta se tornaram alguns dos principais 

valores que uma organização deve ter no enfrentamento da pandemia (GRANT THORNTON, 

2021, p. 1). Essas prioridades para o setor educacional se tornaram quesitos importantes para 

que a aprendizagem e relação entre aluno e escola não fosse tão comprometida, fornecendo 

situações que estimulassem e reforçassem o desenvolvimento das crianças, sejam nos 

aspectos físicos ou intelectuais (Marchão, 2016, p.50). 

É certo que nesse complexo cenário descrito, muitas demandas foram impostas aos 

gestores do setor educacional. As demandas foram especialmente desafiadoras para os 

gestores de creches e escolas de educação infantil, pois não existe a obrigatoriedade de as 

crianças frequentarem essas atividades. Assim, o presente estudo partiu da seguinte pergunta: 

Quais competências gerenciais estão sendo necessárias para enfrentar a crise gerada pela 

pandemia no âmbito das creches do Distrito Federal? 

O objetivo geral consistiu em levantar, sob a ótica do gestor, as competências 

gerenciais para enfrentamento da crise e sobrevivência organizacional de um centro de ensino 

infantil que trabalha com o sistema de creche e que conseguiu resistir ao cenário de pandemia. 

Os objetivos específicos foram: 

 Levantar as estratégias utilizadas para enfrentar os desafios no setor 

educacional durante a pandemia;  

 Descrever as competências gerenciais que se mostraram necessárias para 

enfrentamento da crise causada pela pandemia;  

 Descrever as competências gerenciais emergentes para lidar com as novas 

demandas geradas neste setor. 

A presente pesquisa de campo pode ser caracterizada como estudo de caso, de 

natureza exploratória e descritiva, recorte transversal e abordagem qualitativa. Em termos 

acadêmico-científicos, a pode contribuir para a identificação e discussão de competências 

gerenciais no setor educacional infantil, especialmente aquelas relacionadas ao enfrentamento 

de situações de crises, como as ocasionadas pela pandemia. Pode também estimular mais 

pesquisas sobre gestão por competências em relação a um novo paradigma e contexto 

histórico. 

Em termos práticos e aplicados, o estudo disponibilizará uma lista de competências 

para gestores, como forma de orientação e também como mecanismos de avaliação e 

diagnóstico. Para a organização analisada, há a possibilidade de esclarecer e registrar as 

competências que estão se tornando essenciais para o funcionamento e efetividade de seus 

serviços atualmente. Também convidam os membros da organização ao autoconhecimento, 
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como uma forma de aprimorar a qualidade e o valor de sua empresa através das competências 

e estratégias identificadas, incentivar a se adaptarem em meio às crises expondo a importância 

de se transformarem juntamente com o paradigma imposto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, são apresentados conceitos e modelos que embasaram o presente estudo. 

O primeiro tópico foca nas competências de modo mais amplo e o segundo, nas competências 

gerenciais no setor educacional. 

 

2.1 Competências 

Quando o século XX se iniciou, muitos estudos a respeito de competências foram 

introduzidos ao meio organizacional, sendo o termo empregado para definir uma pessoa que 

desempenha uma determinada função na empresa com eficiência (CARBONE et al, 2009). À 

medida que esta expressão começou a fazer parte das organizações, muitos autores buscaram 

definir competências e tentar classificá-la em vários aspectos. Alguns autores seguiram 

definições diferentes, como foi o caso de Gilbert (1978) que destacou a competência como 

algo decorrente do comportamento de uma pessoa na organização, e o caso de autores norte-

americanos como Boyatzis (1982), que a definiram como a união dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes de uma pessoa no ambiente de trabalho. Essas duas correntes de 

definições permitiram a criação de uma terceira corrente de pensamento a respeito de 

competências, que tentaria compatibilizar essas duas definições. Neste caso, as competências 

podem ser consideradas o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para 

certas atividades e também os comportamentos e ações praticados dentro da organização 

(CARBONE et al., 2009). 

Freitas & Brandão (2006) entendem competências como combinações sinérgicas de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que são manifestadas pelo desempenho do indivíduo 

em um contexto organizacional, agregando valor às pessoas e organizações. As aplicações 

dessas combinações sinérgicas geram um desempenho profissional das pessoas na 

organização (Durand, 2000; Gonczi, 1999), expresso por seus comportamentos e também 

pelas consequências de seus comportamentos, levando em consideração as realizações 

pessoais e os resultados obtidos (Gilbert, 1998). Como expressam Fleury & Fleury (2001), as 

competências dão origem a valores, sejam eles sociais ou econômicos, a fim de beneficiar não 

só a pessoa competente, mas também a organização na qual ela trabalha.  

É permitido também, conceituar competências a partir de outros níveis, associando-as 

não somente aos aspectos individuais, mas aos aspectos organizacionais e às equipes de 

trabalho (Prahalad & Hamel, 1990; Fleury & Fleury, 2001). Para Zarifian (1999), existe uma 

interação entre as competências individuais e as relações sociais em um grupo de pessoas, 
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trazendo a importância da dimensão de uma equipe para o desenvolvimento e atividade 

organizacional. Por sua vez, Prahalad & Hamel (1990), procuram trazer um conceito mais 

organizacional, declarando que competências organizacionais é a capacidade que uma 

organização tem de cumprir seus objetivos e se tornar eficaz. 

De acordo com Brandão e Guimarães (2001), estes aspectos permitem classificar as 

competências em humanas ou individuais, que são aquelas atribuídas ao indivíduo 

profissional, de uma forma específica, e em competências organizacionais, que são 

relacionadas aos atributos de uma organização de uma forma geral, sendo as duas 

consideradas influenciadas e influenciáveis entre si.  

Visto os conceitos anteriores, é necessário entender que competência nas organizações 

não é apenas um estado ou uma consequência de treinamentos. Ela consiste no conjunto de 

conhecimentos e experiências capazes de suprir as demandas e exigências de determinadas 

situações, levando em considerações variáveis como a cultura organizacional, disponibilidade 

de recursos e de tempo, as interações sociais e os imprevistos. (DUTRA et al., 2008) 

De acordo com Fleury e Fleury (2011), o conceito de competências nas organizações 

está relacionado a outros atributos e recursos que contribuem para que ela seja competente, 

como: os financeiros (que controla os gastos, define preços); os físicos (a infraestrutura de 

uma forma geral); os recursos humanos (os colaboradores da organização); os intangíveis (o 

valor criado pela marca, a imagem, etc...); e os organizacionais (a cultura da organização, os 

sistemas). 

É preciso considerar também a finalidade do uso da palavra competências e o contexto 

teórico que a engloba, pois desta forma há a possibilidade de classificá-la (Cockerill, 1994; 

Sparrow & Bognanno, 1993). Tendo em vista os aspectos individuais e também as funções 

praticadas pelo indivíduo dentro de uma organização, as competências são classificadas como 

sendo técnicas ou gerenciais (Cockerill, 1994). Para Gonczi (1999), as competências técnicas 

seriam qualificações operacionais, cujo foco está em atividades mecânicas e padronizadas, 

sem precisar do uso de liderança. Já as competências gerenciais, tem o foco nas atividades de 

liderança, na forma como uma pessoa lida com o gerenciamento e supervisão de uma equipe. 

Os dois grupos de competências se encaixam no contexto da organização e são postos a 

atingir e superar expectativas organizacionais em relação ao desempenho no trabalho (Gonczi, 

1999). 

Descrever e identificar competências gerenciais permite tanto uma seleção mais 

estratégica de pessoas capacitadas para o cargo de gestor quanto o delineamento de ações de 

treinamento e desenvolvimento de gestores nas organizações. Muitos autores procuraram criar 
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estudos que pudessem identificar estas competências, como foi o caso de Spencer e Spencer 

(1993), que analisando as organizações empresariais americanas, propuseram uma matriz de 

competências que são essenciais para este tipo de cargo. Entre as competências encontradas 

estão “a capacidade de propor atividades e de estimular o desenvolvimento da sua equipe” e 

“despertar o envolvimento dos colaboradores com a organização, estimulando o 

desenvolvimento estratégico organizacional” (pp. 343-344, tradução livre). Também se 

destaca o estudo de caso feito por Brandão et al. (2010), que pretendia desenvolver uma 

escala para avaliar competências gerenciais em uma instituição bancária. Entre as 

competências gerenciais identificadas neste estudo estão: “mobilizar os esforços dos 

funcionários em torno de propósitos comuns”; e “orientar a atuação dos integrantes de sua 

equipe”. Além de todas as competências necessárias para o cargo, o gestor precisa lidar 

também com certos desafios que surgem ao longo desta função, como o contexto de pandemia 

exposto anteriormente.  

Autores Willborn (1986), Collier (1987) e Rhyne (1988) propuseram que uma das 

tarefas dos gestores é garantir que uma empresa de serviço tenha qualidade. Em um estudo de 

caso realizado por Castro Junior et al. (2015), foi constatado que, ao estudar os serviços, o 

atendimento e os níveis de qualidade dos serviços, o desafio da qualidade está na oferta desses 

serviços aos clientes, pois os mesmos estão mais exigentes. Este desafio deve ser 

compromisso a longo prazo da gerência de qualquer organização. (CASTRO JUNIOR et al., 

2015) 

Nota-se, portanto, que as competências podem ser entendidas como os conhecimentos, 

habilidades e atitudes adquiridas sobre um determinado assunto e  capazes de desenvolver e 

transformar uma organização. 

 

2.2 Competências Emergentes 

De acordo com Sparrow e Bognanno (1994), as competências emergentes são aquelas 

competências que, mesmo não sendo relevantes num presente momento em uma organização, 

serão enfatizadas no futuro e que possuem capacidade para se tornarem competências 

essenciais, levando em consideração as estratégias definidas pela empresa e a evolução 

tecnológica.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Nisembaum (2001) leva em consideração os 

aspectos relacionados ao desempenho dos profissionais em uma organização e separa as 

competências de acordo com sua importância e status na organização, classificando-as como 

maduras, emergentes e de transição, sendo as emergentes relevantes num futuro próximo.  
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McLagan (1997) também segue essa definição ao sugerir que competências 

emergentes criam hipóteses sobre o futuro do trabalho e do ambiente que o cerca, 

considerando as práticas de treinamento e desenvolvimento de pessoal e o desempenho nas 

organizações. A autora afirma que, desta forma, é possível orientar indivíduos e equipes a 

pensar nas causas das mudanças nas estratégias empresariais e no ambiente de trabalho e nas 

competências que poderão ser solicitadas diante das exigências futuras. Além disso, as 

organizações precisam supervisionar sua "base de competência humana" e proporcionar 

autonomia sobre tarefa, técnica, equipe e tempo, mantendo as competências que são 

essenciais juntamente com aquelas que irão atender às necessidades e ao ritmo acelerado da 

sociedade, de forma a garantir sua sobrevivência. (MCLAGAN, 1997) 

 

2.3  Competências gerenciais em organizações do setor educacional 

Tendo em vista as organizações educativas que visam os cuidados e desenvolvimentos 

pedagógicos das crianças de até três anos de idade (creches), é responsabilidade do gestor-

educador promover o estímulo de atitudes exploratórias e de conhecimento do mundo, 

incentivando a autonomia e a iniciativa própria (Marchão, 2016, p. 49), considerando que a 

criança é enquadrada como um ser que “(…) lê o mundo e o interpreta que constrói saber e 

cultura, que participa como pessoa e como cidadão na vida da família, da escola, da 

sociedade” (Oliveira-Formosinho, 2007, p. 27). 

De acordo com Ésther e Melo (2008), o professor-gestor é um gênero particular de 

gerente, o qual possui funções e papéis bem específicos do mundo acadêmico, levando em 

conta sua função principal, a de educador. Mesmo que assuma um papel de diretor, esse 

indivíduo não deixa de ser professor (ÉSTHER, 2007) e, dessa forma, a união destes dois 

cargos é o que constitui o trabalho de um professor-gestor (MILLER, 1991).  

Em um estudo teórico feito por Barbosa et al. (2018), percebeu-se que as funções de 

um professor universitário que também é coordenador de curso se baseiam em realizar, 

incentivar e gerenciar mecanismos de desenvolvimento organizacional, sem que suas 

atividades de apoio ao ensino, pesquisa e extensão sejam prejudicadas. O estudo também 

revela que, no caso dos professores que ocupam cargos de reitor e pró-reitor nas universidades 

federais, possuir ou não competências gerenciais está ligada diretamente à capacidade dos 

mesmos de resolução de problemas, lidar com as oportunidades e atender as demandas sociais 

externas. Desta forma, é essencial que estes gestores tenham não apenas uma formação 

técnica, mas também desenvolvam competências gerenciais, visto que existe divergência 
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entre tarefas administrativas e tarefas docentes, e para ambas se fazem necessárias 

competências profissionais específicas. (BARBOSA et al., 2018, v. 25, p. 108) 

Outro estudo, realizado por Mendonça et al. (2012), sugeriu conjuntos de 

competências específicas para o professor de ensino superior. São elas: 

1. Docência – domínio da cena na sala de aula (presencial e virtual); tradução dos 

conteúdos para a linguagem e cotidiano dos alunos. Componentes principais: 

cognitivo e funcional.  

2. Pesquisa – domínio de abordagens, métodos e técnicas de pesquisa; respeito ao objeto 

de pesquisa. Componentes principais: cognitivo, funcional, comportamental e ético.  

3. Extensão – promoção da aproximação da instituição de ensino em relação à sociedade 

ou parte dela focalizada nas ações extensionistas; mobilização de sujeitos. 

Componentes principais: funcional, comportamental e ético.  

4. De gestão – mobilização de subordinados e pares rumo aos objetivos grupais e 

organizacionais; domínio de processos administrativos e burocráticos em nível meso e 

macro-organizacional. Componentes principais: cognitivo, comportamental, ético e 

político.  

5. Avaliativos – domínio de critérios e processos em nível micro, meso e macro-

organizacional; capacidade analítica frente a informações; domínio de mecanismos de 

feedback. Componentes principais: cognitivo, funcional, ético e político.  

6. Interpessoais – trânsito nas relações em nível individual e grupal; capacidade de 

desenvolver e manter empatia. Componentes principais: comportamental, ético e 

político.  

7. Tecnológicos – domínio das tecnologias disponíveis na organização; domínio de 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). Componentes principais: cognitivo 

e funcional. 

O modelo de Mendonça et al. (2012) pode ser melhor visualizado na Figura 1. 
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Figura 1 - Modelo de Competências Profissionais do Professor do Ensino Superior 

 

Fonte: Mendonça et al. (2012, p. 12) 

 

 Pode-se perceber que a motivação e os traços de personalidade são também 

considerados, pois um gestor-educador que não está motivado com seu trabalho por qualquer 

motivo (cansaço, remuneração baixa, ausência de valorização e reconhecimento profissional, 

etc.) não será produtivo e nem competente em suas atividades. Este modelo também 

reconhece que o ambiente de trabalho do professor não é somente dentro da sala de aula, mas 

ultrapassa os limites da organização de ensino dependendo de suas tarefas, como é o caso dos 

gestores-professores. 

Também se percebe que os autores relacionam o conjunto de saberes específicos com 

os componentes da competência profissional apresentados por Paiva (2007), sendo os mesmos 

uma adaptação do modelo anteriormente descrito de Cheetham e Chivers (1996, 1998, 2000). 

Eles podem ser separados conforme mostra a figura 2: 
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Figura 2 - Componentes da competência profissional 

 
Fonte: Adaptado de Paiva e Melo (2008, 2009), conforme disposto em Paiva et al. (2012b, p. 4) 

 

Embora modelos como o de Mendonça (2012) possam oferecer pistas sobre as 

competências gerenciais no setor educacional, o foco recai sobre as competências de docentes 

de ensino superior, cujo modelo engloba a dimensão gerencial. Obviamente, algumas 

competências gerenciais podem ser generalizadas e representarem aspectos básicos de 

qualquer atividade de gestão, mas é certo que categorias profissionais diferentes, com recortes 

organizacionais específicos devem ser exploradas separadamente (Brandão et al., 2010). Além 

disso, é possível considerar o recorte temporal. O presente estudo se situa no contexto da 

pandemia da Covid-19 e dos desafios que ela trouxe para as organizações educacionais como 

as creches.  

Assim, os objetivos propostos são relevantes e podem abrir perspectivas acadêmicas e 

aplicadas, conforme já exposto na introdução deste texto. A próxima seção apresenta as 

técnicas e procedimentos adotados para alcançar esses objetivos. 

 

3 MÉTODO 

 

A presente pesquisa de campo pode ser classificada como um estudo de caso, 

descritivo, a qual se pretendeu identificar e assimilar aspectos sobre as competências 

gerenciais e emergentes em uma instituição educacional no contexto de pandemia, 

considerando que uma pesquisa descritiva se caracteriza por descrever os aspectos de 

determinado objeto de pesquisa ou fenômeno, ou relações entre variáveis de pesquisa (GIL, 

1999). 

A natureza desta pesquisa pode ser classificada como qualitativa, tendo em vista que 

se procurou observar um fenômeno diante de um contexto específico, visando encontrar seu 

significado (TRIVINÕS, 1987, p.132). O autor ainda especifica uma característica que 

compõem uma pesquisa qualitativa, que é a busca por: 

 



22 

 

[...] uma espécie de representatividade do grupo maior dos sujeitos que participarão 

no estudo. Porém, não é, em geral, a preocupação dela a quantificação da 

amostragem. E, ao invés da aleatoriedade, decide intencionalmente, considerando 

uma série de condições (sujeitos que sejam essenciais, segundo o ponto de vista do 

investigador, para o esclarecimento do assunto em foco; facilidade para se encontrar 

com as pessoas; tempo do indivíduo para as entrevistas, etc.). 
 

A seguir, são descritos os procedimentos e técnicas escolhidos para alcançar os 

objetivos. 

 

3.1 Organização e Gestor Participante 

Esta pesquisa foi realizada em um centro de educação infantil (CEI), fundado em 1991 

e localizado no Distrito Federal. A empresa de segmento educacional do setor privado tem 

como principal objetivo “oferecer condições focadas no desenvolvimento integral e 

harmonioso da criança nos seus primeiros anos de vida”. Trabalha de acordo com os períodos 

Regular (4 horas), Parcial (6 horas), Integral (12 horas) e Flex (horário flexível). Durante a 

coleta de dados, a escola possuía 22 (vinte e dois) colaboradores e um total de 137 (cento e 

trinta e sete) crianças matriculadas, separadas em turmas conforme a idade: quatro meses a 

dois anos (Berçário); dois anos a quatro anos (Maternal); 4 a 6 anos (Infantil); acima de seis 

anos (Ensino Fundamental - 1° e 2° ano). A modalidade creche é disponível para todas as 

turmas, sendo automática para alunos do período integral. 

Os dados foram coletados junto à diretora e também fundadora da empresa. A 

entrevistada é do sexo feminino, comanda a empresa há 30 anos, possui idade superior a 50 

anos e possui formação em Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia com ênfase em 

neurociência. 

 

3.2 Instrumento 

Para a coleta de dados, optou-se pela realização de uma entrevista semiestruturada 

formada por 10 (dez) perguntas, levando em consideração o diálogo aberto e dinâmico. 

Também foi aplicado um questionário fechado com 11 (onze) perguntas.  

Quanto às questões da entrevista, foram elas: 

 Poderia se apresentar brevemente? 

 Como você descreveria sua função na escola?  

 Atua na gestão de quantos colaboradores? 

 Quantas crianças estão matriculadas na escola, incluindo as que frequentam a 

creche? 
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 Quais eram os principais desafios enfrentados durante o gerenciamento do 

negócio antes da declaração de pandemia ocasionada pela covid-19? 

 Quais os desafios enfrentados após a declaração de pandemia ocasionada pela 

covid-19? 

 Quais estratégias estão sendo usadas para combater estes desafios? 

 Quais eram as principais competências que sua função exigia antes da 

pandemia? 

 Em sua opinião, como gestora-educadora, essas competências mudaram com o 

surgimento desta pandemia? Se sim, quais são as principais competências 

agora exigidas para a sua função? 

 Por fim, quais competências gerenciais foram emergentes para o enfrentamento 

dos desafios da pandemia? 

 

O Questionário (Apêndice 2) foi aplicado de forma remota logo após a entrevista. O 

objetivo foi identificar dados não coletados sobre o CEI e a gestora entrevistada durante a 

entrevista e também de confirmá-los. 

 

3.3  Procedimentos 

A entrevista e a aplicação do questionário foram realizadas entre agosto e setembro de 

2021, nas dependências da própria empresa e de forma remota, respectivamente. Foram 

utilizadas ferramentas tecnológicas, como o computador e o celular, para a realização do 

questionário. No início, foram expostos os objetivos principais da pesquisa, como também sua 

grande importância para o meio acadêmico e para a sociedade. Foi claramente segurado o uso 

exclusivo acadêmico das informações coletadas para esta pesquisa, não sendo utilizadas para 

outras finalidades. De acordo com as técnicas sugeridas por Lodi (1991), as perguntas feitas 

durante a entrevista foram registradas como forma de facilitar a compreensão dos resultados 

obtidos. 

De modo a organizar os dados coletados, as respostas foram separadas de acordo com 

o tema e com os objetivos da pesquisa: 

 Dados relacionados à gestora. 

 Dados relacionados ao centro de educação infantil. 

 Dados relacionados aos desafios e estratégias de enfrentamento da pandemia 

na escola. 

 Dados relacionados às competências gerenciais. 
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 Dados relacionados às competências gerenciais emergentes. 

Quanto às competências identificadas, procurou-se classificá-las de acordo com 

Modelo de Competências Profissionais de Paiva (2007 e o Modelo de Competências 

Profissionais do Professor do Ensino Superior de Mendonça et al. (2012, segundo os quais, . 

as competências podem ser funcionais; comportamentais; éticas; e políticas. 

 

Desta forma, como recomenda Wells (1991), a análise das informações coletadas foi 

realizada com o objetivo de identificar elementos interpretativos capazes de descrever as 

competências gerenciais e emergentes mencionadas pela entrevistada de uma maneira prática 

e ordenada, além de constatar estratégias para combater os desafios decorridos da pandemia.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa e sua discussão em 

relação a alguns conceitos sobre competências gerenciais vistos anteriormente. 

 

4.1 Desafios enfrentados e Estratégias de combate: 

Antes do surgimento da pandemia, o CEI alvo do estudo já lidava com vários desafios 

que são comuns no mercado competitivo, principalmente em relação aos preços. Foi relatado 

que, antes, o maior desafio como gestora era conseguir lidar com a oferta e demanda de um 

mercado que visava somente o preço da educação e não o seu valor. Com o surgimento do 

vírus, muitos outros desafios surgiram, conforme mostra a Quadro 1: 
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Quadro 1 - Os Desafios enfrentados pela escola diante a pandemia pela Covid-19 

Desafios enfrentados pelo CEI 

 Lidar com a oferta e demanda de um mercado que visava somente o preço; 

 Cogitar a possibilidade de fechamento da escola devido aos grandes gastos; 

 Manter a autoestima e motivação da equipe; 

 Conseguir suprir as necessidades e a carência das crianças de forma virtual; 

  Buscar formas de manter suas colaboradoras empregadas; 

 Trabalhar de forma remota; 

 Conscientizar os pais e os alunos a respeito das orientações e normas da OMS e do 

GDF; 

 Aumento dos preços dos insumos e materiais obrigatórios utilizados na escola. 

 

Com a chegada da pandemia, a suspensão das atividades presenciais no CEI se tornou 

real e gerou um abalo significativo no serviço de creche da escola. Desta forma, surgiu o 

desafio de suprir a carência das crianças, que tinham uma rotina na escola e o convívio com 

professores, monitores e entre si, de uma forma virtual, utilizando ferramentas como o 

computador e smartphones. Além disso, o desafio de cumprir o calendário escolar obrigatório 

para as crianças do ensino fundamental (1° e 2° ano) de forma remota também apareceu, 

mesmo que por um breve período. 

A gestora ainda cogitou a possibilidade de fechamento da escola devido aos grandes 

gastos de uma estrutura empresarial (folha de pagamento, conta de luz, aluguel, etc.). 

Também teve que lidar com o aumento dos preços dos insumos utilizados na escola e também 

com as mudanças obrigatórias na estrutura e convívio após a liberação das atividades 

presenciais. 

Em relação a sua equipe, foi demandado o desafio de manter a sua autoestima e 

motivação, que foram emocionalmente fragilizadas diante do contexto de pandemia e da 

instabilidade profissional causada por ela. Além disso, a gestora precisou buscar formas de 

manter suas colaboradoras empregadas, pois a mesma não deseja fazer demissões em massa.  

Também foram desafios enfrentados pela gestora: trabalhar de forma remota, sem o 

contato físico habitual; e conscientizar os pais e os alunos a respeito das orientações e normas 

da OMS e do GDF, que foram decretadas logo após o anúncio da pandemia. As principais 

orientações e normas incluem o uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos com 
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sabão e/ou álcool em gel e também aferição de temperatura na entrada de estabelecimentos 

públicos. 

Para enfrentar os desafios impostos pela quarentena causada pela Covid-19 e o retorno 

gradual às atividades, a gestora traçou as seguintes estratégias, conforme mostra a quadro 2: 

 

Quadro 2 - Estratégias utilizadas para combater os desafios enfrentados pelo Centro de 

Educação Infantil 

ESTRATÉGIAS DE COMBATE À PANDEMIA 

 Comunicação firme e bastante explicativa com os pais e colaboradores a respeito do 

cumprimento das medidas e protocolos de segurança para funcionamento e desenvolvimento 

de atividades dentro das escolas; 

 Criar uma relação familiar e de confiança com os pais; 

 Fazer vídeos de descontração semanalmente para os alunos assistirem em casa e assim 

continuar interagindo com a escola; 

 Auxiliar as professoras quanto à realização de aulas remotas, oferecendo o espaço da escola 

como lugar para as gravações; 

 Confeccionar kits com tarefas para que os pais levassem para as crianças fazerem em casa; 

 Reformar a escola, para que a estrutura seja satisfatória aos olhos dos pais e para atender 

melhor as crianças; 

 Aumentar o leque de procura por insumos mais baratos; 

 

 Desta forma, para conseguir manter sua empresa funcionando, a gestora usou de sua 

boa comunicação e a relação de confiança com os pais, a qual sempre buscou conquistar 

desde antes do surgimento da pandemia. Como seu público havia escolhido a escola pelo seu 

valor educacional e não pelo valor financeiro, se caracteriza como fiel à escola e, desta forma, 

contribuiu para a permanência da mesma no mercado, ao continuar fazendo o pagamento da 

mensalidade, mesmo com o ensino remoto e suspensão do serviço de creche. Durante a 

quarentena, não houve relato de nenhum cancelamento de matrícula em relação ao serviço de 

creche, contudo alguns pais não conseguiram pagar o valor integral da mensalidade, entrando 

em um acordo com a escola e pagando o valor que lhes fosse possível, como uma forma de 

ajudar a mantê-la. 

 Para ajudar a amenizar os efeitos negativos da quarentena nas crianças, a gestora usou 

de técnicas virtuais. As professoras frequentavam a escola como um lugar de gravação das 

aulas que eram compartilhadas com os alunos do ensino fundamental através de aparelhos 
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eletrônicos. Desta forma, além de receberem o conteúdo didático, os alunos se familiarizavam 

com o ambiente devido às videoconferências serem feitas na escola. Para as crianças da 

creche, que deixaram de frequentar a escola e permaneciam em casa sob responsabilidade de 

seus pais, parentes ou amigos da família, a gestora gravava vídeos com as professoras e 

monitoras, usando de sua criatividade com contos e músicas infantis. Assim, as crianças da 

creche se sentiam um pouco mais próximas de sua rotina antiga ao assistirem os vídeos das 

professoras, o que gerou um feedback bastante positivo dos pais. Outra técnica foi a 

confecção dos kits com atividades para serem feitas em casa: uma vez por mês os pais 

buscavam os kits contendo várias atividades na escola e levavam para seus filhos.  

Assim que o Governo do Distrito Federal liberou a volta das aulas nas escolas 

particulares, a gestora do CEI tomou as devidas providências para que seus colaboradores e 

alunos voltassem com segurança para a escola, disponibilizando álcool em gel e o tapete 

sanitizante para a higienização dos sapatos na entrada, além do termômetro para aferição de 

temperatura corporal e todas as normas exigidas pela Vigilância Sanitária para combater a 

Covid-19. Além disso, a escola começou o processo de reforma da estrutura para conseguir 

atender melhor a comunidade escolar e admitir mais alunos, sem passar do limite máximo 

permitido. 

 De acordo com o relato da gestora, os insumos necessários para o funcionamento da 

escola (como o caso de alimentos para as crianças que passam o dia, e também produtos de 

limpeza) e os produtos obrigatórios exigidos pela ANVISA para o funcionamento do local 

(álcool em gel e máscaras, por exemplo) sofreram grande aumento nos preços devido às 

incertezas causadas pela pandemia. Desta forma, a gestora decidiu ampliar a procura por 

insumos, optando por lugares mais distantes, porém que entrassem no novo orçamento da 

escola.  

4.2 Competências gerenciais necessárias durante a pandemia 

As competências gerenciais essenciais mencionadas pela gestora e que são ou foram por 

ela mobilizadas são: 

 Estabelecer comunicação clara e direta com os stakeholders. Segundo a 

entrevistada, a maior força da escola é a boa comunicação e relação com o 

público que a envolve, principalmente com seus colaboradores e clientes (pais 

e alunos);  

 Manter-se atualizada sobre assuntos educacionais: sempre conferir as leis que 

envolvem escolas e educação, além de cumpri-las. 
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 Oferecer apoio psicossocial às crianças e colaboradores. Segundo a 

entrevistada, os alunos da escola são assistidos por uma psicóloga, diferencial 

que nem todas as escolas possuem. Há também uma nutricionista, responsável 

por organizar o cardápio das crianças. 

 Ter domínio sobre as ferramentas virtuais de gestão e de ensino. Segundo a 

entrevistada, o uso do computador é fundamental para administrar a escola. 

Além de usá-lo para consultar planilhas de estoque, quadros de planejamento 

pedagógico e outras atividades referentes à gestão, o computador é uma 

ferramenta essencial de comunicação e de ensino, principalmente neste 

contexto de pandemia; 

 Oferecer treinamento aos colaboradores sobre as atividades pedagógicas e 

a  rotina da escola.  

 Planejar atividades pedagógicas e sociais, como organização de eventos, que 

aproximem a comunidade do CEI. A entrevistada cita o caso da festa da 

Família e o Arraial da escola; 

 Supervisionar o controle do estoque de insumos semanalmente. Segundo a 

entrevistada, semanalmente, o controle dos produtos é feito de acordo com a 

quantidade de crianças e também do uso de cada item;  

 Evitar e solucionar conflitos interpessoais dentro do ambiente escolar, 

coordenando reuniões de pais e professores e diálogos particulares. 

 Discutir com os stakeholders métodos viáveis para a solução de conflitos 

gerados. 

 Fiscalizar o cumprimento das normas da escola. 

Antes da pandemia, as competências gerenciais de maior importância no CEI eram: 

Estabelecer comunicação clara e direta com os stakeholders, planejar atividades pedagógicas 

e sociais, evitar e solucionar conflitos dentro do ambiente escolar e supervisionar o controle 

do estoque de insumos.  

Com o surgimento da pandemia pela Covid-19, algumas competências gerenciais que 

já eram aplicadas, precisaram ser aperfeiçoadas e, de acordo com a gestora, se tornaram 

emergentes para sua função. São elas: manter-se atualizada a respeito dos assuntos 

educacionais, sempre atenta à Legislação e ao cumprimento das normas expostas em lei; ter 

domínio sobre as ferramentas virtuais de gestão e de ensino, como o computador; e Oferecer 

apoio psicossocial às crianças e colaboradores, pois os mesmos foram afetados 

psicologicamente pela pandemia. 
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Ao analisar as competências descritas, pode-se perceber que todas encaixam no 

conceito de competências abordado anteriormente, de Dutra et al. (2008), o qual diz que 

competências são o conjunto conhecimentos e experiências capazes de suprir as demandas e 

exigências de determinadas situações, levando em consideração variáveis como a cultura 

organizacional, disponibilidade de recursos e de tempo, as interações sociais e os imprevistos. 

Quanto à classificação das competências, pode-se utilizar os modelos de Competências 

Profissionais de Paiva (2012b) e também o Modelo de Competências Profissionais do 

Professor do Ensino Superior de Mendonça et al. (2012). Em ambos, as competências são 

separadas de acordo com elementos cognitivos, funcionais, comportamentais, éticos e 

políticos, como mostra o quadro 3: 

Quadro 3 - Competências gerenciais no CEI 

Componentes da Competência 

Profissional 

Competência Gerencial 

Cognitivas  Manter-se atualizada sobre assuntos educacionais; 

 Ter domínio sobre as ferramentas virtuais de gestão e 

de ensino; 

Funcionais  Estabelecer comunicação clara e direta com os 

stakeholders; 

 Supervisionar o controle do estoque de insumos: 

 Fiscalizar o cumprimento das normas da escola; 

 Discutir com os stakeholders métodos viáveis para a 

solução de conflitos gerados. 

Comportamentais  Oferecer apoio psicossocial às crianças e 

colaboradores. 

Éticas  Oferecer treinamento aos colaboradores sobre as 

atividades pedagógicas e a  rotina da escola 

Políticas  Planejar atividades pedagógicas e sociais que 

aproximem a comunidade com o CEI; 

 Evitar e solucionar conflitos interpessoais dentro do 

ambiente escolar. 

 

4.3 Competências Gerenciais Emergentes 

Segundo a gestora, diante da situação de pandemia, foi necessário desenvolver 

competências gerenciais cujo grau de importância continua aumentando à medida que as 

previsões de mudanças nas estratégias e no ambiente organizacional se tornam concretas. O 

quadro 4 apresenta essas competências gerenciais emergentes: 
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Quadro 4 - Competências gerenciais emergentes surgidas com a pandemia: 

Categoria Competência 

 Garantir um ambiente 

escolar seguro; 

   Solicitar a vacinação de todos os seus colaboradores; 

cumprir e assegurar o cumprimento das medidas de 

segurança da OMS e do GDF; Oferecer o material de 

segurança necessário para enfrentamento da pandemia na 

escola. 

 Adaptar a estrutura e 

rotina da escola em acordo 

com as normas de 

segurança da OMS. 

   Planejar um novo ambiente escolar que possibilite o 

distanciamento entre os alunos e os colaboradores; 

 Ser capaz de solucionar 

problemas e evitar o 

pânico; 

   Em caso de confirmação ou suspeita de infecção pelo 

Coronavírus de seus colaboradores e/ou alunos, manter a 

calma, não criar situação de pânico e tomar as devidas 

ações de isolamento; 

 

As referidas competências também podem ser classificadas segundo o Modelo de 

Competências Profissionais de Paiva (2007), bem como também o Modelo de Competências 

Profissionais do Professor do Ensino Superior de Mendonça et al. (2012). Segundo tais 

modelos, as competências podem conter essencialmente elementos cognitivos; funcionais; 

comportamentais; éticas; e políticos. 

O quadro 5 apresenta essa classificação: 

 

Quadro 5 - Classificação das competências gerenciais emergentes mencionadas 

Componentes da Competência 

Profissional 

Competência Gerencial Emergente 

Cognitivas  Manter-se informada e  respeito dos assuntos 

educacionais e normas impostas pelo Governo; 

 Ter domínio sobre as ferramentas virtuais 

Funcionais  Adaptar a estrutura e rotina da escola em acordo com 

as normas de segurança da OMS. 

Comportamentais  Oferecer apoio psicossocial às crianças e 

colaboradores. 

Éticas  Garantir um ambiente escolar seguro 

Políticas  Ser capaz de solucionar problemas e evitar o pânico; 
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De acordo com a definição de competências feita por Carbone et al. (2009), em que 

são consideradas um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para certas 

atividades e também os comportamentos individuais dentro de uma organização, pode-se 

relacionar com as competências descritas nas pesquisas, as quais envolvem este conjunto. 

Também ao relacionar essas competências com o conceito de competências emergentes, feito 

por Sparrow e Bognanno (1994), em que são definidas como relevantes para as hipóteses 

sobre o futuro de uma organização, percebe-se que são ações planejadas pela gestora, 

justamente como uma forma de se preparar para as mudanças ocasionadas pela pandemia. 

Pode-se perceber também que as competências gerenciais descritas anteriormente se 

encaixam nos conceitos de competências gerenciais educacionais, tendo como base o conceito 

descrito por Marchão (2016), em que o profissional que é gestor e também educador de uma 

organização educativa, como uma creche, deve promover o estímulo de atitudes exploratórias 

e de conhecimento do mundo nas crianças, incentivando a autonomia e a iniciativa própria.  

Além de essas competências gerenciais emergentes serem usadas especificamente pela 

gestora no combate da pandemia pela Covid-19, elas são voltadas também para mudanças 

previsíveis na organização, como evoluções tecnológicas e para outros possíveis contextos de 

pandemia e de contágio. Pode-se ter como exemplo a interdição de um estabelecimento pela 

vigilância sanitária devido ao descumprimento das normas de higiene. 
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5 CONCLUSÃO   

 

O presente estudo buscou levantar as estratégias utilizadas para enfrentar os desafios 

no setor educacional durante a pandemia da Covid-19, descrever as competências 

gerenciais que se mostraram necessárias para enfrentamento da crise causada pela 

pandemia da Covid-19 e também descrever as competências gerenciais emergentes para 

lidar com as novas demandas geradas por ela no setor educacional, mais especificamente 

em creches, sendo todos alcançados.  

Os modelos de competências identificados no levantamento de literatura para a 

presente pesquisa são direcionados às instituições de ensino superior e incluem, entre 

outras dimensões, as competências gerenciais como parte do perfil profissional que os 

docentes devem assumir. O presente estudo focou nas competências gerenciais nas 

instituições de ensino infantil, organizações diretamente atingidas pelas medidas de 

isolamento social e que enfrentaram sérios desafios para sobrevivência. 

Os achados podem estimular os gestores de instituições educacionais a refletir sobre o 

seu planejamento, não apenas de estratégias de combate a situações atípicas como a 

pandemia pela Covid-19, mas também de competências gerenciais emergentes e de 

extrema importância para enfrentamento de determinados desafios, como os listados 

anteriormente na pesquisa. Há também a possibilidade de aperfeiçoamento das 

competências gerenciais já existentes, de modo a tornar a gestão eficiente. 

Espera-se poder contribuir para direcionar planejamentos estratégicos em organizações 

educacionais, desenvolver e aprimorar competências essenciais para o cargo de professor-

gestor em escolas infantis e também instruir atuais e futuros gestores quanto aos 

conhecimentos, habilidades e atitudes emergentes que devem possuir para lidar com 

cenários de pandemia. 

Como limitações, pode-se destacar o recorte transversal, que não permitiu acompanhar 

as mudanças do CEI e das competências da gestora alvos da pesquisa. Tampouco foi 

possível estabelecer quaisquer nexos causais ou mesmo generalizar os achados para o setor 

educacional. Nesse sentido, uma agente de pesquisa sobre a temática deve incluir amostra 

representativa de gestores de centros de educação e de escolas, além de acompanhar ao 

longo do tempo as mudanças que têm sido realizadas e consolidadas no nível das 

competências para a gestão e suas práticas. 
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista 

 

1. Poderia se apresentar brevemente? 

2. Como você descreveria sua função na escola? 

3. Atua na gestão de quantos colaboradores? Quantas crianças estão matriculadas na 

escola, incluindo as que frequentam a creche? 

4. Quais eram os principais desafios enfrentados durante o gerenciamento do negócio 

antes da declaração de pandemia ocasionada pela covid-19? 

5. Quais os desafios enfrentados após a declaração de pandemia ocasionada pela covid-

19? 

6. Quais estratégias estão sendo usadas para combater estes desafios? 

7. Quais eram as principais competências que sua função exigia antes da pandemia? 

8. Em sua opinião, como gestora-educadora, essas competências mudaram com o 

surgimento desta pandemia? Se sim, quais são as principais competências agora 

exigidas para a sua função? 

9. Por fim, quais competências gerenciais foram emergentes para o enfrentamento dos 

desafios da pandemia? 
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APÊNDICE B – Questionário 

 

Cargo na Organização: 

Tempo de atuação na Organização: 

A Organização é:      Pública         Privada  

Quantos colaboradores a Organização possui? 

Quantas crianças frequentam essa Instituição? 

 

 

Sexo:                            Masculino           Feminino  

Idade: ____ anos 

Possui Graduação?            Sim        Não 

Caso possua graduação, em qual curso: 

Possui especialização?     Sim        Não 

Caso possua especialização, qual a área: 

 


