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RESUMO 

O complexo contexto educacional com suas constantes mudanças e a ampliação das 
expectativas transferidas atualmente para as escolas, estão entre os fatores que 
apontam para a necessidade de profissionais cada vez mais preparados para 
enfrentar os desafios oriundos das atividades formativas. Entre estes profissionais 
destaca-se o diretor escolar, pois cabe a ele coordenar os esforços coletivos para a 
organização dos processos educativos. Nesse contexto adquire relevância a reflexão 
sobre formação dos gestores para a efetivação das transformações perspectivadas.  
O presente estudo tem como objetivo analisar a formação destes profissionais e 
identificar as principais necessidades formativas para o enfrentamento dos desafios 
na condução da gestão escolar, o que pode trazer subsídios para orientar programas 
de formação inicial e continuada. Para tal, escolheu-se como tema-problema a 
formação dos gestores.  A pesquisa define-se como um estudo exploratório-descritivo. 
Do amplo cenário educacional brasileiro, faz-se um recorte, selecionando como 
campo empírico, uma rede particular de ensino do estado de São Paulo, composta 
por 83 gestores (as). Como instrumento de pesquisa para coleta de dados, foi utilizado 
um questionário online com perguntas abertas e fechadas, elaborado com o apoio da 
plataforma Survio. A análise se deu mediante um processo estatístico-descritivo. A 
pesquisa aponta que a formação dos gestores demanda estudos e reflexões e que 
deve ocupar um lugar mais relevante nas políticas educacionais e em suas 
instituições. Os dados da realidade investigada revelam alguns desafios  relacionados 
à formação dos gestores, tais como a insatisfação com a graduação inicial; diretores 
que assumem a profissão sem experiência prévia ou ainda, com formação fora da 
área educacional; predomínio da concepção técnico-científica de gestão; dentre 
outros, sinalizando para dois direcionamentos importantes: o investimento em 
programas de formação para gestores iniciantes e programas para o desenvolvimento 
contínuo ao longo da carreira. Ressalta-se a importância de novas pesquisas que 
possibilitem ampliar o entendimento e os olhares para a formação dos gestores 
mediante abordagem e instrumentos mais próximos da realidade dos mesmos do que 
os utilizados nesta pesquisa. 
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ABSTRACT 

The complex educational context with its constant changes and the expansion of the 
expectations currently transferred to schools are among the factors that point to the 
need for professionals increasingly prepared to face the challenges of the training 
activities. Among these professionals stands out the school director, because he is 
responsible for coordinating collective efforts to organize educational processes. In this 
context, reflection on the formation of managers for the effectiveness of the 
perspectivized transformations becomes relevant. The present study aims to analyze 
the training of these professionals and identify the main training needs to face the 
challenges in conducting school management, which can provide subsidies to guide 
initial and continuing training programs. For this, the training of managers was chosen 
as a problem theme. The research is defined as an exploratory-descriptive study. From 
the broad Brazilian educational scene, a particular educational network of the state of 
São Paulo, composed of 83 managers, is selected as an empirical field. As a research 
tool for data collection, an online questionnaire was used with open and closed 
questions, elaborated with the support of the Survio platform. The analysis was done 
through a statistical-descriptive process. The research indicates that the training of 
managers demands studies and reflections and that should occupy a more relevant 
place in educational policies and in their institutions. The data of the investigated reality 
reveal some challenges related to the training of the managers, such as the 
dissatisfaction with the initial graduation; directors who take up the profession without 
previous experience or with training outside the educational area; predominance of the 
technical-scientific design of management; among others, signaling two important 
directions: investment in training programs for beginning managers and programs for 
the continuous development throughout the career. It is important to point out the 
importance of new research that makes it possible to broaden the understanding and 
the perspectives for the formation of managers through an approach and instruments 
closer to their reality than those used in this research. 
 
 
 
 
Key-words: School management; Training of the Manager; Management Challenges. 
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1. INTRODUÇÃO 

As rápidas mudanças, segundo Bauman (2013), são características de uma 

sociedade globalizada, consumista e hipermoderna, onde se cultiva o excesso, a 

busca do sempre mais dita o ritmo frenético e urgente. Em um tempo marcado pelo 

efêmero, a flexibilidade e a fluidez surgem como tentativas de acompanhar as mudan-

ças que ocorrem de forma incrivelmente veloz. Dentro de todo esse paradoxo, encon-

tra-se a escola, sofrendo influências diretas dessa cultura. 

Conforme Lück (2008), a procura pela qualidade no processo de ensino apren-

dizagem, os desafios e as necessidades da escola, demandam novas habilidades e 

competências por parte do gestor escolar. Porém não são poucos os casos em que o 

diretor se sente pressionado pelos desafios do cotidiano, muitas vezes sem saber qual 

a melhor decisão a ser tomada.  Há indícios que parte destas incertezas seriam mini-

mizadas diante de uma preparação acadêmica específica deste profissional.  

Em dezembro de 1996, o Governo Federal Brasileiro sanciona a Lei Nº 

9.394/96 de Diretrizes e Bases   para reger a educação nacional, apresentando no 

artigo 64 a formação necessária para o gestor escolar:   

 
[...] a formação para administração, planejamento, inspeção, supervi-
são e orientação educacional para a educação básica, será feita em 
cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 
critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base co-
mum nacional" (BRASIL, 1996, p. 02). 

 

Fernandes (2006), ao analisar a atual LDB, ressalta que o Curso de Licencia-

tura em Pedagogia tornou-se a formação mínima exigida para o Magistério, capaci-

tando os docentes a lecionar na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fun-

damental.  Contudo, de acordo com a LDB, as atribuições do professor licenciado em 

Pedagogia vão além do trabalho na sala de aula, pois menciona que curso de Peda-

gogia habilita para “a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional”, que são prerrogativas da Gestão Escolar.  Em outras palavras, a forma-

ção do gestor escolar se dá no curso de Pedagogia concomitante à formação de profes-

sores da educação infantil e séries iniciais. 

Percebe-se, conforme a Diretriz, a importância da qualidade da formação inicial 

desse profissional, pois existe a possibilidade de atuar em atividades vinculadas à 
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gestão educacional. Portanto a formação básica do gestor escolar deve partir da do-

cência e ser de extrema qualidade, pois a atuação do educador, tanto no papel de 

professor ou de gestor educacional, influenciará diretamente o ensino e a aprendiza-

gem dos alunos. 

Oliveira (2012) afirma que a formação inicial do gestor escolar é preocupante e 

não atende às necessidades reais da sociedade, pois a graduação em Pedagogia 

ofertada pelas instituições de ensino superior, na maioria das vezes, apresenta so-

mente uma disciplina sobre Gestão Educacional, com carga horária variando entre 45 

a 72 horas semestrais. Em muitos casos, os conhecimentos adquiridos nestas insti-

tuições não condizem com a realidade do desempenho das atividades da gestão es-

colar, pois não oferecem bases específicas. 

 Não há definições quanto ao planejar e organizar a escola, ou seja, não há 

graduação inicial específica em nível de ensino superior para a formação dos gestores 

escolares e a formação oferecida nos cursos de Pedagogia não consegue alargar a 

compreensão referente ao desenvolvimento das atividades e processos administrati-

vos, como desenvolvimento coletivo do trabalho, planejamento e execução de proje-

tos, tomada de decisões, entre outros. Devido a falta de formação específica do gestor 

escolar, surgem indícios que os conhecimentos necessários para o exercício de suas 

atribuições sejam insuficientes e com consequentes limitações para sua atuação. 

Para Lück (2008), a formação inicial oferecida por parte das universidades, é 

insuficiente para a formação do gestor (a) escolar, incidindo sobre os sistemas de 

ensinos a responsabilidade pela formação continuada deste profissional, para que es-

tejam aptos a enfrentar os novos desafios que permeiam a educação.  

Não se pode esperar mais que os dirigentes escolares aprendam em 
serviço, pelo ensaio e erro, sobre como resolver conflitos e atuar con-
venientemente em situações de tensão, como desenvolver trabalho 
em equipe, como monitorar resultados, como planejar e implementar 
o projeto político pedagógico da escola, como promover a integração 
escola-comunidade, como criar novas alternativas de gestão, como 
realizar negociações, como mobilizar e manter mobilizados atores na 
realização das ações educacionais, como manter um processo de co-
municação e diálogo abertos, como estabelecer unidade na diversi-
dade, como planejar e coordenar reuniões eficazes, como articular in-
teresses diferentes, etc. Os resultados da ineficácia dessa ação são 
tão sérios em termos individuais, organizacionais e sociais, que não 
se pode continuar com essa prática. A responsabilidade educacional 
exige profissionalismo (LÜCK, 2008, p. 19). 
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Nesta direção,  Lück (2008) ainda diz que  o incentivo à formação continuada 

dos gestores deve constar entre objetivo a ser alcançado por parte da educação bá-

sica, pois o desenvolvimento das funções do gestor(a) escolar não pode continuar a 

ser fundamentado em princípios empíricos  de sua vivência escolar  cotidiana e que 

devem ser capacitados para se apropriarem de conhecimentos mínimos de gestão 

escolar, sem os quais será impossível dar aos educandos elementos essenciais para 

o desenvolvimento pleno e inserção social. Ou seja, o trabalho da gestão escolar ne-

cessita ser enfrentado com maior seriedade por diretores com formação inicial na 

área, que propiciem os fundamentos básicos para a sua atuação, bem como um pro-

cesso de formação continuada que garanta a atualização para o bom desempenho 

das suas atribuições.  

De acordo com esses direcionamentos a presente pesquisa assume como 

tema-problema a formação do gestor da educação básica, orientando-se pelas se-

guintes indagações:  

1. Como tem se dado a formação dos gestores para o exercício da função? 

2. Quais as principais necessidades formativas para a condução de práticas 

cotidianas transformadoras e para o enfrentamento dos desafios na 

condução da gestão escolar na educação básica?  

3. Que indicadores a pesquisa realizada pode trazer para melhorias nesse 

campo? 

 Do amplo cenário educacional brasileiro, faz-se um recorte, selecionando como 

campo empírico, uma rede particular de ensino do estado de São Paulo. 

 Para tal, elege os seguintes objetivos: 

• Analisar o perfil e a formação dos gestores e identificar as principais 

necessidades formativas para o enfrentamento dos desafios na condução 

da gestão escolar, trazendo subsídios para orientar programas de formação 

inicial e continuada. 

• Conhecer o que dizem os gestores da educação básica de uma rede 

particular de ensino do Estado de São Paulo sobre a sua formação, as 

práticas que desenvolvem e os desafios da profissão.  

• Promover a reflexão sobre a formação, as práticas cotidianas e os 

desafios da gestão.  
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• Levantar indicadores para um programa de formação continuada 

direcionado aos gestores escolares. 

 

O interesse pelo tema pesquisado está relacionado à minha caminhada profis-

sional na área educacional. Cursei como primeira formação Bacharelado em Ciências 

da Computação e comecei a trabalhar na educação no final da década de 90, como 

professor de informática. A época o surgimento dos computadores pessoais e da in-

ternet trouxeram grandes expectativas a diversos seguimentos sociais e despertou-

se o consenso de que estas tecnologias deveriam ser aplicadas à educação, embora 

não se tivesse clareza de qual caminho deveria ser percorrido. Neste contexto recebi 

o convite para trabalhar em uma escola, sem nunca ter atuado na área educacional e 

sem ter a devida formação para a docência. Após um ano como professor de informá-

tica na escola, fui convidado a trabalhar como vice-diretor, com a perspectiva de que 

um ano depois já deveria atuar como diretor escolar, o que de fato se consolidou. 

Assim cheguei à administração educacional, sem formação na área pedagógica, con-

tudo com grande desejo de desenvolver as atividades da melhor maneira possível.  

Já nos primeiros momentos percebi a dificuldade de trabalhar em um ambiente 

tão diverso, com saberes próprios, pessoas de formação tão diversa da minha, dificul-

dades com alunos indisciplinados, pais que não compreendiam os propósitos reais da 

educação, necessidade financeiras, prédio que necessitava de manutenção, entre ou-

tros. Na tentativa de compreender melhor o cenário educacional e encontrar subsídios 

para o desenvolvimento das atividades inerente à função, fiz especialização em Ges-

tão, Supervisão e Orientação Educacional. Alguns conhecimentos absorvidos foram 

de grande valia, contudo muitos outros foram teóricos e não espelhavam a realidade 

escolar vivenciada. 

Com o passar do tempo, consegui me adaptar e trabalhar de forma satisfatória 

no contexto educacional, contudo devido às exigências legais, busquei a graduação 

em Pedagogia para atender à legislação vigente e para melhor me preparar para a 

função. Novamente percebi que boa parte do curso de Pedagogia ficou muito longe 

da realidade da função e por isso pouco colaborou à minha profissionalidade. Em todo 

o curso, houve apenas uma disciplina na área de gestão educacional e esta na grande 

maioria do tempo abordou temas políticos, geralmente criticando e responsabilizando 

o governo pelas dificuldades educacionais brasileira. 
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As reflexões durante a minha jornada profissional despertaram o desejo de bus-

car um universo mais amplo, na expectativa de compreender melhor o papel da for-

mação dos gestores e como esta formação os ajuda nas atividades educacionais. É 

nessa trajetória pessoal e profissional que se constitui meu interesse de pesquisa com 

foco na formação do gestor escolar. Empreende-se a presente pesquisa com a inten-

ção de promover a reflexão sobre a formação, as práticas cotidianas e os desafios da 

profissão do gestor, tanto no ambiente mais amplo da realidade educação brasileira, 

como no contexto da rede que serviu de cenário para esta pesquisa e principalmente 

no âmbito pessoal, direcionado para a auto formação. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO EM QUESTÃO: A GESTÃO ESCOLAR 
NO BRASIL 

	

Nesse capítulo busca-se retomar a constituição histórica e legal do campo em 

que se assenta o presente estudo, identificar e refletir sobre as concepções teóricas 

que fundamentam a gestão escolar desde as suas primeiras elaborações até à atua-

lidade, bem como fazer um resgate de como se configurou a formação desse profis-

sional, visando levantar subsídios que auxiliem para a análise do foco da pesquisa. 
 

2.1 Gestão Escolar Brasileira: Marco Histórico e Legal 
 

Ponderando sobre a realidade da educação brasileira, Libâneo (2015) afirma 

que é necessário entender que a gestão escolar reflete posicionamentos sociais e 

políticos, que estão intimamente ligados aos conceitos de educação que permeiam a 

sociedade em determinado espaço e momento histórico. 

Levando em consideração este aspecto, Seco et al. (2006) e Sterchele (2016) 

afirmam que os primeiros métodos administrativos direcionados à escola, aparecem 

no início do século XVI no Brasil Colonial (1500-1821), como resultado do nascimento 

dos núcleos urbanos. Com a vinda dos jesuítas em 1549, nasce um sistema educaci-

onal, sob a responsabilidade da Igreja Católica, com objetivo de catequizar e instruir 

os índios. Este fato demandou a construção de igrejas e colégios, que eram geridos 

pelo Ratio Studiorum – composto por trinta conjuntos de regras baseadas nos fazeres 

pedagógicos experimentados na Sicília e em Paris. Consistia em um manual que ori-

entava a organização e definição de atividades, abrangendo o projeto pedagógico, 

metodologia de ensino, organização e administração escolar. Nesta fase havia uma 

hierarquia instituída na escola, onde a comando máximo era do reitor, que cuidava 

dos processos administrativos e que para os afazeres pedagógicos possuía o apoio 

do prefeito de estudo, que também era responsável por supervisionar as atividades 

desenvolvidas pelos docentes. O Reitor por sua vez era submisso ao provincial, que 

era a pessoa responsável pela província onde se encontrava o colégio. 

 As escolas jesuíticas se desenvolveram e orientaram a educação da colônia 

até o meio do século XVIII, quando começou a conhecida Reforma Pombalina, que 

realizou diversas alterações nos cenários político, econômico e educacional, que re-

sultaram em 1759 no surgimento do ensino público brasileiro. A educação foi retirada 
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da responsabilidade da Igreja, e consequentemente, dos jesuítas e passou a ser res-

ponsabilidade do estado. A retirada dos jesuítas das atividades educacionais resultou 

no desaparecimento dos colégios e na destruição do único sistema educacional con-

solidado do país. Com objetivo de estabelecer a educação nacional, o Estado instituiu 

o cargo de diretor geral de estudos, função que era subordinada diretamente ao rei e 

que não possuía autonomia. Em 1808 a família real portuguesa chega ao Brasil e 

surgem no Rio de Janeiro muitas instituições educacionais que ofertavam um ensino 

com o propósito de preparar funcionários para as fábricas que foram liberadas no país. 

Nessa ocasião, o cargo do professor-diretor surge subordinado diretamente ao impe-

rador (SECO et al. 2006; STERCHELE 2016). 

Seco et al. (2006) destaca que o cargo de diretor foi oficialmente introduzido no 

âmbito escolar em 1847 com a Lei n° 29, que definia o funcionamento dos Liceus em 

São Paulo. O diretor era instituído pelo governo, com a finalidade de administrar os 

professores, alunos e todos os trabalhos realizados na escola.  

Já no Brasil República, em 1901 é aprovado o Decreto n° 3890, contendo a 

Reforma Nacional na Educação para os Institutos Oficiais de Ensino Superior e Se-

cundário. Esta reforma faz uma nova estruturação no cargo do diretor escolar como 

destacado abaixo: 

 
CAPITULO II 
DOS DIRECTORES 
Art. 2º Cada estabelecimento será administrado por um director, de 
livre escolha do Governo, a qual poderá recair em qualquer dos lentes, 
e um vice-director, tirado dentre estes. No impedimento de ambos, 
exercerá a directoria o lente mais antigo. 
§ 1º Nomeado director, o lente accumulará com este cargo a função 
da sua cadeira. 
Art. 3º Incube ao director: 
1º Presidir a congregação; 
2º Fazer observar o regulamento; 

   3º Resolver ácerca dos requerimentos e representações cujo as-
sumpto fôr da sua competencia e encaminhar os outros, segundo a 
especie, ao Governo ou a congregação; 
4º Convocar as congregações ordenadas por este codigo e pelo regu-
lamento ou, em caso extraordinario, quando tal entender preciso, ou 
lhe for isso determinado pelo Governo ou requerido por um lente, mo-
tivado o pedido e julgado pelo mesmo director como procedente, pro-
videnciado de modo que essas reuniões se effectuem sem interrupção 
dos trabalhos do estabelecimento, salvo caso de força maior, que será 
assignado no officio de convite e na acta; 
8º Assignar a correspondencia official, os termos e despachos lavra-
dos em virtude deste codigo ou do regulamento ou por deliberação da 
congregação, e com os demais membros desta as actas das sessões; 
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9º Executar e fazer executar as decisões da congregação, podendo, 
porém, suspendel-as, lhe parecerem contrarias á lei, e levar então as 
cousas ao conhecimento do Governo; 
10º Organizar o orçamento annual, rubricar os pedidos mensaes das 
despezas do estabelecimento e solicitar do Governo a quantia que pa-
recer necessaria ás despezas de prompto pagamento durante um 
mez; 
13º Regular os trabalhos da secretaria e da bibliotheca e prover em 
tudo quanto for necessario aos serviços do estabelecimento; 
14º Assistir, sempre que lhe for possivel, ás aulas, exercicios praticos 
e exames, e inspeccionar os cursos livres; 
15º Suspender os empregados e auxiliares do ensino, com privação 
dos vencimentos, por um a quinze dias; 
16º Nomear e demittir os conservadores, os bedeis e os serventes; 
19º Fiscalizar a observancia dos programmas de ensino, dando co-
nhecimento á congregação das irregularidades que notar; 
Art. 5º Nas mesas examinadoras em que o director funccionar, lhe to-
cará sempre a presidencia. 
Art. 6º Pelos seus actos, o director só tem que responder perante o 
Governo (BRASIL, 1901). 

 

Ao analisar o Decreto 3890 de 1°/01/1901, fica claro que o diretor era nomeado 

pelo governador e estava subordinado a ele. Entre outras atribuições, era sua respon-

sabilidade: o cumprimento dos aspectos legais e trabalhistas estabelecidos, desen-

volvimento de tarefas burocráticas, administrativas e pedagógicas, também deveria 

assistir as aulas e exames. Nada se fala sobre sua formação, apenas que deveria ser 

escolhido entre os lentes. 

No dia 18 de março de 1915, o Presidente da República dos Estados Unidos 

Brasileiros através do Decreto n° 11.530 reorganiza o ensino médio e ensino superior. 

Entre outros assuntos, minuciava as funções cotidianas dos diretores em relação a 

organização, cumprimento do regimento, aspectos financeiros e da disciplina dos alu-

nos, funcionário e professores. Determinava que o diretor passaria ser nomeado não 

mais pelos governadores, mas sim pelo próprio Presidente da República, como de-

monstrado a seguir: 
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DIRECTORES 
Art. 113. Os directores são nomeados livremente pelo Presidente da 
Republica, dentre os professores cathedraticos effectivos ou jubilados, 
de cada instituto de ensino, e são demissiveis ad mitum.  
Art. 114. Compete ao director:     
a) ser o intermediario entre a Congregação e o Governo, em assump-
tos attinentes ás finanças do instituto; 
b)cumprir á risca o orçamento votado pela Congregação e approvado 
pelo Governo; 
c)nomear, de accôrdo com a Congregação, os assistentes, prepara-
dores e demais auxiliares do professor cathedratico, bem como os 
funccionarios administrativos; 
d)verificar se os professores esgotam os programmas das respectivas 
cadeiras, declarar, em relatorio, os nomes dos que o não fizerem, e 
applicar a pena aos que nem duas terças partes ensinarem; 
e)verificar a assiduidade dos professores e auxiliares do ensino, e des-
contar tantas trigesimas partes do terço dos vencimentos quantas fo-
rem, em um mez, as faltas superiores a tres; 
f)velar pelo fiel cumprimento dos deveres por parte do pessoal admi-
nistrativo; 
g)manter no instituto rigorosa disciplina; 
h)presidir ás sessões da Congregação, convocal-as e suspendel-as 
quando julgar necessario; 
i)apresentar ao Governo, annualmente, por intermedio do Conselho 
Superior do Ensino, relatorio minucioso de tudo quanto occorreu no 
instituto, a respeito da ordem, disciplina, observancia das leis e do or-
çamento; 
j)applicar aos alumnos e aos funccionarios administrativos as penas 
disciplinares da competencia delle, encaminhando para a Congrega-
ção o recurso dos que se não conformarem com o castigo; 
k) admoestar e punir os professores, nos casos previstos em lei. (BRA-
SIL, 1915). 

 

No decorrer dos anos seguintes outros decretos e leis foram sancionados pelo 

governo federal, como por exemplo, o Decreto de nº 16.782-A, que entrou em vigência 

no ano de 1925 e a lei 1846 do mesmo ano. Além da constituição de 1934, que previa 

a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE). Entretanto, nenhum destes de-

cretos, leis ou mesmo a Constituição de 1934, trouxeram mudanças significativas re-

ferentes à formação ou atribuições do diretor escolar. Observa-se que a escolha dos 

diretores era de cunho político, escolhidos entre os professores e suas atribuições 

eram de caráter técnico, com delineamento de aspecto autoritário.  

As discussões e estudos relacionados à administração escolar brasileira tor-

nam-se mais evidenciadas somente após o término da Segunda Guerra Mundial. Dra-

bach e Mousquer (2009) localizam os primeiros estudos teóricos sobre a temática da 

Administração Escolar no Brasil na década de 1930. Barbosa e Abdian (2013) afirmam 
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que na década de 1960 a 1970, o referencial teórico usado para definição da adminis-

tração escolar estava embasado nos postulados da Teoria Geral da Administração 

empresarial. A forte influência da administração científica não possibilitava a análise 

de quais seriam as possíveis consequências sociais e educativas que tal teoria traria 

à escola. Buscava-se definir a administração escolar como uma área específica de 

estudos e dava-se forte destaque à formação do diretor.  

A administração escolar apresentava um modelo de gestão autoritário, no qual 

não havia a participação da comunidade escolar nos processos decisórios da gestão.  

As tomadas de decisões eram verticalizadas, sem momentos para o diálogo, pois, a 

gestão era centralizada na figura do diretor escolar. Imperava o paternalismo, a cultura 

do poder, a desconfiança mútua e não havia a participação dos agentes educacionais 

nas ações da escola. Desta maneira, a administração escolar se caracterizava pela 

postura hierarquizada, individualista e arbitrária com que conduzia os métodos admi-

nistrativos (BRAGA, 2009). 

Levando-se em consideração esses aspectos, Moreira e Quirino (2014), afir-

mam que a administração escolar era centrada na pessoa do diretor, que era respon-

sável pelo cumprimento das normas e regras. Seu trabalho consistia em transmitir 

informações com o objetivo de controlar, supervisionar e conduzir as ações da escola, 

em concordância com o sistema de ensino vigente.  

Ao analisar este momento da administração escolar, Lück (2011) destaca que 

devido às características dos processos sociais  dada à diversidade, pluralidade e ao 

dinamismo dos aspectos envolvidos na educação,  é inconcebível que as escolas con-

tinuassem a serem norteadas pelo paradigma da Teoria Geral da Administração, prin-

cipalmente porque este pressuposto avalia tanto as organizações quanto as pessoas 

que nela trabalham, como peças de uma máquina que deve ser manejada de maneira 

arbitrária e controladora, para alcançar êxito em sua finalidade. De acordo com este 

conceito, as soluções dos problemas escolares não consideravam os aspectos sociais 

que, aliás, são o embasamento para a promoção da formação e da aprendizagem 

significativa dos estudantes. 

No decorrer da década de 1980, movimentos educacionais se esforçaram para 

que a gestão escolar ganhasse contornos democráticos, abandonando o estilo auto-

ritário e burocrático, que estavam muito longe da vida escolar.  A gestão da escola 

deveria adotar características democráticas que possibilitassem o envolvimento da 
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comunidade nas decisões cotidianas da escola. Este novo modelo de gestão da es-

cola superaria a centralização dos métodos, caminhando para uma gestão comparti-

lhada e autônoma nos seus fazeres pedagógicos, financeiros e administrativos (DA-

NIEL, 2013; SARDINHA et al., 2015). 

O paradigma educacional caracterizado por um estilo de gestão hierarquizado, 

em que o diretor escolar fundamentava seus conhecimentos na teoria geral da admi-

nistração empresarial, de acordo Sardinha et al. (2015), estendeu-se até meados de 

1980, quando foram propostas reformas na educação brasileira, apresentando as li-

mitações de gerir uma instituição educacional sob a perspectiva da administração bu-

rocrática. Rodrigues (2012), reforça que o período compreendido entre 1984 e 1987 

foi um marco importante pois neste período ocorreu a transição da administração ci-

entífica para o novo conceito da gestão democrática que se estende até hoje. 

Ao analisar este momento histórico, Rodrigues (2012) lembra que a educação 

é diretamente influenciada por questões sociais, políticas e pela maneira que o país é 

conduzido. Vale lembrar que até o início da década de 80 os militares governavam o 

país, impondo perseguições, censuras, supressão dos direitos civis, opressão social. 

Após diversas manifestações e reivindicações o povo brasileiro conquistou a demo-

cracia, traduzida pela instituição da Constituição Brasileira de 1988.   

A intensidade destes movimentos sociais em favor da instituição da democra-

cia, na visão de Oliveira (2009), envolvia todas as classes socais e os professores 

também estavam engajados nesta luta. Desta forma surgiu o anseio pela aplicação 

dos princípios democráticos também na educação, rescindindo a segmentação das 

atividades pedagógicas, pois os educadores, conforme Barbosa e Abdiam (2013), 

consideravam equivocada a hipotética neutralidade dos conceitos empresariais apli-

cados à escola. Seus estudos e esforços apontavam para os pressupostos da gestão 

democrática como integrante dos princípios educacionais e era consenso que esta 

visão emancipadora da gestão escolar suplantava os conceitos e práticas vigentes 

nas escolas brasileiras, que deveriam ser substituídas por uma visão pautada por con-

tornos democráticos. 

Neste sentido, devido aos aspectos legais publicados na Constituição Federal 

de 1988, que declara no Art. 206, inciso IV, que a gestão democrática deve prevalecer 

na escola pública, foi que o conceito de democracia no ambiente escolar passou a 

ganhar espaço no ideário pedagógico e na legislação brasileira. No entanto, conforme 
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Barbosa e Abdian (2013), a defesa dos princípios democráticos pela comunidade es-

colar e governos, nasceu de interesses muito diferentes, que podem resumir-se em 

dois pressupostos: por parte da escola, o autêntico anseio de superar o estilo de ad-

ministração escolar existente, na direção de objetivos voltados as transformações so-

ciais; e o estado com a passagem das suas responsabilidades para a sociedade civil, 

com discursos voltados para o ganho da qualidade educacional ao envolver a socie-

dade no processo de ensino;  embasamentos defendidos pelas políticas de caráter 

neoliberais.  

O neoliberalismo, na visão de Libâneo (2015), é um modelo econômico que 

visa a lucratividade e que para tal, define o funcionamento da sociedade ajustado pelo 

mercado capitalista. Neste conceito o governo demonstra reduzir a sua interferência 

na economia e as instituições pertencentes ao estado são privatizadas, com o objetivo 

de ganhar qualidade, eficiência e consequentemente crescimento da lucratividade. 

Nesta realidade a educação é submissa a estas políticas mercadológicas tendo como 

papel fundamental para o desenvolvimento do conhecimento a formação de mão de 

obra qualificada para o mercado de trabalho.  Desta forma, a falta de elementos edu-

cativos, o não desenvolvimento das habilidades e competências são decisórios para 

inclusão ou exclusão social, pois o modelo neoliberal não comporta mais mão de obra 

desqualificada.   
 

As mudanças no âmbito da produção, em razão do avanço da ciência 
e da tecnologia, têm gerado uma situação de competitividade no mer-
cado mundial. (...) A competitividade instalada e requerida pelo capital 
transnacional passa, cada vez mais, pelo desenvolvimento do conhe-
cimento e pela formação de recursos humanos, atribuindo papel cen-
tral à educação. Nesse sentido, as orientações do Banco Mundial têm 
sido educar para produzir mais e melhor (LIBÂNEO; OLIVEIRA E 
TOSCHI, 2012, p. 107). 

 

A década de 90 é marcada pelo avanço das perspectivas políticas e econômi-

cas do pensamento neoliberal, quando o governo adota a postura de Estado mínimo, 

sem competência para alcançar resultados no planejamento e desenvolvimento de 

políticas públicas que atendam às classes sociais.  Por outro lado, as alianças empre-

sariais interferem nas diretrizes sociais e educacionais, com olhares puramente mer-

cadológicos, visando interesses estritamente econômicos. Neste contexto, fica cada 

vez mais patente a valorização do produto e não dos processos, a necessidade de 
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alcançar bons indicadores de desempenho, desconsiderando a subjetividade do indi-

víduo e das escolas, impedindo o sucesso pleno das atividades educacionais 

(COSTA; LIMA; LEITE, 2015). 

 
A tentativa por parte do Estado de capitanear o processo de mudanças 
na educação, que ocorre na década de 90, será fundada no discurso 
da técnica e na agilidade administrativa. Para tanto, as reformas im-
plementadas na educação no período mencionado serão implantadas 
de forma gradativa, difusa e segmentada, porém com rapidez surpre-
endente e com mesma orientação. A lógica assumida pelas reformas 
estruturais que a educação pública vai viver no Brasil em todos os âm-
bitos (administrativo, financeiro, pedagógico) e níveis (básica e supe-
rior) tem um mesmo vetor. Os conceitos de produtividade, eficácia, 
excelência e eficiência serão importados das teorias administrativas 
para as teorias pedagógicas (OLIVEIRA, 2006, p.3). 

 

Essa filosofia mercadológica se consolida com a realização da Conferência 

Mundial sobre a Educação para Todos, realizada na Tailândia em 1990, com a finali-

dade de criar metodologias para a educação de países emergentes que fossem ajus-

tadas ao movimento de uma economia globalizada. O objetivo principal era aumentar 

o desenvolvimento de novas habilidades e competências intelectuais para a adapta-

ção do sujeito ao mercado produtivo, além de desenvolver consumidores mais exi-

gentes, sofisticados e competentes. Ou seja, uma formação com aspectos democrá-

ticos, emancipatórios, ajustados aos interesses econômicos globais (LIBÂNEO, 

2015). 

A premissa capitalista voltada para os resultados e a eficiência, que permeou 

o nascimento da gestão democrática, de acordo com Daniel (2013), modernizou os 

processos de produção e de consumo, criando métodos novos de subjetividade no 

mundo do trabalho, voltado para o desenvolvimento das habilidades e competências 

do indivíduo. 

Estas perspectivas mercadológicas, na concepção de Libâneo (2015), influen-

ciaram e trouxeram enormes prejuízos à educação brasileira, pois priorizam o apren-

dizado prático, instrumental e imediatista em detrimento do conhecimento científico e 

do desenvolvimento das capacidades cognitivas dos estudantes. 

Tal perspectiva demandava do gestor escolar a priorização de construção de 

uma profissionalidade sustentada em critérios de uma racionalidade técnica, orienta-

dos pela teoria da administração geral, que o permitam atuar de forma eficiente e 

eficaz no processo de gestão, de modo a alcançar o máximo de resultados com o 
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mínimo de recursos. Desta forma, a concepção de gestão democrática nasce marcada 

pela influência da política socioeconômica neoliberal que vincula a educação a inte-

resses capitalistas (COSTA; LIMA; LEITE 2015).    

 Assim, inicia-se a busca pela ruptura das ligações da escola com os paradig-

mas da administração científica, na tentativa de libertar-se das influências dos concei-

tos da administração empresarial. Contudo, Diniz (2015) explica que, a ampliação teó-

rica do novo estilo de gestão educacional, o democrático, continuamente apresenta 

paralelismos com os conceitos da administração científica, algumas vezes aproxi-

mando-se, outras se afastando e até cruzando-se com a teoria antiga. 

  Contudo, diferentemente da administração burocrática, a gestão democrática 

traz um novo modelo de organização orientado pela participação coletiva, autonomia, 

onde as necessidades e os interesses da comunidade são levados em consideração, 

priorizando devidamente o processo educacional como o mais importante. Assim, na 

gestão democrática as práticas escolares devem volver-se para os aspectos pura-

mente educacionais, que são realmente o objeto da existência da escola. Para que 

estes objetivos sejam alcançados é necessária a participação efetiva da comunidade 

nos processos decisórios da escola (BARBOSA; ABDIAN, 2013). 

Após oito anos da promulgação da Constituição Federal, em 1996 a Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9394/96, propõe a gestão demo-

crática como princípio norteador da educação brasileira, corroborando com a Consti-

tuição Federal de 1988.  

Embora não defina claramente quais as diretrizes orientadoras da gestão par-

ticipativa, no Artigo 14 a LDB ressalta a necessidade do envolvimento da comunidade 

e todos os profissionais da educação na elaboração dos projetos pedagógicos e par-

ticipação na gestão escolar, através dos conselhos escolares:  

 
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão demo-
crática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  
I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola;  
II. participação das comunidades escolar e local em conselhos esco-
lares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 
 

Já no Artigo 15 da LDB assegura à educação básica estágios progressivos de 

autonomia nos seus fazeres pedagógicos, administrativos e financeiros:  
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Art. 15 - os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, obser-
vadas as normas de direito financeiro público (BRASIL, 1996).  

 

Gadotti (2014) comentando sobre a LDB nº. 9394/96 afirma que, a participação 

e autonomia compõe a própria essência do processo pedagógico, pois tais caracte-

rísticas influenciam positivamente na aprendizagem. A formação voltada para a parti-

cipação necessita desenvolver o sujeito para a cidadania e a participação com res-

ponsabilidade do destino do país. Neste sentido, a qualidade educacional está intima-

mente relacionada à gestão democrática e que não há sucesso educacional sem a 

participação da comunidade na escola, por isso a escola necessita propiciar espaços 

para a discussão coletiva. 

No que tange à autonomia e participação coletiva, Daniel (2013) afirma que há 

necessidade de mudanças na forma de pensar e agir, proporcionando mudanças na 

escola, no sentido da escola abrir-se para ações de participação da sociedade, pois 

sem essa transformação não ocorrerá a autonomia.  Há necessidade da participação 

coletiva, tanto dos profissionais da educação quanto da comunidade externa à escola, 

com objetivo de traçar metas em comum e trabalhar na solução dos desafios que 

surgirão.  

O exercício da gestão democrática, conforme Lück (2000), está sustentado pe-

los princípios da autonomia e da descentralização, pois este modelo de gestão possi-

bilitaria o crescimento qualitativo educacional, porque implicaria na união participativa 

de todos os envolvidos no processo do ensino e do aprendizado.   

Após a Constituição de 1988 e a LDB 1996, houve a aprovação de dois Planos 

Nacionais de Educação (PNE), um no ano de 2001, sob a Lei nº 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001 e o outro em 2014 na forma da Lei nº 1305, de 25 de junho de 2014. 

Os dois PNEs promovem a gestão democrática na educação brasileira.  

O PNE (2014-2024) no Artigo 2, inciso VI, define a “ promoção do princípio da 

gestão democrática da educação pública” e no Artigo 9, declara “Leis específicas para 

a gestão democrática da educação pública”. Percebe-se que ambos os artigos estão 

em acordo com a Constituição Federal e LDB, como já mencionado, ambos regula-

mentam a gestão democrática participativa como o modelo de gestão a ser adotado 

na escola: 
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Nessa direção, o PNE ratifica os preceitos constitucionais e estabelece 
a gestão democrática da educação como uma das diretrizes para a 
educação nacional. Assim, a gestão democrática, entendida como es-
paço de construção coletiva e deliberação, deve ser assumida como 
dinâmica que favorece a melhoria da qualidade da educação e de apri-
moramento das políticas educacionais, como políticas de Estado, arti-
culadas com as diretrizes nacionais em todos os níveis, etapas e mo-
dalidades da educação (BRASIL, 2014a, p. 59). 

 

Dentre alguns desafios educacionais, Brasil (2014a) destaca que, o PNE 

(2014/2024) buscou fortalecer a gestão democrática, com a criação de leis específicas 

para nortear a educação brasileira. É imperativo ao Sistema Nacional de Educação 

instituir esses elementos legais, como previsto de forma especial nas suas metas 19 

e 20: 
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efe-
tivação da gestão democrática da educação, associada a critérios téc-
nicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade es-
colar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio téc-
nico da União para tanto.  
Estratégias: 
19.1. priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na 
área da educação para os entes federados que tenham aprovado le-
gislação específica que regulamente a matéria na área de sua abran-
gência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjun-
tamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, crité-
rios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da 
comunidade escolar; 
19.2. ampliar os programas de apoio e formação aos(às) conselhei-
ros(as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fun-
deb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais 
e de outros e aos(às) representantes educacionais em demais conse-
lhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses 
colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamen-
tos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao 
bom desempenho de suas funções; 
19.3. incentivar os estados, o Distrito Federal e os municípios a cons-
tituírem fóruns permanentes de educação, com o intuito de coordenar 
as conferências municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o 
acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de edu-
cação;  
19.4. estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição 
e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, asse-
gurando-se lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funci-
onamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com 
os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 
19.5. estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escola-
res e conselhos municipais de educação, como instrumentos de parti-
cipação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por 
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se 
condições de funcionamento autônomo; 
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19.6. estimular a participação e a consulta de profissionais da educa-
ção, alunos(as) e seus familiares na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regi-
mentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação 
de docentes e gestores escolares; 
19.7. favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e 
de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 
19.8. desenvolver programas de formação de diretores e gestores es-
colares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsi-
diar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, 
cujos resultados possam ser utilizados por adesão (BRASIL, 2014b, p. 
83-84). 

 

Contudo, conforme Barbosa e Abdian (2013), embora as concepções de gestão 

democrática se fortaleçam na legislação brasileira, o estado continua atuando sob a 

visão da gestão tecnicista, por isso percebe-se nas leis educacionais um discurso de-

mocrático com delineamento de compreensão neoliberal. Esta realidade pode ser per-

cebida em alguns momentos no PNE (2014/2024), por exemplo, a Meta 19 garante 

condições necessária para a concretização da gestão democrática, porém esta deve 

estar acompanhada de critérios técnicos de méritos e desempenho, que são caracte-

rísticas da gestão gerencialista neoliberal.  Esta dicotomia é real, na concepção de 

Daniel (2013), devido à cultura capitalística da competição estar inserida nos métodos 

de autonomia da gestão escolar, resultado da atuação do governo que atua influenci-

ado pelo crescimento da economia mercadológica.  

Por outro lado, a mesma meta 19 sinaliza significativas conquistas da demo-

cracia  na legislação,  ao afirmar a gestão educacional democrática  não como um fim 

em si, mas um instrumento importante para o ensino e a ativa participação da socie-

dade nas atividades de organização e gestão escolar (Estratégia 19.1);  a instituição 

da participação de pais e estudantes através de grêmios estudantis e associações de 

Pais e Mestres (Estratégia 19.4); a necessidade de criar e fortalecer os  conselhos 

escolares, formando seus conselheiros (Estratégia 19.5); a elaboração conjunta dos 

projetos político-pedagógicos, currículos, estratégias de gestão educacional (Estraté-

gia 19.6); e o fortalecimento efetivo da autonomia pedagógica, administrativa e finan-

ceira das escolas (Estratégia 19.7). 

Em virtude do que foi até aqui mencionado, torna-se claro que historicamente 

a gestão educacional brasileira sofreu e sofre fortíssimas influências de cenários so-

ciais, econômicos e políticos no desenvolvimento de suas concepções no decorrer da 

história. No entanto, a gestão democrática continua fortalecendo-se, especialmente 
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nos aspectos legais, como o princípio mais conveniente para a organização e gestão 

das atividades educacionais.    

Neste sentido, na visão de Gadotti (2014), a gestão democrática deixa de ser 

um preceito puramente pedagógico, pois tornou-se um princípio instituído constituci-

onalmente e por isso protegido e regido pelas leis brasileiras, entendendo que a par-

ticipação da comunidade escolar como um todo é essencial aos processos democrá-

ticos educacionais, demandando ações formativas que apoiem os diretores no esta-

belecimento de uma nova cultura de gestão.  

 

2.2 Conceitos e Concepções de Gestão Escolar 

Os encaminhamentos políticos, administrativos e pedagógicos, bem como as 

ações práticas dos diretores estão vinculados à concepção de gestão que adotam, 

embora nem sempre de forma explicita. Essas concepções refletem posicionamentos 

sobre a visão de mundo, de homem e de educação influenciando diretamente a qua-

lidade da organização do trabalho pedagógico e da educação oferecida pelas institui-

ções escolares. Dessa forma, as concepções de gestão permeiam os debates desde 

as terminologias adotadas até discussões mais amplas desse campo, tornando-se um 

elemento constituinte e imprescindível para a análise da formação do gestor escolar.      

2.2.1 Gestão Escolar versus Administração Escolar 
 

Abordar assuntos relativos à gestão educacional demanda um breve olhar na 

disputa que ocorre nos meios acadêmicos sobre o uso da expressão gestão ou admi-

nistração escolar.  Ambos são aplicados na literatura às vezes como sinônimos e em 

outros casos como expressões distintas e opostas. 

Sterchele (2016) ressalta que existe um conflito real de opiniões e conceitos 

sobre o uso dos substantivos “administração e gestão”, que continuam sem solução 

e que essa desordem na terminologia provoca diversas implicações políticas com se-

ríssimos desdobramentos. 

 Para Maia (2008), o termo administração escolar, possui seu histórico e cons-

tituição teórica baseada nos postulados da administração empresarial. Existe por 

parte dos estudiosos um empenho deliberado na elaboração dos princípios da admi-

nistração empresarial como sendo válidos e aplicáveis com eficiência a qualquer or-
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ganização, inclusive a escola. Sob esta perspectiva, tomam que as estruturas organi-

zacionais são análogas e para que escola alcance seus objetivos deve fazer uso dos 

processos e práticas da administração clássica.  

 Do ponto de vista de Sterchele (2016), a administração escolar possui suas 

raízes no sistema capitalista de produção no final do século XIX. Este modelo tinha 

por objetivo aumento de produtividade, maior eficiência, racionalização e redução dos 

custos de produção. Estes são os mesmos desafios existentes nas fábricas e empre-

sas que para serem transpostos necessitam de alguma pessoa capaz de dirigir, con-

trolar e administrar as atividades desenvolvidas no mundo corporativo. Estas mesmas 

características também estão presentes no ambiente educacional. No entanto, não se 

deve importar os paradigmas empresariais para o seio das escolas e aventurar fazer 

adaptações de cargos e funções, pois os objetivos são muito diferentes, enquanto a 

empresa busca somente a lucratividade a escola procura o aprendizado e a formação 

do sujeito, com abordagem pedagógica, política e administrativa. 

Tardif (2008) a fim de ressaltar a singularidade da gestão educacional, traça 

um paralelo entre o trabalhado industrial e o trabalho pedagógico, estabelecendo uma 

comparação entre as finalidades do trabalho na indústria e o trabalho na escola; a 

natureza do objeto de trabalho em cada um desses ambientes; a relação dos traba-

lhadores com o objeto e o produto do trabalho nessas duas esferas de atuação.   

Quanto às finalidades, o autor caracteriza que na indústria os objetivos são 

objetivos precisos, operacionais, delimitados, com prazo para realização, fáceis de ser 

mensurados e acompanhados, com resultados a curto prazo. Ou seja, os objetivos 

são claros e coerentes e os funcionários sabem qual caminho percorrer, para alcançá-

lo com êxito e rapidez. No entanto os trabalhos pedagógicos possuem caraterísticas 

gerais, com imprecisões diversas, não operacionalizáveis e por isso os profissionais 

precisam constantemente adaptar-se, improvisar diante da realidade imposta.   Desse 

modo, os objetivos são numerosos, diversificados, multifacetados, pouco coerentes e 

demandam a necessidade de fazer escolhas e decisões baseados na subjetividade 

do ser, do contrário não serão alcançados. 

Em relação à natureza do objeto de trabalho da educação, Tardif (2008) diz 

que os saberes e práticas educacionais devem ser direcionadas com enfoque priori-

tário para o ser humano. São os seres humanos o objeto do trabalho da escola e por 

isso os conhecimentos dos profissionais de educação são marcados por particulari-
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dades individuais, incorporada por princípios éticos e emocionais.  Ou seja, a educa-

ção deve levar em consideração a singularidade das pessoas, com suas diferenças e 

características próprias, bem como suas emoções e bases de valores. Diferente do 

que acontece no meio industrial, onde o objeto do trabalho são os produtos acabados, 

desenvolvidos através de processos estáticos, com a finalidade lucrativa.  

Estas diferenciações, de acordo com Gracindo e Kenski (2001), geraram impli-

cações negativas e um movimento contrário a aplicação da administração empresarial 

ao ambiente escolar. Neste contexto surge o desejo de mudanças e a aparição de 

proposições conceituais novas no intuito de encontrar abordagens diferentes à serem 

aplicadas na direção escolar.  

Dabrach e Mousquer (2009), retratando esse momento, mencionam que o es-

gotamento do modelo administrativo tecnocrático na escola, aconteceu devido a visão 

de que o objetivo principal da escola deveria ser  a formação de  indivíduos autôno-

mos, levando em consideração a subjetividade do ser. Assim os princípios da aborda-

gem clássica da administração não caberiam neste contexto pois desviavam a solu-

ção de problemas de seus contextos econômicos, políticos e sociais para alternativas 

meramente técnicas, o que obscurecia a finalidade principal do ensino que é o desen-

volvimento do educando.  

Para as autoras, as criticas são fundamentadas devido aos aspetos racionalista 

capitalista da administração geral, que na sua essência ignorava as características 

sociais, políticos, históricos e sociais que são fatores essenciais para um trabalho 

educacional com enfoque para transformação social. Esses conceitos de caráter so-

cial e pedagógico embasam os conceitos de gestão escolar, como maneira de distin-

guir os pressupostos técnicos que até então caracterizaram a administração escolar.  

       Desta forma, segundo Sterchele (2016), a terminologia administração passou 

a ser substituída pelo termo gestão, como se este conferisse a prática escolar uma 

perspectiva mais democrática, progressista, participativa, com enfoque para o proce-

dimento com característica de poder descentralizadas. Para tal, os pesquisadores atri-

buíam ao termo administração uma prática hierarquizada, autoritária, burocrática, an-

tidemocrática, voltada apenas para os resultados.   

Por todos estes aspectos, Daniel (2013) assegura que o conceito de adminis-

tração escolar sofreu mudanças e foi substituído pelo termo Gestão Escolar, com o 

propósito de ampliar a teoria de administração, dando-lhe novo significado, atribuindo 
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ao diretor responsabilidade mais elevada da educação. A gestão educacional é rela-

cionada ao fortalecimento da democracia no fazer pedagógico, buscando o envolvi-

mento e comprometimento de toda a comunidade escolar nos processos decisórios 

da gestão escolar. 

Cabe recordar que a década de 90 é marcada pela consolidação das políticas 

neoliberais, misturando-se e confundindo a gestão democrática, com conceitos demo-

cráticos sendo usados com finalidades mercadológicas, porém, paralelamente tam-

bém havia um movimento verídico em prol de uma escola democratizada, pautada 

pela participação coletiva, autonomia e com objetivos na inserção social e desenvol-

vimento da cidadania (DABRACH; MOUSQUER, 2009). 

Estudando este fenômeno, Maia (2008) e Dabrach e Mousquer (2009) dividem 

os períodos em que as terminologias administração e gestão foram aplicados à es-

cola. O primeiro momento, até meados da década de 80, é assinalado pelo uso da 

terminologia administração escolar, que não separava o planejar e o executar, enfati-

zando o desenvolvimento da sua atribuição política. No segundo momento o termo 

gestão foi inserido ao contexto escolar, apontando para os aspetos da nova escola 

democrática, onde as tomadas de decisões eram coletivas, havia flexibilidade e maior 

autonomia, o planejamento com contornos dinâmicos e participativo. O terceiro e úl-

timo recorte, a partir de 1990, abrange o período da utilização simultânea das termi-

nologias administração e gestão, porém com reservas, pois o termo administração foi 

vinculado às formas de gestão antidemocráticas, individualistas e autoritárias, en-

quanto o segundo foi associado ao fazer democrático, participativo e descentralizado.  

Há que se ressaltar, de acordo com Sterchele (2016), que a pressuposição de 

que a aplicação da terminologia administração, já trazia intrínseco a ela o significado 

de autoritarismo e que o uso atual do termo gestão, traz antecipadamente por si só o 

adjetivo de democracia, é um erro, pois poderá ocultar o autoritarismo que ainda é 

conservado nas escolas, mesmo que estas usem a nova terminologia e apregoem os 

preceitos da gestão supostamente democrática. 

Diante do que foi aqui exposto, é importante afirmar que não se tem como ob-

jetivo esgotar o assunto sobre qual é o termo apropriado a ser usado: gestão ou ad-

ministração, dada à sua importância, profundidade e abrangência. Nem tão pouco to-

mar como finalizadas as ideias dos educadores aqui mencionados. No entanto Ster-

chele (2016) afirma que ao estudar as pesquisas especializadas da área não é possí-
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vel definir diferenças significativas entre o conceito de administração e gestão. Men-

ciona que este conflito de ideologia e conceitos, é fonte potencial para pesquisa mais 

aprofundadas, contudo, é cabido questionar se a utilização do termo gestão em pre-

juízo do termo administração é somente uma terminologia ou se verdadeiramente 

trouxe novas perspectivas para exercício do poder nas instituições de ensino. 

 

2.2.2 Concepções de Gestão Escolar 
 

        Entre as diferentes concepções de gestão escolar que se configuraram na edu-

cação brasileira, tomou-se como base Libâneo (2015), Oliveira e Thoschi (2012) que 

apresentam duas concepções que se diferenciam devido aos seus propósitos sociais 

e políticos educacionais: a concepção técnico-científica e a sociocrítica. 

 A concepção técnico-científica é caracterizada pela abordagem de cunho bu-

rocrático e tecnicista. Influenciada pela administração científica de Taylor e Fayol, é 

voltada para o mercado de trabalho. O diretor possui o comando centralizado das 

decisões escolares, valorizando fortemente relações de hierarquia e subordinação, 

onde a administração escolar é regida por regras, normas e atividades burocráticas. 

O foco central é o comprimento das tarefas, ficando para segundo plano o cuidado 

com as pessoas e os objetivos educacionais. A escola se apresenta como objetiva e 

neutra, funcionando de forma racional, necessitando ser planejada, organizada e con-

trolada para que alcance altos índices de desenvolvimento.  Para Libâneo (2015), este 

ainda é o conceito de gestão educacional mais aplicado nas escolas brasileiras.  

 A abordagem técnica-cientifica, como mencionado, tem por embasamento o 

poder hierarquizado, divido em cargos e funções determinadas, com foco nas normas 

e os métodos aplicados são da administração científica empresarial. As ações da es-

cola são voltadas para a maximização dos resultados através da execução eficiente 

das atividades. Na sua forma mais conservadora apresenta-se como administração 

clássica ou burocrática, porém em um modelo mais atual é conhecida como a gestão 

da qualidade total.  

 Na concepção sociocrítica a organização escolar não é concebida como um 

ambiente indefinido a ser analisado, mas como um espaço que valoriza as interações 

socioculturais e políticas, compreendendo que a escola é um ambiente que deve ser 

construído com a participação de todos: professores, alunos e pais. Por isso, tanto a 

gestão quanto os processos decisórios se dão de forma coletiva e democrática, com 
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a participação de toda a comunidade escolar, proporcionando o debate e análise co-

letiva dos projetos, atividades e ações que serão desenvolvidas na escola.  

Segundo os autores a concepção sóciocrítica divide-se em autogestionária, in-

terpretativa e a democrático-participativa. O estilo autogestionário, está fundamentado 

na responsabilização coletiva, não possuindo direção centralizada, pois é incentivada 

à participação igualitária de todos os atores educacionais nas tomadas de decisões. 

Recusa todo o tipo e forma de comando centralizadas na pessoa de um diretor e pro-

põe formas colegiadas de gestão. Valoriza a capacidade e a criatividade das pessoas 

envolvidas, no sentido de criar e implantar procedimentos e normas. 

 A concepção interpretativa considera a subjetividade das pessoas, opondo-se 

veementemente à concepção científico racional, recusando determinadas regras, es-

tratégias e postulados organizacionais, por compreender que as ações organizativas 

devem ser socialmente estabelecidas.  

 A abordagem democrático-participativa fundamenta-se no relacionamento con-

junto entre a administração e o envolvimento das demais pessoas da equipe. Define 

seus objetivos e a tomada de decisões de maneira coletiva. Após a tomada de deci-

sões, cada membro da equipe desenvolverá as atribuições que lhe conferem para 

alcançar os objetivos propostos, acolhendo orientações e avaliações das tarefas rea-

lizadas. Reconhece a gestão democrática, porém não suprime a necessidade de 

acompanhamento das atividades, por meio da coordenação, da valorização das dife-

rentes contribuições dos envolvidos no processo, da gestão dinâmica e da avaliação 

processual durante a execução das atividades escolares.  

Apresentam-se como  outros distintivos desta abordagem: definição clara de 

objetivos sociopolíticos e pedagógicos pela equipe escolar; integração entre as ativi-

dades de direção e da comunidade escolar interna e externa; elevado nível de forma-

ção e qualificação profissional; trato das questões da organização e gestão mediante 

oferta de informações objetivas e claras sem, no entanto, acarretar prejuízo das con-

siderações dos significados subjetivos e culturais; acompanhamento e avaliação das 

questões da organização e gestão, mediante coleta de informações reais, sem preju-

ízo das considerações dos significados subjetivos e culturais; acompanhamento e 

avaliação contínuos com finalidade pedagógica: diagnósticos, acompanhamento dos 

trabalhos, reorientação de rumos e ações, tomada de decisões; ênfase tanto nas ta-

refas quanto nas relações interpessoais (LIBÂNEO, 2015). 
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 Com objetivo de elucidar os conceitos de organização e gestão escolar Libâ-

neo, Oliveira e Toschi (2012), estruturaram o quadro comparativo, a seguir: 
 
Quadro 1- Modelos de Organização e Gestão Escolar (continua) 

Técnico-Científica Autogestionária Interpretativa Democrático-Parti-
cipativa 

• Descrição deta-
lhada de funções e 
tarefas, acentu-
ando a divisão téc-
nica do trabalho es-
colar. 

• Poder centralizado 
no diretor, desta-
cando-se as rela-
ções de subordina-
ção em que uns 
têm mais autori-
dade do que ou-
tros. 

• Ênfase na adminis-
tração regulada (rí-
gido sistema de 
normas, regras, 
procedimentos bu-
rocráticos de con-
trole das ativida-
des), descuidando-
se, às vezes, dos 
objetivos específi-
cos da instituição 
escolar. 

• Comunicação li-
near (de cima para 
baixo), baseada em 
normas e regras. 

• Mais ênfase nas ta-
refas do que nas 
pessoas. 

 

 

 

 

 

▪Vínculo das formas 
de gestão interna 
com as formas de 
autogestão social 
(poder coletivo na 
escola para prepa-
rar formas de auto-
gestão no plano po-
lítico). 

▪Decisões coletivas 
(assembleias, reu-
niões), eliminação 
de todas as formas 
de exercício de au-
toridade e de po-
der.  

▪Ênfase na auto-or-
ganização do grupo 
de pessoas da ins-
tituição, por meio 
de eleições e de al-
ternância no exer-
cício das funções.  

▪Recusa as normas 
e os sistemas de 
controles, acentu-
ando a responsabi-
lidade coletiva.  

▪Crença no poder 
instituinte da insti-
tuição e recusa de 
poder instituído. O 
caráter instituinte 
dá-se pela prática 
da participação e a 
autogestão, modos 
pelos quais se con-
testa o poder insti-
tuído. 

• A escola é uma rea-
lidade social subjeti-
vamente construída, 
não dada nem obje-
tiva. 

• Privilegia menos o 
ato de organizar e 
mais a “ação organi-
zadora” com valores 
e práticas comparti-
lhadas. 

• A ação organiza-
dora valoriza muito 
as interpretações os 
valores, as percep-
ções e os significa-
dos subjetivos, des-
tacando o caráter 
humano e prete-
rindo o caráter for-
mal, estrutural, nor-
mativo. 

▪Definição explicita, 
por parte da equipe 
escolar, de objeti-
vos sociopolíticos e 
pedagógicos da es-
cola.  

▪Articulação da ativi-
dade de direção 
com a iniciativa e a 
participação das 
pessoas da escola 
e das que se relaci-
onam com ela.  

▪Qualificação e com-
petência profissio-
nal. 

▪Busca de objetivi-
dade no trato das 
questões da orga-
nização e da ges-
tão, mediante co-
leta de informações 
reais.   

▪Acompanhamento 
e avaliação siste-
máticos com finali-
dade pedagógica: 
diagnóstico, acom-
panhamento dos 
trabalhos, reorien-
tação de rumos e 
ações, tomadas de 
decisões. 

▪Todos dirigem e 
são dirigidos, todos 
avaliam e são ava-
liados. 
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Quadro 1- Modelos de Organização e Gestão Escolar (conclusão) 

Técnico-Científica Autogestionária Interpretativa Democrático-Parti-
cipativa 

 • Ênfase nas  inter-
relações, mais do 
que nas tarefas 

 • Ênfase tanto nas 
tarefas quanto nas 
relações. 

Fonte: Libâneo; Oliveira; Toschi (2012, p. 327) 

 

 Na percepção de Libâneo (2015), os estilos de gestão escolar determinam a 

maneira como a escola se organiza e realiza seus trabalhos pedagógicos. A aborda-

gem técnico-científica dá ênfase ao poder centralizado, subordinação, hierarquia, bu-

rocracia e autoridade como ações para a eficiência e produtividade. As outras três 

concepções advogam uma gestão em sentido contrário, opondo-se às características 

da gestão científica, por levar em consideração o desenvolvimento das relações soci-

ais e a participação coletiva na concretização das atividades educacionais. Embora 

as concepções de gestão aqui relacionadas possuam características muito bem defi-

nidas, no dia a dia das escolas dificilmente se apresentarão as suas configurações de 

maneira pura. É possível serem encontradas características de uma abordagem mis-

turada com outra, porém, sempre é possível identificar a concepção mais predomi-

nante.  

 Tendo em vista os aspectos observados, pode-se afirmar que a abordagem de 

gestão adotada pela escola determinará como serão desenvolvidas todas as ativida-

des educacionais e exercerá influência no seu posicionamento político, pedagógico e 

organizacional.    

 

2.3  A Configuração da Formação do Gestor Educacional 
	

O conhecimento histórico é a maneira de entender o passado, avaliar o pre-

sente e planejar o futuro. Conhecer a história da educação brasileira serve como fun-

damento norteador para o aperfeiçoamento da educação. Assim, é importante com-

preender como surgiu o papel do gestor escolar, suas atribuições e a formação para 

essa função. 

Nos primórdios da história, a educação brasileira era privilégio de poucos e 

limitava-se ao aprimoramento intelectual voltado para as letras ou ciências. Para al-

cançar os resultados desejados, de acordo com Teixeira (1958), bastava selecionar 
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rigorosamente os estudantes e os mestres. Devido à simplicidade acadêmica e dos 

objetivos educacionais, resumidos no desenvolvimento do espírito e do intelecto, o 

planejamento e a administração das aulas ficavam sob a total incumbência dos pro-

fessores. Além da responsabilidade com o ensino, o próprio mestre era encarregado 

pelo planejamento, supervisão e administração do processo educacional. 

Todavia, ainda, segundo Teixeira (1958), as mudanças no contexto social, a 

dificuldade de selecionar bons mestres, o desenvolvimento das cidades, a abertura 

da escola para todos e a necessidade de um aprendizado ampliado, voltado para a 

inserção no mundo do trabalho, desencadearam grandes mudanças no contexto edu-

cacional. A educação se tornou mais complexa e se desenvolveu a compreensão de 

que necessitava ser mais planejada, administrada e supervisionada, para dar suporte 

às atividades educacionais, que o professor, outrora, desenvolvia sozinho. 

 
Se antes nos contentávamos com preparar o professor, é que o podí-
amos selecionar e treinar para executar tôdas as tarefas da educação. 
O trabalho de classe, ou seja o ensino, sempre compreendeu tarefas 
administrativas e de planejamento, tarefas de ensino pròpriamente 
dita e tarefas de orientação. O professor administra a sua classe, en-
sina a seus alunos e os orienta na vida e nos estudos. Hoje ainda faz 
tudo isto, mas, como não pode ser tão selecionado, nem os estudos 
tão suficientemente simples, temos de ajudá-lo com especialistas de 
administração, de planejamento, de currículo, de supervisão e de ori-
entação. Todos êstes especialistas são outros tantos professôres es-
pecializados que preparam o trabalho para que o mestre o possa exe-
cutar. A diferença decorre da complexidade e variedade da tarefa do 
mestre, que já não pode sòzinho realizá-la. O administrador e plane-
jador é o antigo mestre na sua capacidade administrativa, o supervisor 
é o antigo mestre na sua capacidade de ensinar e o orientador, o an-
tigo mestre na sua capacidade de orientar (TEIXEIRA, 1958, p. 2).  

 

Esta perspectiva educacional ganhou forças, quando em 1883, Rui Barbosa 

reformou o ensino brasileiro, definindo e diferenciando as funções que deveriam atuar 

na escola: 
§ 22.º Em uma escola normal haverá um diretor, um secretário, um 
censor, um amanuente, que acumulará as funções de bibliotecário e 
arquivista, um preparador para gabinetes de física, química e história 
natural, um porteiro, um contínuo e os serventes precisos. 
§ 25.º (*) É gratuito e absolutamente leigo o ensino nas escolas nor-
mais primárias de ambos os sexos. 
§ 26.º O corpo docente de cada escola normal reunir-se-á trimestral-
mente, sob a presidência de seu diretor, para examinar as questões 
de ensino, método, programa e disciplina, que lhe forem submetidas 
por qualquer dos seus professores, ou pelas autoridades escolares. 
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§ 27.º O governo fixará em regulamento, as atribuições dos funcioná-
rios das escolas normais (BRASIL, 1883, p. 108-109).  
 

Diante desta normatização, percebe-se a intenção de tornar a escola acessível 

a todos possibilitando o ingresso gratuito ao sistema de ensino e concomitantemente 

é observado a divisão das funções e dos cargos, colocando a figura do diretor como 

central e importante no desenvolvimento das atividades acadêmicas, soluções de pro-

blemas e de disciplina. Desta forma a figura do diretor é inserida no contexto educa-

cional, percebe-se uma preocupação em explicitar as atribuições do diretor, mas há 

um silêncio quanto à formação deste profissional.  

A formação para o cargo das funções administrativas começa a ganhar contor-

nos em 1946, com o Decreto-lei Nº 8.530, que institui a Lei Orgânica do Ensino Nor-

mal. Ao estabelecer as normas e diretrizes para a educação nacional, regia que: 

 
CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES DO ENSINO NORMAL 
Art. 1º O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as se-
guintes finalidades: 
        1. Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas 
primárias.  
        2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas es-
colas.  
CAPÍTULO II 
DOS CICLOS DO ENSINO NORMAL E DE SEUS CURSOS 
Art. 2º O ensino normal será, ministrado em dois ciclos. O primeiro 
dará o curso de regentes de ensino primário, em quatro anos, e o se-
gundo, o curso de formação de professôres primários, em três anos.  
Art.3º Compreenderá, ainda o ensino normal cursos de especialização 
para professôres primários, e cursos de habilitação para administra-
dores escolares do grau primário. 

      CAPÍTULO III 
DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO ES-
COLAR 
 Art. 4º Haverá três tipos de estabelecimentos de ensino normal: o 
curso normal regional, a escola normal e o instituto de educação.  
      § 1º Curso normal regional será o estabelecimento destinado a 
ministrar tão somente o primeiro ciclo de ensino normal.  
      § 2º Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso 
de segundo ciclo dêsse ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário.  
      § 3º Instituto de educação será o estabelecimento que, além dos 
cursos próprios da escola normal, ministre ensino de especialização 
do magistério e de habilitação para administradores escolares do grau 
primário.  
Art. 10. Os cursos de especialização de ensino normal compreende-
rão os seguintes ramos: educação pré-primária; didática especial do 
curso complementar primário; didática especial do ensino supletivo; 
didática especial de desenho e artes aplicadas; didática especial de 
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música e canto.  
     Art. 11. Os cursos de administradores escolares do grau primário 
visarão habilitar diretores de escolas, orientadores de ensino, inspeto-
res escolares, auxiliares estatísticos e encarregados de provas e me-
didas escolares.  
 Art. 12. Á constituição dos cursos de especialização de magistério e 
os de administradores escolares será definida em regulamento (BRA-
SIL, 1946). 
 

 Dentre as finalidades do Decreto-lei 8530/46, destaca-se a promoção da for-

mação dos professores, dividida em dois ciclos: o primeiro ciclo habilitava regentes 

primários, a ser realizada no período de quatro anos, tinha por objetivo formar profes-

sores para atuar nas escolas primárias regionais, segundo Schneider e Tridpalli 

(2008), as escolas regionais de então eram escolas rurais, composta de alunos na 

sua grande maioria, filhos de  colonizadores de variadas etnias e por  esta razão a 

formação destes regentes possuía especificidades como o conhecimento da língua e 

costumes da sua região de atuação. O segundo ciclo formava professores para o en-

sino primário. Com duração de três anos formava os professores para dar aulas nas 

escolas estaduais da época.  

Fica evidente no decreto a intencionalidade da formação do administrador es-

colar para as escolas primárias, que se daria nos Institutos de Formação como uma 

especialização do curso normal do primeiro ou do segundo ciclo, possuindo certifica-

ção específica para esta habilitação.  Deste modo a formação inicial tanto do profes-

sor, quanto do diretor seria em nível do ensino médio e no caso deste último, seria 

complementada por cursos de especialização. A constituição destes cursos de espe-

cialização para a administração escolar seria definida posteriormente em regulamen-

tação própria, não ficando evidenciado claramente quais os saberes fariam parte da 

formação dos diretores.  

Paralelamente o curso de Pedagogia, regulamentado desde 1939 pelo Decreto 

Lei Nº. 1190/39, oferecido na Universidade do Brasil, também já apresentava disci-

plina voltadas para a administração escolar. O artigo 19 regulamenta que o curso de 

Pedagogia teria duração de três anos divididos em três níveis de seriação e que a 

disciplina de Administração Escolar seria ofertada no final da segunda série.  Disci-

plina similar, voltada para a área da Administração escolar, segundo o artigo 20, seria 

oferecida também no curso de Didática. Conforme a lei, o diploma de Bacharel em 

Pedagogia permitiria: 
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 Art. 19. O curso de Pedagogia será de três anos e terá a seguinte 
seriação de disciplinas: 
    Primeira série 
1. Complementos de matemática. 
2. História da filosofia. 
3. Sociologia. 
4. Fundamentos biológicos da educação. 
5. Psicologia educacional. 
     Segunda série 
1. Estatística educacional. 
2. História da educação. 
3. Fundamentos sociológicos da educação. 
4. Psicologia educacional. 
5. Administração escolar. 
     Terceira série 
1. História da educação. 
2. Psicologia educacional. 
3. Administração escolar. 
4. Educação comparada. 
5. Filosofia da educação. 
SECÇÃO XII 
Do curso de didática 
    Art. 20. O curso de didática será de um ano e constituir-se-á das 
seguintes disciplinas: 
1. Didática geral. 
2. Didática especial. 
3. Psicologia educacional. 
4. Administração escolar. 
5. Fundamentos biológicos da educação. 
6. Fundamentos sociológicos da educação (BRASIL, 1939). 

 

Para Franco (2014), o curso de Pedagogia desde da sua origem tem seu ca-

minho marcado pela indefinição das leis. Inicialmente, a formação bacharelesca era 

de três anos e habilitava a exercer a função de técnico em educação. No entanto, a 

atribuição deste profissional não é esclarecida, ficando obscura quais funções pode-

riam ser desempenhadas ao término do curso. Caso o estudante desejasse atuar 

como professor deveria estudar mais um ano tornando-se licenciado em Didática, 

curso que o habilitaria para o exercício da docência.  

O curso de Pedagogia nasce no país, conforme Fonseca (2008), com o objetivo 

de formar técnicos para atuação no Ministério da Educação e Saúde. Por isso o cur-

rículo do curso não possuía nenhuma disciplina que abrangesse aspectos didáticos, 

temas que seriam abordados posteriormente para a formação complementar docente 

no curso de Didática. Já em relação a administração escolar esta disciplina aparece 

ao longo do curso, duas disciplinas para a formação dos bacharéis e outra para pro-

fessores licenciados no curso de Didática. Contudo, a finalidade inicial do curso de 
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Pedagogia era preparar técnicos para as atividades de inspeção escolar, delimitando 

ao curso características meramente técnicas e distanciadas dos aspectos filosóficos 

da formação de professores e gestores. 

No final da década de 1930 até a década de 1950, entre as proposições legais 

quanto a formação dos professores, técnicos, administradores e as imprecisões, dú-

vidas e discussões quanto ao assunto, foram criados institutos e comissões que tive-

ram fortíssimas influências na sistemática de estudos sobre educação brasileira, são 

eles: INEP - Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos- Anísio Teixeira (1938); CA-

PES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal  de Nível Superior (1951);  CBPE 

– Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (1955). O intuito destes órgãos era 

indicar e fomentar os novos rumos para a educação, e consequentemente, à formação 

dos agentes educacionais (FRANCO, 2014). 

Em 1961 foi decretada pelo Congresso Nacional, a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei Nº 4.024/61. Com referência a função do 

diretor escolar determina: 

 
 Art. 30. Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprêgo em 
sociedade de economia mista ou emprêsa concessionária de serviço 
público o pai de família ou responsável por criança em idade escolar 
sem fazer prova de matrícula desta, em estabelecimento de ensino, 
ou de que lhe está sendo ministrada educação no lar.  
§ 2º Compete à administração do ensino local, com recurso para o 
Conselho Estadual de Educação zelar pela obediência ao disposto 
neste artigo.  
Art. 42. O Diretor da escola deverá ser educador qualificado.  
CAPÍTULO IV 
Da Formação do Magistério para o Ensino Primário e Médio 
Art. 52. O ensino normal tem por fim a formação de professôres, ori-
entadores, supervisores e administradores escolares destinados ao 
ensino primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos re-
lativos à educação da infância.  
Art. 55. Os institutos de educação além dos cursos de grau médio re-
feridos no artigo 53, ministrarão cursos de especialização, de adminis-
tradores escolares e de aperfeiçoamento, abertos aos graduados em 
escolas normais de grau colegial (BRASIL, 1961). 

 
No que tange à direção escolar na primeira LDBEN (1961), a menção é feita no 

artigo 30, inciso 2º, apontando que o diretor escolar deveria cuidar para que as famí-

lias cumprissem aos ditames do próprio artigo, sobre a obrigatoriedade das crianças 

estarem estudando para que os pais pudessem exercer atividades nos serviços públi-

cos. Já o artigo 42, menciona que o Diretor da escola necessitará ser um educador 
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qualificado e determina que tal qualificação, conforme artigo 52 e 55, aconteceria em 

cursos de grau médio, no ensino normal ou posteriormente com cursos de especiali-

zação nas escolas normais.  

No que diz respeito a formação dos profissionais da educação, em especial 

sobre a administração escolar, conforme Franco (2014), a primeira LDB   é bastante 

confusa e imprecisa, intensificando os debates sobre onde deveriam ser formados os 

professores e demais agentes educacionais. O conteúdo da LDB não trazia subsídios 

para o esclarecimento ou orientação para o avanço das organizações dos cursos, 

confirmando o fracionamento da formação já existente anteriormente.  

A reforma do curso de Pedagogia de 1969 trouxe um novo significado para a 

formação dos gestores, passando a ser prevista como formação em nível superior. O 

decreto do Parecer CFE 252/69, proposto por Valmir Chagas, organizou diversas ha-

bilitações, possibilitando múltiplas opções para especializações, com o propósito de 

atuar na administração, supervisão, coordenação, orientação ou inspeção escolar. 

Mesmo com as mudanças das habilitações, para Oliveira (2009) o objetivo deste pa-

recer era primeiramente oficializar a formação do professor e em segundo plano a 

formação do administrador escolar. 

Em 1971 entra em vigor a LDBEN (1971), lei nº 5.692/71, reestruturando todos 

os níveis educacionais da escola básica, passando a serem denominados de primeiro 

e segundo graus. Também normatiza a formação docente necessária para atuar como 

professor nestes segmentos. Referente à administração escolar, estabelece que a 

formação do diretor escolar não seria mais feita no grau médio, mas em cursos supe-

riores de graduação ou pós-graduação: 

 
Art. 33. A formação de administradores, planejadores, orientadores, 
inspetores, supervisores e demais especialistas de educação será 
feita em curso superior de graduação, com duração plena ou curta, ou 
de pós-graduação (BRASIL, 1971). 

 

Souza e Tavares (2014), chamam a atenção para a adição da função de “pla-

nejadores” educacionais, pois apontava para a possível criação de outras especiali-

zações. Sem dúvida que a lei representa um grande avanço ao determinar a formação 

superior para as funções de administração escolar, dado que até o momento era o 

ensino normal que promovia a formação destes profissionais. No entanto, para alguns 

educadores a criação destas habilitações representava uma visível distinção entre o 
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pensar e o fazer, entre o planejamento e a execução, conferindo as funções que ne-

cessitam de maior conhecimento formativo a encargo dos especialistas mais bem 

qualificados e as atividades operacionais com os de formação mais elementar. Para 

os autores, os delineamentos sobre a formação dos diretores escolares, adicionados 

às atividades referentes às técnicas administrativas a serem empregadas na escola 

são temáticas que provocam discussões dentro e fora do ambiente educacional até 

os dias atuais.  

A nova LDBEN (1996), Lei nº 9394/96, vem reforçar a formação do gestor nos 

cursos de graduação e pós-graduação, conforme expressa: 

 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em Pedagogia 
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, ga-
rantida, nesta formação, a base comum nacional (BRASIL, 1996). 

 

Embora esteja patente na LDBEN, que o diretor escolar precisa passar pela 

formação da docência para o exercício da função, nota-se, contudo, que não há defi-

nição de quais são os conhecimentos necessários e específicos para a formação do 

gestor educacional. Percebe-se a menção aos lócus da formação do gestor sem, con-

tudo, apresentar maiores esclarecimentos sobre os componentes dessa formação. 

Nota-se a continuidade desta lacuna, como nas demais legislações que normatizaram 

a gestão educacional. 

Somente no ano de 2006, dez anos depois da promulgação da LDBEN (1996) 

que o Conselho Nacional de Ensino - CNE definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Pedagogia – DCNP (2006), as quais estabelecem os parâmetros para o 

curso de graduação em Pedagogia: 

 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
se à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil 
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Mé-
dio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na 
área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais 
sejam previstos conhecimentos pedagógicos.  
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação 
de professores para exercer funções de magistério na Educação In-
fantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006). 
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   Barbosa e Abdian (2013) comentam, que o documento confere novos contor-

nos ao curso de Pedagogia que passou a ser considerado como licenciatura. A do-

cência é o embasamento para as outras funções que necessitam dos saberes peda-

gógicos. As diretrizes evidenciam, entre outros aspectos, a docência como o alicerce 

da identidade do pedagogo; destacam que a formação do pedagogo ultrapassa as 

atividades de sala de aula, podendo atuar na gestão escolar e áreas afins onde sejam 

necessários conhecimentos pedagógicos. Desta forma houve uma reestruturação no 

curso de Pedagogia, conferindo ao docente a formação para atuar como professor, 

pesquisador, gestor escolar, dentro ou fora do ambiente escolar. Como consequência 

dessa visão ocorreu a extinção das habilitações/especializações dos profissionais 

educacionais, asseguradas pelo Parecer CFE 252/69, dentre as quais figuravam prin-

cipalmente as de administração, orientação e supervisão escolar.  

De acordo com Barbosa e Abdian (2013), embora a comunidade acadêmica 

tenha participado da elaboração do DCNP (2006) o texto não agradou alguns educa-

dores e por isso é objeto de censuras, inquirições e comentários diversos. A formação 

do gestor adquire um caráter bastante polêmico, pois apesar de ser um agente funda-

mental no contexto escolar, na proposição legal à sua formação, é apresentada de 

maneira bastante prolixa e imprecisa. O documento coloca em segundo plano o papel 

da gestão escolar ao descrever que o licenciado pode participar na gestão, o que é 

oposto às necessidades da gestão contemporânea.  O termo participar tem o signifi-

cado diferente de gerir ou administrar.  A palavra participação permite interpretações 

variadas e não evidencia as verdadeiras características que abrangem a ação de ges-

tão, administração e condução das atividades educacionais.  

Libâneo (2006), entre as críticas que faz à lei, destaca que a terminologia “par-

ticipação na...”, usada algumas vezes, não aponta se o curso de Pedagogia deve pre-

parar o docente para participar da organização e gestão ou dar-lhe competências para 

assumir de fato cargos de gestão e organização escolar. Para o autor essa redação 

ambígua, permite a compreensão que o curso deveria preparar para o planejamento, 

execução e avaliação das ações educacionais, dando a entender que as pessoas que 

planejam as atividades educacionais, os responsáveis pelas avaliações, o animador 

cultural, pesquisadores, editor de livros, entre outras tantas pessoas envolvidas com 

atividades educacionais, ao desenvolverem suas atividades estão atuando na docên-

cia escolar. O autor ainda afirma que: 
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Essa imprecisão conceitual quanto ao objeto de estudo da Pedagogia 
leva a um entendimento genérico de atividades docentes, tal como 
consta no parágrafo único do artigo 4º, em que toda e qualquer ativi-
dade profissional no campo da educação é enquadrada como ativi-
dade docente, seja essa atividade o planejamento educacional, a co-
ordenação de trabalhos, a pesquisa e sua difusão, e seja qual for o 
lugar de sua realização (na escola ou não). É de se notar a confusão 
que o texto provoca ao não diferenciar campos científicos, setores pro-
fissionais, áreas de atuação, ou seja, uma mínima divisão técnica do 
trabalho, necessária em qualquer âmbito científico ou profissional, 
sem o que a prática profissional pode tornar-se inconsistente e sem 
qualidade. Além dessa apressada simplificação do campo científico da 
Pedagogia e do exercício profissional do pedagogo, essa atividade do-
cente, aplicada a esferas que nada têm a ver com a docência, é en-
tendida meramente como “participação na organização e gestão de 
sistemas e instituições de ensino”. Ou seja, a competência esperada 
do pedagogo-docente é saber participar da gestão, nada mais, tor-
nando totalmente descabida a afirmação (LIBÂNEO, 2006, p. 846).  
 

Ao analisar a proposta desta lei, Rodrigues (2012) defende que o curso de Pe-

dagogia não apresenta o nível de aprofundamento necessário para abranger todas as 

atribuições propostas. O currículo tornou-se generalista e carente de aprofundamento 

teórico, dado ao curto tempo de duração de somente três ou quatro anos e a quanti-

dade de saberes que o estudante necessita dominar, para evidenciar tal fato, basta 

analisar uma parte desta lei, aqui destacado os artigos 4 e 5: 

 
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação 
de professores para exercer funções de magistério na Educação In-
fantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos.  
Parágrafo único.  
As atividades docentes também compreendem participação na orga-
nização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: I - 
planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 
de tarefas próprias do setor da Educação;  
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avali-
ação de projetos e experiências educativas não-escolares;  
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares.  
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:  
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, igualitária;  
II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de 
forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre 
outras, física, psicológica, intelectual, social;  
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III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do 
Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportuni-
dade de escolarização na idade própria;  
IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção 
da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 
humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo;  
V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 
cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações in-
dividuais e coletivas;  
VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geo-
grafia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada 
às diferentes fases do desenvolvimento humano;  
VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, 
nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tec-
nologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvi-
mento de aprendizagens significativas;  
VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 
educativa, a família e a comunidade;  
IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades comple-
xas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, ét-
nico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras;  
X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças 
de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas ge-
racionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 
sexuais, entre outras;  
XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a 
área educacional e as demais áreas do conhecimento;  
XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do pro-
jeto pedagógico;  
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, 
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 
ambientes escolares e não-escolares; 
XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre ou-
tros: sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 
desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de 
ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; so-
bre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo 
e práticas pedagógicas;  
XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção 
de conhecimentos pedagógicos e científicos;  
XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 
determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e en-
caminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes.  
§ 1º No caso dos professores indígenas e de professores que venham 
a atuar em escolas indígenas, dada a particularidade das populações 
com que trabalham e das situações em que atuam, sem excluir o 
acima explicitado, deverão:  
I - promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, ori-
entações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo 
indígena junto a quem atuam e os provenientes da sociedade majori-
tária;  
II - atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o es-
tudo de temas indígenas relevantes.  
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§ 2º As mesmas determinações se aplicam à formação de professores 
para escolas de remanescentes de quilombos ou que se caracterizem 
por receber populações de etnias e culturas específicas. (BRASIL, 
2006). 

 

A sugestão da DCNP (2006) na ampliação das funções da docência, atribuindo 

ao professor diversas atividades dentro e fora da sala de aula, inclusive na gestão dos 

processos educativos, tem sido a causa de discussões e divisões de opinião. Entre-

tanto, alguns pesquisadores, dentre eles Barbosa e Abdian (2013), defendem que esta 

reforma educacional propõe que o pedagogo deve atuar na integralidade do fenômeno 

educativo, onde a formação para a gestão é articulada e complementada com a for-

mação para a docência, condizente às necessidades da gestão contemporânea. Os 

pesquisadores percebem como positivo a realidade das atribuições dos professores 

excederem a sala de aula. Entretanto, conforme os autores, uma análise na legislação 

permite destacar que o conteúdo das diretrizes é indeterminado e prolixo ao abordar 

a formação do gestor educacional.  
Ferreira (2006), demonstra sua apreciação às diretrizes ao mencionar que o 

texto expõe de maneira clara e ampla a importância da formação e atuação do do-

cente, bem como a necessidade de uma formação solidificada para a gestão escolar. 

Não propõe uma formação limitada, nem reduz a sua atuação, pelo contrário, é uma 

resolução que provoca a discussão na busca da compreensão do norteamento ne-

cessário sobre a formação dos agentes educativos, que são os responsáveis pela 

formação dos cidadãos. Quando a diretriz destaca que a formação inicial do professor 

é para atuação na docência e também se estende para as demais atividades e fun-

ções de apoio escolar, onde os conhecimentos pedagógicos são necessários, está 

ampliando as possibilidades de atuação deste profissional participar de todo o pro-

cesso pedagógico. Portanto os fundamentos democráticos estão evidenciados expli-

citamente e implicitamente e orientam a formação docente, indiferente do papel que 

venha desempenhar. 
Em relação à crítica quanto ao uso do termo “participação”, o autor se posici-

ona: 
Vale lembrar que participação do (latim participationis) significa “fazer 
parte de”, “tomar parte em”, “fazer saber, informar, anunciar” (CUNHA, 
1994, p. 584). É fazer parte de uma ação, portanto agindo com, em 
uma ação que é coletiva. Significa ação conjunta de “um fazer” que 
também é conjunto e que se destina a todos, significa ação conjunta 
de “um fazer” que exercita e “ensina a ser”. A participação tem, por-
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tanto, um caráter instrumental. Isto é, porque, ao se participar, exer-
cita-se um direito de cidadania, responsabiliza-se quem o faz, sobre o 
que faz e o que necessita ser feito; neste “fazer conjunto” aprende a 
colaborar com outras pessoas e, portanto, aperfeiçoa-se na convivên-
cia com os demais. A participação, portanto, não é somente um pro-
cesso de atuação de caráter técnico. Possui um caráter e um compro-
misso social arraigados em valores humanos que são públicos, demo-
cráticos, solidários e não podem nem devem refletir interesses indivi-
dualistas (FERREIRA, 2006, p. 1347). 

 
Tendo em vista os aspectos mencionados, percebe-se que existem diversas 

compreensões a respeito do texto das Diretrizes no tocante a formação inicial do ges-

tor educacional. Muitas dessas interpretações são contraditórias e consequentemente 

não chegam a um acordo.  

Esse resgate no histórico da formação dos gestores mostra uma amplitude de 

ideias e concepções e até um silenciamento sobre esta formação, constituindo-se 

desta forma, um grande desafio para as instituições de ensino que oferecem a forma-

ção destes profissionais e para as instituições que os recebem, bem como para os 

próprios profissionais que irão enfrentar uma realidade desafiadora que exige uma 

formação sólida.  

No momento, novas tendências configuram-se no cenário educacional brasi-

leiro para a formação do gestor, por meio da Resolução n.2/2015, que fixa as diretrizes 

para os profissionais do magistério. Para melhor compreensão, é importante destacar 

que quando a lei menciona o termo profissional do magistério refere-se, conforme o 

Artigo 3º no § 4º, a todos que atuam em atividades de docência e outras atividades 

de cunho pedagógico, compreendendo inclusive a gestão escolar.  Quanto à formação 

destes profissionais a lei determina que serão realizadas em tipos de cursos diferen-

ciados: 
CAPÍTULO IV DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL SUPERIOR  
Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magisté-
rio para a educação básica, em nível superior, compreendem:  
I - cursos de graduação de licenciatura;  
II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados; 
III - cursos de segunda licenciatura.  
§ 1º A instituição formadora definirá no seu projeto institucional as for-
mas de desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do ma-
gistério da educação básica articuladas às políticas de valorização 
desses profissionais e à base comum nacional explicitada no capítulo 
II desta Resolução.  
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§ 2º A formação inicial para o exercício da docência e da gestão na 
educação básica implica a formação em nível superior adequada à 
área de conhecimento e às etapas de atuação.  
§ 3º A formação inicial de profissionais do magistério será ofertada, 
preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão acadê-
mico, científico e tecnológico e cultural.  
Art. 10. A formação inicial destina-se àqueles que pretendem exercer 
o magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de 
educação e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos teórico-prá-
ticos, investigação e reflexão crítica, aproveitamento da formação e 
experiências anteriores em instituições de ensino. 
Parágrafo único. As atividades do magistério também compreendem 
a atuação e participação na organização e gestão de sistemas de edu-
cação básica e suas instituições de ensino, englobando:  
I - planejamento, desenvolvimento, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos, do ensino, das dinâmicas pedagógicas e expe-
riências educativas;  
II - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico das 
áreas específicas e do campo educacional. 
Art. 11. A formação inicial requer projeto com identidade própria de 
curso de licenciatura articulado ao bacharelado ou tecnológico, a ou-
tra(s) licenciatura(s) ou a cursos de formação pedagógica de docen-
tes, garantindo: 
V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos con-
teúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, 
bem como das tecnologias (BRASIL, 2015). 

 

A formação inicial do gestor deixará de se dar somente em cursos de Pedago-

gia, mas estende-se também aos cursos superiores de licenciatura. A carga horária 

prevista para estes cursos é de 3200h, sendo que no mínimo um quinto do total de 

horas deverá ser voltado para às dimensões pedagógicas, conforme inciso § 5º do 

Artigo 1.  

Em parágrafo único, descreve que as atividades do magistério envolvem a atu-

ação e a participação na organização, gestão de sistemas educativos da educação 

básica. Observa-se que gestão aparece com significado muito próximo ao dado nas 

diretrizes do Curso de Pedagogia, com a presença do termo “participação”, relacio-

nando-o à gestão educacional. Tal atuação e participação são direcionadas para o 

planejamento, desenvolvimento, coordenação, acompanhamento e avaliação dos pro-

cessos educativos.  

           Ao se examinarem as proposições da DCNs (2015) referentes à formação do 

gestor educacional, verifica-se que o cenário que desponta necessita de profunda 

análise e reflexões. Possuindo prazo de dois anos, a partir da sua publicação, para 
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aplicação no ensino brasileiro, entende-se incialmente que a formação do gestor con-

tinuará ocorrendo junto com a formação dos professores, agora não só na Licenciatura 

de Pedagogia, como demais Licenciaturas. No caso destas, no mínimo um quinto do 

curso deverá contemplar conteúdos da área pedagógica, porém não explicita quanto 

desta quinta parte deverá ser direcionada para a formação do gestor educacional.  

Percebe-se outra vez, que a formação do gestor fica em segundo plano, care-

cendo de detalhes e direcionamentos básicos para a sua formação e consequente 

exercício das suas atribuições. Mesmo que a lei normatize, continua trazendo poucos 

subsídios para esta formação. 

Cabe ressaltar que, conforme Dourado (2015), a formação profissional dos 

agentes educacionais da educação básica, incluindo o gestor educacional, é cenário 

de batalhas de concepções, dinâmicas, políticas e de currículos. Estes embates são 

fortalecidos na imprecisão da legislação e diferentes formas de analisar e perceber os 

cenários sociais, políticos e educacionais.   

Pode-se afirmar que, mediante ao que foi apresentado em relação a formação 

deste profissional, devido à influência e importância da sua função, o seu processo 

formativo necessita ser alvo de atenção e deverá tornar-se objeto de profundas dis-

cussões e reflexões. Nesse contexto, outra possível solução para a formação sólida 

do gestor, embora apresentada de forma insipiente nas DCNs (2015), parece ser a 

formação continuada deste profissional.  

  



 

 

52	

3. REFERENTES PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES 
	

Papi e Martins (2010) compreendem que o termo formação não tem significado 

próprio, pois possui constitutivos relacionados à dimensão pessoal e ao desenvolvi-

mento subjetivo do ser, que impedem seu conceito de pertencer apenas à esfera aca-

dêmica. Desta maneira, a formação não se trata apenas de um preparo técnico, mas 

também da assimilação de saberes advindos das vivências e da realidade cultural. 

A formação dos gestores educacionais deve levar em consideração que eles 

são os personagens principais na direção da escola, pois são responsáveis por arti-

cular os agentes educacionais no desenvolvimento das atividades educativas. Para 

que tal ação se concretize, torna-se necessário que acompanhe os afazeres pedagó-

gicos, fomente o diálogo aberto dentro e fora da escola, propicie os recursos financei-

ros e humanos necessários. Ou seja, desenvolva suas práxis com o objetivo de con-

solidar a escola como um cenário democrático, participativo, responsável pela forma-

ção do aluno, da comunidade e da própria equipe educativa.  

Em consonância com essas proposições, Lück (2000) assegura que o dirigente 

escolar é um gestor da dinamicidade social, um incentivador e maestro dos agentes 

educacionais, um promotor da unidade e consistência educacional. Para tal dedica 

atenção a cada atividade, situação e ação, tendo a percepção da amplitude e do ce-

nário de maneira interativa e dinâmica. 

Concomitantemente ao desenvolvimento de suas atribuições, necessitam 

ainda compreender o ambiente escolar como um espaço dinâmico, marcado por pres-

suposições teóricas, atrelado à necessidade do trabalho coletivo, com a participação 

de todos os sujeitos envolvidos, pautados pela autonomia e percepções democráticas. 

Conforme Teixeira (2011), muitos ao assumir sua função, rapidamente se dão conta 

da sobrecarga das atividades a eles incumbida e para as quais, a priori, não estão 

devidamente preparados. 

A relevância das questões referentes à formação do gestor, justifica a necessi-

dade de pesquisas e discussões aprofundadas deste tema, contudo, ao se fazer uma 

pesquisa da produção científica junto a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disser-

tações (BDTD), entre os anos 2000 e 2016, com os títulos “Formação do Gestor Es-

colar” e “Formação dos Professores”, foram encontrados 3.522 registros de trabalhos 

sobre a formação de professores. Em contrapartida no mesmo período são apontadas 
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apenas 18 pesquisas com os títulos contendo a expressão “Formação do Gestor Es-

colar” ou “Formação do Gestor Educacional”. Ou seja, as pesquisas relativas à forma-

ção do gestor educacional têm sido pouco privilegiadas. 

Os resultados da busca realizada no portal da BDTD sobre o assunto, demons-

tram que existe na realidade brasileira uma preocupação ainda insipiente com a for-

mação dos gestores.  Vislumbra-se, portanto, a necessidade e a importância de se 

contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento profissional dos gestores. Este 

fato constitui-se um desafio que ainda se faz necessário superar e ao qual, acredita-

se, valer a pena que se dedique atenção especial. 

Lück (2000), afirma que devido à exigência de maior competência por parte do 

gestor escolar, a formação destes agentes é uma necessidade e um grande desafio 

para as universidades. Contudo nota-se, de maneira geral, que a formação dos diri-

gentes educacionais não está embasada na sua área específica de atuação e quando 

eles a possuem, inclina-se a ser livresca e conceitual, dado que são estas as carac-

terísticas da maioria dos cursos ofertados.  

No intuito de apontar um caminho possível para transformação desta realidade, 

Leite e Lima (2010) afirmam a necessidade de uma boa formação: 

 
Considerando o contexto educacional complexo da atualidade, que 
devido ao acúmulo de atribuições transferidas hoje a escola, podemos 
dizer que as mudanças necessárias só acontecerão se tivermos como 
ponto de partida uma boa formação dos profissionais que nela atuam, 
incluindo entre eles os gestores (diretores, vice-diretores e professo-
res coordenadores). Sabemos que a identidade e a atuação dos ges-
tores das instituições também são essenciais no âmbito dessa escola 
democratizada, complexa e necessária. Entendemos ser papel desses 
profissionais decidir sobre problemas e dilemas da organização esco-
lar, integrando os membros da equipe escolar num processo de aná-
lise e reflexão, em busca de soluções para os desafios com que se 
deparam em seu trabalho cotidiano (LEITE e LIMA, 2010, p. 46,47).  

 

A formação seja inicial, seja continuada, dos gestores educacionais, conforme 

Lück (2000), tem se deparado com outros pontos complexos em relação aos cursos 

de formação, que necessitam ser superados, conforme considerados a seguir: 
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a. Programas pautados em generalizações 

A respeito deste aspecto, a autora constatou que os cursos de formação, em 

geral, são organizados por um órgão central, que devido ao seu olhar macro e o afas-

tamento do cotidiano escolar, tende a conjecturar os desafios educacionais com uma 

compreensão genérica e ampla, resultando em um currículo vago e distante da reali-

dade. As generalizações dão visão do todo, porém não abordam situações específicas 

que fazem parte desse todo. Por isso, esta preparação não aborda desafios específi-

cos do cotidiano e em decorrência disso não desenvolve as capacidades que os ges-

tores precisam para desempenhá-las com segurança. 

 

b. Distanciamento entre teoria e prática 

Esta separação está relacionada ao distanciamento entre o pensar e o agir, 

entre o conceito e a execução, entre o que se ensina e o que se vivencia na prática. 

Para Lück (2000), esta situação é resultante do:  

 
[...] caráter teorizante, conteudista e livresco dos programas de forma-
ção, sem o cuidado de evidenciar, por meio de situações que sejam 
simuladas, por dramatizações, ou estudos de caso e outros exercícios, 
a aplicação e a expressão na realidade, das concepções teóricas tra-
tadas. O distanciamento ocorre, no entanto, quando os cursos focali-
zam conhecimentos, centram-se em conteúdos formais, deixando de 
lado os componentes necessários para o desempenho profissional 
que são as habilidades - o saber fazer -  e as atitudes - o predispor-se 
a fazer. Por conseguinte, cursos assim organizados são orientados 
mais para a cognição e menos para a competência. Segundo esse 
enfoque, o que é considerado importante é que as ideias tratadas te-
nham consistência interna, isto é, sejam logicamente encadeadas en-
tre si e não que tenham consistência externa, isto é, que sejam con-
sistentes e adequadas para explicar e orientar a ação na escola 
(LÜCK, 2000, p. 30). 

 

Para a autora, os programas de formações devem integrar a teoria e a prática, 

com foco em desenvolver nos gestores as aptidões, para que possam assenhorar-se 

do processo tornando-se arquiteto do conhecimento, embasado na realidade do seu 

cotidiano. 

 

c. Descontextualização dos conteúdos 
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Esta característica dá-se porque os currículos são elaborados de forma des-

contextualizada, como existindo de maneira autônoma e por isso assumem predica-

dos artificiais. Estes conteúdos não possuem relação alguma com as realidades da 

gestão escolar e em muitos casos são apresentados com características normativas 

sem levar em consideração as tensões, conflitos e necessidades, fato este que leva 

os gestores à desmotivação, falta de interesse e envolvimento com os estudos pro-

postos. Quando percebem que não há vínculo entre os conteúdos abordados e as 

reais situações que vivenciam, tendem a deixar de assistir as aulas e consequente-

mente de aprender (LÜCK, 2000). 

 

d. Enfoque no indivíduo 

Os cursos de formação partem da hipótese que os estudantes agem individu-

almente e que aplicam o conhecimento transmitido. Tal suposição não tem se mos-

trado verdadeira, devido ao entendimento que para haver uma mudança efetiva são 

requeridas habilidades de liderança e capacidade de envolvimento da equipe e tais 

pressupostos não são trabalhados nestes cursos. Estes, por sua vez, são propensos 

a olhar para os estudantes como indivíduos e ao buscar desenvolver suas aptidões o 

fazem de maneira individual (LÜCK, 2000).   

 A autora afirma que não se deve confundir o mudar individual com o mudar 

coletivo. Vale lembrar que a gestão democrática, demanda trabalho compartilhado, 

com participação ativa da equipe. Nota-se que após a conclusão de um programa de 

formação, quem procura realizar alguma mudança, colocando em prática o que apren-

deu, inclina-se rapidamente a desistir, mesmo que possua aptidões de liderança, es-

teja convicto da necessidade de mudar e possua preparação adequada para trabalhar 

com a possível resistência por parte da equipe. Neste sentido, parece que a formação 

em equipe seria a melhor alternativa para resolver este problema. 

 

e. Métodos de transmissão de conhecimentos 

  Os programas de formação, na percepção da (Lück, 2000), geralmente utilizam 

uma metodologia conteudista, pautadas pela assimilação e coisificação do conteúdo, 

transmissão de informações e saberes, afastando-se da resolução de problemas. Tal 

abordagem é antagônica à dinâmica social escolar. Somente uma metodologia focada 

na construção do conhecimento é capaz de fornecer a direção necessária para orien-

tar as ações do gestor educacional.  
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Ao apresentar estas limitações referentes aos cursos de formação de gestores, 

a autora traz encaminhamento para a formação dos gestores ao anunciar a importân-

cia de um novo paradigma da gestão que se mova do modelo estático para o modelo 

dinâmico.  

O modelo de direção escolar predominante até pouco tempo era do dirigente 

regido por um órgão central, sem autonomia para definir os rumos da sua escola, por 

conseguinte não era plenamente responsável pelos desdobramentos das medidas e 

nem pelos resultados consequentes das mesmas. Suas atribuições, neste modelo es-

tático de escola, eram de supervisor e encarregado pelas ações definidas pela man-

tenedora. A sua função era especialmente de transmitir as determinações, controlar, 

supervisionar e chefiar os trabalhos da escola, em conformidade com as normas es-

tabelecidas pelo sistema de ensino. Um excelente diretor era quem cumprisse de ma-

neira eficaz todas as obrigações, garantindo que a escola permanecesse dentro das 

normatizações propostas pela hierarquia superior (LÜCK, 2000). 

Neste paradigma estático e limitado de organização escolar, segundo Lück 

(2000), as ideias, discussões e conflitos eram eliminados, suprimidos ou reprimidos. 

Seu aspecto normativo infundia a lei do certo e errado, do completo e incompleto, do 

perfeito e imperfeito. Adotou-se os princípios da administração tecnicista, dirigida pela 

visão da racionalidade, hierarquia, das ordens de fora para dentro, de cima para baixo, 

do uso mecanicista dos recursos humanos e financeiros para alcançar os objetivos 

corporativos, onde os aspectos pedagógicos são reduzidos a atividades sem vida 

como corrigir provas e dar notas. Cabe relembrar que neste entendimento é impres-

cindível alcançar o máximo com o mínimo de recursos (características quantitativas) 

e não de fazer o melhor e o diferente (características qualitativas). Dirigir a escola era 

sinônimo de comandar, controlar e supervisionar, que eram atribuições centradas na 

pessoa do diretor. 

No entanto, a concepção de que escola é uma célula viva, dinâmica, com situ-

ações sociais peculiares, envolvida por uma rede de relações onde toda a comunidade 

interage, influenciando direta ou indiretamente as suas ações, exigiu um novo enfoque 

na organização e consequentemente um novo modo de gerir o ambiente escolar. Pau-

tado pelas interações dinâmicas, este novo paradigma desenvolve suas atividades 

voltado para as transformações sociais, que passou a ser o sentido norteador da ges-

tão escolar (LÜCK, 2000). 
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Nesta transição do modelo estático para uma concepção dinâmica, é possível 

perceber, conforme Lück (2000), que a escola vivencia momentos controversos em 

que a influência tecnicista ainda está presente, porém simultaneamente são possibili-

tados momentos de aberturas, para os quais a própria escola ainda não desenvolveu 

as aptidões necessárias para lidar com os mesmos. Desta forma, a comunidade es-

colar e seu gestor necessitam apropriar-se de novos conceitos, habilidades e práticas, 

que não estão definidas em um padrão e sim elencadas em uma concepção. 

Tendo em vista aspectos observados, percebe-se que há necessidade de mu-

danças no embasamento teórico e metodológico para os direcionamentos da função 

da gestão escolar, que é compreendida como um processo em que todos os agentes 

educacionais devem estar envolvidos. Essa nova concepção é assinalada pela mu-

dança de entendimento a respeito da realidade e do envolvimento das pessoas com 

a mesma. 

Para melhor compreensão e comparação entre a concepção estática antiga e 

a nova concepção dinâmica, segue um quadro com algumas características de am-

bas:  

 
Quadro 2 - Comparativo Entre o Modelo Estático e o Modelo Dinâmico (continua) 

Antigo Modelo - Estático Novo Modelo - Dinâmico 

A realidade é regular, estável e permanente, 
sendo dada em caráter absoluto, em vista do 
que os sistemas de ensino e as organizações 
escolares não se diferenciam significativamente 
entre si, cabendo a todos a mesma forma de 
atuação em suas comunidades. 

A realidade é global, sendo que tudo está 
relacionado a tudo, direta ou indireta-
mente, estabelecendo uma rede de fatos, 
circunstâncias e situações, intimamente 
interligadas. 

O ambiente de trabalho e comportamento hu-
mano são previsíveis, podendo ser, em conse-
quência, controláveis por normas e regulamen-
tos, que garantiriam uniformidade de ação. 

A realidade é dinâmica, sendo construída 
socialmente, pela forma como as pessoas 
pensam, agem e interagem. 

Incerteza, ambiguidade, tensão, conflito e crise 
são encarados como disfunções e como proble-
mas a serem evitados e reprimidos, e não como 
oportunidades de crescimento e transformação. 

O ambiente social e comportamento hu-
mano são dinâmicos e por isso imprevisí-
veis, podendo ser coordenados e orienta-
dos e não plenamente controlados. O con-
trole cerceia, a orientação impulsiona. 
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Quadro 2 - Comparativo Entre o Modelo Estático e o Modelo Dinâmico (conclusão) 
Os sucessos, uma vez alcançados, acumu-

lam-se aos anteriores e mantêm-se por si 

mesmos, não demandando esforços especi-

ais de manutenção e desenvolvimento. 

Incerteza, ambiguidade, contradições, ten-

são, conflito e crise são vistos como elemen-

tos naturais de qualquer processo social e 

como condições e oportunidades de cresci-

mento e transformação. 
A responsabilidade maior do dirigente é a 
obtenção e a garantia de recursos necessá-
rios para o bom funcionamento da unidade, 
sendo 
sendo a precariedade de recursos conside-

rada como o maior impedimento à realização 

do seu trabalho. 

A busca de realização e sucesso corres-
ponde a um processo e não a uma meta. 
Não tem limites e gera novos sucessos e re-
alizações que devem, no entanto, ser conti-
nuamente buscados 
pela ação empreendedora. 

A melhor maneira de administrar é a de fra-

gmentar o trabalho em funções e tarefas 

que, para serem bem executadas, devem 

ser atribuídas a diferentes pessoas, que se 

especializam nelas. 

A responsabilidade maior do dirigente é a ar-
ticulação sinérgica do talento, competência 
e energia humana, pela 
mobilização contínua para promover uma 

cultura organizacional orientada para o de-

senvolvimento. 
A objetividade garante bons resultados, 

sendo a técnica o elemento fundamental 

para a melhoria do trabalho. 

Boas experiências realizadas em outros 

contextos servem apenas como referência e 

não como modelos, não podendo ser trans-

feridas, tendo em vista a peculiaridade de 

cada ambiente organizacional. 
Estratégias e modelos de administração que 

deram certo não devem ser mudados, como 

forma de garantir a continuidade do sucesso. 

As organizações têm vida, desenvolvendo e 

realizando seus objetivos, apenas mediante 

a participação conjunta de seus profissionais 

e usuários, de modo sinérgico. 
Os profissionais e usuários das organiza-

ções - como é o caso do professor e dos alu-

nos - são considerados como participantes 

cativos das mesmas, em vista do que acei-

tariam facilmente as normas impostas, bas-

tando para isso serem cooptados. 

A melhor maneira de realizar a gestão de 
uma organização é a de estabelecer a siner-
gia, mediante a formação de equipe 
atuante, levando em consideração o seu am-

biente cultural. 

A contrapartida a essa cooptação é o prote-

cionismo a esses participantes, mediante 

ações paternalistas e condescendentes. 

O talento e energia humanos associados 
são os melhores e mais poderosos recursos 
para mover uma organização e 
transformá-la. 

Fonte: adaptado de Lück (2000, p.14 e 15) 
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O novo modelo proposto por Lück (2000), traz implicações para a formação do 

gestor, levantando indagações sobre referentes que deveriam pautar a formação 

deste profissional de forma que desse conta dos desafios aos quais se depara diante 

da complexidade do cenário educacional contemporâneo. Muitas proposições são 

apresentadas sobre qual seria de fato as atribuições do gestor escolar, sobre quais 

as ações são de suas responsabilidades, se somente as administrativas ou também 

as pedagógicas. Para Libâneo (2015), fica claro que o gestor é o encarregado pelas 

ações pedagógicas e administrativas. Portanto ele necessita possuir tanto conheci-

mentos administrativos quanto conhecimentos pedagógicos.  

Neste contexto, Teixeira (2011) argumenta que a necessidade de atuar nestas 

duas frentes trabalho, por vezes, não é bem compreendida pelo gestor escolar: 

 
[...] a atuação do diretor de escola enfrenta situações contraditórias, 
mas não antagônicas, o seu desempenho na função possui duas faces 
articuladas entre si, a saber, a face pedagógica e a face administrativa, 
algumas vezes não compreendida pelo dirigente em exercício. A face 
pedagógica se centra na condução da atividade escolar com o objetivo 
de atender a função especifica da educação, e a formação dos sujei-
tos. A face administrativa, por seu turno, foca a organização e a exe-
cução dos afazeres referendados pelos sistemas de ensino, embora 
isto os onere no cotidiano da escola (TEIXEIRA, 2011, p.50). 

 

Discorrendo sobre o papel do gestor escolar, dentro de uma abordagem demo-

crática de gestão, Teixeira (2011), Lück (2009) e Libâneo (2015) possuem uma com-

preensão compartilhada na definição das competências atribuídas à gestão escolar, 

que podem ser compreendidas dentro de três dimensões peculiares:  a dimensão pe-

dagógica, a dimensão administrativa e a dimensão política. Semelhantemente, Moreira 

e Quirino (2014) afirmam que os gestores necessitam possuir aptidões fundamentais, 

intransferíveis e interconectadas, que podem ser definidas como:  conhecimento téc-

nico-pedagógico, a liderança na comunidade e o compromisso público-político e que 

os outros saberes estão adjacentes e complementares a estas três dimensões.  

a. Dimensão pedagógica  

A dimensão pedagógica, na perspectiva de Lück (2009), recebe uma relevante 

importância por estar diretamente relacionada com o objetivo principal da escola que 

é desenvolver a aprendizagem e a formação do estudante. Todas as demais dimen-

sões fornecem suporte, apoio e convergem para esta, pois envolve o foco do ensino 

que é a sistematização intencional na promoção da formação e desenvolvimento 
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pleno das capacidades intelectivas do aluno, como premissa para que fortaleçam suas 

aptidões sociais e pessoais. 

Apoiando este mesmo pensamento, Moreira e Quirino (2014) afirmam que a 

dimensão pedagógica faz referência a toda e qualquer atividade que é realizada com 

o objetivo de desenvolver o aprendizado e a formação do aluno. Compreende a orga-

nização pedagógica das atividades educacionais, envolvendo:  

 
[...] à elaboração do projeto pedagógico; ao planejamento anual; às 
reuniões pedagógicas; aos conselhos de classe; ao estabelecimento 
de objetivos para o ensino; à definição das linhas de atuação, em fun-
ção dos objetivos e do perfil da comunidade e dos alunos; à proposta 
de metas a serem atingidas; à elaboração dos conteúdos curriculares; 
ao acompanhamento e avaliação do rendimento das propostas peda-
gógicas, dos objetivos e o cumprimento de metas; à avaliação do de-
sempenho dos alunos, do corpo docente e da equipe escolar como um 
todo; à recuperação da aprendizagem dos alunos com menor rendi-
mento escolar; à organização do tempo e do espaço escolar, ao aco-
lhimento às famílias e aos alunos; ao índice de aprovação e correção 
da defasagem idade/aprendizagem, entre outras; [...] (MOREIRA E 
QUIRINO, 2014, p. 1513). 

 

Lück (2009) leva esta perspectiva um pouco mais além, ao mencionar que to-

das as ações da escola possuem um cunho pedagógico, por possuir a propensão de 

conduzir as pessoas ao aprendizado, a ampliação da compreensão, costumes e prá-

ticas. Por isso a dimensão pedagógica deve ser centro das realizações do gestor es-

colar.  

 

b. Dimensão Administrativa 

Mesmo que a dimensão administrativa não seja a principal no contexto escolar, 

dado à importância e à necessidade do dirigente escolar dispensar atenção especial 

à dimensão pedagógica, conforme já destacado, a significância das suas aptidões 

para o desenvolvimento organizacional e administrativo não deve ser de forma alguma 

diminuída. Sem a atuação cuidadosa nesta dimensão de apoio, a dimensão principal 

da escola, terá dificuldades e poderá não alcançar seus objetivos.  A dimensão admi-

nistrativa é requisito obrigatório para o desenvolvimento competente da dimensão pe-

dagógica (Lück, 2009). 
 Para Moreira e Quirino (2014), a dimensão técnica está relacionada às funções 

administrativas e financeiras da escola. Essa habilidade demanda do gestor capaci-
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dade para a gerência de recursos materiais e humanos, prestação de contas, manu-

tenção e conservação da escola, visão ampla, perspectivas futuras referentes ao ce-

nário educacional e a influência da escola na sociedade. Desenvolvimento de compe-

tências para o planejamento, orientação do trabalho coletivo, controle dos recursos, 

aptidão para o acompanhamento e avalição dos processos, projetos e ações. Ainda 

requer conhecimento para tomada eficaz de decisões, desenvoltura nas soluções de 

problemas, criatividade e o emprego de variadas técnicas administrativas.  

Neste cenário, Lück (2009) afirma que alguns dirigentes escolares desempe-

nham suas funções administrativas, não possuindo ou desconsiderando os princípios 

da administração e por isso não alcançam êxito pleno das suas realizações.  É de 

responsabilidade do gestor escolar satisfazer as demandas administrativas da escola, 

pautado por conceito da administração racional, porém sob a percepção que esta di-

mensão deve servir de apoio a promoção do objetivo primordial da escola, que é faci-

litar, incentivar e promover a formação e o aprendizado do aluno. 

 Lück (2009) ainda destaca que, por vezes, alguns educadores menosprezam a 

dimensão administrativa em virtude de uma visão denominada crítica da educação, 

que na tentativa de valorizar as dimensões sociopolíticas, inapropriadamente, desva-

lorizam as dimensões técnicas, sob a classificação descuidada de tecnicismo. Esta 

tendência, segundo a autora, levou a mera execução das ações e dos processos pe-

dagógicos sem a coerente avaliação, análise, correção e reaplicação das práticas 

educacionais. No entanto, nota-se o enorme prejuízo que essa desvalorização trouxe 

ao ambiente educacional, pois nenhum fazer político ou pedagógico é possível sem 

cuidado da dimensão técnico- administrativa, que é o suporte para a concretização 

das demais dimensões.  

Libâneo (2015) insiste em afirmar que a gestão participativa e democrática não 

é sinônimo de inexistência de responsabilidades. Após tomar-se as decisões coletiva-

mente é necessário executá-las e neste momento os processos educacionais preci-

sam ser bem coordenados e administrados. Contudo, não representa que o êxito da 

escola repousa unicamente sobre o dirigente ou uma equipe administrativa autoritária, 

ao contrário, é necessário compreender o papel do gestor com um líder, alguém que 

consegue unir as pretensões, as aspirações da comunidade escolar e organizar a 

participação de todos os agentes educacionais em torno de um objetivo comum. Como 

articulador da escola, o gestor possui um olhar do coletivo, coordenando os aspectos 

pedagógicos, culturais, administrativos e financeiros da escola. 
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c. Compromisso Político 
 

O papel político a ser desempenhado pelo gestor escolar é bastante amplo e 

complexo. A escola é composta por diversos atores educacionais, com as mais vari-

adas formações acadêmicas e sociais, que desempenham diferentes funções na or-

ganização escolar.  O ambiente escolar é transformado por estas diferentes visões e 

que devido a esta prerrogativa enfrenta desafios para convergir para um único propó-

sito, o de proporcionar a formação dos alunos para as interações sociais.  Estas ca-

racterísticas evidenciam o centro da gestão educacional e a abrangência da sua atri-

buição política, preferivelmente firmada na democracia, pois esta é a forma que a po-

lítica educacional deve operar (TEIXEIRA, 2011). 

A face política da gestão, segundo Moreira e Quirino (2014), está ligada ao 

propósito de unir os esforços no sentido de orquestrar parcerias. Saber articular com 

a comunidade escolar com objetivo de envolvê-la em um objetivo comum. Está asso-

ciada à coordenação, mobilização, incentivo, liderança e o delegar das responsabili-

dades resultantes da tomada de decisões da comunidade escolar. 

De acordo com Freitas (2000), todas as dimensões na realidade estão interli-

gadas e são interdependentes, separadas apenas para fins de análise. Assim os diri-

gentes e as escolas necessitam alargar a capacidade para planejar, identificar e re-

solver os problemas de modo democrático-participativo em relação à gestão finan-

ceira, liderança democrática, atividades acadêmicas e relacionamentos interpessoais. 

O gestor escolar deve estar preparado para desenvolver seu papel humano, teórico, 

técnico e político com desenvoltura e visão da importância das suas práticas.  

Em resumo, a abrangência do papel do gestor escolar, envolvendo todas as 

suas dimensões e especificidade constitui-se um grande desafio, por abarcar perti-

nências de sentido técnico, político e pedagógico. Neste contexto, a formação do ges-

tor deve ser pautada nesta mesma concepção. De acordo com Teixeira (2011), a for-

mação necessária ao gestor escolar é aquela que o estabelece no papel de político 

escolar e coordenador dos processos educacionais. Ele não é em hipótese alguma 

um técnico e nem um pedagogo separadamente, mas desempenha ambos os papéis 

simultaneamente, constituindo-se um articulador das atividades escolares.  Neste 

sentido as atividades administrativas e pedagógicas não são antagônicas porque 

compõem as faces de uma mesma função. 
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O grande questionamento que é a essência desta discussão é:  

 
[...] como desenvolver a capacitação das lideranças escolares que se 
encontram no exercício de suas funções? Que abordagens podem ser 
desenvolvidas? Como auxiliar no desenvolvimento de competências 
sem retirá-las da sua atividade profissional? Como ajudá-las na reso-
lução dos problemas enfrentados no seu cotidiano? Como assegurar 
um padrão de qualidade a essa formação? (MACHADO, 2000, p. 103). 
 

Neste cenário, segundo Machado (2000), a formação continuada é recomen-

dada como a melhor possibilidade para a formação do gestor educacional, com obje-

tivo de prepará-lo adequadamente para o enfrentamento das exigências requeridas 

de sua função.  

Pazeto (2000) elenca dois motivos que tornam a qualificação do gestor o maior 

desafio da gestão moderna. O primeiro é porque o paradigma e o método de formação 

apresentados estão embasados em perspectivas que não acomodam as novas exi-

gências sociais e institucionais. O segundo motivo é porque a gestão educacional tor-

nou-se um dos fundamentos principais para o desenvolvimento e a formação humano, 

institucional e social.  

Diante do exposto fica claro a necessidade de profunda reflexão sobre os mé-

todos de formação deste profissional, pois é de extrema relevância entender que perfil 

de educadores é exigido frente a uma comunidade escolar mais expressiva, participa-

tiva e dinâmica. É necessário discutir quais parâmetros formativos e qual currículo 

melhor contribuirá para a devida formação do gestor educacional na contemporanei-

dade. 

Nesse contexto, justifica-se a presente pesquisa que elege as seguintes inda-

gações: como tem se dado a formação dos gestores para o exercício da função? 

Quais as principais necessidades formativas para a condução de práticas cotidianas 

transformadoras e para o enfrentamento dos desafios na condução da gestão escolar 

na educação básica? Que indicadores a pesquisa realizada pode trazer para melho-

rias nesse campo? 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesse capítulo apresenta-se o cenário de estudo, a abordagem metodológica, 

as fases do estudo, os instrumentos utilizados e os procedimentos de análise. 

 

4.1 Cenário de estudo 
 

A escolha do local da pesquisa foi motivada pelo fato do autor trabalhar como 

diretor escolar nessa rede educacional. Trata-se de uma rede de escolas particulares, 

de origem confessional, presente em 165 países, representadas por 7.677 escolas, 

com mais de 95 mil professores, possuindo aproximadamente de 1,8 milhão de alu-

nos. Está presente no Brasil há 122 anos, atualmente com 478 unidades escolares, 

possui cerca de 11 mil professores e 208 mil alunos. 

Para esse estudo, fez-se um recorte, tomando como universo de estudo as 

escolas da rede situadas no estado de São Paulo/ Brasil. Como forma de organização, 

as escolas estão divididas em 8 regiões administrativas: Região Central da Capital, 

abrangendo a região central e  distritos da região sudoeste da capital; Região  Leste,  

envolvendo os distritos da Zona Leste da Capital; Região Central, composta pelos 

municípios da região metropolitana de Campinas; Região Oeste formada por municí-

pios do centro-oeste e nordeste Paulista, Região Sudeste, compreendendo o Grande 

ABC e Litoral do Estado,  Região Sul, abrangendo os Distritos da zona sul da capital 

e sul do estado; Região Sudoeste envolvendo os municípios de Sorocaba, Hortolân-

dia, Tatuí e adjacentes e a Região do Vale compreendendo as cidades do Vale do 

Paraíba Paulista. Em todo o estado de São Paulo o sistema educacional é composto 

por 83 unidades escolares, 3.381 professores e cerca de 70.000 alunos. A rede está 

organizada desta maneira com o propósito de favorecer a gestão das escolas que a 

compõe, por isso cada região administrativa possui um gestor que é responsável pelos 

trabalhos das escolas que estão inseridas dentro do seu contexto administrativo. Con-

comitantemente cada escola possui um diretor que é responsável por uma unidade 

educacional.  
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4.2 Abordagem metodológica 
 

Segundo Keller-Franco (2014), as ações educativas são influenciadas e, por 

conseguinte, consequência de paradigmas socialmente determinados pelo momento 

histórico cultural em que acontecem. Este fator, alinhado à pluralidade de valores, 

conhecimentos, atividades e planejamentos das ações da escola atribuídas ao gestor 

escolar, tornam o processo de análise complexo, no entanto, necessário de ser pes-

quisado e conhecido. 

Diante deste cenário, para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, é 

imperativo a constituição de procedimentos confiáveis, que permitam acumular ele-

mentos para a análise do problema e respostas aos questionamentos pertinentes ao 

tema. Desta maneira, os aspectos metodológicos da pesquisa não são meramente 

formalidades científicas, pautadas na tecnicidade, mas a procura por fatos e informa-

ções sobre aspectos relacionados ao problema da pesquisa e a construção de propo-

sições relacionadas ao mesmo (FRANCO, 2014).  

A metodologia adotada para realização deste trabalho é uma abordagem de 

cunho qualiquantitativa e um estudo exploratório, descritivo, optando-se pelo questio-

nário semiestruturado como instrumento para coletas de dados.  

Segundo Baptista (1999), o emprego da abordagem quantitativa, utilizada de 

maneira não exclusiva, proporciona o embasamento necessário para o fundamento 

fornecido pela pesquisa qualitativa, por isso é possível e até necessário trabalhar com 

as duas abordagens concomitantemente, ou seja, é admissível constituir uma associ-

ação de complemento entre ambas. Neste mesmo direcionamento, Lefèvre e Lefèvre 

(2003) afirmam que a abordagem quantitativa fornece embasamento à pesquisa atra-

vés de dados estatísticos e a qualitativa destaca as interpretações e significações 

contidas nestes dados. Portanto, a quantidade e a qualidade em pesquisas na área 

social não são conceitos que se excluem, como se fosse necessário escolher apenas 

uma ou outra, na verdade as abordagens são complementares no tratamento dos da-

dos. 

 De acordo com Triviños (2008), o método exploratório permite ao pesquisador 

aprofundar seus conhecimentos tendo como foco uma determinada realidade.  Neste 

mesmo direcionamento, Gil (2008) afirma que o estudo exploratório tem por objetivo 
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ampliar, explicar e modificar ideias ou conceitos, proporcionando visão ampla sobre 

determinada realidade, bem como uma nova visão sobre o problema. 

O método descritivo, segundo Gil (2008), possui por objetivo principal 

descrever as características de um determinado grupo ou fato, possibilitando 

estabelecer correlação entre as possíveis variáveis envolvidas. O estudo descritivo 

possibilita pesquisar ideias, comportamentos e concepções de uma população. Nesta 

mesma perspectiva Triviños (2008), afirma que a pesquisa descritiva permite 

conhecer as características da população estudada, seus problemas, seus valores, 

percepções, expectativas, necessidades, interesses e comportamentos. Por isso os 

estudos descritivos são os mais aplicados na área da educação, permitindo 

delineamentos próximos dos acontecimentos e fatos de uma realidade específica.  

Tendo em vista os aspectos observados, optou-se pelo estudo exploratório e 

descritivo, pela compreensão de que ambos se completam e proporcionam elementos 

significativos para aproximação da realidade dos fatos a serem estudados.  Gil (2008) 

afirma que as pesquisas exploratórias são, juntamente às descritivas, usualmente 

empregadas pelos pesquisadores voltados para as questões práticas e por isso as 

mais aplicadas no âmbito educacional. 

 

4.3 Instrumento da pesquisa 
 

Rey (2005), afirma que o questionário é o instrumento mais empregado nas 

pesquisas antropossociais, constituindo-se como uma ferramenta apropriada para 

elencar elementos significativos de um determinado contexto social, representando 

concepções conscientes do indivíduo, através de respostas traduzidas pela intencio-

nalidade.  

De acordo com Moreira e Caleffe (2006) e Marconi e Lakatos (2003), o questi-

onário é uma das formas mais populares para a coleta de dados, permitindo pesquisas 

com elevado número de pessoas, uniformidade das perguntas, maximização do 

tempo, garante o anonimato completo do respondente, as pessoas podem escolher o 

melhor momento para responder, não expõe os pesquisados a influências do entre-

vistador,  as perguntas estão dispostas na mesma ordem, apresentando facilidades 

de organização e análise das respostas obtidas.  
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Para este estudo em especial o questionário se mostrou adequado devido as 

características da pesquisa de cunho exploratório, pelo número de pesquisados en-

volvidos e por questões de acessibilidade, considerando a dispersão geográfica da 

população que constitui o estudo.   

De acordo com Gil (2008), questionário é o método de investigação formado 

por questões abertas ou fechadas que são apresentadas ao respondente com o obje-

tivo de conseguir informações sobre qualquer assunto desejado, como: conheci-

mento, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, desejos, medos, com-

portamentos, etc. Moreira e Caleffe (2006), ressaltam a necessidade de planejamento 

efetivo das perguntas que compõe o questionário,  com a finalidade de assegurar que 

o conteúdo esteja claro e alinhada aos propósitos da pesquisa.  

Para a presente pesquisa utilizou-se um questionário com perguntas abertas e 

fechadas. Para a formulação das questões, primeiro realizou-se uma pesquisa biblio-

gráfica para levantamento dos temas relevantes a serem abordados. Na sequência 

buscou-se questionários já existentes relativos ao tema da pesquisa, selecionou-se 

como apoio questionários já aplicados com base nas seguintes referências (OECD, 

2013), (BRASIL, 2013) e (FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2009). Assim, o instrumento 

constituiu-se de questões adaptadas, bem como de elaboração própria de forma a 

atender aos objetivos da pesquisa.  

O instrumento foi elaborado utilizando a Plataforma online Survio que possibilita 

a criação e distribuição dos questionários aos pesquisadores e a confidencialidade 

dos dados, bem como sigilo, segurança e comodidade aos participantes da pesquisa. 

Optou-se por esta plataforma em relações as demais ferramentas por disponibilizar 

de forma clara, acessível já na versão gratuita, várias funcionalidades para criar, dis-

tribuir e controlar as respostas recebidas, bem como tratar os dados dos questioná-

rios. Outro fator determinante foi a facilidade de manuseio da ferramenta, apresen-

tando interface amigável e dispensando conhecimentos de programação. A Plata-

forma está disponível em: https://www.survio.com/br/. 

O questionário foi enviado de forma online para os gestores educacionais de 

uma rede particular de ensino do estado de SP. Para tanto, foi encaminhado por e-

mail o convite de participação, falando sobre a natureza e os objetivos da pesquisa, 

com um link de acesso para o questionário. 

No início do questionário, conforme orientações proposta por Gil (2008), há 

uma introdução com esclarecimentos aos participantes sobre os objetivos, métodos, 
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potenciais riscos e benefícios, assegurando o anonimato do respondente e infor-

mando que ao preencher e enviar o questionário estará automaticamente concor-

dando em participar da pesquisa. 

Para facilitar a compreensão dos respondentes e a futura tabulação dos dados, 

o questionário foi codificado nos seguintes itens: perfil e experiência profissional; for-

mação acadêmica; práticas, ações e concepções; desafios. Esta organização indica 

foco e intencionalidade em identificar elementos como a identidade profissional, a 

construção da sua formação pessoal, experiências e percepções sobre a cultura es-

colar e elencar os principais desafios no exercício das suas atribuições na gestão 

educacional. 

De acordo com Almeida, Spínola e Lancman (2009), há necessidade de ouvir o 

parecer da população ao qual o instrumento deverá ser aplicado com o propósito de veri-

ficar sua compreensão e se as respostas obtidas neste pré-teste estão de acordo com os 

objetivos propostos pela pesquisa. Por isso, foi encaminhado e-mail para cinco gestores 

educacionais da mesma rede educacional, porém fora do campo de amostragem proposto 

pela pesquisa, solicitando que respondessem e analisassem o questionário proposto. 

Após preencher o questionário, os diretores o avaliaram quanto a clareza, tempo utili-

zado para responder, pertinência e abrangência das questões relacionado aos objeti-

vos da pesquisa (LIMA; GALLANI; FREITAS, 2012). Realizada a análise dos dados, o 

instrumento foi reformulado, de acordo com as orientações e sugestões propostas, 

para só então ser disponibilizado de forma online para os participantes da pesquisa.  

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética do Centro Universi-

tário Adventista de São Paulo – UNASP, recebendo parecer favorável e aprovação 

sob o protocolo de número 2.066.457. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 A pesquisa foi realizada com um público alvo de 83 gestores educacionais que 

corresponde a totalidade dos diretores de uma rede confessional privada do estado 

de SP.  O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado online, proposto 

com o objetivo de analisar o perfil e a formação dos gestores, bem como identificar as 

principais necessidades formativas para o enfrentamento dos desafios na condução 

da gestão escolar. 

 A coleta de dados iniciou-se no final de novembro de 2017 e terminou em março 

de 2018. O convite para preenchimento do questionário foi enviado quatro vezes por 

e-mail a todos os diretores. Do universo de 83 diretores, 40 responderam ao 

questionário, representando 48,19% da totalidade. 

  A análise dos dados deu-se mediante um processo estatístico descritivo, 

fornecendo informações sobre o perfil e experiência profissional, formação 

acadêmica, práticas, ações, concepções e desafios vivenciados por estes 

profissionais.  

As questões abertas foram analisadas pelo processo de categorização 

conforme proposto por Lüdke e André (2013).   

  

5.1 O Perfil e a Experiência Profissional dos Gestores Educacionais  
 

 Espelhando a realidade pesquisada, a seguir são apresentados os principais 

dados que possibilitam desenhar o perfil dos gestores educacionais.  
 Em relação ao gênero, 69,2% dos gestores são homens, apresentando a figura 

masculina como personagem principal na gestão escolar desta rede. Esse dado dife-

rencia-se de outras pesquisas, como as realizadas por Leite e Lima (2015), Daniel 

(2013), Souza e Gouveia (2010), Polon (2011) que apontam para a feminização no 

exercício da função, como por exemplo a pesquisa realizada por Souza (2006), a qual 

demonstra que 78,2% dos cargos são ocupados pelo sexo feminino. 

 A faixa etária predominante dos pesquisados está entre os 40 e 49 anos (50%), 

na sequência está a faixa etária de 50 a 59 anos com 32,5%, seguida da faixa entre 

30 a 39 anos com 17,5%. Não se encontrou profissionais com menos de 30 anos ou 

com mais de 60 anos. Dessa forma, 82,5% dos gestores estão entre os 40 e 59 anos, 

com faixa etária média de 49 anos.  



 

 

70	

 A experiência também compõe o perfil do dirigente escolar. No que diz respeito 

ao tempo de atuação na área educacional, 75% dos pesquisados já estão há mais de 

15 anos trabalhando na educação e 22,5% de 11 a 15 anos. Quanto ao tempo de 

experiência na função de diretor 42,1% estão há mais de 15 anos; 15,8% estão entre 

11 e 15 anos; 18,4% entre 5 e 10 anos e 23,7% até 4 anos. Esses dados revelam 

indicadores de profissionais da gestão com considerável tempo de experiência tanto 

na área educacional como de forma mais específica na gestão. No entanto, quando 

se analisa se já haviam ocupado o cargo de direção antes de assumir a gestão nesse 

sistema, 87,2% dos diretores disseram não possuírem experiência anterior. Dessa 

forma, percebe-se que a experiência dos gestores, embora significativa em termos de 

tempo, está centrada na realidade educacional da rede e iniciaram seu trabalho sem 

experiência prévia. Pelo tempo de experiência no cargo pode inferir-se também que a 

rede tem conseguido manter seu quadro de gestores.  

  Chama a atenção que aliado ao número significativo de diretores sem 

experiência prévia ao assumir o cargo, apresentam-se ainda diretores (7,5 %) que não 

haviam trabalhado nem como docentes antes de ocupar a função e 32,5% com até 

três anos de experiência na docência.   

 Outro dado significativo está relacionado ao tempo de atuação do diretor na 

escola atual, 56,4% declararam trabalhar há menos de dois anos na mesma escola e 

30,8% menos de quatro anos, demonstrando uma alta rotatividade dos gestores.  

Estudos desenvolvidos por Paro (2011) e Pocker (2017) apontam para a necessidade 

de um tempo hábil para o desenvolvimento dos vínculos, com vista ao fortalecimento 

da escola e a construção coletiva de um projeto pedagógico. Para os autores, as 

mudanças rotineiras dos diretores podem ser nocivas pois o trabalho poderá ficar 

segmentado e as trocas demandam a adaptação tanto da escola quanto do diretor à 

nova realidade.   

 Por outro lado, Pereda (2016) alerta que a permanência por longo período do 

diretor também não é saudável, pois impedirá o ingresso de novas pessoas, com 

novas aptidões e que poderão trazer mudanças à gestão. Apresenta-se como 

recomendável haver um equilíbrio na rotatividade de colaboradores com o intuito de 

evitar impactos negativos ao ambiente escolar. 

  Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese dos principais achados sobre o 

perfil e experiência dos diretores pesquisados. 
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Tabela 1- Perfil e Experiência Profissional dos Gestores Educacionais  

Sexo 
Feminino 30,8% 

Masculino 69,2% 

Idade 

Menos de 30 anos 0,0% 

30 a 39 anos 17,5% 

40 a 49 anos 50% 

50 a 59 anos 32,5% 

Mais de 60 anos 0,0% 

Quantos anos trabalha na educação 

Menos de 2 anos 0,0% 

De 2 a 4 anos 0,0% 

De 5 a 10 anos 2,5% 

De 11 a 15 anos  22,5% 

Há mais de 15 anos 75% 

Tempo que trabalhou como docente antes de atuar 
como Diretor 

Nenhum 7,5% 

1 a 3 anos 32,5% 

4 a 7 anos 22,5% 

8 a 10 anos 17,5% 

Mais de 10 anos 20% 

Havia ocupado cargo de direção escolar anterior-
mente à rede 

Sim 12,8% 

Não 87,2% 

Tempo de experiência como Diretor 

0 a 1 ano 2,6% 

2 a 4 anos 21,1% 

5 a 10 anos 18,4% 

11 a 15 anos 15,8% 

Mais de 15 anos 42,1% 

Tempo de direção na escola atual 

Menos de 2 anos 56,4% 

De 2 a 4 anos 30,8% 

De 5 a 10 anos 7,7% 

De 11 a 15 anos  0% 

Há mais de 15 anos 30,8% 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
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 Complementando a caracterização do perfil dos profissionais, a pesquisa 

abordou o grau de satisfação destes profissionais quantos a alguns aspectos que 

poderiam ser relevantes para a qualidade de vida do gestor escolar, que 

consequentemente influenciam no desenvolvimento de suas atividades. 

A Tabela 2 demonstra uma escala de satisfação onde, 5 significa totalmente 

satisfeito e 1 totalmente insatisfeito, apresentando o grau de contentamento quanto 

aos itens propostos: 
 
Tabela 2- Grau de Satisfação Quanto Aspectos Diversos 

Respostas 1 2 3 4 5 

Tempo para a família 5% 12,5% 42,5% 22,5% 17,5% 

Tempo para praticar exercícios físicos 15% 35% 35% 5% 10% 

Tempo para lazer 7,5% 40% 22,5% 20% 10% 

Tempo disponível para formação profissional (lei-
turas, estudos, cursos, treinamentos) 5% 27,5% 55% 5% 7,5% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Diante dos dados apresentados percebe-se que dos quatros itens pesquisados 

nenhum deles apresenta-se com grau de satisfação elevado, ao contrário, todos 

apresentam percentuais com tendências para a insatisfação. Esta informação é 

importante pois está relacionada ao estilo de vida dos gestores e possíveis interfaces 

com o uso do tempo e demandas da função, manifestando indicadores para um maior 

equilíbrio entre família, saúde e lazer.  

 Piolli (2010) afirma que a organização do trabalho e as condições em que são 

realizados podem afetar a saúde e os relacionamentos dos diretores. O aumento da 

carga de trabalho poderá impor um descompasso com a realidade, desencadeando 

sofrimentos que afetam a identidade profissional, a sua saúde física e emocional. 

Entre os sintomas físicos o autor cita dores na coluna, problemas na garganta, 

vesícula, crises renais, arritmia, palpitação e hipertensão,   entre os emocionais são 

mencionados ansiedade, nervosismo, irritabilidade, depressão, síndrome do pânico, 

cansaço e a impaciência, instabilidade emocional, choro fácil, ciclotimia (variação do 

humor), sentimentos de inutilidade, frustrações e ou desesperança, medo, 

insegurança, indiferença, despersonalização, angustia, frieza, conflitos identitários, 

desmotivação, preocupação excessiva.  

Os resultados podem produzir efeitos importantes não só na autoestima, na 
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saúde física e emocional do diretor, mas também criar tensões, no trabalho, bem como 

nas relações familiares e conjugais. Alguns diretores, conforme o autor, relatam que 

o prolongamento da jornada de trabalho, levando tarefas para serem realizadas nos 

seus lares são motivos de conflitos conjugais. Portanto, os gestores não deveriam 

esquecer-se do convívio familiar, das atividades de lazer e de sua convivência social, 

ou seja, necessitam cuidar da qualidade de vida e consequentemente da sua saúde, 

que são oriundas de equilibrados hábitos de vida.  

 O item relativo ao tempo disponível para formação profissional   demonstra a 

maior tendência à insatisfação, com percentual de 87,5% concentrado nas escalas 1, 

2 e 3, apontando que os diretores não percebem como satisfatório o tempo 

disponibilizado para aprimoramentos através de leitura, estudos, cursos ou 

treinamentos, aspectos estes que servem de suporte à formação continuada e 

desenvolvimento profissional. Esse dado, aliado ao fato de que muitos assumem a 

gestão sem experiência prévia na função e outros, mesmo que em número pequeno, 

afirmaram não possuírem experiência na docência antes de exercerem a gestão, 

demanda atenção sobre a atualização destes profissionais. 
 

5.2 A Formação dos Gestores 
  

 Ao acompanhar a trajetória da formação educacional, os dados demonstram 

que a maioria dos diretores buscaram sua formação básica na rede pública de ensino. 

Na Educação Infantil (54,3 %), no Ensino Fundamental (77,1%) e no Ensino Médio 

(57,1%).  Contudo apresentou-se uma realidade diferente no nível superior, pois 

91,5% realizaram a graduação na rede privada de educação.  

 Chama a atenção que não há porcentagem significativa de diretores que 

estudaram na rede que trabalham, apenas 5,7% cursaram Educação Infantil na rede, 

seguidos 25,7% para Ensino Fundamental, 20% no Ensino Médio, 22,9% na 

graduação, nas especializações igualmente 22,9% e no mestrado 11,4%. Esses 

dados demandam atenção ao se considerar que trata-se de um sistema mundial de 

educação, com filosofia educacional própria, que está presente no Brasil há mais de 

120 anos e que atende desde a Educação Infantil até pós-graduação. Seria esperado 

uma representatividade maior de gestores educacionais que tivessem obtido a sua 

formação na própria organização, estando assim mais familiarizados com o ambiente, 

com a cultura educacional instituição, bem como, com os seus princípios filosóficos. 
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 Outro dado significativo é que 71,5% do grupo possui especialização. Desses 

27,3% possuem especialização em Administração Escolar e 30,3% em outras áreas: 

16,6% em Gestão de Pessoas, 16,6% em Psicopedagogia, 13,3% em Recursos 

Humanos e 13,3% em Administração Geral. Em contrapartida apenas, 20% realizou 

formação a nível de Mestrado sendo estes nas áreas de Educação e Liderança e um 

dos diretores cursou doutorado, não especificando a área. 

 Quanto ao curso de graduação, observa-se que 94,4% cursaram na modali-

dade presencial, esse fator talvez ocorra devido ao tempo de trabalho da grande mai-

oria dos gestores ser acima de 10 anos e também pelo pouco tempo de surgimento 

da educação a distância. 

 
Tabela 3- Onde ocorreu a Formação Acadêmica dos Gestores 

Nível de Formação PRIVADA - Da rede 
em que trabalha 

PRIVADA - Outra 
Rede PÚBLICA 

Educação Infantil 5,7% 11,4% 54,3% 

Fundamental 25,7% 0% 77,1% 

Ensino Médio 20,0% 14,3% 57,1% 

Magistério 2,9% 5,7% 8,6% 

Educação Superior 22,9% 68,6% 5,7% 

Especialização (Lato 
Sensu) 22,9% 48,6% 0% 

Mestrado (Stricto 
Sensu) 11,4% 8,6% 5,7% 

Doutorado (Stricto 
Sensu) 

0% 2,9% 2,9% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
 
        5.2.1 A formação dos gestores ao iniciar a carreira 
 
 Sobre a formação ao iniciar seu trabalho como diretor escolar observa-se que 

a graduação em Pedagogia é a mais presente com 55,3% das respostas. Os dados 

corroboram uma tendência observada em outros estudos sobre a formação acadê-

mica dos trabalhadores da educação, por exemplo Souza (2006), em sua pesquisa 

também constatou que a formação principal em graduação dos gestores se dá majo-

ritariamente em Pedagogia. Outras formações que aparecem nas respostas são as 
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licenciaturas com 18,4 %. Alguns já possuíam pós-graduação: especialização em Ad-

ministração escolar 15,8% e 7,9% com mestrado. Observa-se ainda que 5,3% dos 

respondentes declararam não possuir graduação ao iniciar o exercício da função e 

que alguns (7,9%) ingressaram com formação em outros cursos que não na área edu-

cacional. Alguns gestores possuíam mais de um curso ao iniciar a gestão escolar, 

razão esta que os percentuais da tabela são superiores a 100%, conforme apresen-

tado na tabela 4. 

 
Tabela 4- Nível de Formação ao Iniciar na Função de Gestor Escolar  

Nível de Formação % 

Inferior à educação superior  5,3% 

Educação Superior – Licenciatura em Pedagogia  55,3% 

Educação Superior – Outra Licenciatura. Qual (is)?  18,4% 

História 50% 

Educação Física 50% 

Educação Superior – Outros cursos. Qual (is)?  7,9% 

Farmácia 14,3% 

Teologia 28,6% 

Psicologia 42,9% 

Educação Física 14,3% 

Especialização (Lato Sensu) em Administração Escolar  15,8% 

Especialização (Lato Sensu) em outras áreas  18,4% 

Mestrado (Stricto Sensu) - Qual área?  7,9% 

Educação 66,7% 

Tecnologia Nuclear 33,3% 

Doutorado (Stricto Sensu) - Qual área?  0,0% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Para conhecer a percepção dos gestores sobre a relevância do seu processo 

formativo para o exercício da profissão, os diretores foram questionados quanto à co-

laboração da sua formação na preparação para atuar no papel de gestor escolar, em 

uma escala que ia de não me preparou nada até me preparou muito. Observou-se 
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que a alternativa que recebeu o maior número de resposta foi "Minha formação me 

preparou para a gestão escolar", com 33% de respostas. No entanto, quanto se so-

mam as três alternativas (não me preparou nada; me preparou muito pouco; me pre-

parou pouco), encontramos 57% das respostas. 
 
Tabela 5- Formação x Preparação para Gestão Escolar 
Minha formação não me preparou nada para a gestão escolar.  13% 

Minha formação me preparou muito pouco para a gestão escolar.  18% 

Minha formação me preparou pouco para a gestão escolar.  26% 

Minha formação me preparou para a gestão escolar.  33% 

Minha formação me preparou muito para a gestão escolar.  10% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Os principais argumentos usados para justificar que a formação acadêmica não 

colaborou devidamente para o exercício da função foram categorizados e são apre-

sentados na tabela abaixo:  

 
Tabela 6- Percepção Porque a Formação Não Contribuiu Para a Gestão 

Categoria Frequência Resposta Ilustrativa 

1- Conhecimentos muito teóricos 5 “Teorias que não são aplicadas no dia 
a dia da escola”. 

2- Se aprende mais na prática 3 “O dia a dia da profissão nos dá maior 
embasamento”. 

3- Formação fora da área da educa-
ção 6 

“A minha primeira formação foi no 
curso de Teologia, sendo assim, me 
preparei para ser um pastor e não dire-
tor escolar”.  

4- Curso de Pedagogia não prepa-
rou. Aprendeu pela experiência. 4 

“O Curso de Pedagogia não prepara o 
gestor para os desafios diários do 
cargo. Aprendi com a prática, entre er-
ros e acertos”.  

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 
 A categoria 1 é representativa dos diretores que declararam que conhecimen-

tos assimilados na formação foram muito teóricos e por isso há lacunas entre a for-

mação acadêmica e o dia a dia da escola. Afirmam que a teoria é muito distante e 

diferente da realidade e por isso o conhecimento adquirido não pode ser aplicado no 
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cotidiano escolar, esta concepção deflagra o conhecido desafio da relação teoria/prá-

tica na formação dos profissionais da educação. Gatti, Barreto e André (2011), afir-

mam que embora ocorram múltiplos esforços para aproximar o conteúdo teórico e a 

prática na formação dos profissionais da educação, este pressuposto não tem se con-

cretizado e que apesar das tentativas e diversas metodologias empregadas, este as-

pecto se demonstra insuficientemente concretizado. 

 A categoria 2 demonstra o pensamento dos diretores de que a formação se dá 

pela prática. Ao revisitarmos a história da educação (SAVIANI, 2005; TANURI, 2000) 

observa-se que a formação pela prática, a tradicional prática artesanal da reprodução 

do ofício, ocupou um modo bastante representativo a formação ao longo do século 

XIX, em especial no Império, sem ter deixado de subsistir nos períodos posteriores.  

Embora a formação prática tenha seu valor, não se pode deduzir que os saberes ad-

vindos somente da prática são suficientes e que não há necessidade da formação 

acadêmica. Não há estudos específicos sobre os saberes necessários para a gestão 

escolar, mas pode se valer da ampla gama de estudos sobre os saberes docentes 

(TARDIF, 2008; PLACCO E SOUZA, 2006; MIZUKAMI, 2006) para aplicá-los também 

à gestão. Segundo Tardif (2008), o desenvolvimento dos saberes docentes, são ori-

undos de várias fontes, entre elas, a associação entre os conhecimentos adquiridos 

pela sua formação acadêmica e as experiências advindas da trajetória do seu traba-

lho. 

 Em direcionamento semelhante Diniz-Pereira (2007), defende que devido à 

complexidade da profissão, os educadores necessitam de conhecimentos teóricos e 

práticos. “Os professores têm sido vistos como profissionais que refletem, questionam 

e constantemente examinam a sua prática pedagógica cotidiana, a qual por sua vez 

não está limitada ao chão da escola” (DINIZ-PEREIRA, 2007, p.259). Apropriando-se 

para a gestão, igualmente pode-se dizer que essa deve valer-se dos mesmos princí-

pios. 

 A categoria 3 refere-se aos gestores formados em outras áreas, fora do escopo 

educacional e consequentemente os conhecimentos adquiridos não embasaram seu 

trabalho como diretor escolar. Este dado é relevante pois leva estes profissionais a 

sentirem-se despreparados para os desafios oriundos do ambiente escolar, caso dos 

teólogos e profissionais da saúde, por exemplo. 

 Por fim a categoria 4 diz respeito ao grupo de diretores formados em Pedago-

gia, mas que afirmam que a sua formação não contempla o conhecimento necessário 
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para gestão escolar e que se desenvolveram mais com a prática, entre acertos e erros 

das situações cotidianas da profissão. Tais posicionamentos estão primordialmente 

baseados no pressuposto que o curso de Pedagogia não ofereceu subsídios neces-

sários à sua profissionalidade. Este fator já foi verificado por outras pesquisas, Gatti e 

Barreto (2009), Libâneo (2010), Gatti, Barreto e André (2011), Oliveira (2012), Pimenta 

(2014) e Leite e Lima (2015).  Todos reconhecem que a formação proporcionada apre-

senta fragilidades e falta de fundamentação relativas à organização, planejamento, 

estruturação, currículo e execução das atividades educacionais. Afirmam ainda que a 

maioria dos cursos de formações apresentam características fracionárias, quadro dis-

ciplinar disperso, abordagem generalista e pouco aprofundada dos assuntos, conteú-

dos dissociados e distanciados da realidade escolar, fragilizando assim a formação 

destes profissionais. 

 Conforme já apontou Lück (2000), os principais pontos que necessitam ser su-

perados no que diz respeito à formação dos gestores, são os programas pautados em 

generalizações deixando o currículo vago e longe da realidade, causando distancia-

mento entre a teoria e prática. Tal lacuna é resultado dos currículos descontextualiza-

dos, que apresentam conteúdos desvinculados das situações que vivenciam os pro-

fissionais no exercício da função. A autora aponta para a necessidade de mudanças 

no embasamento teórico e metodológicos dos cursos de formação, levando em con-

sideração o entendimento a respeito da realidade e dos desafios inerentes à função.  

 De outro lado, uma representatividade dos gestores compreende que a forma-

ção inicial os preparou devidamente.  Considerando as justificativas para as respostas 

(me preparou com 33% e preparou muito com 10%) elaborou-se as seguintes catego-

rias:  o curso ofereceu uma boa base; a formação na graduação mais a experiência 

prepararam para a gestão; fez graduação em uma boa faculdade e os professores.  
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Tabela 7- Percepção Porque a Formação Contribuiu Para a Gestão Escolar 

Categorias Frequência Resposta Ilustrativa 

1- O curso ofereceu uma boa base 4 

“Nossa matriz curricular e nossos pro-
fessores estavam orientados para as 
questões práticas, institucionais e le-
gais do trabalho em gestão escolar. Tí-
nhamos a cada semestre um trabalho 
de pesquisa como de TCC abordando 
algum tema de relevância para a vida 
escolar. Havia muita discussão sobre 
as questões marcantes da época e 
quais implicações dessas questões. 
Gostei muito desse curso. “  

2- A Formação para a graduação 
mais a experiência prepararam para 
a gestão 

2 

“Sou Licenciado em Química e Peda-
gogia e estas graduações, juntamente 
com a experiência vivida em sala de 
aula por 20 anos, contribuíram para a 
minha preparação para ser um gestor 
escolar”.  

3 -Fez graduação em uma boa fa-
culdade 5 

“Acredito que a faculdade em que me 
formei estava muito bem preparada 
para capacitar seus educandos”. 

4- Os professores 1 
“Fui aluno de 2 professores que atua-
vam como supervisores de ensino, 
pude aproveitar o máximo”. 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 A categoria 01 revela os diretores cuja formação ofereceu bases sólidas para 

seu trabalho e para tal a qualidade do curso e do currículo foram essenciais neste 

processo. Neste contexto, merecem destaque as contribuições dos estágios realiza-

dos e as discussões sobre questões práticas do ambiente escolar como responsáveis 

para alargamento dos saberes, conforme apresentado pelos respondentes. 

 Os diretores representados pela categoria 02 afirmaram que a formação aca-

dêmica unida às experiências profissionais os prepararam para a gestão. Ou seja, a 

integração do conhecimento teórico e as experiências profissionais lhes deram o su-

porte necessário para a sua profissionalidade. Essa compreensão converge com o 

pensamento de Tardif (2008) para quem a formação acadêmica não é a única fonte 

de onde provém os saberes para a profissão, destacando os saberes experienciais 

construídos em contextos de trabalho, como uma importante fonte de formação.   
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 Os diretores que se enquadram na categoria 03 atribuem a sua satisfação com 

a formação às instituições de ensino superior em que estudaram, pois, as mesmas 

estavam devidamente preparadas para formar seus alunos para a realidade escolar. 

 Chama atenção a baixa menção do trabalho dos docentes na formação dos 

gestores, conforme apresentada na categoria 04 apenas um diretor mencionou espe-

cificamente os professores como um dos aspectos que contribuiu para o preparo da 

profissão.   

 De acordo com as respostas, é notório que há um ponto de interseção entre o 

grupo que acredita que a formação não preparou, com o grupo que percebe que a 

formação havia dado o preparo necessário, ambos chamam a atenção para a impor-

tância da formação inicial, para o reconhecimento de que o curso de Pedagogia e o 

currículo bem organizado são contributos essenciais para que os diretores se sintam 

preparados. Os depoentes destacam a matriz curricular e os professores orientados 

para questões práticas, a formação que exige muitas leituras, discussões, trabalhos, 

TCCs e estágios, atividades que possibilitam ter maior contato com a realidade e dis-

cutir alternativas para a realidade escolar como aspectos da formação que contribuem 

para o exercício da função. 

 Um segundo ponto que se destaca é o papel da experiência. Enquanto no pri-

meiro grupo aparece uma tendência para o superdimensionamento da prática na for-

mação do gestor, no segundo grupo, aqueles que percebem que a sua formação con-

tribuiu para a gestão, firmam a importância da prática através das experiências diárias, 

juntamente à sua formação inicial como importantes subsídios para o seu desenvolvi-

mento profissional. Os saberes da experiência representam uma das fontes de onde 

provêm os saberes profissionais (TARDIF, 2008).  

 Considera-se ainda, que o fato de 57% dos gestores percebeu a sua formação 

como não lhes oferecendo o preparo para atuar, revela a necessidade e a importância 

deste profissional ou da própria instituição buscar alternativas para melhorar o desen-

volvimento profissional para o exercício da gestão. 

 

5.2.2 Formação continuada dos gestores 
 
 Segundo Libâneo (2015) e Tardif (2008), a formação continuada é a prorroga-

ção da formação inicial, com propósitos de aperfeiçoar   o conhecimento profissional 

no ambiente de trabalho. Tal formação é essencial no contexto escolar, pois trabalhar 
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com o desenvolvimento de pessoas constitui-se um desafio já que envolve situações 

oriundas da diversidade humana, avanços tecnológicos, desafios sociais e econômi-

cos. Aspectos estes que se encontram em mudanças constantes e por isso a forma-

ção dos gestores escolares também necessita ser contínua e permanente envolvendo 

saberes científicos e práticos.  

 Levando em consideração este cenário, os diretores foram indagados sobre a 

sua formação atual, com o propósito de entender se haviam ampliado sua formação 

durante a carreira profissional. Em relação à formação continuada 15,9% buscaram 

uma segunda graduação e 25,2% realizaram pós-graduação, sendo 11,9% Especiali-

zação (Lato Sensu) e 13,3% Mestrado (Stricto Sensu). Não houve registros de forma-

ção a nível de doutorado. Chamou atenção que a busca por uma segunda graduação 

ocorreu predominantemente entre os diretores que tinham cursado Pedagogia 15,9%, 

dentre os docentes que haviam cursado outras licenciaturas apenas 3% buscaram 

uma segunda graduação. Observou-se que os diretores ampliaram a sua formação, 

contudo revela-se importante a intensificação de estímulos para ampliação da forma-

ção ao longo da carreira.  

 As áreas onde se deram as formações em nível de pós-graduação foram: 
 
Tabela 8- Áreas Contempladas pela Pós-Graduação 

Pós-Graduação Lato Sensu Stricto Sensu % 

Administração Escolar x  27,3% 

Coordenação e Orientação Escolar x  6,1% 

Psicopedagogia x  9,1% 

Marketing x  3% 

Gestão de Pessoas x  12,1% 

Recursos Humanos x  6,1% 

Terapia Familiar Sistêmica x  3% 

Educação   x 12,1% 

Liderança  x 6,1 % 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Revela-se que a especialização em Administração Escolar foi a mais procurada 

com 27,3%. Somando-se os cursos de Administração Escolar, Coordenação e Orien-

tação, Psicopedagogia e Educação, obtém-se o percentual (54,6%), ou seja, a maioria 
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dos diretores buscaram a continuação da sua formação em áreas relacionados à edu-

cação. A necessidade sentida pelos gestores de buscar subsídios na área educacio-

nal para dar suporte às suas atuações encontro eco na defesa de Paro (2011, p. 49), 

segundo o qual o desempenho satisfatório do trabalho do gestor no contexto atual não 

pode prescindir “de um profundo conhecimento da educação que não pode ser con-

fundido com as técnicas próprias da administração empresarial”. 

 É interessante destacar, contudo, que 30,3% das especializações foram reali-

zadas em áreas afins (Administração, Marketing, Gestão de Pessoas, Recursos Hu-

manos, Liderança e outras). A procura por conhecimentos fora da área específica da 

função pode representar o pensamento de Tardif (2008), o qual afirma que o saber 

educacional não se restringe apenas ao conhecimento advindo das ciências educaci-

onais, mas que mobiliza uma diversidade de saberes. No mesmo sentido Libâneo 

(2015), diz que a gestão escolar é a integração e articulação de vários processos na 

organização escolar como: planejar, organizar e avaliar. Estas atividades necessitam 

da liderança, motivação, conhecimentos de vária áreas, comunicação e coordenação 

de pessoas nas ações educacionais.   

 No que diz respeito ao Mestrado (Stricto Sensu), 12,1 % cursou ou está cur-

sando mestrado na área de Educação e 6,1% na área de Liderança. Nota-se que 

nenhum deles cursou ou está cursando Doutorado (Stricto Sensu). 

 Buscou-se também compreender outros aspectos relacionados à formação 

continuada dos administradores escolares, como por exemplo a última participação 

em cursos de formação com mais de 20 horas que auxiliasse na gestão escolar. Ob-

servou-se que 64,7% participaram de algum curso nos últimos 12 meses e que o 

tempo médio da última participação é aproximadamente de 1 ano. As temáticas de 

interesse mostraram-se bastante pulverizadas. Os temas mais procurados por estes 

gestores foram:  
 
Tabela 9- Temáticas dos Cursos de Formação Continuada 

Cursos % de Participantes 

Gestão Escolar 22,7% 

Gestão de Pessoas 6,5% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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 Os dados apresentados revelam que os cursos com maior procura foram na 

área de Gestão, seguido pelo de Gestão de Pessoas. Os demais assuntos escolhidos 

foram: TICs, Direito educacional, Neurociência, Desafios do gestor, Inclusão, Docên-

cia do ensino superior, gestão de conflitos, Inteligência Relacional, Capelania Escolar, 

História e Recursos Tecnológicos Relacionados à Educação. 

 Outro aspecto que se revelou foi que 32,2% dos gestores considerou como 

curso de formação continuada os encontros e programas (reuniões administrativas, 

capelania, encontros de educação e planejamento de eventos) oferecidos pela própria 

rede de educação em que estão inseridos. Esse fato chama a atenção para a impor-

tância das pautas desenvolvidas de modo que estes encontros constituam-se real-

mente em oportunidades de formação continuada para além das contribuições infor-

mativas e técnicas administrativas.  

 Para conhecer a relevância da formação continuada, indagou-se aos gestores 

se esses cursos atenderam as suas expectativas e o quanto contribuíram para a sua 

profissionalidade, as respostas estão demonstradas abaixo: 

 
Tabela 10- Percentual de Colaboração dos Cursos de Formação Continuada 

Respostas % 

Não colaboraram nada para melhorar a minha gestão da escola.  0,0% 

Colaboraram muito pouco para melhorar a minha gestão da escola.  15,2% 

Colaboraram pouco para melhorar a minha gestão da escola.  0,0% 

Colaboraram para melhorar a minha gestão da escola.  54,5% 

Colaboraram muito para melhorar a minha gestão da escola.  30,3% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Diferentemente das respostas dadas quanto à formação ao iniciar o trabalho 

de gestor, os cursos de formação continuada apresentaram aprovação pela grande 

maioria dos diretores, pois 84,8% afirmam que os cursos realizados colaboraram para 

melhorar a gestão escolar. As justificativas foram organizadas nas categorias apre-

sentadas abaixo: 
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Tabela 11-  Razões Para a Contribuição da Formação Continuada 

Categoria Frequência Resposta Ilustrativa 

1- Atualização Profissional 14 
“Foram dicas e atualizações que cola-
boraram para um melhor desenvolvi-
mento da atividade”. 

2- Contribuições para os Desafios do 
Cotidiano 4 

“Com o estudo e a prática do dia a dia 
nos deparamos com várias situações 
parecidas às vivenciadas. No curso re-
cebi diversas orientações de grande 
valia pertinentes a minha função”. 

3- Fortalecimento da Filosofia Edu-
cacional 3 

“Os cursos abordaram as questões e o 
cenário educacional atual e futuro; o 
impacto da cosmovisão bíblico cristã 
na formação dos alunos e dos agentes 
educacionais”. 

4- Trocas de Experiências 3 
“Aprendizado e troca de experiências 
sempre nos ajudam nas tomadas de 
decisões etc.” 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

  

 É notória a satisfação por parte dos diretores com os cursos de formação con-

tinuada. Conforme as respostas, esses cursos proporcionam atualização profissional, 

aproximam-se melhor do cotidiano educacional oferecendo saberes para o enfrenta-

mento dos problemas, troca de experiências, motivação e fortalecimento da filosofia 

educacional da rede.  

 Dos 15,2% respondentes que afirmaram que os cursos de formação continu-

ada colaboraram muito pouco para sua realidade, justificaram mediante o parecer de 

que os mesmos estavam descontextualizados e distanciados da realidade vivenciada.  

 Estes pareceres, dão indícios do desafio e da importância da formação conti-

nuada. Machado (2000), Pocker (2017) e Libâneo (20015)  destacam a relevância e 

a necessidade da formação contínua, pois o aprendizado deve constituir prática per-

manente no cotidiano dos profissionais de educação. Os conhecimentos pedagógicos, 

que abrangem valores, saberes e habilidades necessárias para trabalhar com as com-

plexas mudanças sociais, que são pautadas pela diversidade, devem estar em cons-

tantes atualizações com o objetivo de atender as prerrogativas e necessidades edu-

cacionais. Portanto, para os autores a educação continuada desenha-se como essen-

cial às práticas pedagógicas com vistas ao papel primordial da gestão educacional.  
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 Com base neste pressuposto, foi solicitado aos gestores que indicassem temas 

ou ações que deveriam estar presentes nos cursos de formação continuada. Os ges-

tores não sugeriram nenhuma ação ou proposta para a formação continuada, no en-

tanto, houve uma ampla sugestão de temáticas, as quais procurou-se agrupar por 

semelhança para facilitar a visualização. São elas: gestão de pessoal (8); resolução 

de conflitos (4); relações interpessoais (4); Psicologia (1); marketing (7); fidelização 

do cliente e captação de alunos (5); legislação (5); clima organizacional (2); cultura 

organizacional (2); administração escolar (2); gestão escolar (3); gestão de recursos 

financeiros (2); tecnologia aplicada à educação (2); atendimento aos pais (1); atendi-

mento ao cliente (1); liderança (1); autoconhecimento (1); ética e cidadania (1); disci-

plina de alunos (1); primeiros socorros (1); formação pedagógica (1). 

 Observando os temas sugeridos para formação continuada, alguns pontos cha-

mam a atenção. A temática mais citada foi a de gestão de pessoal e temáticas próxi-

mas como relação interpessoal e resolução de conflitos.  Em segundo lugar aparece 

marketing e temas afins como fidelização de clientes e captação de alunos. Visualiza-

se temáticas e linguagem voltadas para a gestão empresarial e a administração téc-

nico-científica: “captação de novos alunos, estratégias, marketing e negociação”; 

“atendimento ao cliente”; “fidelização do cliente”; “como encantar seu cliente no fecha-

mento da matrícula”. A formação pedagógica foi mencionada por apenas um respon-

dente.   

 Perguntados sobre quais livros indicariam que auxiliassem no exercício da ges-

tão. O maior número de sugestões foi na área da Administração, totalizando de 56,7% 

das indicações. Os temas relacionados à área Filosófica totalizaram 25% e da área 

educacional 18,3%. Na tabela abaixo, aparecem alguns títulos representativos. 
Tabela 12- Áreas dos Livros Sugeridos 

Livros Indicações (%) Títulos Representativos 

Administração  56,7% 

O Monge e o Executivo; Administração baseada em 
princípios; Não Tenha Medo de Ser Chefe; O Líder 360°; 
Liderança Apreciativa; Gestão ou Indigestão de Pes-
soas? Administração do Tempo. 

Filosóficos 25% Mente Caráter e Personalidade; Educação; Bíblia; Con-
selhos a Pais, Professores e Estudantes. 

Educacionais 18,3% 
Aula nota dez; Sou Diretor e Agora?; A vantagem aca-
dêmica em Cuba; Gestão Educacional: Uma questão 
pragmática. 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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 Mediante os dados apresentados, compreende-se que a formação continuada 

é um instrumento essencial à atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da edu-

cação. Segundo Libâneo (2015) e Machado (2000), as rápidas mudanças políticas e 

sociais que caracterizam uma sociedade marcada pelas desigualdades, contextos 

complexos e diversificados, demandam aprendizagem progressiva e constante dos 

diretores, que se estenderá ao longo da vida.  

 
5.3 Prática, Ações e Concepções 
 

 As práticas de gestão e organização escolar assumem formas muito peculiares 

nas diferentes instituições educativas conforme a concepção de gestão daqueles que 

as conduzem. Para análise das concepções que orientam as práticas e ações dos 

diretores pesquisados, tomou-se como embasamento as concepções propostas por 

Libâneo (2015) e Libâneo, Oliveira e Thoschi (2012) apresentadas na seção 2.2 desse 

estudo, a saber: concepção técnico-científica ou tradicional e concepção sociocrítica. 

Esta última divide-se em três: autogestionária, interpretativa e democrática-participa-

tiva. Destaca-se que pela dificuldade de visualização no dia a dia e mesmo por não 

ser usual em outros autores, não vamos considerar nesse estudo a dimensão inter-

pretativa. 

        5.3.1 Concepções de Gestão 
 
 Para conhecer as concepções de gestão que influenciam nas decisões diárias 

e na condução das atividades dos diretores, o questionário apresentava cinco depoi-

mentos dos quais os respondentes deveriam indicar qual o grau de concordância com 

cada situação numa escala de 1 a 4, onde 1 representava a total discordância e 4 o 

maior grau de concordância com a situação proposta, conforme apresentado a seguir: 
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Tabela 13- Depoimentos:  Concepção de Gestão 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 A tabela 16 apresenta uma proposta para análise das tendências para as con-

cepções de gestão. Para tal o depoimento foi substituído pelo nome do Coordenador 

e o estilo de gestão que representa. Para demostrar a inclinação quanto a rejeição do 

conceito, somou-se a coluna 1 com a 2 e para a concordância somaram-se as colunas 

3 e 4, conforme apresentado a seguir: 

Tabela 14- Tendência de Concordância das Concepções de Gestão 
Concepções Discordo Concordo 

Ely - Técnico - Científica 42,5% 57,5% 

Lucas - Autogestionária 60,7% 39,3% 

Maria- Democrático-Participativa 57,6% 42,4% 

Henrique - Técnico - Científica 18,2% 81,8% 

Ana - Democrático-Participativa 51,6% 48,4% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Depoimentos 1 2 3 4 

Ely - Está na época de montar o calendário do ano que vem, 
remanejar os professores, estruturar o horário e solicitar os 
planos de ensino, para manter os arquivos atualizados. Meu 
papel é criar uma atmosfera ordeira na escola. 

3,0% 39,4% 24,2% 33,3% 

Lucas - Venho me perguntando se a escola não deveria pri-
orizar decisões coletivas por meio de assembleias e reuni-
ões para que os alunos vivenciem formas de auto-gestão e 
organização. 

15,2% 45,5% 30,3% 9,1% 

Maria - A reunião pedagógica de amanhã terá representan-
tes da comunidade, além de professores. Vamos discutir 
estratégias didáticas para a melhoria da qualidade da edu-
cação, com o apoio das famílias dos alunos. Penso também 
que instituir o Conselho de Classe participativo (com repre-
sentação dos estudantes) seria uma boa iniciativa. 

21,2% 36,4% 27,3% 15,2% 

Henrique- Os professores precisam programar atividades 
com recursos tecnológicos que estimulem a modelagem de 
competências, pois os gráficos do desempenho do último 
bimestre não foram tão bons. 

3,0% 15,2% 39,4% 42,4% 

Ana - Temos uma verba para aplicar na escola este ano, 
precisamos reunir a coordenação pedagógica e os profes-
sores para elencar as prioridades e decidir a melhor aplica-
ção. Por fim comunicaremos à comunidade escolar sobre 
como empregaremos este recurso e abriremos espaço para 
sugestões. 

15,2% 36,4% 15,2% 33,3% 
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 Diante das situações apresentadas com conceitos relacionados à concepção 

técnico-científica, representados pelos depoimentos dos coordenadores Ely e Henri-

que, percebe-se que há maior tendência para concordância, pois a maioria dos ges-

tores, com percentuais 57,5% e 81,8% respectivamente, concordaram com os pres-

supostos sugeridos. 

 Tanto Henrique como Ely são representativos da concepção técnico científica. 

No entanto, enquanto Ely enfatiza as regras e os procedimentos administrativos, apro-

ximando-se da administração clássica ou burocrática, Henrique aproxima-se da ver-

são mais recente da administração científica com ênfase nos métodos e pressupostos 

da gestão empresarial, com valorização dos recursos tecnológicos e modelagem por 

competências. 

 Observa-se que a concepção de gestão técnico-científica é a predominante no 

grupo, chamando atenção o alto grau de concordância (81%) com a versão mais re-

cente dessa, ligada aos pressupostos da gestão empresarial. Lopes (2002) chama a 

atenção sobre como as propostas educacionais oficiais trazem subjacente um alinha-

mento com as exigências do mundo produtivo associados ao discurso da formação 

por competências. “O modelo de ensino por competências tem por base um fazer 

associado ao mundo produtivo” (LOPES, 2002, p.150).  

 Libâneo (2012) defende que a organização e gestão das escolas têm caracte-

rísticas diferenciadas das empresas industriais, comerciais e de serviços, pois seus 

objetivos direcionam-se para a educação e a formação de pessoas em que os pro-

cessos de trabalho possuem uma natureza altamente interativa nos quais se fazem 

presentes as relações interpessoais e o desenvolvimento das práticas educativas de-

manda ação coletiva dos profissionais.  

 A fala de Lucas é representativa da concepção autogestionária, baseada na 

responsabilidade coletiva e ênfase na auto-organização do grupo por meio de assem-

bleias e reuniões. As respostas apresentaram inclinações para não aceitação com 

60,7% de rejeição dos conceitos, no entanto, recebeu 39,3% de concordâncias, o que 

revela uma certa abertura para essa concepção de gestão. 

 A concepção democrático-participativa, representada pelos depoimentos das 

coordenadoras Maria e Ana concentraram a maior porcentagem na coluna 1, repre-

sentativa da não concordância, com 57,6% e 51,6 % respectivamente para cada caso. 
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Observa-se que um pouco mais da metade dos gestores não se identificam com a 

concepção democrática participativa.  

 Tal fato mostra-se na contramão da legislação educacional e da literatura pe-

dagógica na área. A partir de constituição de 1988 e no marco legislatório educacional 

que tem prosseguimento nas últimas décadas, a gestão democrática tem recebido 

ampla defesa conforme se pode observar: 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princí-
pios:  
VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; (BRASIL, 
1988). 
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão de-
mocrática do ensino público na educação básica (BRASIL, 1988). 

 
 

 O mesmo ocorre na bibliografia especializada da área, Sander (2007), Arroyo 

(1979), Felix (1989), Paro (2000,2007), entre outros, que defendem a gestão demo-

crática como a concepção que melhor definiria as práticas que devem ser vivenciadas 

no contexto escolar. Tal pensamento se apoia no pressuposto de que a escola deve 

transpor os conceitos burocráticos e centralizadores, reorganizando as práticas edu-

cacionais com o propósito de fortalecer a escola, dando-lhe autonomia e a possibili-

dade da participação coletiva nas decisões do cotidiano escolar.  

 Ainda buscando compreender a concepção de gestão dos diretores foram pro-

postas algumas afirmações que caracterizavam estilos de gestão, conforme demons-

trado abaixo: 

 
Tabela 15- Disposição de Concordância das Concepções de Gestão (continua) 

Afirmações Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 

A formação específica em gestão 
escolar (Pedagogia ou Pós-Gradua-
ção) não é um fator determinante 
para o bom desempenho da gestão.  

27,3% 18,2% 51,5% 3,0% 

Definir para os professores o mate-
rial didático que devem usar, ajuda a 
preservar a filosofia educacional da 
rede e garante a qualidade do en-
sino.  

3,0% 15,2% 54,5% 27,3% 

Estilos de gestão participativa se 
aplicam melhor na educação pública 
do que na particular.  

21,2% 30,3% 36,4% 12,1% 
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Tabela 15- Disposição de Concordância das Concepções de Gestão (conclusão) 

Afirmações Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 

Cabe ao diretor definir as metas a 
serem alcançadas pela equipe esco-
lar.  

6,1% 54,5% 24,2% 15,2% 

A parte principal do meu trabalho é 
verificar se todos cumprem as nor-
mas.  

24,2% 63,6% 12,1% 0,0% 

Os alunos aprendem melhor quando 
eles mesmos encontram soluções 
para os problemas.  

0,0% 27,3% 57,6% 15,2% 

Nesta escola os professores partici-
pam na elaboração do Projeto Polí-
tico Pedagógico.  

15,2% 27,3% 42,4% 15,2% 

A disciplina na escola funciona me-
lhor quando os alunos participam na 
elaboração das regras.  

6,1% 33,3% 45,5% 15,2% 

Os resultados das avaliações exter-
nas são importantes para comparar 
o desempenho das escolas e avaliar 
o desempenho de cada professor.  

3,0% 18,2% 57,6% 18,2% 

A gestão educacional tem caracte-
rísticas diferentes das empresas in-
dustriais, comerciais e de 
 Serviços.  

0,0% 24,2% 63,6% 12,1% 

Dar aos professores Liberdade para 
escolher seu material didático pode 
levar há um ensino fraco.  

6,1% 48,5% 36,4% 9,1% 

Questões relacionadas à disciplina 
dos alunos, motivação, envolvi-
mento e comprometimento dos pro-
fessores estão intimamente relacio-
nados ao estilo de gestão predomi-
nante na escola e ao clima organiza-
cional decorrente dessa concepção 
de gestão.  

0,0% 6,1% 51,5% 42,4% 

A parte principal do meu trabalho é 
criar condições para que a compe-
tência para ensinar da equipe esco-
lar esteja em desenvolvimento 
 continuo.  

0,0% 6,1% 36,4% 57,6% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Nota-se, a partir das respostas da primeira afirmação, que (54,5%) dos gesto-

res não consideram a formação específica para gestão escolar no curso de Pedagogia 
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ou pós-graduação como determinantes para bom desempenho das atividades de ges-

tão. A razão desta percepção, como já discutido anteriormente, pode se dar devido ao 

distanciamento dos currículos desses cursos da realidade da gestão educacional, ou 

devido à crença na formação artesanal que se aprende o ofício na prática, modelo 

esse que fez parte da história da formação de educadores no Brasil (SAVIANI, 2009; 

TANURI, 2000) ou ainda, a pouca valorização da dimensão pedagógica para exercer 

a gestão escolar. 

 No entanto, 36,4% concordam e 57,6% concordam totalmente que faz parte do 

seu trabalho criar condições para o desenvolvimento contínuo da equipe escolar no 

que se refere às habilidades para ensinar, o que demandaria sem dúvida uma forma-

ção para gerir os processos de ensino e aprendizagem. 

 Os diretores reconhecem o impacto da concepção de gestão sobre o clima es-

colar, sobre a disciplina dos alunos, bem como, na motivação, envolvimento e com-

prometimento dos professores, 51,5% concordam e 42,4% concordam totalmente que 

a concepção de gestão impacta sobre esses aspectos. 

 Diante a afirmativa de que estilos de gestão participativa se aplicam melhor na 

educação pública do que na particular o item com maior percentual foi concordo, com 

36,4% de respostas, quando somados com concordo totalmente tem-se 48,5%, reve-

lando um percentual significativo que acredita que a gestão participativa é mais ade-

quada à escola pública. 

 Algumas questões estavam relacionadas à valorização da participação. Uma 

delas dizia respeito à elaboração do Projeto Político Pedagógico “nesta escola os pro-

fessores participam na elaboração do Projeto Político Pedagógico”, onde 42,5% dis-

cordam ou discordam totalmente e 57,6% concordam ou concordam totalmente. 

 O Projeto Político Pedagógico é um importante meio de participação previsto 

em lei (LDB 9394/96) como viabilizador da gestão democrática e participação dos do-

centes: 

 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabeleci-
mento de ensino; 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão demo-
crática do ensino público na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do pro-
jeto pedagógico da escola; 
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            Na literatura pedagógica tem sido amplo os estudos sobre o Projeto Político 

Pedagógico como instrumento para uma gestão democrática. Vasconcellos (2002) ao 

resgatar o conceito e as finalidades do PPP, o reconhece como um processo de pla-

nejamento participativo que contribui para a construção da identidade da instituição: 

O Projeto Político pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser 
entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo 
de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na ca-
minhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 
realizar, a partir de um posicionamento quanto à sua intencionalidade 
e de uma leitura da realidade. Trata-se de um importante caminho para 
a construção da identidade da instituição (VASCONCELLOS, 2002, p. 
19).                       

  

 Duas afirmações tratavam da escolha do material didático. Quando convidados 

a se posicionar diante da afirmação de que “definir para os professores o material 

didático que devem usar, ajuda a preservar a filosofia educacional da rede e garante 

a qualidade do ensino”, 54,5% dos diretores disseram concordar e 27,3% deles dis-

seram concordar totalmente com essa ideia, somando 81,8 % de aceitação. No en-

tanto, a segunda afirmativa sobre o tema “dar aos professores liberdade para escolher 

seu material didático pode levar há um ensino fraco” já não demonstrou um grau de 

concordância tão elevado 36,4 % concordam e 9,1% concordam totalmente, somando 

45,5 % de concordância. É possível que a diferença de posicionamento entre uma e 

outra afirmação se relacione ao fato de que a primeira afirmativa incluía que a defini-

ção do material didático ajuda a preservar a filosofia e a segunda referia-se somente 

à qualidade do ensino. De qualquer forma, essa questão chama a atenção para a 

autonomia dos professores na escolha de seu material e as implicações dessa auto-

nomia sobre a qualidade do processo formativo. Nóvoa (2002), destaca que a falta de 

autonomia dos docentes é um dos principais desafios do ensino brasileiro. Afirma que 

foi retirada do professor a garantia que asseguraria a liberdade suficiente para exercer 

sua profissão, por isso, muitas vezes, percebe-se obrigado a conformar-se com os 

interesses e ideologias que lhe serão impostos pelo sistema.  

 Indícios de uma identificação com a concepção técnico-científica também se 

faz perceptível na aceitação da afirmativa “os resultados das avaliações externas são 

importantes para comparar o desempenho das escolas e avaliar o desempenho de 

cada professor”, 57,6% dos diretores concordam e 18,2% dos diretores concordam 

totalmente. 
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 Drabach e Mousquer (2009) situam as avaliações externas nos pressupostos 

da gestão gerencial apoiada em práticas de avaliação a posteriori como forma de mo-

nitoramento. Passamos do fordismo/taylorismo para o toyotismo, ambos circunscritos 

à gestão empresarial: 
Baseada nas configurações do modelo de produção toyotista, a ges-
tão gerencial baseia- se em práticas de avaliação a posteriori, como 
forma de monitoramento da organização e funcionamento interno. No 
caso das instituições educacionais ao invés de um controle rígido in-
terno, como no caso da administração escolar baseada no modelo for-
dista, os inúmeros índices de avaliação cumprem a função de um con-
trole externo mascarado, justificado em função da garantia de um pa-
drão mínimo de “qualidade”, atuando como uma estratégia de regula-
ção do sistema de ensino (DRABACH; MOUSQUER, 2009, p. 280).  
 

 A aplicação de avalições de larga escala no ensino brasileiro, segundo Freitas 

(2007), tinha por objetivo mediar, avaliar e trazer dados sobre as escolas, contudo ao 

ser implantada veio permeada com conceitos técnicos burocráticos, influenciada pelo 

mercado econômico, mesclando paradigmas políticos-administrativos aos pedagógi-

cos, desenvolvendo uma perspectiva de competição e de prestação de contas.  

 Contudo, quando convidados a se posicionar diante da afirmativa: “a gestão 

educacional tem características diferentes das empresas industriais, comerciais e de 

serviços”, um alto índice dos diretores (75,5%), acreditam que a gestão educacional 

possui características diferentes das empresas industriais, comerciais e de serviços. 

Esse dado contrasta com a concepção de gestão manifesta nos casos apresentados 

na Tabela 17 onde predominou a aceitação para o ideário da concepção técnico-cien-

tífica, aspecto também observado nas escolhas dos temas da formação continuada e 

na baixa identificação com os pressupostos da gestão numa linha mais próxima da 

gestão democrática. 

  Para as duas assertivas “cabe ao diretor definir as metas a serem alcançadas 

pela equipe escolar” e “ a parte principal do meu trabalho é verificar se todos cumprem 

as normas”; assertivas identificadas com a concepção de gestão técnico-científica ou 

tradicional, receberam uma discordância de 54,5% e 63,6% respectivamente.  

 Observa-se que os diretores assumem uma postura mais próxima da linha só-

cio-crítica na perspectiva da gestão democrática participativa em ações que envolvem 

os discentes. Convidados a se posicionar diante da assertiva “os alunos aprendem 

melhor quando eles mesmos encontram soluções para os problemas”, 57,6 % con-

cordam e 15,2 % concordam totalmente. De forma semelhante, 45,5% concordam e 
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15,2 % concordam totalmente que a disciplina na escola funciona melhor quando os 

alunos participam na elaboração das regras. 

 Buscando uma síntese interpretativa quanto à concepção de gestão, os dados 

apontam para uma divisão de pensamentos e aceitação relacionados aos conceitos 

da gestão técnico-científica e democrática participativa. Com pequenas variações en-

tre as situações, verifica-se uma tendência a percentuais em torno dos 50% para cada 

concepção de gestão, com um leve peso para a técnico-científica. Tais dados possi-

bilitam inferir que não há um posicionamento claro na rede quanto a uma linha que 

norteie as ações do grupo, transparece que cada diretor assume um posicionamento 

pessoal, possivelmente não intencional ou consciente no que diz respeito a uma con-

cepção norteadora das suas ações. 

 A esse respeito Knight (2001) alerta que os educadores têm se preocupado 

mais com a ação do que com os propósitos, com os meios do que com os fins e que 

a formação profissional raramente prepara para a superação desse problema. O autor 

enfatiza a forte necessidade de formação de uma nova geração de profissionais da 

educação capazes de refletir sobre o que estão fazendo e porque estão fazendo, com 

foco no propósito.  

 

     5.3.2 Práticas e Ações dos Gestores 
 
 Buscando compreender as ações que são priorizadas no dia a dia dos gesto-

res, foi elencado uma série de atividades, perguntando-se a frequência em que são 

realizadas e a percepção se esta frequência era insuficiente, adequada ou excessiva, 

conforme a tabela a seguir: 

 
Tabela 16- Frequência de Atividades e Nível de Adequação (continua) 

Atividades 

N
ão Faz 

Todo o dia 

1 ou algum
as vezes 

por sem
ana 

1 ou algum
as vezes 

por m
ês 

1 ou algum
as vezes 

por sem
estre 

1 ou algum
as vezes 

por ano 

Insuficiente 

A
dequada 

Excessiva 

Acompanho as reuniões 
de coordenação Pedagó-
gica.  

0,0% 6,1% 12,1% 48,5% 12,1% 3,0% 3,0% 45,5% 0,0% 
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Tabela 16- Frequência de Atividades e Nível de Adequação (continuação) 

Atividades 

N
ão Faz 

Todo o dia 

1 ou algum
as vezes 

por sem
ana 

1 ou algum
as vezes 

por m
ês 

1 ou algum
as vezes 

por sem
estre 

1 ou algum
as vezes 

por ano 

Insuficiente 

A
dequada 

Excessiva 

Realizo reuniões 
com a equipe peda-
gógica para discutir 
a aprendizagem dos 
alunos.  

0,0% 0,0% 36,4% 33,3% 18,2% 0,0% 0,0% 45,5% 0,0% 

Tomo parte em reu-
niões com o Depar-
tamento de Educa-
ção.  

3,0% 3,0% 0,0% 42,4% 30,3% 3,0% 12,1% 36,4% 3,0% 

Promovo a elabora-
ção e revisão do 
projeto político pe-
dagógico  

45,5% 0,0% 0,0% 6,1% 9,1% 21,2% 33,3% 18,2% 0,0% 

Trato de questões 
administrativas, bu-
rocráticas e de orça-
mento da escola.  

3,0% 24,2% 39,4% 15,2% 0,0% 3,0% 3,0% 42,4% 0,0% 

Assumo as aulas 
dos professores que 
estiverem inespera-
damente ausentes.  

54,5% 0,0% 6,1% 9,1% 15,2% 3,0% 12,1% 33,3% 0,0% 

Acompanho e ana-
liso os resultados 
das avalições exter-
nas.  

3,0% 6,1% 15,2% 18,2% 33,3% 6,1% 9,1% 45,5% 0,0% 

Reúno a equipe 
para planejar ações 
a partir dos resulta-
dos das avaliações 
externas.  

3,0% 6,1% 21,2% 21,2% 18,2% 6,1% 12,1% 45,5% 0,0% 

Converso com os 
estudantes sobre o 
que estão estu-
dando, lendo e pro-
duzindo.  

9,1% 6,1% 18,2% 27,3% 0,0% 6,1% 45,5% 30,3% 0,0% 

Dedico tempo para 
atendimento aos 
professores. 

0,0% 36,4% 24,2% 15,2% 3,0% 0,0% 6,1% 45,5% 0,0% 
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Tabela 16- Frequência de Atividades e Nível de Adequação (conclusão) 

Atividades 

N
ão Faz 

Todo o dia 

1 ou algum
as vezes 

por sem
ana 

1 ou algum
as vezes 

por m
ês 

1 ou algum
as vezes 

por sem
estre 

1 ou algum
as vezes 

por ano 

Insuficiente 

A
dequada 

Excessiva 

Dedico tempo para 
atendimento aos funci-
onários. 

0,0% 45,5% 15,2% 12,1% 3,0% 0,0% 3,0% 48,5% 0,0% 

Dedico tempo para 
atendimento aos Pais.  6,1% 63,6% 9,1% 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% 39,4% 6,1% 

Atendo casos de Indis-
ciplina de alunos.  6,1% 48,5% 24,2% 6,1% 0,0% 0,0% 6,1% 39,4% 3,0% 

Realizo reuniões de 
pais para apresentar a 
proposta educativa.  

6,1% 9,1% 6,1% 18,2% 33,3% 15,2% 9,1% 39,4% 0,0% 

Realizo reunião com 
todos os funcionários 
sobre o andamento e 
planejamento da es-
cola.  

0,0% 18,2% 12,1% 39,4% 12,1% 3,0% 3,0% 45,5% 0,0% 

Dou atenção a manu-
tenção na infraestru-
tura da escola (mó-
veis, manutenção pre-
dial).  

6,1% 39,4% 30,3% 6,1% 3,0% 0,0% 6,1% 39,4% 0,0% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Os dados apresentados oferecem a visualização da rotina do trabalho dos di-

retores e quais são as atividades priorizadas no exercício da função. Com o objetivo 

de tornar a análise mais didática as atividades foram agrupadas segundo a periodici-

dade que apresentou maior porcentagem (todo dia; uma ou algumas vezes por se-

mana; uma ou algumas vezes por mês; uma ou algumas vezes por semestre; uma ou 

algumas vezes por ano). 

 O recorte seguinte demonstra as atividades que os diretores mais realizam e 

dedicam atenção diariamente, ou seja, as que os diretores se envolvem diariamente.   
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Tabela 17- Atividades com Indicações mais Elevadas de Frequência Diária 
Atividades Todo o dia Insuficiente Adequada Excessiva 

Dedico tempo para atendimento 
aos professores. 36,4% 6,1% 45,5% 0,0% 

Dedico tempo para atendimento 
aos funcionários. 45,5% 3,0% 48,5% 0,0% 

Dedico tempo para atendimento 
aos Pais.  63,6% 3,0% 39,4% 6,1% 

Atendo casos de Indisciplina de 
alunos.  48,5% 6,1% 39,4% 3,0% 

Dou atenção à manutenção na in-
fraestrutura da escola (móveis, 
manutenção predial).  

39,4% 6,1% 39,4% 0,0% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Diante dos percentuais apresentados é perceptível que a maior parte do tempo 

dos diretores, nas atividades propostas, é ocupado para atendimento à comunidade 

escolar: professores, funcionários, pais e alunos. Este atendimento, excetuando casos 

relacionados à indisciplina (48,5%), pode indicar uma receptividade para a gestão de-

mocrática-participativa, que implica em canais abertos para os sujeitos que constituem 

a comunidade escolar, valorizando o envolvimento e a participação. Nota-se que há 

concordância por parte dos diretores que afirmam que estas frequências de atendi-

mentos são adequadas às suas funções.  Contudo, vale ressaltar os altos índices de 

atendimento a casos de indisciplina, e o percentual que mostra uma dedicação de 

tempo mais elevada ao atendimento dos pais. Aqui cabe se questionar se esses aten-

dimentos se referem a uma cultura voltada para a participação ou se as demandas 

para esses atendimentos provêm justamente pela falta de uma proposta conjunta de 

escola construída participativamente. 

 A dedicação à infraestrutura (39,4%) demonstrou ser também uma prioridade 

entre os diretores.  

 A seguir apresentam-se as atividades cujas porcentagens majoritárias apontam 

para a frequência semanal:     
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Tabela 18- Atividades com Indicações mais Elevadas para Frequência Semanal 

Atividades 
1 ou algu-
mas vezes 

por semana 
Insuficiente Adequada Excessiva 

Realizo reuniões com a equipe 
pedagógica para discutir a apren-
dizagem dos alunos.  

36,4% 0,0% 45,5% 0,0% 

Trato de questões administrati-
vas, burocráticas e de orçamento 
da escola.  

39,4% 3,0% 42,4% 0,0% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Concernente as atividades que são realizadas semanalmente, destacam-se as 

que estão direcionadas à realização de reuniões com a equipe pedagógica para dis-

cutir a aprendizagem dos alunos (36,4%), ações administrativas burocráticas e de or-

çamento (39,4%). A frequências destas atividades são percebidas como adequadas 

pelos gestores. Estes dados demonstram, a complexidade em gerir uma escola, pois 

requer capacidades relacionadas a aspectos diversos, hora de cunho administrativo, 

hora de cunho pedagógico. Libâneo (2015) faz menção à diversidade dos trabalhos 

dos diretores, que necessitam de saberes múltiplos para atuar nas várias funções que 

requerem a sua atenção, como exemplo pode-se citar as atividades administrativas, 

gestão de pessoas (funcionários, professores, alunos e pais), cuidados com infraes-

trutura, recursos financeiros e materiais, rotina de trabalho e também é responsável 

pelos aspectos vinculados ao ensino. Assim o dirigente escolar possui a visão do todo 

e atua na escola como um conjunto, nas áreas pedagógica, administrativa e finan-

ceira.  

 A análise dos dados permitiu agrupar as atividades em que os gestores ocu-

pam-se uma ou algumas vezes ao mês, conforme descrito na tabela a seguir: 
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Tabela 19- Atividades com Indicações mais Elevadas para Frequência Mensal 

Atividades 
1 ou algu-
mas vezes 

por 
 mês 

Insuficiente Adequada Excessiva 

Acompanho as reuniões de coor-
denação Pedagógica.  48,5% 3,0% 45,5% 0,0% 

Tomo parte em reuniões com o 
Departamento de Educação.  42,4% 12,1% 36,4% 3,0% 

Converso com os estudantes so-
bre o que estão estudando, lendo 
e produzindo.  

27,3% 45,5% 30,3% 0,0% 

Realizo reunião com todos os fun-
cionários sobre o andamento e 
planejamento da escola.  

39,4% 3,0% 45,5% 0,0% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Estas atividades demonstram que os diretores envolvem-se com as atividades 

relacionados aos aspectos pedagógicos. Esse interesse em participar das reuniões 

pedagógicas (48,5%), sinalizam que dão importância à área principal da existência da 

escola e que mesmo em meio a tantas responsabilidades o foco principal da educação 

não é negligenciado. De acordo com Knight (2001) é necessário que os educadores 

possuam clareza sobre os reais objetivos da educação e ressalta que muitos estão 

trabalhando como gerentes, moderadores e políticos, envolvendo-se na construção 

de prédios, assuntos financeiros e acalmar pais. Contudo, deixam em segundo plano 

os fins e meios principais da educação. O gestor escolar deve ter clareza de que a 

educação é um processo da vida e por isso requer um projeto sólido e completo, no 

intuito de auxiliar os educandos a alcançar propósitos almejados.  

 Chama a atenção o fato de aparecer nas suas rotinas mensal participação de 

reuniões com o Departamento de Educação (42,4%), que representa a instituição 

mantenedora da escola. Estas reuniões, conforme demonstrado anteriormente, são 

vistas pelos diretores como um dos elementos para a sua capacitação continuada, 

pois lhe proporcionam o alinhamento com os princípios filosóficos, planejamento das 

ações coletivas a serem seguidas e lhes proporcionam o embasamento para a con-

dução das unidades escolares. 

 Nota-se que em uma proporção muito próxima do item comentado acima, 

39,4% dos gestores fazem reunião mensais com seus colaboradores. Estas reuniões 
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para discussão do andamento e do planejamento das ações, podem demonstrar prin-

cípios de contornos democráticos participativos como parte da gestão destas escolas 

e que sem o apoio e participação dos agentes educacionais nos processos educativos 

o bom andamento da unidade escolar poderia ficar prejudicado. 

 Todas as frequências das atividades descritas são percebidas dentro de uma 

normalidade, no entanto, a frequência da aproximação com alunos para conversar 

sobre o que estão estudando, lendo e produzindo aparece como insuficiente. Dos di-

retores, 45,5% gostariam de disponibilizar mais tempo para contato direto com os es-

tudantes, com objetivo de acompanhar o seu desenvolvimento acadêmico. Vale res-

saltar que este é o único tópico de todas as atividades propostas que eles demonstram 

o desejo de dedicarem mais tempo.  

 As atividades demonstradas abaixo compreendem aquelas que são realizadas 

uma ou algumas vezes no semestre: 

 
Tabela 20- Atividades com Indicações mais Elevadas para Frequência Semestral 

Atividades 
1 ou algu-
mas vezes 
por semes-

tre 
Insuficiente Adequada Excessiva 

Acompanho e analiso os resulta-
dos das avalições externas. 33,3% 9,1% 45,5% 0,0% 

Realizo reuniões de pais para 
apresentar a proposta educativa. 33,3% 9,1% 39,4% 0,0% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Os resultados apresentados demonstram que os diretores envolvem-se direta-

mente com a análise e compreensão dos resultados de avaliações externas. Ou seja, 

a avaliação externa também está presente na rede e parece acontecer semestral-

mente pois é o período em que a maioria dos diretores (33,3%) dedicam-se aos seus 

resultados. 

 Os dados destacam também que as reuniões de pais para apresentar a pro-

posta educativa também são realizadas semestralmente. Este período em que as reu-

niões acontecem parece ser muito espaçado, pois é extremamente relevante que as 

famílias da escola conheçam a proposta político pedagógica, que para tal, esta deve-

ria ser apresentada e discutida com maior frequência. Não obstante, a maioria dos 

gestores afirmam que a frequência apresentada para ambos os casos é adequada.  
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 A tabela a seguir apresenta as atividades que menos são realizadas pelos ges-

tores:  

 
Tabela 21- Frequência de Atividades Menos Realizadas 

Atividades Não Faz Insuficiente Adequada Excessiva 

Promovo a elaboração e revisão 
do projeto político pedagógico. 45,5% 33,3% 18,2% 0,0% 

Assumo as aulas dos professores 
que estiverem inesperadamente 
ausentes.  

54,5% 12,1% 33,3% 0,0% 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Das duas atividades com maiores índices apresentados que os gestores não 

realizam, uma diz respeito a um aspecto essencial da gestão democrática, que é o 

pressuposto da autonomia para elaboração da proposta político pedagógica por parte 

da escola onde será colocada em prática. Os dados indicam que 45,5% dos gestores 

não dedicam tempo para a elaboração nem a revisão do Projeto Político Pedagógico 

vigente em sua escola, contudo, 33,3% diz que esta frequência é insuficiente, ou seja, 

há o reconhecimento da importância de maior atenção para esse aspecto. 

 A elaboração e a revisão coletiva do Projeto Político Pedagógico promove um 

envolvimento compartilhado em torno da reflexão e da construção de uma clara pro-

posta educacional, que se traduz em ações caracterizadas pela intencionalidade na 

medida em que há um referencial construído e assumido coletivamente. 

 

5.4  Desafios da Atuação 
 

 A presente pesquisa além de buscar compreender aspectos relacionados ao 

perfil, a experiência profissional, a formação acadêmica, as concepções e práticas dos 

gestores, intencionalmente propôs perguntas para levantamento dos principais desa-

fios encontrados pelos diretores no exercício da sua função. 

 Com este objetivo, apresentou-se um rol de possíveis desafios solicitando que 

os gestores em uma escala, onde 5 significa o maior grau de ocorrência do desafio e 

1 o menor grau, assinalassem os principais desafios enfrentados na gestão escolar: 
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Tabela 22- Desafios Enfrentados na Gestão Escolar 
Desafios 1 2 3 4 5 

Insuficiência de recursos financeiros  9,1% 27,3% 24,2% 21,2% 18,2% 

Inexistência de professores para algumas dis-
ciplinas ou séries  24,2% 18,2% 24,2% 27,3% 6,1% 

Carência de pessoal administrativo  21,2% 27,3% 33,3% 15,2% 0,0% 

Carência de pessoal de apoio pedagógico (co-
ordenador, supervisor, orientador educacional) 33,3% 21,2% 21,2% 18,2% 6,1% 

Falta de recursos pedagógicos  30,3% 27,3% 27,3% 9,1% 6,1% 

Violência no ambiente escolar  57,6% 24,2% 12,1% 3,0% 3,0% 

Alto índice de faltas por parte de professores  33,3% 45,5% 12,1% 6,1% 3,0% 

Alto índice de faltas por parte de alunos  51,5% 36,4% 3,0% 6,1% 3,0% 

Rotatividade do corpo docente  30,3% 42,4% 9,1% 9,1% 9,1% 

Problemas disciplinares causados por alunos  27,3% 39,4% 15,2% 15,2% 3,0% 

Reforma do prédio  27,3% 39,4% 12,1% 12,1% 9,1% 

Contratação/demissão de professores  33,3% 42,4% 12,1% 12,1% 0,0% 

Baixo desempenho escolar dos alunos 12,1% 39,4% 27,3% 12,1% 9,1% 

Falta de autoridade (não consigo exercer minha 
autoridade)  78,8% 12,1% 0,0% 6,1% 3,0% 

Equipe docente com pouco conhecimento didá-
tico  27,3% 36,4% 27,3% 6,1% 3,0% 

Falta de equipamentos  30,3% 30,3% 21,2% 15,2% 3,0% 

Falta de motivação da equipe docente  33,3% 30,3% 30,3% 3,0% 3,0% 

Falta de participação dos pais  12,1% 39,4% 24,2% 24,2% 0,0% 

Falta de funcionários  33,3% 30,3% 15,2% 9,1% 12,1% 

Inclusão de alunos com deficiências.  6,1% 39,4% 27,3% 15,2% 12,1% 

Faltam objetivos e metas de conteúdo/aprendi-
zagem que o professor deva seguir e cumprir 
em sala de aula  

39,4% 36,4% 18,2% 3,0% 3,0% 

Presença de alunos envolvidos com drogas ou 
delitos em sala de aula.  63,6% 18,2% 12,1% 3,0% 3,0% 

Salas muito cheias 24,2% 27,3% 15,3% 27,3% 6,1% 

Falta de tempo para planejamento  24,2% 33,3% 27,3% 15,2% 0,0% 

Dificuldades de relacionamento com a equipe 
da Administração escolar 60,6% 18,2% 9,1% 6,1% 6,1% 

Falta de autonomia para resolver problemas 27,3% 33,3% 27,3% 3,0% 9,1% 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
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 A seguir, para melhor compreensão de quanto os gestores sentem-se ou não 

desafiados pelas circunstâncias apresentadas, foram somadas as colunas 1 e 2 que 

significam menor desafio e colunas 3, 4 e 5 que significam maior desafio.  

Tabela 23- Situações que Caracterizam Desafios para os Gestores 
Desafios 1+2 3+4+5 

Falta de autoridade (não consigo exercer minha autoridade) 90,9% 9,1% 

Alto índice de faltas por parte de alunos 87,9% 12,1% 

Violência no ambiente escolar 81,8% 18,1% 

Presença de alunos envolvidos com drogas ou delitos em sala de aula. 81,8% 18,1% 

Alto índice de faltas por parte de professores 78,8% 21,2% 

Dificuldades de relacionamento com a equipe da Administração escolar 78,8% 21,3% 

Faltam objetivos e metas de conteúdo/aprendizagem que o professor deva 
seguir e cumprir em sala de aula 75,8% 24,2% 

Contratação/demissão de professores 75,7% 24,2% 

Rotatividade do corpo docente 72,7% 27,3% 

Problemas disciplinares causados por alunos 66,7% 33,4% 

Reforma do prédio 66,7% 33,3% 

Equipe docente com pouco conhecimento didático 63,7% 36,4% 

Falta de motivação da equipe docente 63,6% 36,3% 

Falta de funcionários 63,6% 36,4% 

Falta de equipamentos 60,6% 39,4% 

Falta de autonomia para resolver problemas 60,6% 39,4% 

Falta de recursos pedagógicos 57,6% 42,5% 

Falta de tempo para planejamento 57,5% 42,5% 

Carência de pessoal de apoio pedagógico (coordenador, supervisor, orien-
tador educacional) 54,5% 45,5% 

Salas muito cheias 51,5% 48,7% 

Baixo desempenho escolar dos alunos 51,5% 48,5% 

Falta de participação dos pais 51,5% 48,4% 

Carência de pessoal administrativo 48,5% 48,5% 

Inclusão de alunos com deficiências. 45,5% 54,6% 

Inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries 42,4% 57,6% 

Insuficiência de recursos financeiros 36,4% 63,6% 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
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 É perceptível que a maioria das propostas apresentadas tendem a não ser um 

desafio significativo para os diretores, pois dos 26 possíveis problemas apresentados, 

em 16 deles as maiores frequências de respostas concentraram-se nas colunas 1 e 

2. Um aspecto que se mostra contraditório diz respeito à disciplina, em que (48,5%) 

dos diretores declararam que dedicam atenção diária para atendimento de casos de 

indisciplina e nos desafios, o item referente a problemas disciplinares, as maiores por-

centagens estão nas escalas 1 e 2 com 27,3% dos respondentes e 39,4% respectiva-

mente, escalas estas que representam baixo desafio.  

 Mediante os dados apresentados, parece haver uma condição de conforto por 

parte dos gestores, pois nenhum dos desafios apresentados realmente se caracteri-

zaram com alto índice de escolhas, ou seja, a grande maioria das propostas não se 

demonstraram realmente grandes desafios para maioria dos diretores. Uma possível 

hipótese pode estar no fato de que por ser uma escola particular há uma tendência a 

querer mostrar que tudo está sob controle. 

 Para visualização de quais são os maiores desafios enfrentados por estes pro-

fissionais, organizou-se uma tabela tomando como recorte os percentuais acima de 

40%. A tabela foi colocada em ordem decrescente para melhor identificação:  

 
Tabela 24- Maiores Desafios dos Gestores 

Desafios % 

Insuficiência de recursos financeiros  63,6% 

Inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries  57,6% 

Inclusão de alunos com deficiências 54,6% 

Salas muito cheias 48,7% 

Carência de pessoal administrativo 48,5% 

Baixo desempenho escolar dos alunos 48,5% 

Carência de pessoal de apoio pedagógico (coordenador, supervisor, orientador 
educacional) 43,5% 

Falta de tempo para planejamento  42,5% 

Falta de recursos pedagógicos  42,5% 
Fonte: Elaboração própria (2018) 
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 O maior desafio sentido pelos diretores (63,6%) refere-se à falta de recursos 

financeiros. Talvez não seja exatamente a falta de recursos o principal problema en-

frentado, mas a falta de autonomia em gerir as entradas da escola. Caso esta seja a 

realidade, pode indicar a necessidade de crescimento em um aspecto básico da ges-

tão democrática que é a autonomia da comunidade escolar, inclusive no direciona-

mento dos recursos financeiros.   

 Foi concedido ainda, espaço para que os diretores pudessem apresentar ou-

tros desafios, para além daqueles que haviam sido especificados. Os desafios citados 

pelos diretores foram: escola conteudista que valoriza mais a informação sem signifi-

cado e utilidade; maior participação na elaboração dos projetos da mantenedora; falta 

de orientação quanto ao que se espera de nós por parte da Mantenedora; o maior 

desafio é crescer sem perder os princípios que nos trouxeram até aqui; falta de auto-

nomia para investimento; inadimplência; não tenho encontrado muitos desafios que 

não tenha recebido o suporte necessário para resolvê-los; não tem e desconheço ou-

tros desafios.  

 O espaço destinado para que os diretores apresentassem outros desafios, para 

além dos especificados no questionário, trouxe contribuições significativas que cha-

mam a atenção para a linha e prática pedagógica, tomada de decisões participativas 

envolvendo diretores e mantenedora, definição clara de uma proposta educacional, 

autonomia, desafio do crescimento versus base filosófica. 

 Chama a atenção, as respostas que reforçam o dado já apresentado da baixa 

percepção de desafios, em uma área complexa como a educação, em que se colocam 

para a escola expectativas cada vez maiores e onde a reflexão, a atualização e a 

busca contínua por crescimento são desafios permanentes. Será que uma possível 

resposta está na fala de um dos respondentes – “não tenho encontrado muitos desa-

fios que não tenha recebido o suporte necessário para resolvê-los?”  Ou, levaria a 

indagarmos como esses diretores perspectivam e prospectivam práticas cotidianas 

transformadoras? 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As reflexões sobre a formação dos diretores, foco desta pesquisa, demostram 

que desde as origens da educação brasileira, apesar do papel essencial atribuído ao 

diretor para a organização e condução das atividades educacionais, a formação desse 

profissional foi deixada em segundo plano. Ficam mais visíveis iniciativas para a for-

mação dos professores, no entanto a formação dos diretores não era evidenciada e 

quando abordada era feito de forma ligeira e superficial. Esta realidade ainda perma-

nece na atualidade, a formação de professores tem sido alvo de estudos, pesquisas 

e vastas publicações, bem como tem recebido atenção nas políticas educacionais e 

no marco legislatório que definem o papel e a formação necessária aos professores, 

no entanto, o mesmo não se observa quanto à formação do gestor, na legislação sua 

formação fica subsumida nos documentos e direcionamentos para a formação dos 

professores. Ou seja, parece haver um silenciamento quanto à formação deste profis-

sional.  

 Em tal contexto, a formação dos gestores possui caráter bastante polêmico, 

pois há autores que defendem a necessidade de uma formação exclusiva para a ges-

tão, enquanto outros afirmam que a formação inicial destes profissionais deve ocorrer 

juntamente com a dos professores, atualmente nos cursos de Pedagogia e licenciatu-

ras. Assim, Dourado (2015) afirma que a formação dos diretores é tema constante de 

batalhas de concepções, de dinâmicas, de políticas e de currículos. Confrontamentos 

estes que são fortalecidos pela imprecisão da legislação e pelas diferentes maneiras 

de analisar o contexto social, político e educacional.  

 Frente a este quadro, o presente estudo assumiu como tema-problema a for-

mação do gestor da educação básica, vinculando-se esta discussão ao perfil, experi-

ência, práticas, ações e concepções desse profissional, mediante um estudo de abor-

dagem exploratória/descritiva. A investigação teve como população 83 gestores (as) 

das unidades escolares de uma rede de escolas particulares do estado de São Paulo, 

dos quais 40 participaram por meio de um questionário semiestruturado.  

 Diante deste cenário em que se problematiza a formação do gestor, tendo 

como foco a população alvo dessa pesquisa, a investigação revelou que 55,3% dos 

diretores possuíam o curso de Pedagogia como formação ao iniciar suas atividades, 

18,4% outras licenciaturas, 15,8% Especialização em Gestão Escolar e 18,4% espe-

cialização fora da área. Quando convidados a se posicionarem sobre a contribuição 
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da formação inicial para o desenvolvimento da profissão, (56,3%) afirmaram que a 

formação não os preparou ou preparou pouco para a gestão escolar.  Ou seja, na 

realidade da rede educacional estudada, os diretores pontuam que os saberes aca-

dêmicos advindos da sua formação inicial não os prepararam devidamente para o 

enfrentamento da profissão. Estes dados, aliados ao expressivo número (87,2%) de 

diretores que não haviam ocupado o cargo anteriormente, (8,8%) que não possuíam 

experiência na docência e 59,4% que relatam ter iniciado suas atividades sem rece-

berem preparo algum para função, evidenciam a necessidade de um olhar atento para 

a seleção dos profissionais e formação dos gestores, em especial a necessidade de 

um programa para gestores iniciantes.   

 Em relação à formação continuada os dados mostram que os gestores buscam 

ampliar a sua formação, realizando uma segunda graduação, ou ainda pós-gradua-

ção. O percentual de gestores com Especialização (Lato Sensu) apresentou um cres-

cimento de 11,5% e o de Mestrado (Stricto Sensu) de 13,3%. Não houve registros de 

formação a nível de doutorado.  

 Cursos de formação de menor duração também são realizados pelos gestores. 

Observou-se que 64,7% participaram de algum curso nos últimos 12 meses e que o 

tempo médio da última participação é aproximadamente de 1 ano. Diferentemente da 

formação inicial, houve uma melhor percepção dos diretores sobre a contribuição da 

formação continuada, 84,8% afirmaram que os cursos de capacitação em serviço co-

laboraram para sua formação profissional, pois abordavam assuntos relacionados a 

realidade cotidiana trazendo subsídios práticos para atualização, enfrentamento dos 

desafios, motivação e alinhamento dos pressupostos filosóficos da rede.  

 Este entendimento dimensiona a importância dos cursos de formação continu-

ada, pois os saberes e habilidades necessárias para enfrentar os desafios de uma 

sociedade em constantes mudanças devem ser permanentemente atualizados. Re-

força a importância dessa formação continuada o alerta de Tardif (2008) para quem 

entre as fontes dos saberes da profissão docente estão os saberes experienciais, 

construídos no cotidiano, mediante uma prática reflexiva. A vivência com as rotinas 

da função, com os desafios diários e contato com as pessoas e com os pares de 

profissão, levam estes profissionais à reflexão da necessidade da construção e re-

construção constante de saberes que se agregarão continuamente à sua formação, 

definindo assim a sua profissionalidade como diretores escolares. 

 Analisou-se também aspectos referentes às práticas ações e concepções dos 
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gestores, pois esses aspectos mantêm relação tanto com a formação que os gestores 

obtiveram como apontam para necessidades formativas. 

 No que diz respeito à concepção de gestão, observou-se uma maior identifica-

ção com os pressupostos da gestão técnico-científica, também denominada de tradi-

cional. Tal fato, pode ser detectado tanto nos depoimentos representativos das várias 

concepções de gestão para os quais os diretores manifestavam seu grau de concor-

dância, onde (81%) demonstrou identificar-se com a  gestão técnico-científica, em es-

pecial com a versão mais recente, ligada aos pressupostos da gestão empresarial, 

como pode ser observado também, ao colocar-se um rol de afirmativas diante das 

quais os gestores eram convidados a se posicionar, as respostas revelaram também 

uma tendência para a concepção técnico-científica. Uma inclinação para a concepção 

técnico-científica pode ser observada ainda nas sugestões de cursos e bibliografias 

sugeridas pelos gestores conforme demonstrado na análise dos dados. 

 Revela-se uma identificação menor com os estilos de gestão participativa, ape-

sar de todos os delineamentos legais (Constituição Brasileira, LDB e PCNs) e da mul-

tiplicidade de autores já mencionados apontarem para ações voltadas para pressu-

postos democráticos.  

 Libâneo (2015) destaca que apesar de todos os esforços e estudos realizados 

no intuito de transpor os pressupostos desta concepção, por considerar de que não 

seria a mais adequada ao ambiente escolar, ela ainda é amplamente utilizada pelos 

gestores brasileiros. Considerando que toda a concepção traz subjacente uma visão 

de mundo, de sociedade, de homem e de educação, visão essa que orienta as ações, 

o planejamento e a organização dos processos educativos, cabe a promoção de uma 

reflexão sobre qual concepção seria a mais condizente para orientar os objetivos edu-

cacionais do sistema e instituições escolares. 

 Tendo em vista os aspectos observados, no caso do cenário em estudo, um 

questionamento surge: por que gestores de uma grande rede educacional de ensino, 

de vocação confessional, ainda se valem de conceitos voltados para o mundo coor-

porativo? Embora não pretenda-se esgotar o assunto e muito menos dar por encer-

rado os questionamentos, o recorte investigado reflete as discussões e a falta de ali-

nhamento presente na literatura relacionada, onde há uma certa disputa de posicio-

namentos ideológicos sobre as concepções de gestão. De um lado há um grupo que 

defende o uso de saberes oriundos da área empresarial e que devido à sua universa-

lidade deveriam ser aplicados na área educacional e do outro lado um outro grupo de 
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pensadores que rejeitam tais conceitos baseando-se nas diferenças existentes entre 

uma empresa e uma escola. Nota-se que em muitos casos as posições de ambos são 

extremadas e que não há interesse em buscar-se um ponto de equilíbrio. O resultado 

destes posicionamentos é a impossibilidade da convergência para um alinhamento 

conceitual que talvez resultasse no surgimento de novos conceitos de gestão com 

características próprias para realidade educacional. 

 Movimentos na direção de concepções orientadas para relações democráticas 

e participativas são apontadas como mais viáveis para a promoção da formação hu-

mana que contempla a aprendizagem, a formação da cidadania, os valores e atitudes, 

sugerindo a importância de iniciativas que favoreçam um alinhamento conceitual, ou 

que  talvez resultem no surgimento de novos de conceitos de gestão, com caracterís-

ticas próprias para realidade educacional com princípios filosóficos próprios como é o 

caso da rede pesquisada. 

 Em relação aos desafios enfrentados pelos diretores, constatou-se que apenas 

três desafios receberam percentual acima de 50%, a saber:  insuficiência de recursos 

financeiros (63,6%); inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries 

(57,6%) e inclusão de alunos com deficiências (54,6%). 

 Chama a atenção, com base nos percentuais pouco elevados, de que os dire-

tores parecem não se sentirem desafiados. Ou seja, estão em uma condição em que 

demonstram dominar os possíveis problemas oriundos da sua profissão. Algumas ex-

plicações podem ser encontradas, pelo fato de pertenceram a um grupo de idade 

acima de 40 anos de idade (82,5%), estarem atuando na educação há mais de 11 

anos (97,5%) e já atuarem como diretor há mais de 5 anos (76,3%). Ou seja, trata-se 

um grupo maduro com muito tempo de vivência no ambiente escolar.  

 Outra possível explicação pode ser encontrada relacionada a formação, 57% 

afirmam que a formação inicial não contribuiu ou contribuiu insuficientemente para o 

enfrentamento dos desafios, contudo os índices referentes à formação em serviço se 

acentuam, pois 84,8% reconhecem que os cursos realizados de formação continuada 

trouxeram grande contribuição para a sua profissionalidade. Este alto percentual, de-

monstra a importância destes cursos e pode ser uma provável explicação da segu-

rança destes gestores no enfrentamento dos desafios cotidianos. Aparece como pos-

sível indicador ainda o fato dos diretores (42,4%) terem declarado que participam 

mensalmente de encontros com o departamento de educação da rede.  

 Direcionamentos significativos foram obtidos no espaço concedido para que os 
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diretores apresentassem outros desafios, além daqueles que haviam sido especifica-

dos. Foram citados a linha e prática pedagógica, tomada de decisões participativas 

envolvendo diretores e mantenedora, definição clara de uma proposta educacional, 

autonomia, inadimplência, desafio do crescimento versus base filosófica. Repetiram-

se menções à ausência de desafios.  

 Como considerações finais a pesquisa sinaliza que a formação dos gestores 

demanda estudos e reflexões, bem como deve ocupar um lugar mais relevante nas 

políticas educacionais. No que diz respeito à formação inicial os principais desafios 

estão relacionados ao distanciamento entre os assuntos abordados e a realidade es-

colar, fato que permite a percepção de que a construção da profissionalidade ocorre 

mais na prática, entre acertos e erros, com a experiência na resolução de conflitos, do 

que na teoria, pois tais aspectos não abordados nos cursos de formação inicial. 

 Essa realidade indica para alguns referentes que devem orientar esses cursos, 

entre eles destacam-se, a necessidade do currículo estar direcionado para áreas mais 

próximas à atuação do gestor escolar e ser organizado para melhor aproximar-se da 

realidade cotidiana da escola. Os cursos necessitam levar em consideração que a 

atuação dos diretores demanda características de liderança e aptidões para envolver 

todos os agentes educacionais, exercitando e fortalecendo o processo educativo de-

mocrático participativo. A transmissão do conhecimento deveria ser menos conteu-

dista e mais focada na construção de metodologias que proporcionem o desenvolvi-

mento de saberes significativos.  

 Esse panorama da formação inicial chama a atenção para a formação continu-

ada dos gestores e apontam para dois direcionamentos importantes, o investimento 

em programas de formação para gestores iniciantes e programas de desenvolvimento 

continuo ao longo da carreira. No caso da realidade investigada, indicadores como a 

insatisfação com a formação inicial, o fato de alguns gestores assumirem a função 

sem experiência prévia no cargo, ou ainda sem experiência na docência, bem como 

a formação em outras áreas que não na educação e a realidade de que  muitos assu-

mem a gestão não terem realizado a sua formação em instituições da rede e portanto 

uma menor aproximação com os princípios filosóficos da instituição, apontam para a 

relevância de um programa de formação para gestores iniciantes. 

 De forma semelhante, os dados trazem indicadores da relevância de formação 

continuada, seja em função da complexidade da área educacional que exige cons-

tante atualização frente às mudanças, seja pelos indicadores apontados pelos dados, 
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dentre os quais destacam-se a necessidade de um alinhamento nas concepções de 

gestão e, por conseguinte na linha educacional. 

  Parafraseando Lück (2011), pensando na realidade pesquisada sugere-se os 

seguintes direcionamentos para a formação dos gestores: 

 
• O gestor necessita de formação que anteceda o exercício da função de 

modo que estejam melhor preparados e não aprendam através de tentativas 

de acertos e erros. 

• A formação inicial do gestor deveria ser assentada na realidade do trabalho 

como parte de um processo constante e permanente, contemplando as 

práticas e desafios do cotidiano escolar, de modo a complementar as suas 

habilidades para gestão. 

• As atividades que visam a capacitação continuada (debates, cursos, 

oficinas, observações e outros) necessitam constituir uma estratégia 

intencional e sistemática formando um currículo continuo e integrado, 

eliminando ações segmentadas e isoladas. 

• Os cursos de capacitação precisam ser construídos possuindo um 

programa de acompanhamento para verificar se os saberes propostos estão 

alcançando o resultado almejado. 

• Os programas deveriam possibilitar a organização de grupos afins para que 

além da troca de vivências, pudessem contar com apoio mútuo, 

possibilidade de análise e possível correção das ações educativas.  

 

 Souza (2006) ao fazer um balanço sobre a pesquisa no campo da gestão da 

educação, esclarece que esta se encaminha para uma terceira fase, mais produtiva 

que as anteriores, superando o forte normativismo de caráter prescritivo que ignora e  

deixa de  analisar a realidade das escolas e dos sistemas de ensino, dirigindo-se para 

investigações que se aproximam da realidade escolar, identificando mais de perto 

quem são os dirigentes escolares, quais as maiores dificuldades que se apresentam 

e quais seriam suas possíveis necessidades formativas. 

 Assim, a presente pesquisa problematizou a formação dos gestores vincu-

lando-se esta discussão ao perfil, experiência, práticas, ações e concepções desse 

profissional. O tema proposto está longe de ser de ser esgotado, ao contrário, esse 
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estudo ressalta a importância da continuidade da pesquisa, com mais estudos e apon-

tamentos. Talvez o uso de outras abordagens de pesquisa, como as de caráter cola-

borativo e de outros instrumentos, como por exemplo a observação e a entrevista 

possibilitem o entendimento e olhares ainda mais próximos da realidade dos gestores 

escolares. Porém fica o otimismo e a esperança de que os pontos aqui destacados 

contribuam para que os processos formativos dos diretores escolares sejam melhores 

analisados tanto na formação inicial quanto na formação continuada e que também 

adquiram maior atenção nas discussões voltadas para um ensino de qualidade. 

 Ao final, ressalta-se que uma das principais contribuições da pesquisa se deu 

no âmbito da autoformação por meio da tomada de consciência sobre a necessidade 

de novas proposições para o exercício da gestão. O estudo possibilitou a reflexão 

sobre as minhas práticas profissionais que, devido a natureza da formação e ao per-

curso profissional, possuíam tendência para aceitação da concepção técnico-cientí-

fica.  O conhecimento histórico e legal do desenvolvimento da gestão escolar, seus 

conceitos, concepções e práticas, possibilitaram não só aprofundamento teórico, mas 

despertaram à decisão consciente sobre a necessidade de ponderar sobre novos 

pressupostos da gestão educacional, trazendo assim, maior clareza ao meu papel 

dentro da unidade escolar como gestor educacional. 

 Dessa forma, valendo-me de Nóvoa (2009), considero que uma das principais 

colaborações da pesquisa aconteceu no contexto da autorreflexão e autoanálise, pro-

porcionando fundamentos para a autoformação com reflexos na redefinição da minha 

formação e práxis como gestor educacional. 
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 Apêndice A – Questionário  

 

      

A Formação do Gestor e os Desafios da Atuação Profissional 
link para o acesso https://www.survio.com/survey/d/L9S5D6H0X0O2E2G0D 

 

 
 
Prezado (a) Diretor (a) 

 

Convidamos você a participar, como voluntário (a) anônimo (a), de um estudo desenvolvido pelo mes-

trando Gladmir da Veiga Santos, acadêmico do Programa de Mestrado Profissional em Educação, da 

Universidade Adventista de São Paulo (UNASP). Suas respostas serão essenciais para a elaboração da 

dissertação “A Formação do Gestor Escolar e o Enfrentamento dos Desafios da Função”, que está sob 

orientação da Professora Doutora Elize Keller Franco. A pesquisa tem como objetivo contribuir para a 

análise do perfil e a formação dos gestores e identificar possíveis necessidades formativas para o enfren-

tamento dos desafios na condução da gestão escolar, trazendo subsídios para orientar programas de 

formação inicial e continuada. 

 

Reforçamos que a sua participação é voluntária e o anonimato será garantido. 

 

Se tiver dúvida sobre algum aspecto do questionário, ou se desejar informações adicionais sobre a pes-

quisa, favor entrar em contato, ligando para (11) 99814-9009, ou enviando um e-mail para gladmir.san-

tos@ucb.org.br. 

 

Agradecemos a sua participação. 

 

 

 

Gladmir da Veiga Santos 
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QUESTIONÁRIO 
 

Informações Básicas e Experiência profissional 
 
1. Sexo: 

   Masculino    Feminino 
 
2. Idade: 

 
   Menos de 30 

   30-39 

   40-49 

   50-59 

   60 

 
3. Há quantos anos você trabalha em educação? 

 
   Há menos de 2 anos  

    De 2 a 4 anos 

   De 5 a 10 anos 

   De 11 a 15 anos 

   Há mais de 15 anos 

 
4. Quantos anos você trabalhou como docente antes de exercer a função de Diretor? 

 
   Nenhum 

   1 de 3 anos 

   4-7 anos 

   8-10 anos 

   Mais de 10 anos 

 
5. Você já havia ocupado o cargo de direção escolar antes de ser contratado como diretor nesta rede? 

 
   Sim    Não 
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6. Quantos anos de experiência você possui trabalhando como Diretor? 
 

     Este é meu primeiro ano 

    1-2 anos 

    3-5 anos 

    6-10 anos 

    11-15 anos 

    16-20 anos 

     Mais de 20 

 

 
7. Há quantos anos você é o Diretor (a) desta escola? 

   Há menos de 2 anos 

    De 2 a 4 anos 

   De 5 a 10 anos 

   De 11 a 15 anos  

    Há mais de 15 anos 

 
 
8. Pensando em uma escala de satisfação onde 5 significa totalmente satisfeito e 1 totalmente 

insatisfeito, assinale seu grau de satisfação quanto a cada um desses aspectos: 

 
                  1     2    3     4     5 

Tempo para a família            
 

 
Tempo para praticar exercícios físicos            

 
Tempo para lazer            

 
Tempo disponível para formação profissional  
(leituras, estudos, cursos, treinamentos)            
 

 
 
 
 
 



 

 

128	 
 

Formação Acadêmica 
 

9. Das opções abaixo, assinale a que melhor descreve o seu nível de formação ao iniciar seu trabalho 
como diretor escolar.  

 
 Inferior à educação superior 

 Educação Superior – Licenciatura em Pedagogia 

 Educação Superior – Outra Licenciatura. Qual (is)?   

 Educação Superior – Outros cursos. Qual (is)?  

 Especialização (Lato Sensu) em Administração Escolar 

 Especialização (Lato Sensu) em outras áreas. 

 Mestrado (Stricto Sensu) - Qual área?  

 Doutorado (Stricto Sensu) - Qual área? 
 

 
10. Quanto a sua formação o preparou para atuar na gestão escolar? 

 
   Minha formação não me preparou nada para a gestão escolar.  

  Minha formação me preparou muito pouco para a gestão escolar.  

   Minha formação me preparou pouco para a gestão escolar.  

   Minha formação me preparou para a gestão escolar.  

   Minha formação me preparou muito para a gestão escolar. 

 

11. Por favor, justifique seu posicionamento em relação a resposta anterior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
12. Das opções abaixo, assinale a que melhor descreve o seu nível de formação ao iniciar seu trabalho 

como diretor escolar. 
 
 Inferior à educação superior 
 
 Educação Superior – Licenciatura em Pedagogia 
 
 Educação Superior – Outra Licenciatura. Qual (is)?   
 
 Educação Superior – Outros cursos. Qual (is)? 
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 Especialização (Lato Sensu) em Administração Escolar 
 
 Especialização (Lato Sensu) em outras áreas 
 
 Mestrado (Stricto Sensu) - Qual área? 
 
 Doutorado (Stricto Sensu) - Qual área? 
 
 
 

13. Marque a modalidade de instituição onde ocorreu a sua formação. 
Por favor, marque todas as que descrevem sua formação em cada nível. 

 

                                                                                         PRIVADA - Da rede em que trabalha PRIVADA - Outra Rede PÚBLICA 

 
Educação Infantil 

 
Fundamental 

 
Ensino Médio 

 
Magistério 

 
Educação Superior 

 
Especialização (Lato Sensu) 

 
Mestrado (Stricto Sensu) 

 
Doutorado (Stricto Sensu) 
 
 

14. A sua graduação foi: 
 
    Presencial 

   Semipresencial 

   À distância 

 
15. Marque a alternativa referente a participação em curso de formação continuada para ges-

tão escolar com mais de 40 horas. 

   Há 6 meses ou menos.  
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    De 6 meses até 1 ano. 

   De 1 até 2 anos. 

   De 2 até 3 anos. 

   De 3 até 5 anos. 

 
16. Em relação a resposta 15, qual foi o tema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Pensando nos cursos de formação continuada dos quais você participou, você diria que eles: 
 

   Não colaboraram nada para melhorar a minha gestão da escola. 

    Colaboraram muito pouco para melhorar a minha gestão da escola.  

    Colaboraram pouco para melhorar a minha gestão da escola. 

   Colaboraram para melhorar a minha gestão da escola. 

   Colaboraram muito para melhorar a minha gestão da escola. 

 
18.  Por favor, justifique a resposta anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. A partir das exigências da sua função, quais temas e ações, você destacaria com relevantes para 

estarem presentes no curso de formação continuada para os gestores? 
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20. Se fosse indicar livros para seus colegas que auxiliassem no exercício da gestão, que livros 

indicaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práticas, Ações e Concepções 
 
 

21. Pensando em uma escala, onde 4 significa a maior grau de concordância e 1 o que você não 

concorda, classifique o seu grau de afinidade com o depoimento desses coordenadores:  por favor, 

marque apenas uma alternativa em cada linha. 

 
                                      1   2   3   4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ely - Está na época de montar o calendário do ano que vem, remanejar os professores, 

estruturar o horário e solicitar os planos de ensino, para manter os arquivos atualizados. 

Meu papel é criar uma atmosfera ordeira na escola. 

 

Lucas - Venho me perguntando se a escola não deveria priorizar decisões coletivas por 

meio de assembleias e reuniões para que os alunos vivenciem formas de auto-gestão e 

organização. 

 
Maria - A reunião pedagógica de amanhã terá representantes da comunidade, além de  pro-

fessores. Vamos discutir estratégias didáticas para a melhoria da qualidade da educação, 

com o apoio das famílias dos alunos. Penso também que instituir o Conselho de Classe  

participativo (com representação dos estudantes) seria uma boa iniciativa. 

Henrique- Os professores precisam programar atividades com recursos tecnológicos que 

estimulem a modelagem de competências, pois os gráficos do desempenho do último bi-

mestre não foram tão bons. 
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22. O quanto você discorda ou concorda com cada uma das afirmações a seguir: 
       Por favor, marque apenas uma alternativa em cada linha. 
 
 

 
Discordo Discordo 

Totalmente 
Concordo Concordo 

Totalmente 

A formação específica em gestão escolar (Pedagogia ou 

Pós-Graduação) não é um fator  determinante para o bom 

desempenho da gestão. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Definir para os professores o material didático que devem 

usar, ajuda a preservar a filosofia educacional da rede e ga-

rante a qualidade do ensino 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Estilos de gestão participativa se aplicam melhor na educa-

ção pública do que na particular. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cabe ao diretor definir as metas a serem alcançadas pela 

equipe escolar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

A parte principal do meu trabalho é verificar se todos cum-

prem as normas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Os alunos aprendem melhor quando eles mesmos encon-

tram soluções para os problemas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nesta escola os professores participam na elaboração do 

Projeto Político Pedagógico. 

 
 

 
 

 
 

 
 

A disciplina na escola funciona melhor quando os alunos par-

ticipam na elaboração das regras. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Os resultados das avaliações externas são importantes para 

comparar o desempenho das escolas e avaliar o desempe-

nho de cada professor. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ana - Temos uma verba para aplicar na escola estes, precisamos reunir a coordenação 

pedagógica e os professores para elencar as prioridades e decidir a melhor aplicação. Por 

fim comunicaremos a comunidade escolar sobre como empregaremos este recurso e abri-

remos espaço para sugestões. 
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A gestão educacional tem características diferentes das em-

presas industriais, comerciais e de serviços. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dar aos professores liberdade para escolher seu material di-

dático pode levar há um ensino fraco. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Questões relacionadas a disciplina dos alunos, motivação, 

envolvimento e comprometimento dos professores estão in-

timamente relacionados ao estilo de gestão                        pre-

dominante na escola e ao clima organizacional  decorrente 

dessa concepção de gestão. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

A parte principal do meu trabalho é criar condições para que 

a competência para ensinar da equipe escolar esteja em de-

senvolvimento continuo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23. Você recebeu alguma capacitação ao iniciar seu trabalho como gestor escolar na rede? 

 
   Sim 

   Não 

 

24. Com que frequência você realiza cada uma dessa atividades? Na sua opinião essa frequência é 

“Insuficiente”, “Adequada” ou “Excessiva”? 
   

 

N
ão Faz 

Todo o dia 

1 ou algum
as 

vezes por se-
m

ana 

1 ou algum
as 

vezes por m
ês 

1 ou algum
as 

vezes por se-
m

estre 

1 ou algum
as 

vezes por ano 

Insuficiente 

Adequada 

Excessiva 

Acompanho as reuniões de coorde-

nação Pedagógica. 
         

Realizo reuniões com a equipe peda-

gógica para discutir a aprendizagem 

dos alunos. 

         

Tomo parte em reuniões com o De-

partamento de Educação. 
         

  
 

        

                                                    
           

                                                    
           

                                                    
           



 

 

134	 

Promovo a elaboração e revisão do 

projeto político pedagógico. 

Trato de questões administrativas, 

burocráticas e de orçamento da es-

cola. 

         

Assumo as aulas dos professores 

que estiverem inesperadamente au-

sentes 

         

Reúno a equipe para planejar ações 

a partir dos resultados das avalia-

ções externas. 

         

Converso com os estudantes sobre o 

que estão estudando, lendo e produ-

zindo. 

         

Dedico tempo para atendimento aos 

professores. 
         

Dedico tempo para atendimento aos 

funcionários. 

         

Dedico tempo para atendimento aos 

Pais. 
         

Atendo casos de Indisciplina de alu-

nos. 
         

Realizo reuniões de pais para apre-

sentar a proposta educativa. 
         

Realizo reunião com todos os funcio-

nários sobre o andamento e planeja-

mento da escola. 

         

Dou atenção a manutenção na infra-

estrutura da escola (móveis, manu-

tenção predial). 
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Desafios 
 

25. Assinale os principais desafios enfrentados na gestão escolar. Pensando em uma escala, onde 5 

significa o maior grau de ocorrência do desafio e 1 o menor grau de ocorrência, assinale os principais 

desafios enfrentados na gestão escolar: 

 
                  1       2       3       4      5 

Insuficiência de recursos financeiros                                                                                                    
 
 

Inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries                                                          
 
 

Carência de pessoal administrativo                                                                                                      
 

 
Carência de pessoal de apoio  pedagógico  (coordenador, supervisor,                              
orientador educacional) 
 
 

Falta de recursos pedagógicos                       
 
 

Violência no ambiente escolar                       
 
 

Alto índice de faltas por parte de professores                       

Alto índice de faltas por parte de alunos                       
 
 

Rotatividade do corpo docente                        
 
 

Problemas disciplinares causados  por alunos                           
 
 

Reforma do prédio                        
 
 

Contratação/demissão de professores                       
 
 

Baixo desempenho escolar  dos aluno                       
 
 

Falta de autoridade (não consigo exercer minha autoridade)                         
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Equipe docente com pouco conhecimento didático                         
 

 
Falta de equipamentos                         
 
 

Falta de motivação da equipe docente                         
 
 

Falta de participação dos pais                         
 
 

Falta de funcionários                         
 
 

Inclusão de alunos com deficiências.                         
 
 

Faltam objetivos e metas de conteúdo/aprendizagem que o professor                                             
deva seguir e cumprir em sala de aula 
 
 

Presença de alunos envolvidos com drogas ou delitos em sala de aula.                                                   
 
 

Salas muito cheias                                            
 
 

Falta de tempo para planejamento                                         
 
 

Rotatividade dos Professores                                           
 
 

Dificuldades de relacionamento com a equipe da Administração escolar.                                     
 
 

Falta de autonomia para resolver problemas.                                             
 
 
 

26. Especifique outros desafios não citados anteriormente:
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Muito obrigado pela sua cooperação! 
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